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T A N U L M Á N Y O K 

SZENT KERÜLETEK AQUINCUM É 

1959 1963 között régészeti feltárásokat foly-
tat tunk Aquincum észak-déli irányú, pillérekre 
emelt, boltíves falazatú vízvezetékének kezdő-
pontjánál. Az ásatásokról „Aquincum első aquae-
ductusa" címen az Archeológiai Értesítő 99. (1972) 
kötetében számoltunk be. Ébben az előzetes köz-
leményben a leletek mögött kibontakozó, szokat-
lanul sokrétű témakörnek csupán az egyik csoport-
ját foglaltuk össze. A technikai vonatkozású emlé-
keket tettük közzé azzal a céllal, hogy a műszaki 
munkák és a szakemberek, valamint a közműve-
sítés időpontjának a segítségével az aquincumi 
urbanizáció színvonalához szerezzünk újabb, biz-
tosabb támpontokat. Már ebben a dolgozatban 
jeleztük, hogy az ásatás egyéb eredményeire 
később térünk vissza. 

A most következő anyagközlés és a hozzá 
fűzött megjegyzések a hely kultikus jellegét hang-
súlyozzák. Áz emlékek a forráscsoportnál feltárt 
épületmaradványokból származnak : a fogadóból, 
a kórházból(?), a szentélyekből, a templomokból, az 
áldozóhelyekről. Első beszámolónkban már el-
mondtuk, hogy Budapesten a ma Római fürdőnek 
nevezett lakónegyed Erdei strandján a fürdőzők 
ma, a római korban foglalt források által táplált 
medencéket használják. Az ókorban innen szállí-
tot ták a folyóvizet vezetéken Aquincum polgári 
és katonai településeire. Az ásatások alkalmával 
tizennégy fából ácsolt kápolnának a maradvá-
nyait, több kőépületnek a romjait és mellettük a 
szabadban épített áldozóhelyek nyomait találtuk. 
Majdnem mindegyik forrás szájánál egy-egy kő-
oltár hevert, vagy állt még az eredeti helyzetben 
a szentély padlóján. A forráscsoport bejárata a 
polgárváros felől nyílt, ezért az oltárköveket délről 
észak felé haladva ismertetjük. 

1. oltár ötsoros feliratát vékony betűkkel, de 
arányos elosztásban vésték (1. kép 1—2) A 2. 
sorban valószínűleg AVREL állhatott, az L betű 
helyénél törés van, s mintha egy függőleges hasta 
is látszana. A felirat feloldása : I(ovi) O(ptimo) 
M(aximo) /AVRE(lius)/ MARCIAN /VS/ V(otum) 
S(olvit) L(ibens) M(erito). Az oltárkő a forrás-
csoport déli bejárata melletti, templom udvarán 
hevert a padlón. Az észak-déli tájolású épület 
oszlopcsarnokába a források felől lehetett feljutni. 
(1. kép 3—4) Az oltár m : 92 cm. 

2. oltár: Az emlék előlapja maradt meg, 
ezen kilencsoros felirat olvasható (2. kép 1—2) 
feloldása : AESCVLAPIO /ET HYGIAE/ M(arcus) 

1* 

BRIGETIO AQUAEDUCTUSÁNÁL 
\ 

FOVIACIVS VERVS IVN(ior) /DEC(urio) KAN 
(abensium) DEC(urio) M(unicipii) AQ(uincensis) 
I I VIR/ Q(uin) Q(uennalis) /FLAMINICIVS/ V 
(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). 

A felirat sorai arányosan elosztva az egész 
felületet kitöltik, a betűk klasszikus árnyalásúak. 
A szöveg jellegzetességei : 1. sor, P és I ligatúrá-
ban, utóbbi szára a sor fölé magasodik. A 3. és 6. 
sorban a szó végző . . ciusnál а С és S között az IV 
betűk csak feles méretűek. A 4. sorban a IVN(ior) 
ligatúrában, az 5. sorban a DEC(urio) szóban a I) 
és а С metszik egymást. Az oltár m : 72 cm ; 
lelőhelye a XIV. kútház. 

3. oltár teteje és felső részének a bal sarka le-
tört. Szabályosan vésett felirata négysoros (2. 
kép 3-4), feloldása: ASCLEPIO ET/HYGIAE/ 
C(aius) GAVILLIVS /EVTYCHVS. A betűket szál-
kásan vésték, a szöveg beosztása arányos. Az 
oltár m : 48 cm, lelőhelye a XIII . kútház. 

4. oltár hatsoros felirattal (3. kép 1 — 2) A 
szöveg feloldása: APOLLINI /ЕТ/ SERANAE 
[sic!] / T(itus) I(ulius) MER / CATOR D(ec) 
C(oloniae) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). Az 
ötödik sor végén esetleg csak DC(—decurio—) 
ligatúrában. A szabályosan vésett betűk mérete 
soronként csökken. Az oltár m : 76 cm, lelőhelye 
a XI I I . és XII . kútházak között lekövezett külső 
járda. 

5. oltár: kis méretű, szövege hatsoros (4. kép 
1 - 2 ) , feloldása : SILVA(no) SILVE(stri) VLP(ius) 
NV/NDINV/S DISCE(n)S /REGVLAT(orum) /V 
(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). A betűk szálká-
sak, a második sortól lefelé csökken a méretük. 
Az 5. sor végén az A és T ligatúrában. Az oltár 
m : 52 cm, lelőhelye a XI I . kútház. 

6. oltár: Korábban publikált, felirata hat soros : 
SILVANO /SILVESTRI/ G(aius) TITIVS/ PLA-
TANVS /AVG(ur) [vagy AVG(ustalis)] M(unicipii) 
AQ(uincensis) /V(otum) S(olvit) [L(ibens) m(eri-
to)]. (4. kép 3—4) A legalsó sorban az utolsó 
másfél betű kitört. A kőemlék m : 52 cm. Lelő-
helye : a XI . kútház. 

7. oltár nyolcsoros felirattal : SILVANO/AN-
TICES/SORI T(itus) FL/AVIVS LV/CIVS DEC 
(urio) / COL(oniae) AQ(incensis) Q/V(a)ESTO/ 
RIVS V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) (5. kép 
1—2). A betűk szabályosak, rossz helybeosztás a 
hetedik sorban mutatkozik, ahol az elkeskenyedő 
térben már nem fért el a szöveg. Az oltár : m : 56 
cm ; lelőhelye a IX. forrás. 

3 



I. kép. 1—2. Aur. Marcianus Iupiternek ajánlot t oltára. - 3 -4. A Iupiter szentély feltárás közben 
Fig. I. 1 -2 . Autel offert à Jupi ter par Aur. Marcianus. - 3 4. Mise au jour du sanctuaire de Jupi te r 
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2. kép. 1 - 2 . M. Foviaeius Verus Aesculapius-Hygieia dedikációja. - 3 - 4 . С. Gavillius Eutychus Asclepios-Hygieia 
isteneknek szóló oltára 

Fig. 2. 1 - 2 . Dedication do M. Foviaeius à Aesculapius-Hygieia. - 3 - 4 . Dedication de С. Gavillius Eutychus 
aux dieux Asclépios-Hygieia 



2.0 cm 
—I 

3. kép. 1—2. T. lu i . Mercator Apollo-Sirona istenpárnak ajánlot t oltára 
Fig. 3. 1—2. Autel d'Apollon et de Sirona érigé par T. lui . Mercator 

8. oltár : feliratos részéből töredék maradt 
meg, a három csonka sorból kibetűzhető a máso-
dik sor elején /М . . . . és a következő sor elején 
/МЕ . . . betűk. A töredék mérete : 34 cm, lelő-
helye a VII. forrás (5. kép 3—4). 

9. oltár : eredeti helyzetben állt a faépület 
kőlapokkal kirakott padlóján. Puha mészkőből 
faragták, valamilyen vasszerkezet dörzsölődütt 
hozzá, s ez letörölte róla a feliratot, felszínét 
rozsdafoltokkal borítva. Lelőhely a VI. kútház. 
Az oltár m : 72 cm (6. kép). 

10. oltárkőnek csupán a felső része maradt meg. 
A nagy méretű kőemlék abacusának a közepén 
szív alakú motívum látszik, s ebből hajlik a sar-
kok felé egy-egy borostyánlevélben végződő inda. 
A szöveg a felső párkányon kezdődik és az alatta 
lévő léctagon folytatódik (talán utólag vésték rá 
az oltárra). A feliratos mező a három felső sor 
alatt letört. A jelenleg ötsoros szövegtöredék 
eleje hiányos, mivel az oltár bal felső sarka is 

törött. (7. kép 1—2) A felirat feloldásának javas-
lata : . . . KAL(endas) MAIA(s)/ LVN(ae) I I . 
[horam]/SOLI DEO/[I]NVICTO M(ithrae) /PRO 
S(al)VTE. Vagyis: Május elsején (esetleg néhány 
nappal május elseje előtt), a hold második órájá-
ban, Mithrasnak, a győzhetetlen Napisten tisz-
teletére . . . Figyelemmel az oltár arányaira, a fel-
iratból még 4 — 5 sor hiányzik. A betűk vékonyak, 
határozott vonalnak. A töredék m : 50 cm ; lelő-
helye az V. kútház. 

11. oltár: az előlap hétsoros feliratának fel-
oldása : SOLI / 1NVI(C)T0 / AVR(elius) V1ND/ 
ICANVS V(otum) S(olvit) L(aetus) / L(ibens) 
M(erito) (8. kép 1—2). A sorok egyenetlenek, a 
betűk szálkásak, bizonytalan a vésetük. A 4. sor-
ban A és U ligatúrában a szöveget hedera zárja le. 

A kőemlék jobb oldalán egymás felett két 
vésett ábra látható, az alsó motívum dupla kere-
telésű kör, benne álló kereszt : kereket, vagyis 
napkorongot ábrázol. Fölötte háromszög közepén 
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4. kép. 1 — 2. Ulp. Nundinus Silvanus silvestrisnek te t t fogadalmi oltára. — 3 — 4. G. Titius Platan us Silvanus 
silvestrisnek ajánlot t oltára 

Fig. 4. 1 — 2. Voeu fait par Ulpius Nundinus à Sylvain silvestre. — 3—4. Autel érigé à Sylvain silvestre par 
G. Titius Platanus 

7 



S 1 L \ A N О 

A N T I C E 5 
S O R A F L 

А / I V S - L V 
С I V S - D E C 
С О L ' A Q ' Q 
V E S T O 

M V 5 V S L M 

5. kép. 1 2. Titus Flavius Lucius ol tára Silvanas anticessor istenségnek te t t felajánlással 
Fig. 5. 1—2. Autel érigé par T. Flavius Lucius avec dedication au dieu Sylvain anticessor 

6. kép. A VT. szentély romjai oltárkővel, feltárás közben 
Fig. 6 Rubles du sanctuaire VI. avec la pierre d 'autel 

korong, ez a jel átvit t értelemben a sugaras nap-
korong jele. (8. kép 3—4) Az oltár m : 50 cm, 
lelőhelye a III . kútház. 

Még három kőemlék feliratát említjük, az 
oltárokat ugyanis az Aquincumi Múzeum leltár-
könyvi bejegyzése és az irodalomban megadott 
lelőhelyek szerint a forráscsoportnál találták. A 
13. és 14. felirat a mai HÉV állomás területéről 
való, s a vasút építésekor kerülhettek az akkor 
elbontott római kori romok területéről építőanyag-
ként ú j helyükre. 

12. oltárkő : csupán töredéke egy feltűnően 
nagy méretű emléknek. A szöveg a felső párkányon 
kezdődik s két sor maradt meg a csorbult felirat-
ból : I(ovi) O(ptimo) M(aximo) [ET IVJNONI / 
(9. kép 1 — 2) Az oltárkő sz : 66 cm, a töredék 
m : 52 cm (még a múlt század végén szállították 
be a Magyar Nemzeti Múzeumba, ma az Aquin-
cumi Múzeumban lt. sz. 64.10.158.) 

13. oltárkő feliratának a feloldása : l(ovi) 
O(ptimo) M(aximo) / P(ublius) AEL(ius) TER-
TIVS/CORN(icen) LEG(ionis) II/ADI(utricis) EX 
VOTO POSVIT/PRO SAL(ute) SVA/ ET SVORVM 
/ V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) [imperatoris 
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7. kóp. 1^-2. Mithrasn ik a jánlot t ^oltárkő töredéko-
Fig. 7. 1 —2. Fragment de l'autel votif érigé à Mithras 

Maximino] ET/AFRIC ANO/CO (n)S(ulibus) (10. culapius —Hygieia részére (az egyiken görög Ascle-
kép l). A felirat a consulnevek szerint 236-ból pios formában) szól a dedicátio, egyszer Apollo és 
való, Maximinus császár nevét később levésték, Si róna istenpáros neve szerepel a feliratok között 
eltüntették a szövegből. (T) A kőemléket 1911-ben (Serona-kóni írva). Silvanusnak három ajánlás 
találták Római fürdőn. jutott, kétszer Silvester a harmadikon anticessor 

Kuzsinszky fi. az oltárt állíttató P. Ael. Ter- jelzővel illették az istenséget. Sol invictus Mithras-
tius foglalkozásának rövidítését cornicenre, vagyis nak, a győzhetetlen Napistennek a neve két oltár-
kürtösre oldotta meg és felvetette (BpR. 12, 1937, kövön maradt fenn. A forráskörzetben tehát több 
90). a comicularius, vagyis a századosi rang vissza- istenséget tiszteltek, s amint a feliratok lelőhelye 
következtetését is. Dobó A. utóbbit ta r t ja való- — a kútházak sorrendjében — elárulja, e kultusz-
színűbbnek, (Die Verwaltung Pannoniens im röm. helyek topográfiai szempontból külön körzetekre 
Kaiserzeit, Budapest 1964, 157.) váltak szét (11. kép). 

11. oltárkő feliratának a feloldása: I(ovi) A terület déli bejáratánál, a polgárváros fe-
O(ptimo) M(aximo) / ET IVNO/NI SEPT(imius) lőli oldalon, pódiumtemplom emelkedett. Eredeti 
AN/TIOC(h) IAN/VS VOTV/M SOLVI(t) G(rate) helyén találtuk itt Iupiter oltárát.1 Közvetlenül 
/L(ibens) M(erito) (10. kép 2—4) (Szilágyi J. a szentély lépcsőjénél három forrás fakadt, Aes-
Bp.R (1959) 256, és 16. kép, valamint Bp.R. XX. culapius és Hygieia, illetve Apollo és Sirona kápol-
(1971) 304.) nái csoportosultak i t t ; a fa cölöpök helyéből 

Az oltárt Római fürdőről 1958-ban szállították ítélve északi oldalukon porticus húzódott. Ehhez 
az Aquincumi Múzeumba, m : 50 cm. a körhöz kapcsolódtak a Silvanus istennek emelt 

kis szentélyek. A többiektől kissé távolabbi szen-
A feliratokon megnevezett istenek : télyekben álltak a Mithrasnak ós Sol invictusnak 

szóló fogadalmi oltárok. 
Négyszer olvassuk a leghatalmasabb és legjobb Felmerülhet a kérdés, vajon egyidőben láto-

lupiternek szóló ajánlást, helyesebben két oltáron gatták-e a felsorolt kultuszhelyeket és ha igen, mi 
a Jupiter— luno istenpár nevét. Két esetben A es- kapcsolta össze a liget isteneit? 

1 Az épület homlokzati oldalának sz : 9.80 ш, a 
pódium m : 1,2 m, ide három lépcső vezetett. A bejárat 
két oldalán oszlopok hevertek Az oltárkő hasáb alakéi 
postamens mellett feküdt. Hévízen a gyógyforrások kör-
zetében kőalapzattal együtt talál tak egy lupiternek 

szentelt oltárkövet. Erről Sági A"., Veszprém megyei ré-
gészeti topográfia. 1. (Budapest 1966/66.) Vindobonában 
ugyancsak Iupiter oltárral együtt tár ták fid Apollo 
o l t á rá t : Neumann, A., Carinthia f. 146 (1956) 453. 
A É p 1957, No. 114. 
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8. kép. 1 -4. Aur. Vindieanus Sol inviotusnak t e t t fogadalmi oltára 
Fig. 8. 1 — 4. Monument de Sol à inscription érigé par Aur. Vindicanus 



9. kép. 1—2. Iupiternek és lunonak ajánlot t oltárkő töredéke 
Fig. 9. 1—2. Fragment d'une pierre d'autel offerte à Jupiter et Junon 

10. kép. 1 — 2. P. Ael. Tertius Iupiternek t e t t fogadalma. — 3 - 4 . Sept. Antiochianus Iupiter-Iunonak ajánlott 
oltárköve. 

Fig. 10. 1 — 2. Voeu fait à Jupi te r par P. Ael. Tertius. — 3—4. Autel offert aux dieux Jupi ter et Junon par Sept. 
Antiochianus 
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IV 

V 

11. kép. Az aquincumi forráscsoport helyszínrajza uz oltárok helyével 
Fig. 11. Plan des lieux des sources d'Aquincum avec les autels 

Aesculapius—Hygieia es Apollo—Sirona 
együttes megnevezése azt bizonyítja — feltéve, 
hogy ez a felfogás források mellett bizonyításra 
szorul'2 — , hogy itt a gyógyító erejű istenekről van 
szó : a dedikálok Apolloban a kelta Grammsszal 
azonosult istenséget tisztelték. Ez a lényegi ötvö-
ződés a kelta alaprétegű provinciákban szinte 

általánosnak vehető, amit a régebbi és a legújabb 
ásatásokból származó leletek újra és újra meg-
győzően alátámasztanak.3 A bőséges régészeti 
anyag miatt a szakirodalom Apollo — Grannus 
alakjával kimerítően foglalkozott, a Britannia-
ban, a Galliában, a Germania területén, a Hispá-
niában, a Raetiaban feltárt szentélyek jelentősé-

2 Aquincumi lelőhelyű Aesculapius és Hygieia em-
lékekről Oroszlán Z. ArchÉrt. 41 (1927) 110; Az ú jabban 
előkerült emlékanyagról Kádár Z., Die Kleinasiatische-
Syrisehe Kulte zur Römerzeit in Ungarn (Leiden 1902) 85. 

3 Oelmann, F., Zum Problem des gallischen Tempels 
Germania 17 (1933) 169; Schleiermacher, Ib., Studien zu 
Göttertypen der römischen Rheinprovinzen BRGK 23 
(1933) 112. de Vries JKeltische Religion (Stuttgart 
1961) 114. 
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gét és a romjaik között megbúvó leletek korát ós 
elterjedési körét messzemenően kiértékelték.4 Az 
így kialakított kép egységesen azt mutatja, hogy 
a mágikus erejű, varázserővel felruházott, vagy 
ilyen hatásúnak vélt vizek körül ősidők óta kul-
tuszhelyek alakultak ki. A császárkorban a helyi 
istenalakokhoz kapcsolódtak, esetleg azonosultak 
velük, a provinciákban jövevénynek számító ró-
mai istenek.3 

A kultuszra utaló egyik legkorábbi emlék-
csoport Glanumból (Saint Rémy de Provenceból 
Délgalliából) való. A hellenizált görög település 
központjában a folyóvíz elosztása céljából meden-
cét alakítottak ki a meredek sziklák közé ékelt 
terecskén. Marcus Vipsanius Agrippa, Augustus 
császár veje, galliai kormányzósága idején Vale-
tudonak emelt szentélyt a források fölött, amelyek 
már hosszú idő óta az Apollo-kultuszhoz kapcso-
lódtak, egy görög nyelvű felirat szerint. Az ríj 
építkezésre i. e. 20-ban került sor. Érdemes meg-
említeni, hogy a későbbi századokban Kybele és 
Attis alakjaival is bővült e szent források isten-
világa.® 

A Földközi-tengertől északra vidékenként — 
lépcsőzetesen más-más időpontban — érkezett el 
az Apollo-kultusz. Személyéhez területenként 
különböző istenségek társultak, jelezve Apollo 
fogalmi körének a tágulását, bővülését. 

Pannoniából példaként idézünk e gondolathoz 
brigetioi feliratokat: az egyiken Apolío és Hygia 
megszólítást, a másikon Apollo Gramms nevét 
(RIU II . 376, 377. és 503) olvassuk.7 

Apollo—Hvgieia párosítás Faimingenben 
(Raetia, CIL I I I 5873) is előfordul. 

Alsó-Ilosván (Dacia) Apollo együtt szerepel 
Aesculapius—Hygieia-val (CIL III ; 786 — 787) és 
Fortuna balnearisszal. Weisgerber — Thevenot 
nyomán —, vizsgálat alá vetette az Apollo—Sirona 
istenpár kultuszának elterjedési határát.8 Az em-
lékek a Rajna középső folyása és a Duna felső és 
középső szakaszán tömörülnek. A terület leg-
északibb vonala Hochscheid—Belginum, (Trier 
mellett), a Rajna—Mosel vidéke, majd kelet felé 
jelenlegi ismereteink szerint, követi a Dunát. Egy 
szórványos darab Spanyolországból, egy másik 
Dáciából való. 

Ha ebből a meglehetősen tág körből kiemeljük 
az Aquincumhoz legközelebbi pannóniai analó-
giákat, azt látjuk, hogy az emlékek nagyjából 
egyidősek : 

1 . Briget io : Apollo és Hvgieia, illetve Apollo 
Grannus szerepel (217-ből) : Paulovics, LA II. 
(1941) 124. RIU II. 377. és CIL III . 10972.= 
RIU II. 376. 

2. Garnuntum; Sirona ábrázolás töredékét talál-
ták a Pfaffen bergen a capitoliumi istenségek 
szentélykörzetében. (Swoboda E., Carnuntum 
(Graz-Köln) 1958) 164 ; Jobst W„ ezt az emléket 
(Das Pfaffenberg als Sacer Möns. Aufstieg u. 
Niedergang der röm. Welt, Berlin—New York 
(1977) a I I I . század első évtizedeire keltezi.) 

3. Vindobona : IOM Apollini et Sironae, Aes-
culapio, valamint egy másik — ugyanott előkerült 
azonos lelőhelyű oltáron — Apolloni Soli et Siro-
nae dedicatio szerepel, az emlék állítója P. Ael. 
Lucius a leg. XV. Apollinaris centuriója (Neu-
mann, A., Forschungen in Vindobona 1948 — 1967. 
I. Teil. RLiÖ 23 (1967) 53. 17. kép, 34. t.) 

4. Savaria : Diis Auguralibus item Silvanae et 
Apollini et Mercurio item Beleno Augusto . . . 
állítottak emléket. Alföldv G. Ant.Tan. 7 (1960) 
46 szerint a felirat „betűformái és ligatúrái alap-
ján" a III . századból származik. A felsorolt emlé-
kek a III . sz. legelejéről valók. Kivételnek számít 
a Carnuntum —Vindobona körzetében előforduló 
Apollo-dedicátioknak az a csoportja, amely a 
legio XV. Apollinaris katonáitól egy korábbi idő-
ből származik.9 A kultusz jelentőségére közvetve 
utal egy 213-ból származó adat, amely szerint 
Caracalla császár Aesculapius, Apollo Grannus és 
Serapis segítségét kérte súlyos testi-lelki bajában, 
amit a 213. évi germán hadjáratkor szerzett (Cas-
sius Dio, 77, 15, 6/8.) Hasonló összetételben szere-
pelnek az istenek egy spanyolországi (Astorga— 
Asturica) emléken is. Weisgerber utalása szerint 
Serapidi Sancto, Isidi Mirianymo, Apollini Gran-
no, Marti Sagato szól az ajánlás. (Garcia Y. 
Bellido, AÉp 1968 (1970) 230.) 

A III. század elején az Aesculapius—Apollo — 
Silvanus kör még további istenségekkel bővült, 
Isis és Serapis nevek, mellettük Sol invictus, sőt 
Mithras neve is megjelenik a fogadalomtételek alkal-
mával. Mackwiller (Strassbourg mellett) forrás-
szentélyénél pl. a helyi bennszülött kelta kultusz-
ba nyomult be Mithras alakja, lénye. Egyébként 
szerte Galliában sokkal általánosabb Sol invictus 
mint Mithras említése. Ugyanakkor Germania 
Superiorban és Gallia Narbonensisben az ősi Mat-
róna kultusz — mint termékenységi kultusz — 
helyén megjelennek a Kybele istennőnek szóló 

4 Vaillat, C., Le culte des sources dans la Gaule 
antique. (Paris 1932) 15. ; Blasquez, M , Le culte des eaux 
dans la Peninsule Ibérique. О GAM (1957) 209., Alcock, 
•t. P., Celtic Water Cults in Britain. The Archaeological 
Journal 122 (1996) 8. — Thevenot, E., Divinités et sanctu-
aires de la Gaule (Paris 1968) 200. 

5 Môcsy A., Silvanus kiadatlan emlékei Scarbantia-
ban. SSz 10 (1956) 346.; Un., Die Bevölkerung von 
Pannonién von Augustus bis zu den Markomannen-
kriegen (Budapest 1959) 126.; Ua., Pannónia a késői 
császárkorban. (Budapest 1974. 76 82.) 

" Rolland, П., Glanum, notice archéologique. (St. 
Rémy de Provence 1974), 13, X X X V I . t . és 29 — 30. 
ábrák. 

7 Részletesen a 26. jegyzetben. 
8 Thevenot i. m. 109.; Weisgerber, G., Das Pilgerheilig-

tum des Apollo u. der Sirona von Hochscheid im Huns-
riick. (Bonn 1975) 113. és ennek kritikai ismertetése ki-
egészítésekkel Garbsch, J., BVB1 41 (1976) 162. 

9 Gabler D.—LSrincz В., ArchÉr t 104 (1977) 167. 
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fogadalomtételek is.10 Hasonló ehhez a képzettár-
sításhoz az aquincumi VIT. forrás együttese: Sol in-
victus oltár mellé Venus terracottát állítottak. In-
nen nem messze — a mai Csillaghegyi strandon faka-
dó forrásnál lévő tavacska partján — Dea Syrianak 
és Baltisnak szóló építési felirat emlékeztet a fal-
maradványok körzetében egy szentély helyére. 
Korábban ugyanitt a Nympháknak mutattak be 
áldozatokat.11 

Azt kutattuk, hogy milyen kapcsolat volt az 
aquincumi forráscsoportnál tisztelt istenségek 
között? A felsorolt példákból kitűnt, hogy a fény 
és a víz együttes hatásáról van szó ; a víz az élet 
forrása, a fény (a tűz) maga az élet, vagyis a ter-
mékenység ; s innen már csak egyetlen lépésre 
van az életerőt visszaadó, tehát gyógyító hatás, 
lupiter — Apollo és kísérői — Aesculapius és 
Hygiaia — Silvanus — Sol invictus Mithras, 
egyetlen láncként egészítik ki egymást. 

Apollot, a megtestesült fényt, („die grosse 
Lichtgottheit") sugárkoszorúval ábrázolják. A 
nyugati provinciákban többnyire Iupiterrel, a 
villámcsóvával fényt gyújtó főistennel szerepel. 
Amikor Apollo Galliában Silvanussal társult, a 
kísérői a termékenységet jelképező Silvanae, a 
Nymphák, a Matres, vagy gyermeki körben ábrá-
zolt pseudo-Vénus lettek. Meghatározott természeti 
adottságok között azonban átvette Aesculapius-
Hygieia istenpár funkcióját és ilyenkor Sirona 
van mellette.12 Csupán megjegyezzük, hogy talán 
éppen a fényt terjesztő képessége miatt fordultak 
Apollo—Grannushoz a szembetegek. Érdemes 
említést tennünk egy gallia—narbonensisbeli lelet-
együttesről is, amely a vázolt gondolatsornak 
mintegy konklúziója lehet : források mellett szen-
télyt tártak fel, ennek oszlopos bejáratú homlok-
zatán tympanonban fel irattöredék olvasható. A 
szöveg szerint Apollini Vindonno et Fontibus szólt 
az ajánlás.13 VIND szógyök a kelta nyelvjárások-
ban fehéret, tisztát, fényest, világító hatásút 
jelent. A forrás melletti szentély esetében bizo-
nyítja a varázserejű víz és a nap kapcsolatát. És 
ebben az összefüggésben visszautalunk az aquin-
cumi forráscsoport 11. oltárara, amellyel, szövege 
szerint, a győzhetetlen Napistennek rótta le foga-
dalmát Aurelius Vindicanus. Az oltáron az isten-
séget a napkorong ábrázolásával is megidézték, 
— a felirat erejénél talán hatékonyabb — ősi 
szokás szerint.14 

Fejtegetésünkkel kizárólag azt vizsgáltuk, 
hogy mely istenségek oltalmazták az aquincumi 
vízvezetéket tápláló forrásokat. A kutatások jelen-
legi állása szerint, az Imperium Romanum terü-
letén ugyanis még nem teljesen tisztázott, hogy 
mely istenképzettel azonosult az épített veze-
tékes folyóvíz, vagyis az aquaeductus. 

A vizet — a császárkorban — hatása és funk-
ciója szerint különböző istenalakok jelenítették 
meg. Külön istene volt a forrásnak, a pataknak, 
a folyónak, a tengernek, a közfürdő vizének, a 
gyógyvíznek és a szennyvíznek.15 Rómában a víz-
ügyekkel kapcsolatos hivatalos kultusz Fons, 
illetve a Fontes személyeihez kapcsolódott. A for-
rások temploma, a templum Fontis, az egyik 
városkapu közelében állt. Fons, — ünnepét októ-
ber 13-án tartották16 — kultusza a vízvezeték 
építkezéseknél jóval korábbi, ősi elképzelésekre 
nyúlik vissza, s úgy tűnik, hogy a Fontes sohasem 
vették oltalmuk alá a vezetékes folyóvizet. Az 
aquaeductust általában a Folyamisten személyé-
vel vagy a Nymphákkal azonosították.17 Pannoniá-
ban több felirat és ábrázolás támogatja ezt az 
egyébként az egész birodalom területére elfoga-
dott nézetet. A îegszebb példa Gorsium fórumáról 
való, itt a közkutakat díszitő reliefeken látható, 
hogy a víz edényekből ömlik, melyeket a Folyam-
isten és a Nymphák tartottak a kezükben,18 jelezve 
a víz isteni eredetét. 

Aquincumban, az aquaeductus kezdőpontjá-
nál eltérés mutatkozik ettől a felfogástól, itt Aes-
culapius-Hygieia, Apollo—Sirona, Silvanus és 
Mithras, personificálták a feltörő vizet. Ennek az 
lehet a magyarázata, hogy a környékbeli lakosság 
a szóbanforgó forráscsoportnál már a vízvezeték 
építését megelőzően áldozott ősi hite szerint a 
varázserejű, mindent megtisztító vizeknél, a ter-
mékenységet és gyógyítást ígérő istenségeknek. 
A polgárváros északi határában, az erdőben fakadó 
források, hatékonyságukból a vízvezeték meg-
épülte után sem vesztettek. Sőt a gyógyító istenek 
száma szaporodott, illetve különböző alakokban 
jelentkezett. A kultusz fogalomköre is bővült, de 
a mélyén ugyanazok a természeti erők hatottak, 
mint — feltehetően — a római hitvilág elterjedé-
sét megelőzően. 

Kevés konkrét adattal rendelkezünk ahhoz, 
hogy követhessük az istenségek megjelenési sor-
rendjét a forrásoknál. A 2. oltár és a 6. oltár felira-

10 Grenier i. m. 953. A pannóniai emlékekhez : Al-
földi/ G., Kelta gyógyító istenségek tisztelete a római 
Pannóniában. Cummunieationes ex Bibi. Históriáé 
Medicae Hungarica (1960) 105. 

11 Az ún. Schwanemüller-féle malomtó mellett Dea 
Syria és Baltis istennőknek te t t fogadalmi emlék a 
múlt század óta ismeretes : Kádár Z. i. m. 69. Legújab-
ban a hely közeléből a nymphákat ábrázoló oltárkő ke-
rült elő, PetôM., BpR 24 (1976) 215, és 221-223 . képek. 

12 Thevenot i. m. 167, 220, 237. 
13 Thevenot i. m. 111. 
11 Lásd 11. oltárkő feliratát. 
16 A nagyobb folyók istenei sa já t nevükön szerepel-

tek pl. Danuvius, Rhenus, stb. A városi ós a katonai 
közfürdők tisztasági fürdők voltak, istenviláguk külön-
vált a gyógyfürdőétől, vagy a kultikus fürdőétől. A köz-
fürdők istene Fortuna balnearis : Krencker, A.,—Krüger, 
H., Die grossen Kaiserthermen. (Augsburg 1929) 72. ; 
A gyógyfür<löket és a kultikus fürdőket a heiyi gyógyító 
istenségek személyesítették meg, Stähelin, F., Die Schweiz 
in römischer Zeit (Basel 1948) 475, Augusta Raurica 
fürdőkörzetében ismert fel ilyen kultikus fürdőt . 

16 Boehm, L„ „Fons" . P W R E X I I (1909) 2839. 
17 van Buren, A. IV., „Wasserleitungen" P W R E 

VIII . A./1955. 484. 
18 Fitz J., Gorsium. (Székesfehérvár 976) 4.2. 
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12. kép. 1 — 2. Terracotta épület-oromdísz sugárkoszorús oroszlánnal 
Fig. 12. Amortissement d 'un édifice en terre cuite avec; lion à couronne rayonnée 

tán Aquincum municipiumként szerepel, a két 
fogadalmi emléket tehát még 194 előtt helyezték 
a kútházakba.19 A 2. oltárt Aesculapius—Hygieia 
istenpárnak, a 6. oltárt Silvanus silvestrisnek 
ajánlották. A 4. oltár és a 7. oltár feliratai szerint 
a várost már coloniaként jegyzik, az emlékek 
tehát 194 utániak. Az egyiket Apollo—Sirona 
istenpárnak, a másikat Silvanusnak állították. A 
legkésőbbi feliratokon a kőemlékek díszítését, a 
betűtípusok jellegét figyelembe véve Mithras, illet-
ve Sol invictus neveket olvassuk.20 A I I I . század 
első felében azonban bizonyíthatóan mindegyik 
szentélyben mutattak be áldozatokat ; az oltáro-
kon szereplő istennevek és a feliratokat készíttető 
személyek adatait véve datáló eszközként, egy-
időben mindegyik kultuszhelyet használták. 

A szentélykörzet épületei : 

A víz éltető hatásával, esetleg gyógyító erejé-
vel telített kultuszhelyeken voltaképpen nem volt 
szükség épített környezetre. Amint Aquincumban 
is tapasztaltuk, az áldozati ajándékokat a vízbe 
dobták, máshol azt figyelték meg, hogy a bokrokra 
és a fákra függesztették fel ; az istentiszteletet 
a szabadban tartották. 

Fontos volt, hogy a víz tiszta maradjon, a 
benne rejlő erőket semmi se zavarja, ezért fedték 
be a forrásokat. A forrásokat védték azok a kúthá-
zak tetejére .erősített antefixumok is, amelyeken 
sugárkoszorús oroszlánfej látható. (12. kép) Ez 
az ősi idők óta varázserejűnek vélt motívum 

13 Alföldi A., BpTört I . (Budapest 1942) 277. 
20 Alföldi G., BpR 20 (1963) 5 4 - 5 5 . és 58. 8 — 9. és 

19. képek. 
21 Thevenot i. m. 232. A páncél díszítéséhez Garbsch, 

J., Römische Paraderüstungen (München 1979) 85.,Taf.44. 
22 Vaillat i. m. 42. 
23 Az ásatási eredmények leírása : Póczy K., ArchÉrt 

a kora császárkorban jelenik meg a harcba induló 
katonaság fegyverzetén. Novaesium (Neuss) légiós-
táborában pl. a lovak páncélzatán látható s mági-
kus bajelhárító szerepe volt.21 

A források melletti kultikus helyen templomra, 
kápolnára, fedett csarnokra, csupán a miatt a hie-
delem miatt volt szükség hogy a szent helyből kisu-
gárzó erőből a hosszabb helyszíni tartózkodás 
során részesüljenek.22 Ugyanezt a hatást érték el 
azzal, ha a vízben megmártóztak, s kisebb 
mértékig, ha a vízből ittak. A szentélykörzetben 
ezért templomot emeltek, medencét vagy fürdőt 
építettek és kutakat létesítettek. Rendszerint 
nagyobb teremmel, vagy oszlopcsarnokkal bőví-
tették az épületegyüttest azzal a céllal, hogy tűző 
napon, vagy esős időben oda behúzódjanak. 
Fogadóban a több napos zarándoklat alkalmával 
szálltak meg, vagy a betegeket helyezték el. 

Aquincumban, a Római fürdőn feltárt épület-
együttesben ennek az utóbbi épületfajtának a 
nyomait a szentélyektől nyugatra találtuk meg. 
Az első ásatási beszámolóban leírtuk ezt az épüle-
tet, amely kb. 120 m hosszú és 30 m széles volt. 
Kő alapozású faépület, a vizet kőcsatornán 
hozták ide a I I I . sz. kútházból. Egy-egy 30 X 40 
m-es termét több kis helyiségre osztották.23 Mint-
hogy a fogadók és a kórházak épülettípusa nehe-
zen választható el egymástól, hiszen mindkettő-
ben sok ember fekhelyéről kellett gondoskodni — 
meghatározó leletek híján ma nehezen dönthető 
el, hogy melyik fa j ta szálláshelyről volt i t t 
szó.24 

99 (1972) 23. ; Az épülettípushoz : Tabanelli, M., Chirurgia 
nell ant ica Roma (Torino 1957) 43. ; Water mann, Ii. A., 
Medizinisches und Hygienisches aus Germania Inferior 
(Neuss 1974) 114. 

24 Petrikovits, v. HDie Innen bauten römischer 
Legionslagern während der Prinzipatszeit (Opladen 
1975) 105. 
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13. kép. A brigetioi aquaeductus helyszínrajza 
Fig. 13. Plan des lieux de l'aqueduc de Brigetio 

Aquincumban a régészeti feltárások hozták 
felszínre a forráskultusz szent ligetében álló 
épületek romjait. Brigetiohan szerencsés vélet-
len folytán, több felirat szövegének (ezek oltárok 
és építési emléktáblák) a segítségével rekonstruál-
ható nagy vonalakban egy hasonló kegyhely 
külső képe. Az Apollo—Grannus istenségről el-
nevezett regio a brigetioi Fons Salutis, vagyis 
a gyógyforrást megszemélyesítő szentélykörzet 
körül alakult ki. A hely itt is a város, illetve a 
légiós tábor vízvezetékét tápláló egyik forrás 
mellett van a katonai tábortól délre (13. kép), a 
Tata felé vezető út szegélyén.25 A brigetioi emlékek 
szerencsésen egészítik ki az aquincumi együttes-
ből levonható eredményeket. 

Az egyik felirat (Paulovics í., Funde u. For-
schungen in Brigetio. LA II. 1941 (Budapest) 
124, = R í U II. 377.) az alábbiakról tá jékoztat : 
Apollini et Hygiae Q(uintus) Ulp(ius) Felix Aug 
(ustalis) m(unicipii) Brig(etionis) porticum a portis 
(duabus) ad fontem Salutis a solo inpedi(i)s suis 
fecit et ad epulas privileg(io) colleg(ii) centon(ari-
orum) haberi iussit praef(ecto) Iul(io) Sabino 
q(uin)q(uennale) Praesente et Extric(ato) c(on) 
s(ulibus) noni(s) Nov(embribus?). Barkóczi, L. 
RIU II . 377 értelmezése szerint június, 5-e is 
számításba jöhet (14. kép). A dátum a 217. év. 

A második felirat (CIL III 10972 = R I U 376) 
kapcsolódik az előzőhöz : [templum Apollinis] 
Gran[ni cum co]lumn[is et porticijbus sui[s a 
Quinto Ulpio] Felice [augustali et cul]tore loei 
[restitutum]. 

Paulovics értelmezése szerint abból kell ki-
indulni, hogy Brigetióban a légiós tábor szomszéd-
ságában áilt Apollo Grannus temploma. Ezt a 

templomot 217-ben Q. Ulp. Felix elöljáró saját 
költségén helyreállíttatta és porticusszal díszí-
tette, majd a második felirat szerint ugyanezt 
a templomot fedett sétacsarnokkal kötötte össze.26 

Paulovics szerint dupla át járó jú díszkapuzatról 
van szó, Barkóczi olvasata szerint a légióstábor 
déli kapuját említi a szöveg. 

Összességében, szent kerületről lehet szó, 
templommal, fedett oszlopcsarnokkal, porticus-
szal, szent forrással, ahol közös étkezéseket, (CIL 
III . 11042 RIU II. 503) ünnepek alkalmával 
társas összejöveteleket tarthattak.27 Figyelemre 
méltó, hogy ugyanezeket az épületeket sorolják 
fel egy numidiai város vízvezetékét tápláló forrás-
csoport építési feliratain. A kőemlékeket a Severus 
császárok állították. Az időpont megelőzi néhány 
évvel a brigetioi feliratok keletkezését . Thamugadi 
—Timgad városától északra, a városi vízv ezeték 
kezdőpontjánál szentély és medence épült,28 s egy 
203-ból származó felirattöredék szerint Septimius 
Severus látogatása emlékére a helyet Aqua Septi-
miana Félix-nek nevezték. Egy másik, részletesebb 
építési felirat elmondja, hogy Caracalla császár bő-
víttette és ékesíttette a templom körzetét : a bejá-
rathoz díszkapuzatot emelt, s a forrásoknál bronz-
rácsozatú kerítéssel és porticusszal kerített parkot 
létesített 212-ben. A felirat értelmezője, Lassíts J. 

14. kép. Q. Ulp. Felix építési emléke a brigetioi Apollo-
szentélykörzetből 

Fig. 14. Monument de Q. Ulp. Felix ayant t ra i t aux 
constructions avec denomination du sanctuaire d'Apollon-

de Brigetio 

25 A helyszínhez Barkóczi L., Brigetio. (Budapest 
1942) 8 — 9. ' 

26 Paulovics I., LA IT. (Budapest 1942) 1 2 5 - 6 . ; 
Barkóczi L., R I U IT. (Budapest 1978) 424, 503, 375, 376, 
377, 378. sorszámú feliratok. Soproni S. szíves figyelmez-
tetése szerint ebbe az épületcsoportba ta r tozha t a CTL 
TTI 3649 felirattöredéken megnevezett templom. Helyre-
állítását Quintus Ulpius (?) végeztette, a név a törés-

felület miatt, hiányos. A 14. képünkön látható, RTU 377. 
Apollo-Hygianak szóló feliratot Tóthi., AntTan 23 (1976) 
255, hibásan Aesculapius-Hygeiaként olvasta és kom-
mentálta. 

27 Duncan-Jones, П., The Eeonomy of the Roman 
Empire (Cambridge 1974) 268, adatszolgáltatása az 
ilyen ünnepi lakomák étrendjéről és költségeiről. 

28 Lassíts, J., Visite á Timgad (Alger 1969) 84. 
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megjegyzi, hogy a második felirat templomról és 
medencéről nyilvánvalóan azért nem tesz említést, 
mert azok már korábban is ott álltak.29 A három 
szentély közül a középső méretben meghaladja a 
másik kettőt, a központi templom tengelyében a 
háromívű díszkapuzat és a porticus — amiről a 
felirat szól — ma is látható. A feliratokon a capi-
toliumi istenek helyi istenalakokkal kombinálód-
nak, Genius Patriae (valószínűleg Dca Africaval 
azonos) és a gyógyító Serapis felirata és ábrázo-
lása maradt itt fenn. Apollo Grannus ebben az 
együttesben és ebben az időpontban nem szerepel. 

Elképzelhető, hogy a brigetioi feliratok nyo-
mán kirajzolódó épületcsoport közepén is pódium-
templom állt, amit porticusszal vettek körül, s 
talán a fák között megbúvó áldozóhelyek tartoz-
tak még az épülethez. Számtalan korabeli ábrá-
zolás készült hasonló szent ligetekről, erről tanús-
kodnak reliefek, falfestmények,30 mozaikok. Az 
ifjabb Phnius egyik levelében ha lehet, még az 
ábrázolásoknál is érzékletesebben szól egy ilyen 
templomkörzetről: ,,. . . A jóspapok figyelmez-
tettek, meg kell javít tatnom és ki kell bővíttetnem 
a birtokomon álló Ceres-templomot. Bizony régi 
és igen szűk épület, noha egy bizonyos napon igen 
sokan szokták felkeresni . . . Azt hiszem bőkezűen 
és jámboran cselekszem, lia a templomot a lehető 
legszebben helyreállíttatom, kiegészíttetem egv 
oszlopcsarnokkal. Az előbbit az istennő, az utóbbit 
az emberek számára. Ezért szeretném, ha vennél 
négy márványoszlopot, bármilyen minőségűt . . . 
Ami az oszlopcsarnokot illeti . . . nem építhetjük 
fel a templom körül, mert ennek a területét egyik 
oldalon egy meredek partú folyó, másikról az út 
határolja. Az úton túl terjedelmes mező van, 
amelyen nagyon jól fel lehetne építeni — a temp-
lommal szemben." ( I f j . Plinius, Epistolae ГХ. 
39. Muraközy Gy. ford.) 

Az aquincumi forráscsoport helyén folytatott 
ásatások eredményei nyomán és a brigetioi épület-
feliratok segítségével az alábbi épületcsoportok 
rekonstruálhatók a két helyszínen : Aquincumban 
a források fölött fából ácsolt, cseréppel fedett 
szentélyek, kőfalas templomok, és szabadban álló 
áldozóhelyek. A forrásoktól elágazó falazott víz-
vezeték, a túlfolyó víz részére csatornák és a 
nyitott áldozóhely mellett medence. A szentélyek-
től mintegy száz méterre terjedelmes épület, 
amelyet szabályos alaprajza szerint vendégfogadó-
ként, esetleg kórházként használtak. Az egész 
kerületet kőfallal vették körül.31 Brigetiohan temp-
lomról, a szent forrásokat a templommal össze-

29 Uo. 88 — 90. 
311 A legismertebb példák egyike: Maiuri, A., Pomp-

eianische Wandbilder (Berlin 1938) 16., és TX. t . 
31 Rómer F., Pannónia területén Magyarországon 

fennmaradt néhány római várnáról. AK 3 (18C2) 49. ; 
Póczy i. m. 15. 

32 Kuzsinszky R., Aquincum, Ausgrabungen und 
Funde (Budapest 1934) 99 — 102. Ú j datálással Fitz ./., 
ArchÉrt 85 (1958) 159. A kapuzat rendeltetéséről rész-
letesen Nagy T., Budapest törtenete (1973) 170. 

kötő út mentén porticusról, kettős átjárójú kapu-
zatról, tágas gyülekezőhelyről, csarnokról tudunk. 
Kis kitérővel itt jegyezzük meg, hogy a régészeti 
irodalomban közismert egy aquincumi építési fel-
irat, amely szerint Caius lulius Sextinus conduc-
tor, a városi tanács által kijelölt helyen arcúm cum. 
ianuis tegula tectum, vagyis téglával fedett bolt-
íves átjáró építési költségét vállalta. Az épít-
kezést a kutatás a keleti városkapura vonatkoz-
tatta, de valószínűbb, hogy a brigetioihoz hasonló 
porticus lehetett a polgárváros kelet-nyugati fő-
utcája mentén, a Dunához, a kikötőhöz vezető 
szakaszon.32 

A feliratok és a régészeti anyag nyomán ki-
bontakozó pannóniai szent kerületeket fallal szegé-
lyezték s e kerítésen belül még több épületnek 
kellett állnia, ha figyelembe vesszük az analógiá-
kat. Első helyen említendő az ún. templomszolga 
lakása. Voltaképen a hely gondnokáról van szó, 
ak i részt vett a szertartásoknál ós egyúttal kezelte 
a vallási közösség vagyonát.33 Egy felirat szerint 
(CIL X l l l 4,149) Pelm (Gerolstein) zarándok-
helyén például mintegy 100 000 sestertiusnak meg-
felelő összeg gyűlt össze egy 124-ben tar tot t elszá-
moláskor. Nagyobb szentélykörzetnek földjei és 
legelői voltak, de ezek híjával is, minden kultusz-
helyen várni lehetett a természetbeli szolgáltatá-
sokat, amelyek esetenként komoly vagyont jelen-
tettek. Az ünnepekkor ezen kívül még a hívők 
ajándékai is felhalmozódtak,34 többek között az 
ételáldozatként összehordott nyersanyagok és az 
élő állatok. Ennyi érték tárolásáról gondoskodni 
kellett. A pannoniaiakhoz hasonló templomkörze-
tekben a helyszínen dolgozták fel az állatokat ; 
Aquincum és Brigetio esetében azonban szinte 
biztosra vehető, hogy a prém, a bőr, a hús és 
a csont felhasználását a közeli városi műhelyek 
végezték.35 A temenos-fal mellett még ebben az 
esetben is sorakozhattak raktárak és magtárak, 
bár maradványaik még nem kerültek elő. 

A feliratokon szereplő fogadalomtevő személyek : 

A forráscsoportnál kiemelt oltárkövek közül 
kilencen a fogadalomtevő személy neve is fenn-
maradt. Szerencsés véletlen folytán többségük 
egy-egy, már korábban előkerült felirat révén 
ismert aquincumi családdal hozható kapcsolatba. 
1. felirat: Aurelius Marcianus Iupiternek dedi-
kált oltárt. Fia, vagy esetleg édesapja lehet az az 
Aurelius Marcus decurio, akit (CIL. III . 10591) 
Cirpiben (Dunabogdány) temettek el. A hely az 

33 Binsfeld, W., Quellheiligtum bei Heekenmiinster. 
TrZ 32 (1969) 267, „Tempeln, Bühne, Herbergen, Bad 
und Priesterwohnung".; Bender, H., Römische Strassen 
und Strassenstationen. (Stuttgart 1975) 13. és 25. 

31 Kyll, N., Heidnische Weihe — und Votivgaben 
aus der Römerzeit TrZ 29 (1966) 35 — 34. 

35 Szilágyi J., Aquincum (német) Bp. (1956), 61. ós 
az alaprajzon 13, 17, 28, 31, épületek Tóth I., AntTan 
23 (1976) 255, figyelmét elkerülték; ezek az adatok. 
Schleiermacher, К., Cambodunum-Kempten (Bonn 1974) 
36., Abh. 1 4 - 1 7 . 
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aquincumi municipális birtokkörzethez, illetve a 
város territóriumához tartozik. Egy másik családi 
síremlék töredékes előlapján, a hiányosságok elle-
nére, több mint tíz személy neve betűzhető ki3B, 
Aurelius Firmus és Aurelius Marcianus családtag-
jai szerepelnek itt. Férjek, feleségek, gyermekek, 
néhányan közülük a legio II. adiutrix katonái, 
akiket, Óbudán temettek el. Az Aurelius Marcus, 
illetve Marcianus név eléggé általános lehetett 
Aquincumban a III. században, ezért természete-
sen csak feltételesen gondolhatunk a három fel-
sorolt kőemléken szereplő személyek összetarto-
zására. 
2. felirat : Marcus Foviaeius Verus iunior aquin-
cumi decurio. Apja ugyancsak decurio volt, a 
legióstábor canabaejában állított oltárt a Nym-
phák tiszteletére. Az apa egyébként a legmagasabb 
provinciális pozíciót is elérte, sacerdotális volt 
(CIL I I I 3488). A Foviaciusok emlékeit — rész-
ben a nevük miatt, részben a fiú oltárának betű-
típusa miatt — 170—190 közötti időszakra tet-
tük.37 Az oltár legközelebbi analógiája egy ugyan-
csak Asclepio et Hygieia tett ajánlás, amelyet 
Marcus Marcellus medicus állított (CIL. III . 3413) 
Aquincumban. 
3. felirat : Caius Gavillius Eutychus oltára. Ascle-
pios—Hygieia istenpárnak szól. A Gavillius cog-
nomen ritkaságnak számít Pannóniában,38 az 
Eutychus nomen annál általánosabb a libertusok 
körében. C. Aur. Eutychius például Sisciában 
szerepel egy Caracalla-kori feliraton (Hoffilier— 
Saria 250.), Aur. Eutichus feliratát Visegrádon 
találták (CIL. III 10590), Gaius Titius Eutices 
lupiternek és Iuno reginának dedikált oltárt amely-
nek a lelőhelye Aquincum (CIL. I l l 3459). 
4. felirat : Titus Iulius Mercator az aquincumi colo-
nia decuriojaként Apollonak és Sironanak tett foga-
dalmat.39 Az emlékekkel kapcsolatban egy sírkő 
említhető az aquincumi polgárváros nyugati te-
metőjéből, amelyen T. Aurelius Numerius, a légió 
XXII . Primigenia orvosa és G. luk Mercator 
légiós-katona neve szerepel. (CIL I I I 14347). A 
légió utolsó alkalommal, ideiglenesen a l l . század 
végén állomásozott Aquincumban, T. Aur. Nu-
merius és G. Iul. Mercator ekkor kerülhettek 
Pannoniába. Az a tény, hogy a polgárváros teme-
tőjében helyezték őket örök nyugalomra arra 
mutat, hogy már előzőleg letelepedtek a városban. 
A legio XXII . Primigenia egyik veteranusa, C. 
Longinius Speratus Apollonak és Sironanak a 

36 Barkóczi L., The Population of Pannónia from 
Marcus Aurelius to Diocletian. Acta ArchHung 16 (1966) 
267, 299, 311, és 58/15. Aurelius Március 78/103 Sa varia-
ból ; Aur.Marcianus 78/104. Savariából, 91/165 Brigetioból 
való. Aur.Marciana neve Rómában szerepel abban a te-
metőben, ahová a Severusok alatt a praetorianus gárdába 
sorozott pannóniai családok elhunytjait helyezték. 

37 Póczy i. m. 29. 
38 Barkóczi The Population . . . 301. és 311. ; Mócsy, 

A., Die Bevölkerung . . . 155., 58/15 és 78/16. ; Schmitz, 
H., Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Köhl 1956) 
73., és 140. j. 

Rajna mentén 201-ben templomot állíttatott a 
szent jelvényekkel ; esetleg ez az adat is magya-
rázhatja a légióval ideérkezett kultusz kapcso-
latát. 

A Mercator név egészen általános, hiba volna 
tehát messzevezető következtetést levonnunk 
belőle. Mégis megemlítjük, hogy kölni és trieri 
származású Mercatorok a Rajna mentén talált 
Nehalennia szentély oltáregyüttesén szerepelnek, 
s a collegium Negotiantium tagjai voltak. Aquita-
niaban, a Puy-de Dôme magaslati szentélyében, a 
collegium Negotiantium feliratát találták. Az 
emlék kommentátora szerint, a szent kerületben 
tar tot t zarándoklaton a kereskedők nyereséges 
árusításról, szerencsés kimenetelű utazásokért 
adtak hálát az isteneknek.40 

5. felirat : Ulpius Nundinusról a felirat elmondja, 
hogy speciálisan képzett vízmérnök, vízügyi szak-
ember volt. Feltételeztük, hogy az aquaeductus 
építkezésében is részt vett, esetleg irányította a 
forrásfoglalások munkáit. Kapcsolatba hoztuk 
Aquincum azonos nevű beneficiariuszával, aki a 
helytartó mellett működött.41 

6. felirat : G. Titius Platanus augur (esetleg augus-
talis) személyével Szilágyi János, majd Alföldy 
Géza foglalkozott. Utóbbi meggyőzően fejtette ki, 
hogy a szóban forgó személy a municipium jóspapja 
lehetett a II. század második felében.42 Utalunk 
itt a 3. felirat szövegénél idézett Gaius Titius 
Euticesre is, aki talán az augurnak volt a liber-
tusa. 
7. felirat : Titus Flavius Lucius decurio neve mellé 
felvésték, hogy előzőleg a questor tisztét töltötte 
be. Személyét kézenfekvő kapcsolatba hozni azzal 
a T . Flavius Lucianusszal, aki ugyancsak az aquin-
cumi colonia decurioja volt. Az aquincumi polgár-
város amphitheatrumához csatlakozó Nemesis 
szentélvben álló oltáron pontifex és quinquennalis 
pozícióit is feltüntették. Az emlék (CIL III. 10440) 
259-ből való.43 

11. felirat : Aurelius Vindicanus-sziú kapcsolat-
ban a katonai amphitheatrum Nemeseumában fel-
állított oltárkő feliratát idézhetjük, (Ncujy T., 
BpR 13 (1943) 373) amelyen Aurelius Vindicianus 
cornicularius és Marcus Aurelius Vindex neve 
szerepel. Egy további felirat (CIL I I I 3458) is 
kapcsolható az előzőekhez, amelyet Aurelius Vin-
dex duplicarius legionis II. AD állítatta. A katona-
városi amphitheatrum ból származó emlék szálkás 
betűi és ligatúrái folytán legkorábban a III. század 

39 CIL. 1Г1 143475. Kuzsinszky В., Az aquincumi 
kőemlékek ötödik sorozata. BpR 5 (1897) 143. A 
Nehalennia szentély Rajna-ment i fogadalomtevői 
közö t t : Stuart, P. — Bugaers, J. E., Deae Nehaleimiae 
(Leiden 1971) 80. 

40 CIL H l 1522. 
41 Póczy i. m. 27. 
42 Szilágyi J., BpR 16 (1955) 409. és 420, ahol a CTL 

TII 10418 kőre hivatkozik ; Alföldy, G„ BpR 20 (1963) 54. 
43 Kuzsinszky В., BpR 3 (1891) 117. 
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15. kép. 1 — 2. Bronzkéz'töredéke a XI I .—XII I . szentélyközből 
Fig. 15. Fragment d 'une main de bronze des sanctuaires No XI I .—XII I . d 'Aquincum 

második harmadából származhat és hasonló a Sol 
Invictusnak szóló Római fürdői emlékhez. Nem 
bizonyítható, de elképzelhető, hogy mindhárom 
felirat állítói között meglelhető a családi kap-
csolat : a Iupiternek szóló áldozati emléket a 
legio duplicariusa állította, fia a helytartói irodá-
ban a corniculariusok elöljárója volt, s az unoka 
már a város egyik vezető családjának a tagjaként 
állíttathatott oltárt a Római fürdői szentélykör-
zetben.44 

A felsorolt feliratok különböző alkalmakkor, 
nem egészen egy évszázados időközön belül kerül-
tek a kútházakba. A 2. és 6. oltárok esetében 
Aquincum municipiumként szerepel, a 4. és 7. 
oltárokon coloniaként. Számításba véve, hogy a 
város 124-ben nyerte el a municipium rangot és 
194-ben emelkedett a coloniák közé, hosszabb idő-
közre lehetne számítani, ezt azonban a 6. kőemlék 
állítójának, Marcus Foviacius Verusnak a családi 
kapcsolatai miatt lényegesen rövidebb közre lehe-
tett szűkíteni. Az ifjabb Foviacius ugyanis vala-
mikor 19Ü körül lehetett a polgárváros quinquen-
nalisa. 

A feliratok állítóinak a többsége valamilyen 
funkciót töltött be a városi tanácsban. A déli 
szentélycsoport oltárain egyszer olvassuk a quin-
quennalis s egyszer a questor tisztét. Ugyanebben 
a csoportban találjuk a vízügyek speciálisan kép-
zett szakemberét és a municipium jóspapjának 
az oltárát. Ezzel a II. század utolsó évtizedeire 
keltezhető csoporttal kapcsolatban megkockáz-
tat juk azt a feltevést, hogy talán az aquaeductus 
bővítéséhez, vagy a markomann háborúkat köve-
tő restaurációs korszakhoz fűződnek. Esetleg éppen 

egy avatási ünnepség emlékeként maradtak fenn, 
s a városi vezetőség hivatalos devotioi az oltárok. 

Tudjuk, hogy az aquaeductus azért készült, 
hogy a légióstábort lássa el folyóvízzel : elsődleges 
funkciójaként a hadsereget szolgálta. A vezetéket 
a katonaság építette, amire a legio II . adiutrix 
bélyeges téglái is utalnak.45 Azt is tudjuk, hogy az 
igények megnövekedésével bővítették a vezetéket, 
felújítások folytak a vízkiviteli helyeknél a III . 
században,46 s ez a munka is a katonaság rész-
vételével folyt. Feltűnő ezért, hogy a kútházak-
ban az „in situ" talált oltárok egyikén sem szere-
pelnek a hadsereg tagjai, még veteránok sem. 
Publius Aelius Tertius cornicularius oltára lehet 
az egyetlen kivétel,47 ez az emlék azonban nem az 
eredeti helyéről való. Az oltárállító személyiségek 
polgárok, akik a civil város lakosságának a nevé-
ben áldoztak a szent kerületben. 

A fogadalomtevők ajándékai : 

Az oltárokon kívül egyéb tárgyak is utalnak 
a forrásoknál bemutatott áldozatokra. A lelet-
ismertetés élére egy bronz kézfej kívánkozik, lelő-
helye a XII—XIII . kútházak közötti átjáró. A félig 
csukott ujakkal ábrázolt jobb kéz 2/3-os arányú, 
belül üreges, jó minőségű anyagból kivitelezték. 
(15. kép). A legegyszerűbb arra gondolnunk, hogy 
a darab valamely istenszobor töredéke, s a szobor 
eredetileg az Apollo—Sirona, illetve az Aescula-
pius—Hygieia szentélycsoportban állt. A hely és 
a körülötte levő emlékek miatt azonban nem 
hagyhatjuk ki az ex — voto lehetőségét. Hasonló 
kegyhelyeken ugyanis az volt a szokás, hogy azok 

44 Nagy L., Les symboles astrèaux sur les monuments 
funéraires de la population indigène de la Pannonié. 
Szintező és függőón P. Ael. Provincialis sírkövén Aquin-
cumban : Nagy T., BpTört (Budapest 1973) 141., 69. kép. 

2 * 

45 FoerkE., Az óbudai aquaeductus. BpR 10 (1923) 43. 
46 Póczy K., Quellfassungen aus Terracotta der 

Wasserleitung von Aquincum. Acta R C R F 10 (1968) 11. 
47 Kuzsinszky, В., Ausgrabungen . . . 75., 294. ; 

BpR 12 (1937) 90. 



16. kép. Vinns istenszobrocska terraeottából a VIT. 
szentélyből 

Fig. 16. Statuette de Venus en terre cuite du sanctuaire 
VT I. 

a betegek, akik a gyógyító istenségekhez fordultak 
segítségért és meghallgatásra találtak, hálájuk 
szimbólumaként a gyógyult testrész kicsinyített 
mását helyezték el a kegyhelyen.48 A votívtárgy 
készülhetett kerámiából, fából, márványból, vagy 
bronzból.49 Brigetióban és Savariában pl. terra-
cotta ex-voto sorozat ismeretes : végtagok és belső 
szervek ábrázolásai, amelyek szériában készültek a 
fazekasműhelyben.50 Távolabbi példák is azt a fel-

48 Martin, R.—Deyts, S., Ex-vot.o do bois, de pierre 
et de bronze du sanctuaire des sources de la Seine (Dijon 
1966) 7 4 - 7 7 , és 128—129. 

4U Vaillai, ./., Le culte des sources dans la Gaule 
Antique (Paris 1932) 33. 

50 Gastiqlione, L., L'influance orientale dans la 
plastique de terre cuite de Pannonié. (Le rayonnement 
des civilisation grecque et romaine sur les cultures péri-
phériques. (Paris 1965) 361. 78 — 80 képek. 

61 Az angliai Bath-ban (Aquae Sulis) 33 gemmakövet 
ialált.ak különböző díszítéssel. Az ékszereket eredetileg 

fogást támogatják, hogy az aquincumi bronzkéz 
hálaajándékként került a XII—XIV. kútházak 
térségébe. Ugyanitt, a XII . kútházban Faustina 
iunior nagy bronzát és Traianus aranypénzét ta-
láltuk. Az V. forrásban I. Constantinus Urbs Roma 
típusú aureusa volt, a IX. kútházból nyolc darab 
nagy bronz került elő, koruk az I. század vége 
és III . század közepe közötti korszakra tehető. 
Feltehetően az oltáron meggyújtott áldozati láng 
rongálta meg olyan mértékig a felületüket, hogv 
közelebbi meghatározásukra nincs lehetőség. A 
XI . forrásból egy aranygyűrűt hozott felszínre a 
kotrógép, az ékszer gemmaköve sajnos már hiány-
zott.51 A gyűrűt, méretéből következtetve szertar-
tásoknál kesztyűn hordták. Talán nem véletlen, 
hogy a közös építménybe foglalt, szomszédos X. 
szentély forrásánál került elő Gaius Titius Plata-
nus augur feliratos emléke. 

Közismert, hogy a galliai kultnszbelyeken nem 
szokatlanok az aranypénzek, és az arany éksze-
rek. A rómaiaknak, a megszállást követő 
időkben feltűnt ez a rítus. Egykori leírások szerint 
a drága, sokszor vagyont érő tárgyak hosszú 
ideig a szentély padlóján hevertek, de senki sem 
merte megérinteni az isteneknek szóló ajándéko-
kat.52 Az aranytárgyak felajánlása az Asklepios-
kultusszal függött össze, s eredetileg a Földközi-
tengeri hellenisztikus koloniákban vert gyökeret 
Gallia déli partvidékén. A szokás évszázadok múlva 
is megfigyelhető a környéken, innen terjedt tovább 
a provinciákba. 

A pénz, az arany ékszer, a termékenységkul-
tuszokban a bőséget jelképezi. Ugyanehhez a 
szimbólumhoz tartoznak a Venus és, az Anyaisten-
nők personification Ebben az összefüggésben ki-
emeljük az aquincumi VII. szentélyből való Venus 
terracotta torzóját. A darab Aquincumban ismert 
típus, a negatív formát, amelyből példányunkat 
sokszorosították, a polgárváros keleti regiójában, 
egy III . századi szentély mellett találták.53 Ugyan-
ez a Venus pudica típus és a vele rendszerint 
együtt előforduló s Aquincumban is sokszorosított 
Venus Anadyomene típus, számos galliai lelőhely-
ről ismert, gyakorta a forrás melletti áldozó-
helyek együtteséhez tartozott. A típus másik vál-
tozatának az ábrázolása szerint az istennő — a 
tengerből kiemelkedve vizet csavar ki a hajából ; 
a kutatók véleménye szerint ezzel a kiáradó vízzel 
teszi termékennyé a földet54 (16. kép). 

A XI. szentély oltárja mellett Drag 37-es terra 
sigillata táltöredék hevert. Az edény díszített 

egy vászonzacskóba kötve dobták a forrás vizébe. Cunlifje 
В., Roman Bath discovered. (London 1971) 83., 28., XV.t. 

52 Kyll i. in. 78—, Stäbelin i. m. 541, a római kori 
Aquae (Baden an der Limmat) gyógyhelyről négyszáz 
bedobott, eremtől tudósít. 

53 Pórzy A'., A termékenységkultusz terraeottái 
Aquincumban. BpR 20 (1963) 247 és 4 - 11 képek. 

54 Grenier i m. 779., 785, 796, 800, 882, 939, 941; 
Germania Superiorból és Noricumból: Silber, A., Carinthia 
131/34.; Germania 25 (1941) 110; Weisgerber-, i. m. 109. 
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ЩяШ 

] 7. kép. 1 —'2. Terra sigillata tálak töredékei а I X . és а XI . forrás mellől 
Fig. 17. Fragment des bols en terre sigillée du sanctuaire IX. et X Г. 

felülete teljesen lekopott, ezért a mintáknak csu-
pán a körvonalai vehetők ki. Jellemzőek az alakos 
díszű metopék : mind az egyes figurák külön-
külön, minci a motívumok együttes kompozíciója 
alapján a tál kelet-galliai műhelyben készülhe-
tett.55 Közelebbről La Madelaine 130 — 150 közötti 
termékei jöhetnek számításba, talán Arcanus vagy 
Drusus mesterek formatáljaihoz kapcsolható leg-
inkább az aquincumi darab (17. kép 1). 

A IX. szentélyben ugyancsak Drag 37-es sigil-
lata tál töredékeit találtuk. A motívumok együtte-
sen Rajna menti Rheinzabern műhelyére utalnak. 
A legnagyobb valószínűséggel a REGINUS bélye-
get használó első vagy második mester körének a 
terméke a tál a 150 körüli időszakból50 (17. kép 2). 

A sigillata tálakba valószínűleg ételáldozatot 
tettek. Egy galliai szentély sigillátájára az istennő 
nevét is rákarcolták, hangsúlyozva ezzel is, hogy 
kinek szól az ajándék.57 Kerámia egyébként mind-
egyik kútházban utal a bemutatott áldozatokra és 
feltűnően sok az üveglelet is, de mind apró töre-
dékek, jó állapotban csak a vastag falú dörzsölő-
tálak maradtak meg. Ez az edényfajta egyébként 
nemcsak kerámiából, hanem mészkőből, sőt már-
ványból készült példányokkal is szerepel a kis 
szentélyek inventárjában. Fűszereket dörzsöltek 
el bennük, amelyeket azután az oltárokon égettek 
el.58 A britanniai Aquae Sulis híres gyógyforrásai-
nak az ismertetésekor a kutatók külön hangsúlyoz-
zák, hogy a törött kerámia és üvegedények a 
helyszínen merített vízre, ivókúrára utalnak.59 Az 
aquincumi kútházakban mécsesek is előfordulnak, 

a I I I . szentélyben lévő ép példány az épület IV. 
századi használatát bizonyítja00 (18. kép). A füles-
kancsók és az amphorák, formájuk és anyaguk 
szerint, a II—IV. századok közötti időszakon belül 
több változatban szerepelnek. 

Összevetve a szentélyekből származó kerámia-
anyagot : — dörzstálat, füstölőtálat, mécsest, 
amphorákat, korsókat, poharakat, néhány díszí-
tett terra sigillatát és terracotta szobrocskákat, 

18. kép. Mécses a I I I . szentélyből 
Fig. 18. Veilleuse du sanctuaire I I I . 

56 Vanderhoeven, M., Terra Sigillata aus Mittel- u. 
Ostgallien. Die Reliefverzierten Gcfässe. (Duisburg 1974) 
30, 11. t . 

56 Ch. liicken—Ludovici, H., Meine Ausgrabungen in 
Rheinzabern VI. Darmstadt 1942.; Taf. 112/7, 16/1, 17/20, 
25/18, 240/0.; H. Ricken Ch. Fischer, Die Bilderschüssein 
Bonn 1963. M 213, és M 115a, valamint M 246. 

67 Oourvcst, .7., Ofrande et ex-vote á une divinitée des 
sources. Gallia ( 1908) 23., 1 - 2 . k é p e k ; RAG 41-42 (1972) 45. 

58 Baatz, D., Reibschale und Romanisierung. RCRF 
Acta 17 — 18 (1977) 149, 154. 

59 Cunlijfe, B. W„ i. m. 4.8. 
60 SzenlUleky, T., Ancient lamps (Budapest 1961) 130. 

253 típus. 
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— együttes használatuk révén következtetni lehet 
a szertartásokra. Az éltető, gyógyító hatású víz-
ből a helyszínen nemcsak ittak, hanem amphorák-
ban és hordókban el is szállították innen távolabbi 
helységekbe, amire a leletek utalnak. A szertar-
tásról érdekes korabeli képsorozat maradt fenn egy 
bronz patera díszítéseként, amely Hispániából 
Otanes (Santander körzet) gyógyfürdőjéből való.61 

Az ábrázolás kiemelt alakja a vizek istennője, egyik 
kezében sással, a másikban urnával, amelyből víz 
ömlik (mint Gorsiumban). A vízből folyó lesz — 
ezt híd íveli át —, majd tóvá terebélyesedik. 
Par t ján szolga térdel és tartályba meri a vizet. A 
tó túlsó partján beteg ember ül, egy fiú poharat 
nyúj t neki. Az előtérben lovaskocsi áll, hordókat 
raknak rá, ezekbe amphorákból öntik a vizet. A 
jelenetek közé két áldozati jelenet is tartozik : az 
egyiken pap önt vizet az oltár lángjára, a másikon 
pálcával helyez a lobogó tűzbe valamilyen tárgyat. 

A szentélyekben talált tárgyak nyomán re-
konstruált rítusok kérdésénél szükséges a külön-
féle megfigyelések révén kialakult nézetekre emlé-
keztetnünk. Aquincumban az esetek többségében 
az iszapból, állandó vízszivárgás közben emeltük 
ki a régészeti emlékeket s csak hat esetben sikerült 
viszonylag kielégítő körülmények között, rétegen-
ként dokumentálnunk a helyszínt. Utóbbiaknál 
két figyelemreméltó jelenséget hangsúlyozunk. 
A leleteket a kútházak kővel kirakott alsó padló-
ján találtuk, két esetben az érmek a kőlapok 
fugái közé is becsúsztak. A megfigyelt pontokon 
az oltárkövek is a kőlapon hevertek. Talán még 
ennél is fontosabb, hogy az oltárok egyéb apró 
leletek töredékeivel kevert vékony földrétegen 
feküdtek. Különösen jól látszott ez a X—XI. for-
rásoknál, ahol a feltöltésben amphorák és kő-
mozsarak nagyobb darabjai miatt az alsó — föld-
del kevert — réteg egyenetlen volt. Az V—VI— 
VII. északi források körül kialakított kútházak a 
déli forráscsoportokétól annyiban tértek el, hogy 
az alsó — leletekkel kevert — réteg fölött, agya-
gos-kavicsos feltöltés következett, s ezen húzódott 
a döngölt agyagpadló. A XII—XIII—XIV. for-
rásoknál ezzel szemben a leletekkel telt réteg 
fölött agyag, majd földes feltöltés következett 
s ezt kb. 8 — 10 cm-es fehér habarcsos padló zárta 
le. Az oltárkövek tehát a két padló közé fektetve 
vészelték át a római császárkor óta eltelt időt. 
Egy esetben „in si tu" függőleges helyzetben ma-
radt az oltárkő (VI. kútház), ezen az emléken 
azonban nem olvasható felirat. Mindez arra mutat, 
hogy a szentélyekben sebtiben planíroztak, fel-
töltötték a talajt és újabb padlót húztak a meg-

61 Alcock, J. P., Celtic Water Cults in Roman Britain. 
The Archeological Journa l 122 (1965) 10. 

62 Martin, /?., Sculptures en bois aux sources de la 
Seine. Revue archéologique de l 'Est et du Centre Est 14. 
(1963) 7. ; Gallia 22 (1964) 304. 

63 Kyll uo. 72 — 76. 
64 Breeze, D. J. —Dobson, В., H a d r i a n ' s Wall. (Edin-

burgh 1978) 267 — 8.; Alckock i. m. 11. 

emelt szint fölé. Az emlékek helye tehát nem bizo-
nyít. Összességük csupán arra utal, hogy ittak a 
forrás vizéből, s hogy a helyszínen mutattak be 
áldozatot; az oltárokat később elrejtették. 

A votív-tárgyak elrejtésének egyik jellemző és 
talán legérdekesebb példája Dijon közeléből a 
Szajna forrásától ismeretes. Kis falazott medence-
szerű helyiségben egymás fölött több rétegben 
sorakoztak a fából faragott votív-tárgyak. Az 
egyes rétegeket gyékénnyel választották el egy-
mástól. A hely közelében a szentély maradványai 
is megmaradtak, a romok között kő istenszobrok 
töredékei hevertek, amelyek a fából faragott 
együttesnél későbbiek. Mindez arra mutat, hogy 
a szent kerület bővítésekor az ú j kőépületbe ú j 
szobrokat helyeztek. A templom régi inventárját 
ekkor szertartásosan eltemették, nehogy illeték-
telen kezekbe kerülve méltatlan sors érje az iste-
neknek szóló ajándékokat.62 

A galliai forráskultusz szentélyeinél megfigyel-
ték, hogy a pénzt és egyéb ajándékot a küszöbtől 
dobálták be az épületbe, az emlékek a bejárat 
melletti térségben helyezkedtek el, ami azt mutat-
ja, hogy a hivők a szentélybe nem léphettek be. 
Az ajándékok talán a papság közvetítésével kerül-
tek az oltár mellé.63 A rítus évszázadok folyamán 
azonban sokat változhatott. Britanniában pl. 
Carrawburghban a szentély előtt a szabadban állt 
az oltár, s i t t találták a felajánlott ajándékok 
nyomait ; a ligetet vizesárok vette körül, ez 
tartotta távol az illetékteleneket a szent helytől. 
Housesteadsben ezzel szemben két felirat nélküli 
oltárt találtak az egyszerű kis szentélyben,64 Római 
fürdőn a fából és a kőből épült templomok között 
ugyancsak álltak a szabadban falazott áldozó-
heívek. A folyóvízzel kapcsolatos rítusra emlékez-
tetnek azok a kőcsatornák, amelyeken a leg-
közelebbi kútházból ide vezették a vizet. 

Ha következtetni próbálunk a szentélyekből 
előkerült leletek nyomán a forráskörzet korára, 
azt mondhatjuk, hogy a II. század legelejére, vagy 
talán még az I. század végére utaló volutás mécses, 
és a IV. század második évtizedére keltezett I. 
Constantinus érem adja meg a területen lejátszó-
dott szertartások időhatárait.65 Az oltárok, a 
pénzek, a használati kerámia és a terracotta 
szobrocska, mintegy két évszázadnyi időn belül 
került a földbe és a vízbe. A kultuszhelyet azonban 
sokkal hosszabb ideig használhatták, hiszen oltá-
rok és síremlékek töredékeit a területen késő 
császárkori beépítésként figyeltünk meg a régé-
szeti ásatások idején.66 Azt is leírtuk, hogy a 
kisebb, KNy-i tájolású kőszentély habarcsos meg-

65 Thevenot i. m. 114. szerint 310-ben I. Constantinus 
Grannus (Grand) gyógyfürdőjébe látogatott s az ott álló 
sugárkoszorús Apollo szobor ábrázolásában saját sze-
mélyét vélte felismerni. A forrásoknál egyébként Gallia 
egyik leghíresebb zarándokhelye volt. 

66 Póczy K., Aquincum első aquaeductusa. ArchErt 
99 (1972) 23. 
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emelt padlójában Probus verdefényes érmét talál-
tuk. . 

Ügy tűnik, bogy a kereszténység térhódítását 
követó'en, valamikor a IV. század közepén Aquin-
cumban bezárták a forráskultusz szentkerüle-
tét.67 Miután védelmi okokból fallal kerítették az 
aquaeductus vízkiviteli helyét,68 és katonákkal 
őriztették a területet, sikerült megakadályozni a 
források látogatását. Ahol nem volt hivatalos 
funkciója a forrásoknak, vagy eldugottabb kör-
nyezetben fakadtak, a gyógyító erejű vizeknél 
titokban még sokáig áldoztak, vagyis kultikus 
szerepét a hely még hosszú ideig megőrizte. Csupán 
ezzel magyarázható, hogy a IV. század folyamán 
mindig újabb és újabb rendeletekkel tiltják a 
forrásistenek kultuszát.69 452-ben a második arlesi 
zsinat — a korábbi tilalmak hangsúlyozására — 
kimondja, hogy átok súj t ja azokat, akik a vizek 
mellett „pogány" áldozatokat mutatnak be, vagy-
is szent forrásoknál, a szikláknál és a fáknál aján-
dékot helyeznek el az isteneknek. 

Ünnepség időpontjára utaló dátum az egyik oltáron : 

A 10. oltár felső párkányán és az alatta levő 
léctagon a következő két adatot olvassuk : KAL 
MAIA/LVN II. A szöveget mindkét sorban úgy 
mérték ki, hogy a középtengelytől számítva a bal 
oldalra csupán két betű került. Az oltárkő törött, 
hiányzik a bal felső sarka, ezért ma már nem álla-
pítható meg, hogy az első sorban is ez volt-e az 
eredeti szándék, bár még négy számjegynek meg-
felelő hely maradt. E bizonytalanság miatt 
az első sor feloldásánál több lehetőséget kell 
számításba vennünk. Az egyik, mindjárt a leg-
kézenfekvőbb : a felirat teljes, nem hiányoznak 
adatok, s a kőfaragó a második sorhoz hasonlóan 
a szöveget nagyjából a felület közepén kezdte el. 
Ebben az esetben május 1-ét említi a felirat, vagy-
is Floralia-1, a nagy természetünnepet. Még abban 
az esetben is errői az ünnepségről van szó, ha a 
május elsejét megelőző néhány napot jelölné a 
felirat, hiszen a római naptár szerint az ünnep 
hivatalosan több napig tartott . Ovidius : Easti 
IV. 129 — 137 szerint április 28-án kezdődött és 
május 1-én a városi Larok megszentelésével ért 
véget. E „tavaszünnep" a fórumon tar tot t hiva-
talos áldozatbemutatás után valamelyik közeli 
kegyhelyen folytatódott.70 Az aquincumi polgár-
város peremén egyelőre nincs tudomásunk a 
Római fürdőin kívül más jelentősebb templom-
körzetről, ezért valószínűnek tart juk, hogy a 
május 1-i processio az északi forráscsoporthoz 
zarándokolt. I t t az aquaeductus kezdőpontjánál 

67 Ehhez Mócsy A., Pannónia a késői császárkorban 
(Budapest 1974) 159. 

68 Póczy, i.m. 15. 
69 Cod..' Theod., 16.10.7, 11, 12, 23. Eiden, H„ Spät-

römisches Figurenmosaik am Kornmarkt in Trier. ; Aus 
der Schatzkammer des antiken Trier. (Trier 1959) 72. 

70 Nagy T., Budapest Története (Budapest 1973), 
119, 120, 134. oldalon meghatározta az aquincumi forum 

mutat ta be áldozatát a várost tápláló, az éltető 
vizet megszemélyesítő istenségeknek.71 

Elmondtuk, hogy a felirat sérült, ezért további 
eshetőségekkel is számolnunk kell. A felmerülő 
változatoknál a következő meggondolásokból in-
dultunk ki : 

Az oltárkövet — a dátum alatt olvasható fel-
irat szerint — Mithrasnak, a győzhetetlen Nap-
istennek dedicálták, ezért például mindjárt egy 
másik dátum lehetősége adódik, ez pedig április 
21-е. (vagyis a május 1-е előtti tizedik nap). Ezt 
az időpontot X KAL MAIAS formában vésték fel 
a Gaius Iulius Victorinus féle Mithras szentély 
egyik oltárkövére, amelyet a decurio egyik liber-
tusa, Primus állított patrónusa érdekében. Az 
emléket 198-ban helyezték el a szentélyben (CIL. 
I I I . 14347). Talán még egy adat kívánkozik ide, 
s ez a szentély helye ; az épület ugyanis a polgár-
város északi kapuja mellett állt, s arról az útról 
nyílt, amelyik a Római fürdői forráscsoporthoz 
vezetett.72 

Április 21-e az ősi római naptár szerint Pales 
napja a Parialia ünnep : Ovidiust idézve Easti 
759. ,,Tu, dea, pro nobis fontes fontamque piaca 
numina, tu sparsor per nemus omnes deos". A ló 
vérével, és a borjú hamujával, friss kaláccsal 
bemutatott áldozat tisztulási szertartásához tar-
tozott, hogy az ünneplők háromszor átugratták a 
tüzet és négyszer kezet mostak friss vízzel. 

Minthogy e napon, helyesebben előző éjjelen 
lépett át a nap a Kos jegyéből a Bika jegyébe, az 
április 21-ét a Pales-ünnepet, a Mithras hívők is 
megtartották a maguk módján. Rómában, az 
Aventinuson álló Santa Prisca templom alatt feltárt 
Mithras szentély falán hymnusz töredéke maradt 
fenn. A felirat éppen egy ilyen rítusról számol 
be : „Eecunda tellus cuncta qua generat Pales" 
. . . Az áldozat bemutatása megtévesztésig hason-
lít a suovetaurilia-hozP A szertartást a kultusz 
hagyományai szerint éjszaka, vagy legalábbis 
sötétben tartot ták. Erre a motívumra vonatkoz-
hat az aquincumi 10. oltár második sorában olvas-
ható LVN. II. rövidítés, ha azt LVN(ae horam) 
secundam vagyis : „a hold második órájában" 
időmeghatározásra oldjuk fel. Ebben az esetben 
az április 21-én este 7—8 óra körüli időpontra 
utalhat a felirat. 

A hivatalos ünnep és a Mithras-kultusz ünne-
pének az egyezése nem szokatlan. A császárkor 
folyamán az ú j istenek térhódításával az ünnepek 
ú j jelentéssel telítődtek. A különböző kultuszok 
hivői megtartották a régi görög-római naptár 
szerinti hivatalos ünnepnapokat, a rítus azonban 
átalakult, ú j elemekkel bővült. Az egyiptomi, az 

helyét, kiterjedését, épületeit. Tóth I., и.о. ez adatok 
ellenére sem fogadja cl a ,,forum-elméIet' '-et. 

71 Vitruvius, De architectura VI I I . 185, 1 — 5. 
72 Kuzsinszky В., BpR 12 (1937) 67. 
73 Vermaseren, M. J., Mithras, Geschichte eines 

Kultes. (Stuttgart 1965) 143 — 144. 
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afrikai, a kisázsiai nagy aratási ünnep például, 
amelyet április 26-án tartottak, — tehát a római 
Floralia-ünnepségek első napján — Alexandriában 
az ünnep előestéjén, 25-én a ,,Serapeia"-val kez-
dődtek.74 A hellen izált keleten az „Eleutheria", 
valószínűleg Zeus Eleutherius, vagyis a Serapissal 
azonosított isten ünnepe, esett erre a napra. A 
kereszténység is átvette ezt a dátumot. Feltétele-
zik, hogy Marcus evangel ista tevékenységéhez 
kapcsolható az átvétel, az ünnepnapok egyez-
tetése ugyanis az alexandriai egyházközség ala-
pítójának az idejében történt. De ugyanígy utal-
hatunk az évkezdő január elseje és 5-e közé sorol-
ható császárünnepségekre, amely időszak az előbbi 
példákhoz hasonlóan a görög-római naptárban is 
már ősibb kultuszok dátumaként került át. Az 
egy-két, néha több napos csúszás vagy eltérés a 
római naptár bizonytalanságából, javítgatásaiból 
adódott.75 

Szertartások a forráscsoportnál : 

Az V. kútház (10. oltárkő) fogadalmi emléké-
nek a dátuma, illetve mindkét javasolt változata, 
több kultuszra is vonatkozhatott. Az évfordulókat 
megtartották a római vallás, és a kisázsiai Mithras 
kultusz hívői is. Szerencsés véletlen folytán mind-
két fajta ceremóniáról maradtak fenn korabeli 
hiteles leírások. Ovidius arról tudósít, hogy az 
ünnepségek áldozatbemutatással a városban kez-
dődtek, majd innen kivonult a tömeg egv környék-
beli kultuszhelyre. A rendelkezésre álló régészeti 
adatok segítségével az aquincumi menet útvonalát 
követni lehet. A menet az északi városkapun 
hagyhatta el a települést, s azon az úton haladt, 
amely a vízvezeték keleti oldalán a forráscsoportot 
kötötte össze a várossal76 (19. kép). Más provin-
ciákból vett példák szerint meghatározott ünnep-
napok alkalmával a hivők és a gyógyulást keresők, 
közelről és messziről is a helyszínre zarándokoltak, 
a kereskedők kirakták árujukat, az isten,1szobrocs-
kákat, amuletteket, a szokásos votív-tárgyakat.77 

Az említett galliai, germániai, britanniai stb. 
példákhoz hasonlóan az ünnepségeket mind Aquin-
cumban, mind Brigetióban az amphitheatrumban 
fejezhették be.78 Az aquincumi polgárvárosi amphi-
theatrum nyugati kapujánál Nemesis szentély 
állott, a cellában még eredeti helyén találták az 
istenszobrokat és az oltárokat. Az egyik felirat 
259. június végén, Fors Fortuna napját idézi.79 

Ennek az építési emléktáblának az ajánlása ,,deae 
Nemesi sive Fortunáé" szól, s a szöveg a templom 
felújításáról számol be. Az emléktáblán megne-

74 Merkelbac.h, P., Isisfcste in griechisch-römischer 
Zeit, Daten und Riten. (Meisenheim a.d. Glan 1903) 13. 

75 Merkelbach i. in. 44. a római naptárban adódó 
csúszásokról. . . 

76 Az út nyomvonalához utol jára Nayy T., Budapest 
Műemléki topográfiája (Budapest 1962) II . 74. 

77 Bender, H., Römische Strassen und Strassenstati-
onen (Stuttgart 1975) 13. 

vezett aquincumi duumvirek köziil az egyiket, T. 
Flavius Lucianust, a forráskörzet 7. oltárkövén 
olvasható személlyel, T. Flavius Luciusszal hoztuk 
kapcsolatba. 

A Nemesis szentély feliratán Y KAL(endas) 
IVL(ias) dátumot tüntették fel. A július 1-е 
előtti ötödik nap június 26-a, illetve 27-e, Ovidius, 
Fasti 785 szerint a nyári napforduló ünnepség-
sorozatának a vége, az Orion felkelése, Solstitium 
napja. A felirat közlésekor Mommsen megjegyezte, 
hogy a dátum bizonyára Fors Fortuna ünnepére 
vonatkozhat, hiszen az emléken idézett istennő 
évfordulója éppen a közeli napokra, június 24-ére 
esik.80 Ezt a pontosabb dátumot is idézi egy építési 
emléktábla, amely ugyancsak a polgárvárosi amphi-
theatrum romjaiból való. Ez a felirat a Nemesis 
szentély 259. évi renoválásánál 45 évvel korábban 
lezajlott épületfelújításról számol be (CIL I I I . 
10439). Messala et Sabino co(n)sulibus VII Kai 
(endas) IVL(ias). A dátum tehát 214. június 24-e, 
Ovidius, Fasti 771 — 784 szerint Fors Fortuna nap-
ja „népnek az ünnepe", amelyet víz mellett tar-
tottak. A tömeg a parton gyűlt össze, az ifjak 
„koszorús ladikon" itták a bort, az italból locs-
csantottak a vízbe. Az aquincumi amphitheatrum-
ból származó építési emlék szerint a szentélyt 
Caracalla császár üdvéért újí tották fel. Az ural-
kodó az anyacsászárnővel ekkor éppen Aquincum-
ban tartózkodott.81 valószínű, hogy jelenlétükben 
tartották a szertartást. 

A dátum június 24-e, vagyis az év leghosszabb 
napja. A nap sugárzó ereje ekkor kulminál, a 
forrásokból kisugárzó erő ekkor a leghatékonyabb, 
a római néphiedelem szerint a „vízbe dobták 
ekkor az égő napot". Vaillat és Thevenol arra 
figyelmeztetnek, hogy a legtöbb galliai forrás-
körzetben éppen ezen a napon tartották az évi 
zarándoklatot, mert az Apollo—Grannus véd-
nökségét élvező gyógyforrások a Solstitiumkor 
csodára is képesek.82 

Ennél a gondolatnál érdemes visszatérnünk az 
aquaeductus mellett feltárt szentélykörzet Apollo 
— Sirona oltárához (4. felirat). A Duna mentén 
sorakozó nagyobb táborhelyeken és városokban 
említett Apollo—Grannus, Apollo—Sirona, Apollo 

Hygieia dedikációk többsége, amire már 
utaltunk, a III . század elejére keltezhető. Az 
emlékek ugyanazt az útvonalat rajzolják ki, 
amelyen a császár vonult végig kíséretével. 
Caracalla hosszabb britanniai tartózkodása után 
Kómában töltött egy időt, de 213 tavaszán 
elhagyta az Urbsot és augusztusban Raetia 
területén érte el a Dunát.83 Hadseregével még 

78 Piyayniol A., Recherches sur les jeux romaines. 
(Strasbourg 1923) 25. 

79 Kuzsinszky В., B p R 3 (1891) 117. 
80 CIL III 10440. 
81 Fitz, J., Il soggiomo ili Caracalla iiel 214. (Roma 

1901) 17 és 21. 
82 Thevenot i. m. 203 — 4. 
83 Birley, A., Septimius Severus (London 1971) 272 — 
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19. kép 1—2. Az ünnepségek útvonala Aquincumban és Níinesbon 
Fig. 19. 1 —2. Itinéraire des fôtes à Aquincum et à Nîmes 
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ebben az évben, vagyis 213-ban többször megütkö-
zött a túlparti germánokkal. E hadjárat során 
megromlott idegállapota és egészsége miatt Aes-
culapius és Serapis mellett Apollo Grannushoz is 
segítségért fordult (Gassius Dio, 77, 15, 6.). Ez az 
adat mindenképpen hitelesnek vehető, hiszen Cas-
sius Dio személye egy teljes emberöltőn át a 
Severus családhoz, az uralkodó köréhez kapcsoló-

dott.84 Másrészt Pannónia Superior helytartója-
ként, — ezt a pozíciót 226 — 228 között tölthette 
be, — a Duna menti viszonyokat saját tapasz-
talatából ismerte,85 a szóban forgó településeken 
maga is járt . Cassius Dio adatát a régészeti leletek 
érdekesen egészítik ki : Paimingen, Vindobona, 
Carnuntum, Brigetio, Aquincum, majd Dacia86  

Apollo oltárai, Caracalla idejéből valók. 

84 Birley i. ill. 104. 
85 Dobó, Á., Die Verwaltiuig von Pannonién von Au-

gustus bis Diocletian. (Budapest 1903) 125. 
86 Goslar, N. Studii cpigrafice. MCA 2 (1956) 635. 
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A felsorolt adatok alátámasztására még egy 
görög nyelvű feliratra is utalimk, amelyet Ephesos-
ban, a város egyik főutcáján, a bibliotheca mellett 
találtak. A felirat szobortalpazaton olvasható 
(felső része hiányzik, ezért az ábrázolt neve nem 
ismeretes). A szövegből megtudjuk, hogy a város 
egyik köztiszteletben álló polgáráról van szó, aki 
syndichusként, eredményesen utazta be az Imperi-
um nagy részét 209—218 között. Róma, Britannia, 
Germania Superior vonalon Apollo Grannusig 
jutott 213-ban, és Pannónia, Kisázsia, Syria, 
Mezopotámia után tér t vissza Ephesosba.87 A 
régészeti irodalomban vitatott az Apollo Gramms 
helymegjelölés ; a galliai Grand, az Aachennel 
azonosított Aquae Granni, a Faimingen melletti 
Aquae között megoszlik a kutatók véleménye. 
Mindhárom helyen egy-egy messze földön ismert 
szentélykörzet állott Apollo—Sirona, illetve Aes-
culapius— Hygieia-kultuszához kapcsolódva. Az 
épületcsoportok romjait mindhárom helyen meg-
találták.88 

A pannóniai kutatás szempontjából talán több 
okból is hasznos lehet az idézett ephesosi szöveg. 
Részben bizonyítja az Apollo—Grannus-kultusz 
elterjedtségét Caracalla korában a Rajna—Duna 
menti provinciákban. Részben a szóban forgó kő-
emlékek időpontja és az útvonalak egyezése miatt 
utal arra a lehetőségre, amely szerint a nevezetes 
ephesosi ügyvéd Aquincumban is megfordult és 
részt vett a 214-ben Caracalla jelenlétében 
megtartott ünnepségen. S ez nem is lenne 
meglepő, hiszen Ephesos előkelő polgára fontos 
ügyben jár t el, és célja érdekében bizonyára befo-
lyásos támogatókat keresett a császár környe-
zetében. 

összefoglalás: 

Végső konklúzióként azt mondhatjuk, hogy 
Aquincumban és Brigetióban az aquaeductusokat 
tápláló források, illetve a folyóvizet szállító 
vezeték mellett, szentélykörzetek alakultak ki. Az 
épületcsoportok Aquincumban ásatások, Brigetió-
ban több fel irat szövege nyomán rekonstruálhatók. 

Aquincumban Aesculapius—Hvgieia istenpár-
nak és Silvanus silvestrisnek a forrásoknál már a 
II. században mutattak be áldozatokat. A város 
egyik jóspapja, a város egyik quinquennalisa és a 
műszaki munkák szakembere, — talán vízmérnö-
ke — esetleg éppen a vízvezeték felújításával kapcso-
latos valamelyik ünnepség alkalmával helyezett el 
egy-egy oltárt a kútházakban. A szent kerület 
bejáratánál már a II. században Iupiter temploma 
állt. 

A rendelkezésre álló adatokat összesítve arra 
a következtetésre jutottunk, hogy Apollo—Sirona 

alakjaival a szent kerület istenvilága csak 214-ben, 
Caracalla császár pannóniai tartózkodásakor bő-
vült. Feltehetően nemcsak Aquincumban, hanem 
Brigetióban is, ahol három évvel később, 217-ben 
újabb, nagyobb szabású építkezések folytak Apol-
lo— Hygieia szentélycsoportjánál. A brigetioi 
Fons Salutist körülvevő épületcsoportról, temp-
lomról, porticusról feliratos emlékek számolnak 
be. 

Mithrasnak, a győzhetetlen napistennek egy 
aquincumi oltárán dátum olvasható, amely a forrá-
soknál megtartott ünnepségek egyik időpontjára 
utalhat. Ennek a feliratnak a feloldása több lehe-
tőségre adott alkalmat, de mindegyik április 21. 
és május 1-е közötti időszakra vonatkozik, vagyis 
a tavaszi megújulási periódusra. Az isteni hata-
lommal felruházott, éltető vizeknél ezt a dátumot 
Itáliában is és a provinciákban is megünnepelték. 
A hivatalos római naptár szerint április 21-én 
Róma alapításának az évfordulóját tartották 
nyilván, de szerepelt az orientális vallások ünnepi 
listáján is. Aquincumban április végén áldozatot 
mutathat tak be a forrásoknál a város illetékes 
intézményeinek a képviselői a közösség üdvéért, 
ugyanakkor ajándékot hoztak a magánszemélyek 
is a gyógyító és termékenységet osztó Aesculapius 
— Apollo—Silvanus istenségeknek. A Mithras 
közösségek a maguk módján ünnepeltek : tisz-
tulási szertartásra gyűltek össze a szent ligetben 
ezen a napon, feltehetően az esti órákban. A III. 
században egvidőben a szentélykörzet mindegyik 
istenségét élő hittel vették körül, kultuszuk még 
nem vesztett erejéből. 

Az aquincumi és a brigetioi aqaeductusok 
mellett kialakult forráskörzetek jelentőségét, végső 
fokon — a városok életében betöltött szerepük 
miatt kutattuk. Mindkét szent kerület az aquae-
ductusok mellett alakult ki, a vízvezetékek Pan-
nónia Inferior két légióstáborát és két jelentős pol-
gárvárosát szolgálták ki folyóvízzel. A vízkiviteli 
helyeknél értékes műszaki berendezések voltak, 
s ezeknek az ókori ,,vízművek"-nek a biztonságá-
ról katonai védelemmel gondoskodtak. A védő-
falon belül otthont találó istenségek szent kerülete, 
a városok hivatalos kultuszhelyeként fogható fel. 

Az ásatások szerint a IV. század folyamán a 
szentélycsoport kerítése helyett erődfal épült, 
hiszen rossz tapasztalatok mutatták, hogy az 
ellenség — ebben az időben — először a közművek 
létfontosságú forrásait rombolta szét. A fokozott 
őrizettel ellátott területen a kereszténység tér-
hódítása után a forráskultusz szertartásai titokban 
sem folyhattak, hiszen magánszemélyek többé nem 
léphettek be az éltető vizek ősi ligetébe, amelyre 
ettől kezdve katonaság ügyelt. 

Póczy Klára 

87 Keil, ,/., Ein ephesischer Anwalt durchreist das m Weisgerber i. m. 121. 
römische Imperium. Sitzungsberichte der Bayer. Akad. 
derWiss. (München 1956) 121. 
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SANCTUAIRES T R È S DES AQUEDUCS D'AQUINCUM ET DE BRIGETIO 

Résumé 

Entre 1959 et 1963 nous avons fait des fouilles 
archéologiques au point de la naissance de l 'aqueduc 
d'Aquincum qui passait en direction nord-sud sur des 
piliers à maçonnerie voûtée. Nous avons rendu compte 
de nos premières constatations dans le Vol. 99 ( 1972) 
de Areheologiai Értesítő sous le t i t re »Le premier aque-
duc d'Aquincum«. Dans ce premier rapport nous nous 
sommes bornées à mettre au point seulement quelques 
éléments de notre sujet diversifié qui se dégageait des 
trouvailles. Nous avons publié les données ayant trait 
aux monuments d'ordre technique avec le but de nous 
appeler l'aide de ces ouvrages et des spécialistes, de même 
que la date des t ravaux des services publics pour trouver 
des points de repère nouveaux et plus précis sur le niveau 
de développement de l 'urbanisation à Aquincum. Dans 
ce rapport nous avons annoncé déjà notre intention de 
revenir plus tard sur les autres résultats qu'avaient don-
nés les fouilles. 

La publication des données qui s'ensuivra et les 
remarques qui y sont jointes soulignent le caractère 
cultuel des lieux. Les monuments viennent des restes de 
bâtiments érigés jadis sur le lieu des sources : de l'auberge, 
de l'hôpital (?), des sanctuaires-temples, des lieux du 
sacrifice. Dans notre premier rapport nous avons déjà 
indiqué qu'à Budapest, sur les lieux de l'actuelle plage 
Erdei du quartier d 'habitation nommé Római fürdő 
(Bains romains) les bassins de la piscine sont alimentés 
des sources qui furent captées déjà à l'époque de l'empire 
romain. Dans l 'antiquité l'eau potable fut t ransportée de là 
par un aqueduc aux colonie civile et camp militair d'Aquin-
cum. Les fouilles ont permis de dégager les restes de 14 
petits temples assemblés de bois, les ruines de plusieurs 
bâtiments en maçonnerie et, à côté, les vestiges de sanc-
tuaires en plein air. Des autels en pierre gisaient par terre 
ou bien étaint encore debout dans sa position originale sur 
le plancher du sanctuaire à côté de presque chaque source. 
L'entrée aux sources était du côté de la ville civile, nous 
décrirons donc les pierres d'autel en allant du sud vers 
le nord. 

Autel 1: L'inscription à cinq lignes fut gravée avec 
des caractères singulièrement fins et maigres, mais 
bien proportionnés: (Figure 1: 1—2) I(ovi) O(ptimo) 
M(aximo) /AVRE(lius)/ MAROIAN /VS/V(otum) S(olvit) 
L(ibens) M(erito).36 La pierre d 'autel reposait sur le 
plancher près de l'escalier du temple à podium à l'entrée 
sud des sources. L'accès au portique du bâtiment à 
orientation nord-sud était du côté des sources. La largeur 
du bâtiment était de 9.60 m, le mur fu t revêtu à la hau-
teur de la base de pierres de taille. (Figure 1: 3 — 4). 

Autel 2 : Du monument il ne nous est resté que la 
face qui porte dans un cadre à baguettes une inscription 
en neuf lignes: AESCVLAPIO / E T HYGIAE/ M(arcus) 
FOVIACIVS /VERVS IVN(ior) DEC(urio) KAN(abis) 
DEC(urio) M(unicipii) AQ(uincensium) TI VIR/ Q(uin) 
Q(uennalis) /FLAMTNICIVS/ V(otum) S(olvit) L(ibens) 
M(erito).37 Caractéristiques de t e x t e : Dans la première 
ligne : ligature des caractères P et I, ce dernier sort un 
peu en haut de la ligne. Dans les lignes 3 et 6 à la finale 
. . . cius les caractères IV entre le С et le S ne vont qu 'à 
mi-hauteur. Dans la quatrième ligne les caractères D et 
С se coupent dans le mot DEC(urio). Site : bâtiment de la 
source XIV. 

Autel 3 : De grandes dimensions, l'inscription se 
compose de quatre lignes: (Figure 2: 3 — 4). Lecture: 
ASCLEPIO ET / HYGTAE / C(aius) GAVILLTVS / EV-
TYCHVS/; 3 8 Site : bâtiment de la source XI I I . 

Autel 4 : d 'un beau galbe, l'inscription de six lignes : 
(Figure 3: 1 - 2 ) . Lecture: APOLLTNI/ E T / SERANAE 
(sic !] / T(itus) T(ulius) MER / CATOR D(e)C(urio) / 
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).39-40 L'inscription est 
l 'oeuvre d'une main exercée, les caractères sont régulière-
ment taillés, leur grandeur diminue dans chaque ligne. 

Site : trottoir extérieur en pierres entre les bâtiments de 
sources X I I et XI I I . 

Autel 5 : la taille est un pou ébauchée, l'inscription se 
compose de six lignes: (Figure 4: 1—2.) Lecture: S1L-
V(ano) SILVE(stri) VLP(ius)NV/ N D I N V / S.DISCE(n)S 
/ REGULAT(orum) / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)." 
A la fin de la 5e ligne les caractères A et T sont en ligature, 
du caractère О c'est la moitié seulement qui y trouva de 
lu place. Site : le bâtiment de la source XlT. 

Autel 6 : L'inscription à six lignes a été publiée an-
térieurement : STLVANO / SILVÈSTR(i) / G(aius) TI-
T IVS/ PLATANVS/ AVG(ur) M(unicipii) AQ(uincensis)/ 
V(otum)S(olvit) L(ibens) M(erito).42 (Figure 4: 3 —4).Sitc : 
le bât iment de la source XI . 

Autel 7 : L'inseription à huit lignes, la dernière ligne 
se lit sur la base. Lecture : SILVANO / ANTICES / SORT 
T(itus) F L / A V I V S L V / C I U S DEC(urio) / COL(oniae) 
AQ(incensis) Q / V(a) / ESTO / RIVS V(otum) S(olvit) 
L(ibens)M(erito),43 (Figure 5: 1 — 2). La distribution des 
caractères ne souffre que dans la 7e ligne, où, par l'étrang-
lement de l'espace, ceux-ci n 'y entraient pas réguilière-
ment. Site : la source IX. 

Autel 8 : Il ne nous est resté de l'inscription qu'un 
fragment. On peut déchiffrer des 3 lignes mutilées au 
commencement de la deuxième ligne le caractère (M . . . 
et au commencement de la ligne suivante les caractères 
(ME . . . Site : source VIT. 

Autel 9 : La pierre a été trouvée dans sa position 
originale sur le plancher dallé du bât iment en bois. 
L'autel fu t taillé dans du calcaire tendre granuleux blanc 
sale. Un engin quelconque en fer devait frot ter contre la 
pierre en enlevant totalement l'inscription et en rendant 
la surface raboteuse couverte de taches de rouille. Site : 
bâtiment de la source VI. (Figure 6) 

Autel 10 : Do la pierre il ne nous est restée que la 
partie supérieure. L'inscription commence à la corniche 
et continue sur la bandelette en-dessous (gravée peut-être 
ultérieurement sur l'autel). Le champ portant l'inscription 
est brisé au-dessous des trois lignes supérieures. Le com-
mencement du fragment d'inscription, actuellement en 
cinq lignes, est incomplet, car le coin gauche supérieur de 
l'autel est également brisé. (Figure 7: 1—2) L'inscription : 
. . . KAL(endas) MATA(s) / LVN(ae) TI [horam] SOLI 
DEO / INVIOTO M(ithrae) / [pro]S(al)VTE, c'est-à-dire : 
Le premier mai (ou bien quelques jours avant le premier 
mai) à la deuxième heure de la lune à la vénération de 
M it bra dieu du Soleil invincible . . . 7 1 - 7 3 E n considérant 
les dimensions de l'autel, 4 à 5 lignes devaient manquer de 
l'inscription. Site : bâtiment de la source V. 

Autel 11 : La face porte une inscription de 7 lignes, 
dont la lecture es t : S O L I / I N V I C / T O / AVR(elius) 
VIND/ICANVS V(otum)S(olvit)L(ibens)M(erito).44 (Fi-
gure 8 : 1 —2) A la quatrième ligne les caractères A et U 
sont en ligature. Côté droite du monument de pierre il y 
a deux figures gravées superposées, le motif inférieur est 
un cercle doublement encadré, avec une croix verticale : 
il représente une roue, c'est-à-dire le disque du soleil. 
Au-dessus : un disque dans le centre d 'un triangle, ce 
symbole est ï'ascia au sens figuré, celui du disque du 
Soleil rayonnant. (Figure 8: 3 — 4.) Site: bât iment de la 
source I I I . 

Mention doit être faite encore de l'inscription de 
trois monuments de pierre. En effet, selon l'inventaire 
du Musée d'Aquincum et d'après les sites indiqués par la 
littérature, ces autels ont été trouvées à ces sources. 

Autel 12 : Ce n'est qu'un fragment d 'un monument 
aux dimensions remarquablement grandes. Le texte 
commence à la corniche et deux lignes sont restées de 
l'inscription mutilée : I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / [et] 
(Iu)NONI. (Figure 9: 1 - 2 ) 

Autel 13 : La lecture de l'inscription : I(ovi) 0(pti-
mo) M(aximo) P(ublius) AEL(ius) TERTIVS CORN 
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(icen) LEG(ionis) IГ ADI(utricis) E X VOTO POSVIT 
P R O SAL(ute) SVA ET SVORVM V(otum) S(olvit) 
L(ibens) M(erito) [imperatoris Maximino] ET AFRICA NO 
CO(n)S(ulibus) (Figure 10: 1—2) D'après les noms des 
consuls, l'inscription date de 236, le nom de l 'empereur 
Maximien en fut plus t a rd enlevé au burin. 

Le monument de pierre fut trouvé en 1911 à Római 
fürdő. Pour la lecture de l 'abréviation CORN désignant 
la profession do P. Ael. Tertius qui fit élevé l 'autel 
Kuzainszky B. a proposé cornicen, donc cornice (BpR 
12, 1937, 90.). Dobó A. estime qu'il soit plus vraisem-
blable d'en déduire au mot rornicutarius. (Die Verwaltung 
Pannoniens im röm. Kaiserzeit, Budapest 1964, 157.) 

Autel 1 i : Lecture de l ' inscription: I(ovi) O(ptinio) 
M(aximo) ET ÎVNONT SEPT(imius) ANTIOC(b)IANVS 
VOTUM SOLVI(t) G (rate) L(ibens) M(erito). (Figure 10. 
3—4) Szilágyi J. BpR X I X (1959) 256, et figure 16., de 
môme que BpR. XX. (1971) 304. 

De ces dieux, dont chacim fut nommé séparément 
dans les inscriptions, nous avons essayé de dégager l'es-
sence du culte qu'ils ont pratiqué ensemble dans ces 
sanetuaires. Les résultats des fouilles nous ont permis de 
conclure qu'à Aquincum, à l'entrés sud des sources — au 
point de naissance de l 'aqueduc — fut érigé le temple de 
Jupi ter , un temple à podium bâti de pierres de taille.1  

11 V avait dans cette aire de sanctuaires un autre bât iment 
en pierres, avec au-devant en plein air un podium en 
maçonnerie pour le sacrifice qui reçut de l'eau par un 
canal en pierres. Autour de ces deux temples, de petits 
sanctuaires en bois couverts de briques furent érigés, 
chacun bâti au-dessus de la bouche de la source pour 
abriter l'eau contre les impuretés. Au cours des fouilles 
nous avons dégagé 14 de ces petites chapelles avec une 
d 'autel dans chacun d 'eux. En allant du sud vers le nord, 
nous trouvons groupés séparément les sanctuaires offerts 
aux dieux Aesculapius-Hvgieia, Apollon-Sirona, Sylvain 
et Mithras.20"21 (Figures H . et 12.) 

Un peu plus loin, à l'ouest, s'allongeait un bât iment 
volumineux ; à en juger de ses fondations de pierre peu 
solides, il devait être un baraquement en bois. Par la 
double rangée de ses locaux qui se répétaient régulière-
ment , ce bâtiment devait être une auberge (hospitalia) 
ou un lieu d'hébergement qui accueillit aussi des malades 
(valetudinarium)22-24. Au témoignage des descriptions 
antérieures, cette a ;re de sanctuaires fu t ceinte de murs. 

D'après les inscriptions ayant t ra i t aux t ravaux de 
construction, il y avait aussi à Brigetio un temple central 
à coté de la Fons Salutis, de là un port ique conduisait aux 
sources. Les inscriptions font encore mention d'une salle 
de réunion pour les repas communs organisés à l'occasion 
dos fêtes25-2 ' . Ces bât iments furent ajoutés aux sanctu-
aires au commencement du III e siècle. (Figures 13 et 14). 
Nous avons disente quelques analogies pour completer 
nos études sur la fonction des monuments dans l'en-
ceinte des sources. 2 8 - 3 6 

Le temple de Jupi te r qui surplombait l 'entrée de 
cette aire de sanctuaires à Aquincum existait déjà au TIe 

siècle et fut un lieu cultuel officiel de la ville civile. En-
core antérieurement à 194, donc avant que la ville civile 
d 'Aquincum eût obtenu le rang de colonie, l'augure, le 
quinquennalis, l'ingénieur des eaux érigèrent chacun un 
autel dans les bâtiments qui abritaient les sources, peut-
être à l'occasion d 'une fête quelconque ayant t ra i t à 
l 'aqueduc. 

On trouve les noms de neuf personnes au total dans 
les inscriptions des pierres d'autel, dont nous avons 
trouvé, 11 in situ et 3 qui avaient été transportées de là au 
musée antérieurement. Les personnes y mentionnées 
exerçaient des fonctions quelconques dans la ville civile. 
A l'exception d'ime personne, toutes les autres étaient 
des civiles, les familles, les rapports familiaux desquelles 
nous croyions déchiffrer des inscriptions d 'Aquincum. 
Les proches de cinq personnes géraient des propriétés de la 
ville civile.36-37 

L'un des autels da tan t du 1Г Ie siècle dédié à Mithras, 
porte une date qui nous semble donner des éclaircissemen 
sur la date de l 'une des fêtes célébrées à ces sources. 
L'inscription étant dégradée, la lecture du texte est 

incertaine, elle offre plusieurs solutions probables. Par 
analogie à la date qui figure sur l 'un des autels (CIL 111. 
14347) (venu également d 'une sanctuaire de Mithras)72  

d' Aquincum l'une des dates probables est lo 27 avril, et 
de là, jusqu'au 7 mai, il y a plusieurs possibilités que nous 
avons discutées en détail. Le 21 avril selon Ovide, Fasti IV. 
129 -137. est l 'anniversaire de la fondation de Rome, 
fêté par des suovétaurilles. En effet, il est. naturel, ne fût -
ce que pour le rite semblable, que cette date se t rouvât là 
comme l'une des importantes fêtes de purification des fi-
dèles de Mit liras. Le texte du fragment de hymne écrit sur 
un mur mis au jour à Rome au cours des fouilles récentes, 
à Santa Prisca, y laissait à conclure.73 

Entre le 21 avril et le 1 mai il y a dans le calendrier 
romain plusieurs fêtes qui se nourrissaient des traditions 
de l'ancien culte de la fécondité.7 4 - 76 Cette succession des 
fêtes commença par Parialia, la fête des bergers, continua 
par les Floralia qui furent les fêtes des fleurs et se termina 
par les offrandes présentées aux Lares municipaux. Le 
cérémonial des rites était toujours le même : du feu fut 
allumé, de l'eau y fu t versée et, do l 'action conjuguée de 
l 'eau et du feu, les suppliants furent purifiés. Tis offrirent 
des offrandes aux dieux, les implorant l'expiation dans le 
malheur et la maladie, ils at tendirent l'aide des dieux en 
espérant une récolte surabondante, de la bonne santé. 
Les ex-voto4 8 - 5 0 et les offrandes — monnaies d'or, bijoux 
en or, s tatuettes de dieux et des vases peut-être avec du 
blé51-66, du pain portés en offrande — furent placées sur 
le placher de ces petits sanctuaires près de l 'autel, selon 
(Figures 15—18.) le mobilier remarquable. 

La fête du printemps du fin d'avril au 1 mai, comme 
d'autres fêtes, se termina à Aquincum et. à Brigetio tout 
probablement, dans l 'amphithéâtre78 . D'après les analogies 
une autre date se présente encore sous ce rapport, le 24 
juin, le jour le plus long de l 'année, le Solstice d'été. Selon 
les croyances d'autrefois, les sources et les eaux sous la 
protection d'Apollon-Grannus étaient les plus bien-
faisantes au moment de la culmination de la force rayon-
nante du Soleil. Dans plusieurs lieux cultuels de la Gaule, 
les pèlerinages aux bosquets avec sources furent faits au 
jour du Solstice d'été.82 Dans l 'amphithéâtre de la ville 
civile d'Aquincum, deux inscriptions gardaient la mémo-
ire de cette fête : (CIL Т1Г 10439) l 'un de 214, l 'autre de 
259.73-80. Dans tous les deux cas, la nouvelle consécration 
du sanctuaire de Fortuna-Nemesis, déesse des jeux 
d 'amphithéâtre eut lieu ce jour, à l'occasion de la fête 
de Fors-Fortuna. En nous fondant sur les données à 
notre disposition, nous avons essayé de reconstruire 
l'itinéraire du cortège solennel (Figure 19). 

L'on sait que l 'empereur Caracalla séjourna à Aquin-
cum depuis le milieu de juin jusqu'à la fin de juillet de 214 
et il dirigeait de là une certaine réorganisation des affaires 
militaires et d'administration civile de la Pannonié In-
férieure et Supérieure.81 En compagnie de l 'impératrice 
mère il put. donc être présent à la fête à l 'amphithéâtre, si 
importante pour la ville civile, dont l'inscription fait, 
mention. Il est bien probable que dans ces jours — peut-
être justement â l'occasion des fêtes du 24 juin il fit 
offrande près des sources dans cette aire de sanctuaires 
auprès de l 'aqueduc, car il fut noté par Cassius Dio qu'en 
213 l 'empereur réclama les dieux Apollon-Grannus, 
Aesculapius, Serapis pour guérir de la maladie qu'il avait, 
contractée pendant la campagne de Germanie, en 213, (Cas-
sius Dio, 77, 15, 6.) L'autorité de la source est confirmée par 
les trouvailles archéologiques, selon le témoignage desquel-
les l'itinéraire de l 'empereur en 213 et 214 le long des étapes 
importantes de la limes du Danube8 3 - 8 4 , dans la Daeie 
fu t jalonné de dédications faites à Apollon-Grannus85-88. 
I l est bien probable qu'Apollon et Sirona furent admis 
aux dieux des sanctuaires d 'Aquincum et de Brigetio 
pendant le séjour de l 'empereur dans les villes. Trois ans 
plus tard, l'aire des sanctuaires consacrées à Apollon-
Grannus reçut de nouveaux bât iments à Brigetio. 

A l'en croire aux témoignages des trouvailles, la 
fréquentation des lieux cultuels des deux aires de sources 
pannoniennes était la plus assidue au TÏIe siècle. Vers lo 
moitié du IVe siècle, la succession des monuments est 
coupée abruptement . Nous avons observé lors des fouilles 

2 8 



que les autels furent renversés et, avec les objets en or et 
des autres objets brisés sur les lieux, enfuis sous la ter-
re remblayée. Le nouveau plancher élevé des bât iments 
des sources cacha partout les objets votifs. Les aqueducs 
continuaient de fonctionner encore pendant très long-
temps, les trouvailles ne furent donc pas enfouies par un 
nivellement général.66 

Au IVe siècle les sources qui alimentaient les aque-
ducs furent mises sous protection accrue t an t à Rome 
qu'à plusieurs villes des provinces. De tr istes expériences 
enseignaient que, lors des invasions, »les Burbares« 
détruisaient tout d'abord les services de distribution d'eau 
des villes, les captages d 'eau indispensables à l'alimen-

tation en eau de la population. On a pût constater qu'a 
Aquincum le point de naissance de l 'aqueduc fut fort ifié par 
la milice et la fréquentation des sanctuaires interdite67 —66  

Dans des lieux moins exposés, p.ex. dans des bosquets 
perdus, le culte des sources ne perdit pas ses fidèles même 
après que le christianisme fû t répandu69 . Le canon concili-
aire du deuxième concile d'Arles de 452 en porte témoi-
gnage, lorsqu'il frappe d 'anathème tous ceux qui offrent 
des sacrifices »paiens« auprès des eaux, c'est-à-dire qui, 
malgré l 'interdiction répétée, placent des offrandes aux 
dieux près des sources, roches ou arbres sacrés. 

K. Póczy 
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REGENSBURGI KÉSŐKÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK MAGYARORSZÁGON 

A magyarországi későközépkori kályhacsem-
pék leggazdagabb kivitelű darabjai a királyi palo-
tákból kerülnek elő. Számos típusuknál sikerült 
összefüggéseiket, korrendjüket meghatároznunk.1 

Általában megállapítható, hogy valamelyik ma-
gyarországi uralkodó megrendelésére, palotájá-
nak, várainak ékesítésére készültek. Az alább tár-
gyalandó csoport az előbbiektől eltérően erede-
tileg más külföldi személy számára készült, készí-
tési helye is távol esett : Regensburgban, a közép-
kori német birodalmi városban volt műhelye. 

A regensburgi címeres kályha csempetípusai 

Az alábbiakban felsorolt csempetípusok elkü-
lönítését már 1962-ben elvégeztük, azóta sem 
sikerült a csak töredékesen ránk maradt 8,12 — 14. 

típusok pontosabb megismerése. Valamennyi a 
budai palotából. 

1. típus : Négyzetes, zárt előlapú csempe, háta 
lapos donga. Szélesen hornyolt keretben balra 
néző próféta (apostol, humanista férfi?) mellképé-
vel ; kezeit magyarázó gesztusra emeli, feje fölött 
mondat,szalag töredéke. Töredékek 3 példányból, 
csak részben kiegészíthető. M : kb. 22,5 cm (1. kép). 

2. típus : Valószínűleg az előző párja, hasonló, 
de félig balfelé forduló alakkal. Csak 1 töredék. 
(11. kép 2). 

3. típus : A kályha alsó hasábját annak felső 
sarkán díszítő csempe, keret nélkül szabadon álló 
gyengén ívesen hajló csempe. Talán a 2. típushoz 
hasonló (vagy egyező) férfi mellkép. Eddig csak 
két töredéke került elő : a budai palotából a fej 
(kerek, borotvált arc, csigákba tekert hosszú haj, 
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1. kép. Kályhacsempék próféta-ábrázolással a budai palotából, Regensburg, 1487 —14907 Budapesti Történeti 
Múzeum 

Abb. 1. Ofenkacheln mit Prophetendarstellungen aus dem Budaer Palast, Regensburg, 1487 — 1490? 
Historisches Museum der Stadt Budapest 

1Holl I., Középkori kályhacsempék Magyarországon. I—II. BpR 18 (1958) 211 — 300., 22 (1971) 101 — 207. 



felhajtott szélű magas föveg) — a visegrádi alsó 
palotából a jobboldal egy töredéke (a bal alsó kar, 
itt is magyarázó gesztusú kézzel) (2. kép). 

4. típus : Dongáshátú fülkés csempe. Díszítése 
címertartó, szárnyait magasra emelő angyalalak. 
Az alakot melltől a nagyméretű, kerektalpú címer-
pajzs takarja, a címerben ferde hasításokkal és 
vágásokkal képzett ruták : a bajor címer. A paj-
zsot tüviskoszorú kereteli. M: 30 cm, sz : 18,5 
cm. Legalább 7 példány töredékei (3. kép). 

5. típus : Dongáshátú fülkés csempe. Díszítése 
a bal alsó sarokból átlósan felfelé tekeredő növényi 
indadísz levelekkel és termésekkel (szeder?), ami 
az egész hátlapot betölti. M : 30 cm, sz : 18,6 cm 
(4. kép). 

6. típus : Dongáshátú fülkés csempe. Az előző 
párja, azonos jellegű kompozícióval : díszítése 
felfelé tekeredő vékony inda tölgylevelekkel és 
makk termésekkel. Csak töredékekben, valószí-
nűleg az előzővel megegyező méretű (5. kép). 

7. típus : Dongáshátú fülkés csempe. Díszítése 
tagolt profilú plasztikus négykaréj keretben 
angyal félalakja, mely stilizált felhőmotívumból 
emelkedik ki ; kezében füstölőt lóbál. M : 28,3 
cm, sz : 19 cm (6. kép). 

8. típus : Dongáshátú fülkés csempe. Eddig 
csak részben sikerült két példány töredékei alapján 
egy csempét rekonstruálni ; e szerint középkori 
ún. levólmaszk díszíti : bajuszos-szakállas férfifej, 
füléből és szájából növényi indák ágaznak szét 
végükön kis gótikus stilizált levelekkel. M : nem 
ismert (talán a következőkkel egyező), sz : 19 cm. 
3 példány töredékei (7. kép). 

9. típus : Dongáshátú fülkés csempe. A 7. típus-
hoz hasonló négykaréjos keretben kerektalpú 
címerpajzsban jobb felé ágaskodó oroszlán. 1 pél-
dány M : 22,5 cm, sz : 19 cm (9. kép). 

10. típus : Dongáshátú fülkés csempe. Az elő-
zővel egyező keretelésben címerpajzs két keresztbe-
tett gótikus stílusú kulccsal. Két példányban, m : 
21 cm, sz : 18,5 cm (10. kép). 

11. t ípus: csak 1 töredéke került elő,eszerint 
az előzővel azonos keretelésű és méretű lehet, a 
címerpajzs négyeit : 1. és 4. mezejében ágaskodó 
oroszlán, a 2. és 3. mezőben ruták. Bajorország és 
Pfalz egyesített címere. A pajzs m : 10,8 cm (11. 
kép 1). 

12. típus : töredéke ismert, valószínűleg a 10. 
típussal egyező megoldású és méretű. A címer-
pajzs töredékében jobboldalt alul kisméretű lépő 
oroszlán látható, a felezett pajzs bal alsó része 
minta nélkül (tehát eredetileg csak szín). Való-
színű, hogy a rekonstruált címer Karinthia herceg-
ségéé (egymás fölött 3 lépő oroszlán, baloldalt 
— heraldikailag — piros-fehér-piros pólya). Elő-
zővel azonos méretű (11. kép 4—5). 

13. típus : csak töredéke került e lő; az elő-
zőknek megfelelő, de a négyeit címer 2. mezejében 
kiterjesztett szárnyú sas. Azonosításához ez még 
nem elegendő (11. kép 3). 

14. típus : Dongás kiképzésű fülkés csempe. 
A négykaréjos keretben stilizált rózsa két sorba 

2. kép. Sarokdíszítő töredék, Buda és Visegrád 
Abb. 2. Fragmente von Eckverzierungen, Buda und 

Visegrád 

rendezett szirmokkal. Valószínűleg a 10. típussal 
egyező méretű, csak töredékekből ismerem. 5. 
példány töredékei (8. kép). 

15. típus: Fülkés oromcsempe. Felső részén 
szamárhátíves lezárású, kiemelkedő tetején két-
oldalt 3—3 gótikus к úszólevéllel. A fülke belsejét 
a 7. típushoz hasonló angyalalak díszíti, de annál 
valamivel nagyobb és plasztikusabb kiképzésű, 
szárnyai felfelé állanak. 4 példány töredékei, a 
képen bemutatott darab alakja ezek alapján 
rekonstruált. M : 39,5 cm, sz : 19 — 17,5 cm (12. 
kép). 

A felsorolt csempék összefüggését, azonos kály-
hához tartozását az alábbi adatok igazolják. Vala-
mennyi csempe fehér, keményre égetett cserépből 
készült, vékony zöld ólommázzal bevonva. Egyező 
a mélyen hornyolt csempeszél. A 4. típustól kezdve 
valamennyi csempe a fülkés típusba tartozik és 
a plasztikus díszítés ennek belsején foglal helyet, 
az ilyen csempeformánál kedvelt áttört mérműves 
keretet nem alkalmaztak. A 7. valamint 9 — 13. 
típusnál négykaréjos kereteket alkalmaznak, azo-
nos megoldással. (A 10—12. típusnál a karéjok 
belsejét pontokból alkotott kis rozetták töltik ki.) 
A 9 — 13. és a 7. valamint a 15. típus csempéinek 
közvetlen összefüggése is már első látásra nyilván-
való : az azonos gótikus négykaréj keret, az egy-
forma címerpajzsok, a félalakos angyalok ismét-
lődése. Hasonló felfogású az 1 — 3. típusok figurális 
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3. kép. Kályhacsempe a bajor címert tar tó angyallal 
Abb. 3. Ofenkachel mit dem das bairische Wappen 

haltenden Engel 

megoldása : mindig félalakban ábrázolt férfi, üres 
mondatszalagok tekerednek körülöttük, s az 1. és 
3. típusnál a férfifej plasztikai megoldása azonos 
mesterre vall. Az egyezések és összefüggések nem-
csak egy azonos fazekasműhelyt feltételeznek, de 
valószínűvé teszik, hogy a negatívok elkészítéséhez 
szükséges első pozitív minták készítésénél is 
egyetlen faragó-mintázó mester játszott döntő 
szerepet. Ebben az esetben tehát nem találkozunk 
avval az elterjedt gyakorlattal, amidőn a kályha 
változatos díszítéséhez, sokfajta csempéjéhez több 
mester (vagy korábbi kályhák) mintáit hordták 
össze. 

Az összefüggő csempesorozat elvileg a kályha 
egykori felépítésére is ad támpontokat. Az alsó 
hasábot kisméretű négyzetes csempékből rakták. 
Ezekből ma csak az 1 — 2. típust ismerjük, eredeti-
leg jóval több lehetett. Sarkain ferde állásban a 3. 
típus ugyancsak figurális motívuma foglalt helyet. 
A lábazat és párkány ismeretlen. A felső sokszögű 
tornyot csupa fülkés csempéből rakták. Alul a 
4—5—6. típus váltakozhatott, valószínűleg két 

4. kép. Kályliacsempe növényi díszítéssel 
Abb. 4. Ofenkachel mit Pflanzen Verzierung 

sort alkotva, ebből a bajor címeres angyalalak 
utal valamilyen fontos körülményre. Ebből több 
példány is készült, mint a másik kettőből. Felettük 
külön sorban állt az angyal félalakjával díszített 
csempesor (ez valamivel alacsonyabb magasságú), 
majd a címersorozat következhetett — talán fel-
váltva a rózsával díszítettek A levélmaszkos csem-
pe helyét magassági méretének megismerése után 
lehet kijelölni. Legfölül a 15. típus csempéi zárták 
a kályhát, amely 4 alsó és 6 felső sorral számolva 
260 cm, 5 felső sorral 230 cm magas lehetett — 
lábazat nélkül. 

A kormeghatározáshoz a csempék formai és 
stílusbeli sajátságai a tágabb időhatárokat jelölik 
meg. A csempék alakja túlnyomó többségében a 
fülkés formát (ném. Nischenkachel, Halbzylinder-
kachel ; fr. carreau-niche) követi. Az ilyenek, bár 
kiinduló formájuk már a 14. sz. m. felében meg-
található,2 az itt alkalmazott megoldással (a díszí-

2 Holl, I., 1958, 215. 
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5 —8. kép. Kályhacsempék, 6, 7, 8. és 14. típus 
Abb. 5 — 8. Ofenkacheln, 6., 7., 8. und 14. Typ 

tés a csempe dongás részére, belülre kerül, nem 
marad az elülső síkban) elsősorban a 15. sz. m. 
felében kedveltek (Erfurt 1473 ; Ravensburg 15. 
sz. m. f. ; Salzburg 1501 ; fametszet k á l y h a á b r á -
zolással Strassburg 1493 ; A. Dürer metszete 1497 
stb.). Az oromcsempe jellegzetesen késő gótikus 
formájú magasra nyúló ívével, egyik utolsó alkal-
mazása az előbb felsorolt salzburgi kályháit lát-
ható. A 15. sz. végén és a 16. sz. elején egyre 

3 Közel álló a „Meister der Glaubensartikel" táblái-
val illusztrált kiadvány is 1485-ből (Ulm), az apostolalakok 

inkább felváltja a horizontális hatású párkány-
csempe (Buda 15. sz. v . ; Krakkó 1505 körül). 
A csempék stílusa, a figurális ábrázolások még a 
15. sz.-ra utalnak, a próféta, apostolalakok a dél-
német művészet alkotásaival állanak rokonság-
ban. Egyező alapokból merít pl. egy ismeretlen 
mester Ulmból, akinek fametszete G. Zainer fabu-
láskönyvét díszíti 1477 —78-as augsburgi kiadásá-
ban3 (14. kép). 

körül tekeredő üres mondatszalagokkal. Weil, E., Der 
Ulmer Holzschnitt. (Berlin 1923) Abb. 49. 
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i). kép. Kályhacsempe, П. t ípus 
Ahl). í). Ofenkachel, 9. Typ 

10. kép. Kályhacsempe Regensburg város címerével 
Abb. 10. Ofenkachel mit dem Wappen der Stadt 

Regensburg 

11. kép. Kályhacsempe töredékek a budai palotából 
Abi). 11. Ofenkachelfragmente aus dem Budaer Palast 



] 2. kép. Oromcsempe a budai palotából 
Abb. 12. Giebelkachel aus dem Budaer Palast 

A budai palotában felállított kályha ásatási 
megfigyeléseink szerint a 16. sz. e. felében pusztul-
hatott el. A kápolna melletti udvar rétegsorában4 

a nagyon sok szemetet és kerámiatöredéket tartal-
mazó 5. rétegben tűnnek fel legelőször az itt leírt 
csempék töredékei, társulva jellegzetesen Mátyás-
kori kályhacsempékkel és korábbi leletekkel. Lej-
jebb viszont a rétegek Zsigmond-kori és V. László-

kori kályhacsempéket tartalmaztak csak, mutatva 
hogy ezek pusztulása már előbb — a 15. sz. m. 
felében — bekövetkezett. A pusztulásnak ez az 
éremleletekkel is bizonyítható időrendje arra utal, 
hogy kályhánk a 15. sz. m. felében és a 16. sz. 
elején díszíthette a budai palotát és más társaival 
együtt Szapolyai János király idejében mehetett 
tönkre. 

tGerevich L., A budai vár feltárása. (Bp. 1906) 327. 
kép. — Az 5. rétegből az 1, 4, 7. és 15. típusok töredékei 
származnak. A rétegek éremleletei: Huszár L., BpR 17 

3* 

(1956) 223. Az 5. réteg még nem tartalmazta a pusztulás 
törmelékét, állagát a konyhai-háztartási szemét jelle-
mezte. 

35 



Elterjedés 

A budai királyi palotán kívül — ahol minden 
más lelőhelynél gazdagabb sorozatot sikerült talál-
ni — ugyanilyen kályhák 1 — 1 példányát állítot-
ták fel Visegrádon és Tatán is. Visegrádról a királyi 
palota területéről töredékeket ismerünk, ezek a 3., 
4., 6., 8. és 15. típushoz tartoznak, de valamelyik 

13. kép. Kályhacsempetöredékek a visegrádi palotából. 
Mátyás Király Múzeum 

Abb. 13. О fenkachelfragmente aus dem Palast von 
Visegrád. Mátyás Király Múzeum 

Abb. 14. Detail aus einem Holzschnitt, Augsburg 1477 

címeres típus kerettöredékéből is került elő (13. 
kép).5 A tatai királyi várkastély ásatásánál B. 
Szathmáry Sarolta ugyancsak talált e csoportba 
sorolható kályhacsempét.0 

A kormeghatározáshoz és egyben a készítő 
műhely kérdéséhez a formai és stílusbeli, valamint 
a lelőkörülményekhez kapcsolódó régészeti vizs-
gálatok után közelebb vihet a megrendelő, hasz-
náló személyének (vagy személyeinek) felderítése. 
Hiszen itt is vannak olyan elemek (eimerek), 
amelyek e személvre akartak utalni. 

A műhely 

A kályha műhelyének vizsgálatához a 10. 
típus kulcsos címere ad támpontot. Ez a jelkép 
főpapi-kolostori viszonylatban nagyon gyakori, 
de rendszerint nem önállóan, hanem a személy, 
ill. nemzetség címerének kísérő jegyeként. Itt 
viszont más címerekkel együtt egy sorozat része, 
egyenrangú, tehát önálló jelentése van. tí korban 
hasonló stílusban kivitelezve Regensburg város 
címere, azt jelképezve, hogy a birodalmi város 
(Reichsstadt) életében püspöki székhely mivolta 
milyen jelentős. Kályhacsempénk kompozíciójával 
különösen azok a címerábrázolások rokonok, me-
lyeknél négykaréjos keretelést alkalmaztak, mint 

5 Visegrád, Mátyás Király Múzeum. Schulck J . ásn- 6 Előadása az ásatásról a Régészeti Társulatban, 
tásából az oromcsempe töredéke, a többi Héj j M. 1 950. 
évi ásatásából. 
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15. kép. Regensburg, városháza bejáratának részlete 
Abb. 15. Regensburg, Teil dos Rathauseinganges 

pl. a városháza bejárata feletti címereknél (15. 
kép). 

Ezek után már nem annyira meglepő, hogy a 
regensburgi városi múzeum anyagában sikerült 
a 15. oromcsempe töredékét is megtalálni.7 A darab 
közelebbi lelőhelye ismeretlen, a régi gyűjtemény-
ből való. Cserepe világossárga, máza hideg fű-
zöld ; háta kormos, tehát használatban volt (sz : 
16,8 cm). Az angyalalakból csak a fej és a szárnyak 
maradtak épen (16. kép). Továbbvezet a lokali-
záláshoz ugyancsak a városi múzeum anyagából 
egy kályhacsempe negatív. Ez egy fülkés csempe 
hátrészének díszítésére készült. Sárga, keményre 
égetett cserép, a hátán 3 kis zöld mázfolttal (M : 1!) 
cm ; pajzs m : 8,8 cm, pajzs sz : 8 cm ; К 1952/ 
66 Itsz.). A negatív minta négykaréjos keretben az 
egyesített bajor-pfalzi négyeit címert ábrázolja 
(17. kép). Mint látható, a budai csempék 11. 
típusához áll közel, egyező a címerpajzs formája, 
beosztása és a keretelő karéjok kivitele. Eltérés 
található viszont a méretekben, mert a negatív 
dísze mintegy 10—15%-kal kisebb a budai csem-
pénél, holott az anyag zsugorodását számítva, 
inkább ennyivel nagyobb kellene legyen. Eltér 
abban is, hogy sarkaiban egy-egy madaras meda-
lion, valamint két rozetta is díszíti, ezeket külön 
pecsétlővel nyomták bele. A hasonlóságot és a 
különbségeket avval magyarázhatjuk, hogy a 16. kép. Oromcsempe töredék, Regensburg, Múzeum 

Abb. 16. Giebelkachelfragment, Regensburg, Museum 

' A Museum der S tadt Regensburg akkori igazgató-
jával 1963-ban leveleztem, közölve az általam „való-
színűleg Regensburgból származó"-nak ítélt csempék 
képét. Ezek alapján választották ki az egyező töredéket és 
a negatívot. I 966-ban személyesen is vizsgálhattam a lele-
teket. — Meglepő, hogy a publikáció megjelenését meg 
sem várva, könyvében Strauss, К., Die Kachelkunst des 

15. und 16. Jh . I I . Teil (Basel 1972) 18„ már közli a 
hallomásból vett adatokat , de tévesen. Ügy állítja be 
ugyanis, mintha Budáról eredeztetnénk a csempéket. 
Összecseréli a különböző kályhákat, képhivatkozása a 
régebben közölt lovagalakos kályhára utal (amellyel az 
itt tárgyalt daraboknak semmiféle kapcsolata sincs). 
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17. kéj). Kályhaesempe negatív, Regensburg, Múzeum 
Abb. 17. Ofenkachelnegativ, Regensburg, Museum 

negatív készítője a 11. típushoz hasonló, de zsúfol-
tabb díszítésű csempéket kívánt készíteni, ezért 
gazdagította az eredeti kompozíciót. Az ilyen 
folyamat inkább a kályhásmesterek saját beavat-
kozásainak jellemzője, mely nem elégszik meg az 
eredeti mintát alkotó szobrász világos kompozí-
ciójával. — A negatív 1952-ben építkezésnél került 
elő, a középkori város szélén (Martin Luther Str.). 

A két regensburgi darab bizonyítja, hogy a 
városban is állott legalább egy példánya a Magyar-
országon is felállításra kerülő kályháknak, más-
részt a város keleti sarka közelében működhetett 
az a kályhásműhely, mely azonos az eredeti kály-
hák műhelyével, vagy annak tevékenységét köz-
vetlenül folytatta hasonló munkákkal. A címerkép 
bizonysága szerint a megrendelő még ugyanahhoz 
a családhoz tartozott. 

A kályhák megrendelője 

A megrendelő személyének tisztázásához két 
körülmény segíthet. Egyrészt magyar személy 
címere a sorozatban eddig nem mutatható ki, 

*J anner, F., Geschichte der Bischöfe von Regens-
burg. I I . (Regensburg 1886) 610—617, 684 — 699. — A 

tehát a kályhák nem készülhettek magyarországi 
megrendelésre. Regensburg város címere és a város-
ban előkerült negatív arra utalnak, hogy a meg-
rendelő személye evvel a várossal fontos kapcsolatban 
állt. A címersorozatból a 4. típus csempéjén a 
bajor, a 9.-en a pfalzi, a 11. típusnál pedig a 
bajor-pfalzi tartományok egyesített címere szere-
peinek. A városi címer alapján a város püspökei-
nek számításba vehető személyeit vettük sorra.8 

Herzog Rupert i . Administrator, 1457 — 1465. 
A Neumarkt-Moosbach ághoz tartozó I. Ottó 

pfalzi gróf fia. A bajor-pfalz négyeit címert hasz-
nálta. Kinevezését pártfogóinak köszönheti, akik 
ügyében az akkor kardinális Aeneas Silviusnak 
írták leveleiket. Ezek : apja I. Ottó gróf, nagy-
bátyja Landshuti Lajos bajor herceg, III . Frigyes 
császár és László magyar és cseh király (ez Aeneas 
Silvius 1465-ös, a protektorokhoz írt leveléből 
derült ki). Rupert megválasztásakor Reichenbach 
kolostorában volt, onnan Páduába utazott teoló-
giai tanulmányokra, és 1461 októberében tar tot ta 
csak meg fényes bevonulását Regensburgba. 

Heinrich IV, (1465 — 1492). Családi címere egé-
szen eltérő, címersorozatunkban nem szerepel, így 
személye számításon kívül hagyható. 

Rupert II, Pfalzgraf von Sponheim, coadjutor 
(1487-1492), püspök (1492-1507). 

Henrik püspök öregsége miatt nevezik ki 
melléje coadjutornak Rupert pfalzi grófot, addigi 
mainzi kanonokot, az utódlás jogával. Coadjutor-
nak György bajor herceg (Landshut) és Ottó pfalzi 
gróf ajánlották. Kezdetben a püspöki udvarban 
együtt lakik Henrikkel, majd később a köztük 
támadt nehézségek miatt Wörth-be tette át szék-
helyét, de a püspöki birtok jövedelmének jelen-
tékeny részét élvezhette. 1492-ben a püspök halála 
után már ő Regensburg püspöke. Címere ugyan-
csak a bajor-pfalz négyeit címer. 

Johannes II, Pfalzgraf; püspöki adminisztrá-
tor (fi538). Azonos címere ellenére túl késői szerep-
lése miatt már nem jöhet számításba személye. 

Mint látjuk I. Rupert herceg és IT. Rupert gróf 
személye mellett egyaránt szólnak érvek. Családi 
címerük, rokoni kapcsolataik, pártfogóik mind-
kettőnél azonos irányba a bajor és a pfalz tarto-
mányokhoz kötik őket, ami a címersorozat 3 
címerét megmagyarázhatja. I. Rupert személyénél 
csábító gondolat Habsburg László magyar király-
hoz fűződő kapcsolatát figyelembe venni, indokul 
elfogadni : mi sem természetesebb, mint hogy ki-
nevezése után támogatóinak, így a magyar király-
nak is rendeljen kályhákat ajándékba. Ellene szól 
azonban, hogy a kinevezésekor a pfalz tartomány-
ban kolostorban tartózkodott és innét Páduába 
utazott, a szükségessé váló teológiai tanulmányok-
ra. Csak 1461 októberében vonul be Regensburgba, 
midőn László király már majd 4 éve halott. Nem 
tar t juk valószínűnek, hogy a herceg már előbb, 

püspökök személyére Dr. Walter Boll igazgató hívta fel 
figyelmünket, a hozzá küldött eímorrajz alapján. 
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Regensburgtól távol élve gondoskodni kívánt palo-
tája felszereléséről és kályhákkal való ellátásáról, 
bár ez is előfordulhatott. 

Jóval több körülmény erősíti II . Rupert sze-
mélyét, mint lehetséges megrendelőt, főleg ha a 
politikai helyzet alakulását tekintjük. — Mátyás 
király külpolitikájának jellegzetes törekvése a 
70-es és a 80-as években, hogy veszélyes ellen-
feleinek hátában szövetségeseket keressen, s így 
országát biztosítsa. A 80-as években többször fel-
újította svájci és francia összeköttetéseit, hogy a 

Habsburgok kibontakozó világhatalmi törekvéseit 
ellensúlyozza. Fő törekvése azonban a német 
birodalmon belüli — valamint az ausztriai tarto-
mányokban fellelhető — potenciális Habsburg 
ellenes erők megnyerése. Ilyen a salzburgi érsek és 
a passaui püspök támogatása is. A bajor és pfalz 
uralkodókkal már 1469-ben szövetséget kötöt t ; 
1477-ben Kristóf bajor herceg Mátyás mellé áll a 
III. Frigyes császár elleni hadüzenettel ; 1487-ben 
Mátyás ú j szövetségkötés érdekében indít tárgya-
lásokat a bajorokkal; 1488-ban György bajor 
fejedelem követei ígérnek segélyt Frigyes ellen, 
János pfalzi gróf és augsburgi püspök részére a 
császár ellen Mátyástól kérnek védelmet.9 A poli-
tikai helyzet alakulása Regensburg városát is köz-
vetlenül érinti : 1486 júliusában a birodalmi város 
— eladósodása miatt — Albert müncheni herceg 
kezére került és behódol, ami Frigyes császárt 
érzékenyen érinti, hisz a Wittelsbach házat egyik 
fő ellenségének tekintette mindig. György lands-
huti bajor fejedelem említett 1488-as követsége is 
közli Mátyással, hogy Albert Regensburgot a bajor 
birtokkal megint egyesítette és számítanak Mátyás-
ra, ha Frigyes bosszút kíván állani.10 A város 
egészen 1492 júniusáig maradt bajor kézen, ekkor 
kénytelen a herceg ismét visszaadni. 

Nincsenek közvetlen adataink Mátyás és a 
regensburgi püspök kapcsolatáról. A politikai vi-
szonylat — és a háborús helyzet, Mátyás 1485-ben 

18 — 20. kép. Részletek a regensburgi püspökök síremlékeiről, Regensburg, Dóm. 18—19: Ruper t herceg, f l 4 6 5 . 
20 : I I . Ruper t f l 5 0 7 

Abb. 18 — 20. Details von Grabdenkmälern der Regensburger Bischöfe, Regensburg, Domkirche. 18—19: Herzog 
Rupert , f l 465 . 20 : Ruper t I I . Ц507. 

9 Fraknói V., Hunyadi Mátyás király. (Bp. 1890) 
278—279, 199. Teleki J., Hunyadiak kora"Magyarorszá-
gon. (Bp. 1852) V. 18., 98, 334, 365, 456 — 458. (Kérdés, 
hogy az utóbbi helyen említett augsburgi püspök mellett 

nem kértek-e segítséget a regensburgi püspök számára is a 
követek ?) 

10 Teleki, J., i. m. 457 — 458. 

3 9 



Bécset is meghódítja, — valószínűvé teszi, hogy a 
bajor-pfalzi támogatással Regensburgba kerülő 
várományos ugyanúgy támaszt láthatott a magyar 
királyban, mint az őbenne. Ilyen körülmények 
között pedig egy olyan ajándék, mely címereivel 
is e kapcsolatokat hangsúlyozza, természetes lehe-
te t t a püspöki szék várományosától és tényleges 
kézben tartójától. Ezek szerint kályháink Magyar-
országra küldését 1487—1490 között tar that juk 
legvalószínűbbnek ; később Mátyás halála, majd 
Regensburg visszakerülése miatt már nem volt 
értelme. 

Mint a típusok leírásánál láttuk, néhány eset-
ben még nem ismert, milyen címerrel állunk szem-
ben (12—13), vagy mire utal a címer. A készítés 
időhatárainak pontosításához, vagy az itt fel-
vázolt meghatározás további bizonyításához ezek 
feloldása is hozzájárulna. Meg kell említsük azt is, 
hogy a bajor címer itteni megjelenése a 4. típus 
csempéin egészen szokatlan jellegű (3. kép). Nem 
sikerült még eddig megnyugtató módon meg-
magyarázni, hogyan került a pajzs köré a tövis-
koszorú, ki használta ezt a címert? A töviskoszorú 
Krisztus kínszenvedésére utaló jelkép, így esetleg 
egyházi személyre is könnyebben vonatkoztat-
ható. Különös egybeesés, hogy egy müncheni kéz-
irat — talán az elveszett oklevél másolata, fogal-
mazványa — az egyedüli emléke annak, hogy 
Mátyás király 1472-ben „Krisztus kínszenvedése" 
lovagrendet alapított. Ennek jelvénye a kínszen-
vedés eszközeiből van összeállítva : »koszorúból, 
mintha három tövisből fonták volna, abban van 
egy oszlop, kötéllel átkötve s ra j ta keresztben egy 
lándzsa és egy nádszál fürdőspongyával, alatta 
láncocskán vörös kereszt függ, benne pálca és 3 
szeg, I.N.R.I. felirattal . . . mindez aranyból vagy 
ezüstből . . . és a lovagok, kik a rendet bírni fog-
ják . . . hordják Jézus Krisztus keserves kínszen-
vedésének emlékére."11 Eddig azonban egyetlen 
pecsétet, sírkövet nem ismerünk, amely e rend 
jelvényeit feltüntetné. Lehetséges, hogy a tövis-
koszorús bajor címer őrizte meg egyedül kályha-
csempéinken e rend adományozását, jelvényének 
egyszerűsített használatát? (A címerpajzsot körül-
vevő elhelyezésében rokon megoldású a lovagren-
dek jelvényének alkalmazásával, hisz azoknál sem 
mindig törekedtek a teljes jelvény ábrázolására.) 

A középkori kerámiával és a kályhacsempékkel 
kapcsolatban is általánosan elterjedt felfogás, hogy 
zöme általában helyben, vagy a közvetlen közel-
ben készült. Ez azonban csak a termékek egy részé-
nél fogadható el. A jelentősebb felkészültséget, 

fejlett technológiát igénylő árut nem minden mű-
hely tudta elkészíteni. Különösen áll ez a polgári 
és feudális fogyasztók számára készített drágább 
kerámiákra, melyek egy-egy nagyobb műhelyből 
távolabbra is eljutottak. Bár a középkori kályha-
csempéknél is — kimondva vagy hallgatólagosan 
— helyi készítményeknek tekintik őket, a jelen-
tősebb kályhásműhelyek esetében gyakori lehe-
tett , hogy szélesebb körzetbe is szállítottak. A 
nyéki műhely kályhái a 15. sz. első harmadában 
a közvetlen környéken kívül 100 km távolságra is 
felbukkannak, az ismeretlen helyen dolgozó „lovag 
alakos kályha" műhelyének darabjai pedig egy-
mástól 560 km messze is elkerültek. A régészeti 
leletek tamisága mellett levéltári adat is igazol 
távolabbra történő szállítást : 1466-ban egy regens-
burgi kályhásmesternek tiroli Zsigmond herceg 
számára szállított kályhákért fizetnek.12 (Itt ugyan 
a távolság rövidebb, de számításba veendő a hegy-
vidéki, szállítások számára nehéz terep.) A regens-
burgi kulcsleletek 1066. évi helyszíni tanulmányo-
zása óta bizonyosak voltunk abban, hogy Mátyás 
palotáiba is távolról, Regensburgból szállították 
a kályhákat.13 Erre az 550 km-es távolság ellenére 
a dunai víziút jó lehetőséget nyúj tot t ; a regens-
burgi kereskedők magyarországi kapcsolata, egyéb-
ként is több évszázados hagyományt jelentett.14 

— Ismerünk néhány ausztriai kályhacsempét is, 
amelyek e regensburgi csempék kompozíciójának 
hatását mutat ják, bár kapcsolataikat eddig nem 
ismerték fel. így a bécsi Museum für Angewandte 
Kunst anyagában két ismeretlen lelőhelyű orom-
csempe ; a korábbin a fülkés hátteret a szögletes-
négykaréjos keretben kétfejű-sasos birodalmi 
címer tölti ki, a másik, már 1500 körűire keltezett 
csempénél viszont csak a fülke alját díszíti a 
négykaréjos keretbe foglalt bajor-pfalzi egyesített 
címer. Mindkettő fűzöld mázzal bevont. — Melk 
múzeumának kiállításán két lelet tanúskodott a 
regensburgi kompozíció másolásáról : az egyik 
négykaréjos keretben a bajor címer, a másik (ez 
csempe negatív) azonos keretben Bécs címerével. 
Ezek máztalan, négyzetes csempék, vidékies kivi-
telben. A darabok tehát arra utalnak, hogy a köz-
beeső terület néhány mestere is megismerkedett a 
regensburgi alkotásokkal, akár ott, akár egy 
Ausztriába szállított kályha kapcsán. 

A regensburgi kályhák hatása a magyar fazekasságra 

Nyírbátorban, a Báthoriak kastélyának ása-
tása során számos 15. sz.-i kályhacsempe került 

11 Schönherr Gy., Turul 16 (1898) 105 113. A kor-
szakkal foglalkozó bajor levéltári kutatók eddig nem 
akadtak az ábrázolás nyomára. 

12 Ringler, J., Tiroler Hafnerkunst . (Innsbruck 1905) 
16. A szerző felveti a kérdést, liogy talán egy hasonló 
nevű Passauból is ismert fazekassal egyező személy. 
Magunk részéről nem hisszük, mert az utóbbi egyszerűbb 
megrendeléseket kapot t . Gazdag levéltári anyaga jól 
bizonyítja, hogy a jelentős helyi kályhásmesterek eseté-

ben is gyakran kapot t megrendelést idegen mester. 
Innsbruckban a 16. sz.-ban tucatnyi sváb és bajor város 
fazekasai fordultak meg, illetve telepedtek le. 

13 Erre utal tam is : Holl, Т., Acta Archl lung 22 
(1970) 410. 

14 Például Budán a domonkosok kolostorából került 
elő Regensburgi János 13. sz.-i sírköve. К. H. Gyürlcy, 
Mittelalterliches Dominikaner-Kloster in Buda. (Sajtó 
alatt) 
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elő,15 melyek valamelyik kelet-magyarországi 
műhely alkotásai. Közöttük a legdíszesebbek, 
amelyeket a „nyírbátori címersorozatos kályha" 
nevével foglalhatunk össze, közeli rokonságban 
állanak a regensburgi csempékkel. Egyik jellem-
zőjük, hogy átveszik a címerábrázolásokat (R. 
város, bajor-pfalz, Karinthia) a plasztikus négy-
karéjos keretelés pontos megismétlésével együtt. 
E mellett azonban egv másik kályháról is köl-
csönzik jellegzetes megoldásukat: az V. László 
számára készült lovagalakos kályhákról a 3. és 4. 
típus csempéinek széleit gazdagító kis szobrocs-
kákat utánozzák (Szt. György, Kzt. Péter) a bal-
dachinos-fiálés fülkefedéssel együtt. Magyar K. 
a nyírbátori töredékek címereit nem tudta meg-
nyugtató módon feloldani és magyarázni, kivéve 
egy Mátyás király családi címerét mutató (de 
zöld mázas !) darabét.16 Nyírbátori szemszögből 
azonban a címerek jelentkezése nem is értelmez-
hető, hisz itt már átvételként használják őket. 
Magyar K. a nyírbátori kályha készítését Báthori 
István vajda 1480-as években folyó építkezéseihez 
köti ; ha kormeghatározásunk a regensburgi kály-
hák magyarországi 1487 utáni megjelenésére helyt-
álló, úgy a nyírbátori kályha is ezt követve, a 
vajda életének utolsó éveiben (fl493) készül-
hetett. Készítésekor mestere egy még álló „lovag-
alakos kályha" részleteit is utánozva a Mátyás 
udvarába újonnan érkezett külföldi kályhák min-
takincséből is merített, s a címersorozat alkalma-
zásával (talán bővítésével) az uralkodó széles-
körű szövetségi rendszerét is hangsúlyozta. Mátyás 
egyik legkiválóbb hadvezére és országnagya szá-
mára ez nem lehetett mellékes. Báthori nemcsak 
személyében (rokonsági alapon) kapcsolódott kirá-
lyához, építkezései is szorosan összefüggenek az 
udvarnak dolgozó mesterek munkáival.17 

Mint minden alkotás vizsgálatakor, a 
kori kályhacsempék esetében is az elsődleges kér-
dés, hogy mikor és hol készült. Az európai anyag 
áttekintése során azt láthat juk, hogy a múzeumok-
ba került darabok jó részénél erre csak bizony-
talan feleletet kapunk, a pontosabban lokalizál-
ható csempék viszonylag ritkák. Még fontosabb, 
ha lehet arra is feleletet adni, hogy hogyan is ; 
milyen társadalmi-politikai helyzetben, milyen al-

15 Magyar K., ArchÉrt 102 (1975) 117-132 . 
16 Uo. 120 — 121, 124, 131. Kar inthia címerének meg-

jelenését a ta r tomány Mátyás által tör tént elfoglalásával 
magyarázza. Nem érthető azonban, hogy akkor Bécs és 
Alsó-Ausztria címere miért nem szerepel a sorozatban — 
bár igaz, hogy épp a címerekből kevés töredéket ismerünk. 
Tovább nehezíti a kérdést, hogy egy másik kályhán (pl. 
Visegrádon) ú j ra előfordul Karinthia címere, egy más 
stílusú sarokcsompén. Héjj M. 1949. évi ásatása. — Lehet-
séges, hogy a Nyírbátorban előkerült, prófétát ábrázoló 
csempetöredék (Magyar K., i. m. 6. kép) ugyancsak egy 
ma még nem ismert regensburgi eredeti darab alapján 
készült. 

17 Elitz G., Gótikus építészet Magyarországon. (Bp. 
1974) 19. 

21. kép. Fülkés kályhacsempék címerekkel, rekonstrukció. 
Nyírbátor 1488-1493? 

Abb. 21. Nischenkacheln mit Wappen, Rekonstruktion. 
Nyírbátor 1488-1493? 
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kalommal, vagy milyen kapcsolatok tükröződé-
seben készültek? Ezek a körülmények kihatnak 
az alkalmazott ábrázolásokra, mintakincsre, teliát 
az alkotás programjára is. Befolyásolják az alkotás 
felhasználási helyét (ajándékozás), de esetleg a 
mű közvetlen hatásának (pl. másolásának, motí 
vum átvételének) terjedését. Korábbi feldolgo-
zásainkban Zsigmond-kori, illetve a század derekán 
készült kályhák ilyen kérdéseinek egy részére lehe-
tett fényt deríteni. Ez nemcsak a kormeghatározás 
pontosításához vezet, de mélyebb bepillantást is 
enged a történeti helyzetbe. 

Befejezésül fel kell hívnunk a figyelmet arra 
a körülményre, hogy a bajor-pfalzi címer nemcsak 
kályhánk esetében fordul elő a magyar királyi 
udvarban. Más, evvel nem rokon csempéken is 
megtaláltuk, de szerepelt a visegrádi palota J 972-

ben feltárt dunai homlokzatának díszes kiképzésé-
ben is. Héjj M. véleménye szerint18 a palota Ny-i 
homlokzata itt húzódott és Dunára nyíló fő-
bejárata ezen a szakaszon volt. A bejárat közelé-
ben állt az a homlokzati torony, melynek 3 tám-
pillérét megtalálta. A lezuhant faragványtöredé-
kek alapján rendkívül gazdag szobrászati díszítés 
kapott itt helyet, köztük számos címer is. Az 
építészeti töredékek stílusa a 15. sz. m. felére 
keltezi készítésüket. A címerek között tartományi 
címer töredéke (Dalmácia : három szembenéző 
oroszlánfej), valamint a bajor-pfalzi egyesített 
címer (négyeit kerektalpú pajzsban) is szerepel ! 
Elképzelhető, hogy az előbbiekben már említett 
1469-ben kötött bajor szövetség mind szorosabbra 
válását tanúsítja. 

Holl Imre 

SPÄTMrTTELALTERLTCHE KACHELÖFEN AUS R E G E N S B U R G I N UNGARN 

Auszug 

Aus dem Ausgrabungsmaterial der Königspaläste 
Ungarns haben wir eine Kachelgruppe abgesondert, 
deren Stil- und technologische Merkmale von engem 
Zusammenhang sprechen. Der Form nach weisen auf den 
Zusammenhang zwischen den Kacheln die Wappen von 
übereinstimmender Größe und Umrahmung hin, jedoch 
erscheint der bei diesen angewendete Vierpaß auch im 
Zusammenhang mit anderen Motiven (Abb. 6, 8). Die 
großen Nischenkacheln sind durch ihre übereinstimmende 
Größe und Umrahmung miteinander verbunden (Abb. 
3 — 5). Sämtliche Kacheln sind aus gelblichweißer, 
hartgebrannter Scherbe mi t grüner Bleiglasur. 

Aufgrund der zusammengehörenden Kacheln läßt 
sich die Einteilung des Ofens folgendermaßen rekon-
struieren : den unteren Teil bildeten viereckige Kacheln, 
mit Büsten von Propheten (?) verziert (Abb. 1, Abb. 
11 : 2), in der Ecke des Ofens ist. ebenfalls die Büste 
einer männlichen Figur zu sehen (Abb. 2). Die untere 
Reihe des oberen turmförmigen Teiles dürf ten das bairi-
sche Wappen haltende Engelsfigur und Kacheln mit 
zweifacher Ranken Verzierung gebildet haben (Abb. 3 — 5). 
Darüber folgte der etwas niedrigere 7 — 8. Kacheltyp mit 
einer Rauchpfanne schwingenden Engelsfigur bzw. einer 
Blat tmaske (Abb. 6 — 7). Weiter nach oben folgte eine 
Reihe von Wappen, aus welchen das Pfalzer, Bairiseh-
Pfalzer und Regensburger Wappen bestimmbar waren 
(Abb. 9 —11). Andere Fragmente waren wahrscheinlich 
Teile der Wappen von Kärnten und einer unbekannten 
Provinz (Abb. 11 : 3 — 5). Ganz oben wurde der Ofen von 
Giebelkacheln mit Eselsrückenbogen abgeschlossen, mit 
der auch an einer der vorher erwähnten Kacheln ange-
wandten Darstellung. Die Höhe des Ofens dürfte 230— 
260 cm gewesen sein. 

Die Zeitbestimmung wird durch die dominierende 
Anwendung der Nischenkacheln auf die zweite Hälf te 
des 15. JhS eingeengt. Auch die figuralen Verzierungen 
sowie die Form der Giebelkacheln weisen auf dieses 
Zeitalter hin (Abb. 12). Aus Ungarn sind uns bisher aus 3 
Ausgrabungen Fragmente dieses Ofens bekannt : aus 

dem Budaer Königsschloß alle 15 Typen (Abb. 1 — 12), 
aus dem Palast zu Visegrád 4 Typen6 (Abb. 13) und aus 
der königlichen Burg von Tata. Der Budaer Ofen dürfte 
unseren Ausgrabungs-Beobachtungen nach4 in der zweiten 
Hälf te des 15. und zu Beginn des 16. Jhs den Palast 
geschmückt haben und wurde in der ersten Hälf te des 
16. Jhs zerstört. 

Zur Erforschung der Werkstä t te der Öfen führ te uns 
das Wappen mit Schlüssel im Feld aus dem 10. Typ : 
dieses Stück haben wir bereits 1963 als Wappen der Rtadt 
Regensburg best immt. Als wir von der Form der Budaer 
Stücke durch einen regen Briefwechsel den Direktor des 
dortigen Museums in Kenntnis gesetzt haben,7 wurde 
aufgrund dieser imsere Aufmerksamkeit von ihm auf zwei 
Regensburger Funde gelenkt (Abb. 16—17). Der erste 
Fund ist das Fragment einer Giebelkachel, die mi t der 
Form der ungarländischen Stücke übereinstimmt ; der 
zweite s tammt hingegen aus dem Fragment eines Ofen-
kaclielnegativs. Letzteres bedeutet mit seinem Wappen 
und seiner Umrahmung ein dem 11. Kacheltyp ähnliches, 
jedoch in seinen Ecken mit Medaillon verziertes neues 
Element. So konnten wir feststellen, (laß auch in Regens-
bürg zumindest ein ähnlich ausgebildeter Ofen aufgestellt 
wurde, andrerseits daß in dieser Stadt jene Ofenwerk-
stät te in Betrieb war, in welcher unsere Öfen hergestellt 
worden sind, oder die ihre Tätigkeit mit einem weiterent-
wickelten Musterschatz auch weiterhin fortgesetzt hat . 
(Es ist bedauerlich, daß K. Strauß in seinem Buch über 
unsere Forschung mündlich informiert, das Gehörte 
bereits publiziert hat, jedoch in entstellter Form.7 E r 
schreibt, daß wir die Kacheln aus Buda ableiten. Außer-
dem mischt er verschiedene Öfen durcheinander, seine 
Abbildung bezieht sich auf einen , bereit s früher publizier-
ten, ganz anderen Ofen.) 

Die Umstände der Bestellung der Öfen und ihrer 
Entsendung nach Ungarn in zumindest 3 Exemplaren 
können wir am besten dann verstehen, wenn wir uns mit 
jenen Regensburger Bischöfen befassen, deren Wappen 
mit denen der Kacheln sich identifizieren lassen. Wappen 

18 Héjj, M., IV. Ausgrabungsbericht . . . FA 26 
(1975) 196 — 197. A c ímerek: Abb. 3 — 4. — A budai 
palota ásatásakor is került elő olyan címertöredék, amely 
a bajor rutás címer sematizált változata lehet : a ki-
emelkedő ruták helyett textilfonatot utánoz (publiká-
latlan). Vajdahunyad várában a Hunyadi-loggia ablak-
t impanonja i kis címerekkel díszítettek ; családi címerek 
sorában it t is előfordul a bajor címer, de a négyeit pajzs-

ban itt a magyar vágásokkal társí tva. Megfejtetlen, mire 
utal. L. : Möller I., A vajdahunyadi vár építési korai. 
(Bp. 1913) XVI . t . 2. — Arra, hogy több különböző oka 
is lehet a címer szerepeltetésének, másfa j ta kapcsolat is 
mu ta t : 1475-ben Ulászló Hedvig nevű testvére férjhez 
ment György bajor-landshut.i herceghez (uralkodik 1479 — 
1503), tehát Ulászló korszaka is figyelembe veendő. 
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von ungarischen Persönlichkeiten konnten nämlich in 
der Serie nicht nachgewiesen werden, die Bestellung ist 
demnach nicht aus Ungarn eingelaufen. Das ver-
einigte bairisch-pfälzische Wappen wurde sogar von den 
folgenden beiden Regensburger Bischöfen gebraucht : 
Herzog Rupert L, Administrator (1457—1465) und 
Ruper t 11., Pfalzgraf von Sponheim (Koadjutor 1487 
1492, Bischof 1492- 1507).8 (Der zwischen ihnen sie-
hende Heinrich IV. kann wegen seinem abweichenden 
Familienwappen nicht in Frage kommen.) Es können so-
wohl (1er erste, wie auch der zweite Ruper t in Betracht 
gezogen werden. Ihre Familienwappen, verwandschaft-
lichen Beziehungen und Protektoren zeigen bei beiden 
in dieselbe Richtung, binden sie an die bairieche und 
pfälzische Provinz, wodurch sich die 3 Wappen der 
Wappenreihe erklären lassen, im Falle des Rupert I. 
muß seine Beziehung zum ungarischen König, Ladislaus 
von Habsburg in Betracht gezogen werden (bei der Er-
nennung war seiner Protektor), dagegen spricht aber, daß 
er bei seiner Ernennung im Kloster zu Reichenbach war, 
von wo er nach Padua fuhr und erst 1461 seinen Einzug 
in Regensburg hielt ; zu diesem Zeitpunkt war aber 
König Ladislaus schon beinahe seit 4 Jahren tot. Es ist 
unwahrscheinlich, daß er schon früher, weit von Rogens-
burg über die Aufstellung und Verschenkimg von Öfen 
verfügt hät te , obwohl sich auch dies nicht ausschließen 
läßt. Mehrere Umstände sprechen für Ruper t II., ins-
besondere wenn wir die politische Lage betrachten. Die 
außenpolitischen Bestrebungen des Königs Matthias 
waren in den 70er und 80er Jahren, im Rücken seines 
Gegners, des Kaisers Friedrich III . Verbündete zu suchen, 
nicht nur in anderen Ländern, sondern auch innerhalb 
des Reiches und der österreichischen Provinzen. Es ist 
uns bekannt, daß er auch die Bischöfe von Passau und 
Salzburg unterstützt ; mit den bairischen und pfälzischen 
Herrschern schließt er schon 1469 ein Bündnis ; der 1477 
in seinen Hof aufgenommene bairische Herzog Christoph 
tr i t t mit seiner Kriegserklärung auch fü r ihn ein; 1487 
verhandelt Matthias über ein neues Bündnis mit den 
Baiern; 1488 versprechen ihm die Abgesandten des 
Fürsten Georg Hilfe gegen Friedrich und bitten Matthias 
ihn zu unterstützen ;» Herzog Albert n immt 1486 Regens-
burg ein, was den Kaiser Friedrich peinlich berührt ; die 
Stadt, ist bis 1492 in der Hand der Baiern geblieben. 

Wahrscheinlich ha t der mit bairischer und pfäl-
zischer Hilfe nach Regensburg gelangende Koadjutor im 

ungarischen König eine ebensolche Stütze gesehen, wio 
dieser in ihm. Ein Geschenk, das auch mit seinen Wappen 
diese Beziehungen betont, dürf te ganz natürlich gewesen 
sein. Deshalb halten wir für die Zeit der Absein lung un-
serer Öfen nach Ungarn die Jahre zwischen 1487— 1490 
am w< hi'scheinlichsten, später, nach Matthias ' Tod und 
der Zurücknahme von Regensburg hätte dies keinen Sinn 
m(4ir gehabt. 

Es soll erwähnt werden, daß das bairische Wappen 
mit seinem Dornenkranz im Feld (Abb. 3) etwas ganz 
Ungewöhnliches ist. Vielleicht weist es seinem Charakter 
nach auf eine kirchliche Persönlichkeit? Eine sonder-
bare Koinzidenz ist, daß ein Münchner Manuskript als 
einziges Denkmal darüber berichtet, daß König Matthias 
1472 den Ritterorden »Die Leiden Christi« gegründet ha t 
und daß unter den Abzeichen dieses Ordens der Dornen-
kranz vorkommt.11 Grabsteine, Siegel mit diesem Ab-
zeichen sind uns jedoch bisher nicht bekannt. Vielleicht 
hat diese Ofenkachel ihre alleinige Darstellung auf-
bewahrt. 

Aus Österreich kennen wir vier Ofenkacheln, deren 
Komposition — bei zwei auch (las Wappendekor — den 
Einfluß der Regensburger Kacheln zeigt. 

Гп Ungarn ist bei der Ausgrabung des Schlosses von 
Nyírbátor eine solche Kachelreihe zum Vorschein ge-
kommen,15 die den unmittelbaren Einfluß der Lösungen 
von zwei verschiedenen Ofen zeigt. Teils kopiert sie die 
kleinen Statuetten des Ofens mit Ritterfiguren, teils 
übernimmt sie die mit Vierpaß umrahmte Wappenreihe. 
Der Besteller war der Woiwode István Báthori (+1493), 
der sich mit seinen örtlichen Bauarbeiten den Bauwerk-
stät ten des königlichen Hofes der 80er Jahre ange-
schlossen hat. Der (Meister seines Ofens übernimmt die 
Verzierungen der in den Königsschlössern stehenden 
Öfen, zugleich weist dies auch das Bündnissystem des 
Herrsehers hin (Abb. 21). 

(Die Regensburger Öfen sind nicht die einzigen 
Denkmäler der bairischen Beziehungen des 15. Jhs. Auch 
an anderen Ofenkacheln von teilweise abweichendem 
Alter, ferner bei den hauplastischen Verzierungen der 
Paläste zu Buda und Visegrád treffen wir das bairische 
Wappen an.15 Sie sind teils Denkmäler des seit 1469 
bestehenden Bündnisses, einzelne von ihnen führen schon 
in die Zeit des Königs Wladislaw hinüber.) 

I. Holl 
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K Ö Z L E M É N Y E K 

BRONZKORI ASZKOSZ NAGYRÉVRŐL 

Amíg a Kárpát-medence neolitikumának és réz-
korának figurális művészetéről — különösen az utóbbi két 
évtized nagyszámú leletére építve — mind teljesebb 
keresztmetszetet kap a kutatás, a bronzkori művészet 
tárgyi emlékei alig-alig bővülnek újabb, hiteles körül-
mények között előkerült ábrázolásokkal. Talán ezzel is 
magyarázható, hogy nagyobb figyelemmel kell fordul-
nunk minden érdemleges forrás felé még akkor is, ha 
adott esetben a felszínre kerülés adatai hiányosak, ill. a 
leletösszefüggések ismeretlenek. Elsősorban e tény in-
dokolja, hogy közreadjuk az alább bemutatásra kerülő, 
valójában szórványleletnek tekinthető aszkoszt — meg-
kísérelve lelőhelyének pontosabb meghatározását ós a 
jelenlegi adatok alapján lehetséges időrendi ill. kulturális 
körülhatárolását. Célunk csupán olyan adatközlés lehet, 
amely bővíti az egymáshoz sok tartalmi-formai szállal 
kapcsolódó bronzkori madárábrázolások számát, de 
aszkoszunknak sem léte, sem pedig lehetséges inter-
pretálása önmagában nem képez kulcsot az őskori figu-
rális művészet e tárgycsoportjához kapcsolódó nyitott 
kérdések megoldásához. Legfeljebb potenciális lehető-
séget biztosít újabb, talán a realitáshoz jobban közelítő 
felvetések vázolásához. 

A Nagyrév-Zsidóhalomról származó aszkosz (1—2 
kép) 1960-han került a szolnoki Damjanich Múzeum tulaj-
donába.1 Az edény lelőhelyéről és előkerülési körülmé-
nyeiről csupán abból a rövid leírásból és vázlatos hely-
színrajzból értesülünk, amelyet a leletet átadó Kovács 
Tmre készített. Ezek szerint az aszkoszt - feltehetően 
1935-ben — rigolirozás közben, 60 — 80 cm mélyen talál-
ták a Nagyrév melletti Zsidóhalom nyugati lejtőjéhez 
közel, a Tisza felé eső oldalon. A lelőhely a régészeti iro-
dalomban a század elejétől ismert.® A korábbi ásatások ill. 
az innen múzeumba került leletek adatainak topográfiai 
azonosítását Kalicz Nándor végezte el terepbejárása 
során.3 A nagy kiterjedésű lelőhelyen belül azonban sem 
Kalicz Nándor megfigyelései, sem pedig a rendelkezésre 
álló adataink alapján nem határozható meg az aszkosz 
felszínre kerülésének pontos helye.4 A nagyrévi aszkosz 
elsősorban azért érdemel figyelmet, mert mind formája, 
mind pedig díszítése eltér az eddig ismert bronzkori 
példányokótól (3. kép). Fontosabb jellemzői az alábbiak : 

Hosszúkás, edényszerű teste kacsaformát utánoz, 
szájnyílása kerek, négy kis hengeres lábon áll. A háton 

1 Az aszkoszt a feljegyzésekkel együtt. Kaposvári 
Gyula múzeumigazgató hozta be 1960-ban N. Kovács 
Imre ny. útbiztos, tiszaföldvári lakostól. 

2 Kalicz N., RégFüz 8 (1957) 13 -14 . 
3 Kalicz N., i. m. 57, 60. Nagyrév-Zsidóhalom I. 

lelőhely — Szolnok, Damjanich Múzeum. Ltsz. : 63.131.1. 
- 4 . és 63.132.1.-5. 

4 Nagyrév-Zsidóhalom lelőhelyen több ízben folyt 
ásatás: Kubinyi Ferenc 1864-ben, Tompa Ferenc 1924 — 
28-ban végzett feltárást. 1931-ben Páncél Jenő ajándéka-
ként a MNM-ba kora- és későbronzkori, rigolirozásból 
származó tárgyak kerültek [Vö. Kalicz N., i. m. 57, 60. : 
(7a., Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. АН 45 
(Budapest 1968) 127]. 

5 Kalicz, N., Die F rühbronzeze i t . . . 98 99, 154, 
171 — 172. 

6 Kovács, T., FA 23 (1972) 7 — 28. 

végigfutó, tarajszerű bordadísz az ábrázolt állat farkát 
jelző kettős bütyökben végződik. A nyakhajlatból indul 
a bordára épülő, azzal párhuzamosan elhelyezett széles 
szalagfül. Az edény két, oldalán, vízszintes állású lapos 
bütykök jelzik a szárnyakat. 

Az edény díszítését elsősorban a besimított vonal -
kötegekből és benyomott pontokból állé> motívumkombi-
nációk alkotják. A perem alatt a nyakat besimított pár-
huzamos vonalak ill. az ezekhez kapcsolódó, karcolt 
függőleges vonalakkal kitöltött besimított háromszögek 
díszítik (vö. 5. kép С motívum). A háton végigfutó bordá-
val párhuzamosan, mindkét oldalon azonos minta talál-
ható : három besimított vízszintes vonalat felül benyo-
mott pontsor, alul pedig függőlegesen lefutó, 4 — 4 pontból 
ill. két oldalt ívelt, középütt egyenes besimított vonalak-
ból álló mintacsoport kísér (vö. 5. kép A motívum). 
A szárnyakat jelző lapos bütykök díszítése : két oldalt 
benyomott pontsorral övezett három besimított vonal. 
A nyakhajlat alatt, az aszkosz mindkét oldalán sajátos 
mintacsoport látható : a függőlegesen álló, két oldalt ívelt, 
középütt két egyenes vonalból álló motívumot vízszinte-
sen álló egyenes ill. felhajló végű besimított vonal hatá-
rol, (vö. В motívum). — Az edény anyaga : foltos barnás-
szürkére égett agyag, felülete fényes. Szájpereme, füle, 
egyik szárnya ós két lába kiegészített. M :.27,5 cm, H : 41 
cm, Szá : 12,2 cm. Szolnok, Damjanich Múzeum. Ltsz. : 
6 2 . 2 0 . 1 . 

A bemutatott aszkosz értékeléséhez legelőször is 
szükséges röviden áttekinteni a madárábrázolás leg-
clvontabb megjelenési formáját képviselő aszkoszok 
Kárpát-medencei, azon belül elsősorban hazai előfordu-
lását. A magyarországi bronzkori aszkoszokkal részletesen 
először Kalicz Nándor foglalkozott ÉK-Magyarország 
korai bronzkoráról írt könyvében. Miután aszkoszaink 
döntő többsége e korból származik, a ma ismert példá-
nyok nagy részét ismertette ill. értékelte.5 Ezt követően, 
a Kárpát-medence korai és középső bronzkori madár-
ábrázolásait áttekintő tanulmányunkban behatóan vizs-
gáltuk az aszkoszok, a madár alakú edények és a madár 
alakú csörgők tér- és időbeli viszonyát, a különböző áb-
rázolási módok tartalmi és formai kapcsolatát.6 E cikk 
megjelenése óta területünkön alig bővültek a bronzkori 
figurális művészet szóban forgó emlékei (pl. Füzes-
abony, Jászdózsa, Nitriansky Hrádok),7 így korábbi meg-

7 Az utóbbi évtized közleményei ill. ú jabb leletei 
alapján a Kárpát-medencében az alábbiakkal bővült a 
madárábrázolások köre : Dunaalmás — Bóna, I., Die 
mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Bezieh-
ungen. (Bp. 1975) 262. t . 7. ; Säcueni, Pir A.— Bader, T., 
Epoca bronzolui in nordvestul Transilvaniei. (Bucureçti 
1978) 49 — 50., 29. t. 8, 10. — Az aszkoszokat a szerző az 
általa használt terminológia szerint az ottományi kultúra 
I I . fázisába sorolja. ; Nitrianskij-Hrádok—Tocík, A., 
Nitriansky Hrádok-Zámecek. Nitra, 1978. 50. t. 5 — 6. 
— Miután a feldolgozás szöveges része még nem jelent 
meg, csupán képhivatkozással utalhatunk a telepen ta-
lált madár alakú csörgőkre. ; Dunaújváros-Koszider-
padlás a Mozsolics Amália által 1951-ben feltárt telep-
anyag átvizsgálásakor találtuk meg a talpon álló madár 
alakéi csörgő töredékét. Közöletlen, Intercisa Méizeum, 
Dunaiijváros. Jászdózsa—Kápolnahalom—Stanczik I., 
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1. kép. a—h. A nagyrévi as/.kosz 
Рис. 1. a h. Аск из Надьрева 

Fig. I. a —b. The Nagyrév ascos 
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2. kép. a—c. A nagyróvi aszkosz 
Рис. 2. а с. Аск из Надьрева 

Fig. 2. а —с. The Nagyrév ascos 



3. kép. A nftgyrévi aszkosz rajza 
Рис. 3. Рисунок аска из Надьрева 

Fig. 3. Sketch of the Nagyrév ascos 

állapításaink ma is kiindulási alapot képezhetnek a nagy-
révi aszkosz vizsgálatához. 

A Kárpát-medence bronzkori aszkoszainak nagy több-
sége a Dunától keletre cső területen került felszínre.8 

Ezek kultúránként i megoszlása — eltekintve az alább 

RégFüz 22 (1909) 1 1 - 1 2 . — a bronzkori teli telep 
füzesabonyi kultúrába tar tozó VIII . szintjéből 
került elő a négy apró lábon álló madár alakú csörgő. 
Közöletlen. Szolnok, Damjanich Múzeum. ; Füzesabony-
Öregdomb — Stanczik, I., FA 29 (1978) 9 3 - 1 0 2 . — 1976-
ban, a teli telep bolygatása során került elő egy aszkosz 
töredéke. A kacsaformát utánzó edényperem hát és 

még érintendő néhány bizonytalansági tényezőtől — a 
következő : Hosszúpályi, Sövényháza, Nyírség (zóki kul-
túra nyírségi csoportja) ; Tiszaluc-Dankadomb, Tisza-
tardos, M ezőesót-Pásti domb (2), Ároktő-Dongólialom (2), 
Füzesabony öregdomb (2), Tiszaug-Kéménytető, Halmajt 

farok része ép, az edény alsó feléből seprődíszes töredékek 
kerültek elő. Közöletlen. MNM. (4. kép). 

8 A Dunántúlról ill. DNy-Szlovákiából csupán egy 
korai bronzkori (Zók-Várhegy) és három középső bronz-
kori (Papkeszi, Felsőőrs, Kecskéd) aszkosz ismert. [Vö. 
Kovács, T., i. m. 10, 12.] 
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4. kép. Aszkosztöredék Füzesabony-Öregdombról 
Рис. 4. Обломок аска из Фюзешабонь-Орегхедь 

Fig. 4. Aseos sherd from Füzesabony — öregdomb 

(liatvani kultúra) ; Tószeg-Laposhalom (nagyrévi kul-
túra) ; Rétközberencs, Sälacea, Säcueni, Pír A (ottományi 
kultúra) ; Perjámos-Sánchalom (j)erjámosi kultúra) ; 
Wietenberg (wietenbergi kultúra) ; Tiszafüred-Majoros-
Italom (füzesabonyi kultúra, bodrogszerdahelyi fázis).9 

A felsoroltaktól fo rmájá t és díszítését tekintve is el-
tér a nagyrévi aszkosz. Elsősorban ebből következik a 
kulturális besorolhatósága körüli bizonytalanság. Kaliez 
Nándor a hatvani kul túra késői szakaszának aszkoszai 
között említi,10 míg Kovács Tibor valószínűbbnek lá t ja a 
füzesabonyi kultúrához tartozását.11 Ami aszkoszunk 

9 Kovács, T., i. m. 10 15., ill. 2b ábra (elterjedési 
térkép). — Á kulturális besorolást bizonyos értelemben 
nehezíti, hogy a zóki kultúra nyírségi csoportja, ill. az 
o t tományi kultúra szakmai megítélését terminológiai 
ós időrendi nézetkülönbségek kísérik az utóbbi években. 
Vö. Ecsedy I., J P M É 22 (1977) 186 — 189.; Ua., Toíík, 
A., — Vladár, J., SA 19 (1971) 3 9 3 - 3 9 4 , 4 2 0 - 4 2 1 . ; 
Ordentlich, T., Marmatia 11 (1971) 34 — 35.; Bader, T., 
i. m. 30 — 62, 134-136. ; Schickler, П., Fundberichte aus 
Baden—Württenberg. 1 (1974) 713 — 714. 

10 Kalicz, N., Die Frühbronzezeit . . . 154. 
11 Kovács, T., i. m. 12, 20 21. 
12Kovács, T., i. m. 1 5 - 1 8 . 
13 M Hoftic, VI., MD AI 3 (I960) 109- 110, 2. kép ; 

formáját illeti : bizonyos értelemben közelebb áll a terü-
letünkön talált madár alakú edényekhez,12 mint az égei-
kumi „klasszikus t ípust" 1 3 utánzó, at tól részben eltérő 
és már a helyi kerámiaművesség jegyeit magán viselő 
Kárpát-medencei aszkoszokhoz. Gondolunk it t elsősor-
ban az ábrázolt madár szárnyának plasztikus jelölésére, 
s arra, hogy a nagyrévi példány négy kis lábon áll. 
Ugyanis a „klasszikus formájú" aszkoszok a legritkább 
esetben állnak kis lábakon, olyannyira, hogy a Kárpá t -
medencében egyetlen ilyen bronzkori példányt som is-
merünk.14 Hasonlót mondhatunk a szárnyak plasztikusan 

Furumark, A., The Mycenaean pot terv — Analysis and 
classification. (Stockholm 1941) 68, 102. 

14 Mindössze a Perjámosról származó aszkosz áll 
talpgyűrűn. [Vö. Roska M., Erdély régészeti repertóriuma 
I. Őskor. (Kolozsvár 1912) 224, 270. kép.] ; — De még a 
profilált talpú példányok is rendkívül ritkák, mint j)él-
dául a sövényházi és a Pir-i aszkosz. [Vö. Banner J., Dolg 
15 (Szeged 1939) 84, 4. kép. 5 a - b . ; Bader, T., i. m. 49, 
29. t . 8.]. — I t t csupán az érdekesség kedvéért h ívjuk fel 
a figyelmet egy Marne-vidéki, négy kis lábon álló korai 
vaskori - kora La Tène da ralira, amely eltér a korai vas-
kor folyamán Európa-szerte elterjedt állat alakú edények-
től, s tulajdonképpen a korai aszkoszok távoli, formai 
derivátumának is tekinthető. [Déchelette, , /„ Manuel 
d'Archéologie (Paris 1927) 972, 662. kép.]. 
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kiemelt ábrázolásáról is. A Kárpát-medencei daraboknál 
maradva : igaz ugyan, hogy bordaszerű, stilizált 
szárnyjelölés néhány — különböző korú — aszkoszon 
megfigyelhető (pl. Sövényháza, Ároktő-Dongóhalom, 
Tószeg, Füzesabony (2), Tiszafüred),15 de a nagyrévihez 
hasonló, az edény felületéből erőteljesen kiemelt szárny-
ábrázolással szinte kizárólagosan csak — a többségében 
középső bronzkori — madár alakú edényeken és madár 
alakú csörgőkön találkozunk (pl. Bökénymindszent, 
Füzesabony, Királyszcntistván, Dunaalmás).16 

Önmagában mindez sajnos kevés biztos támpontot 
nyú j t а keltezéshez. Ugyanis a nagyrévi aszkosz szárny-
ábrázolásához különösen közel álló bökénymindszenti 
madár alakú edény ill. a füzesabonyi madár alakú csörgő 
szórványleletnek tekintendő. Előbbi — bizonyos érte-
lemben megkérdőjelezhetően — egyike а hatvani kul-
tú ra legkésőbbi emlékeinek, míg a füzesabonyi csörgő 
— elsősorban díszítése alapján — a füzesabonyi kultúra 
fiatalabb leletei közé sorolható. Ez utóbbi viszont négy, 
emberi lábat utánzó ( ?) kis lábon áll. Más helyen már rá-
muta t tunk arra, hogy a középső bronzkori plasztikában 
figyelhető meg az ábrázolt állat, jelen esetben madár, 
testrészeinek a realisztikus felé közelítő, a korábbi idő-
szakokénál hangsúlyozottabb ábrázolása. Nyilvánvalóan 
ezzel függ össze : főleg a középső bronzkori ember és állat 
ábrázolások között találunk olyanokat, amelyeknél a 
lábakat jelölik, ill. a lábak funkcionális szerepet is be-
töltenek. Azaz : két vagy négy lábon áll az ember alakú 
edény (pl. Iváncsa),17 a miniatűr oltár (Dunaújváros,18 

Dárda19) vagy a madár alakú csörgő (pl. Királyszent-
istván,20 Füzesabony21). Mindez arra utal, hogy tárgyalt 
edényünk szerkezeti-formai jellemzői önmagukban nem 
adnak egyértelmű támpontot kulturális-kronológiai he-
lyének meghatározásához. Ezért több figyelmet kell for-
dí tanunk motívumkincsének vizsgálatára. 

A nagyrévi aszkosz díszítőmotívumait három fő-
csoportra oszthatjuk (vö. 3. kép). Az ,,A" jelzésű motí-

15 Banner J'., i. m. 4. kép. 5a—b. — Sövényháza ; 
Kalicz, N., Die F r ü h b r o n z e z e i t . . . 154, 70. t . i l —12. 
— Ároktő-Dongóhalom :; Mozsolics, A., ORIGTNI 3 
(1969) 286, 4. kép. — Tószeg ; Kovács, T., i. m. 9 — 11. 
1. kép. 3 — 4. — Tószeg, Füzesabony; Un., A bronzkor 
emlékei Magyarországon. (Budapest 1976) 95 — 96, 45—46 
kép. — Tiszafüred. 

16 Kalicz, N., Die Frühbronzezeit . . . 128, 14. t . 
l a—b. — Bökénymindszent ; Tompa, F., BRGK 24—25/ 
1934 — 35) 95, 40. t . 20. — Füzesabony; Bóna, I., i. m. 
213 — 214, 262. t . 2. — Királyszentistván, Uo. 262. t . 7. 
— Dunaalmás. Bándi Gábor szíves szóbeli közlése nyo-
mán it t jegyezzük meg, hogy a dimaalmásihoz igen ha-
sonló madár alakú edény került felszínre a mészbetétes 
edények népe Siófok-széplaki temetőjében. 

17 Tompa, F., i. m. 81, 25. t . 3. 
18 Bóna, I., i. m. 213, 263. t . 1. ; Kovács, T., FA 23 

(1972) 17 — 18, 3. kép. 
19 Bándi O.—K. Zojjmann Zs., ,TPMÉ 11 (1966) 48, 

7. t . 1. 
20 Bóna, I., i. m. 213-214 , 262. t . 1. — 3. 
21 Vö. 17. j. 
22 Kalicz, N., Die Frühbronzezeit . . . 125, 97. t . 6. 
23 Kalicz, N., Die Frühbronzezeit . . . 121, 94. t . 11. 

Mindkét edény a hatvani kul túra településhelyéről, 
szórványleletként került а MNM-ba. 

24 Stanczik Hona ásatása (1966 — 1975). Közöletlen. 
Az edénytöredék a jászdózsai teli telep XI . szintjéből 
származik. A telepen belül ez a szint a hatvani kultúra 
utolsó települési rétege, jellegzetes későhatvani lelet-
anyaggal. [Vö. Stanczik I., RégFüz 23 (1970) 7 — 8.]. 

25 Jászdózsa-Kápolnahalom. X. szint. : behúzott pe-
remű tál, kis szalagfüllel, alja körbordás. A körbordák-
hoz csatlakozik a 3 — 3 vonalból és 3 — 3 benyomott pont-
ból álló, a tálat négy sávra osztó díszítés. A sávokban 1 — 1 
nagyobb benyomott pont található. Közöletlen (5. kép 4.). 
Jászdózsa-Kápolnahalom. VIII. szint. : lapított gömb-
testű, enyhén ívelt nyakú, kissé kihajló peremű bögre. 
A vállra támaszkodó szalagfül a peremből indul. A vállon 

vumkombináció edényformától ill. típustól függetlenül 
mind plasztikus, mind besimított formában előfordul te-
rületünkön a bronzkor első századaiban. Plasztikus vál-
tozata legkorábban a hatvani kultúra második szakaszá-
ban tűnik föl. A Vác környékéről származó fazék (5. kép 
2)22 peremén, a Boldog-vajdaréti tárolóedény (5. kép 
l)23 nyakrészén alkalmazott plasztikus dísz és a Jász-
dózsa-kápolnahalmi edénytöredék (5. kép 3)24 szóban forgó 
mintá ja az általunk ,,A"-val jelzett motívum variációjá-
nak tekinthető. A nagyrévi aszkoszon levőhöz igen ha-
sonló kombinációban, s ami különösen fontos : besimítot-
tan Jászdózsáról (5. kép 4 —5)25 és Tiszafüredről (5. kép 
6)2C a füzesabonyi kultúra zár t leletegyütteseiből szár-
mazó edényeken fordul elő. A ,,B"-vel jelzett motívum 
analógiáit vizsgálva megállapítható, hogy a vácszent-
lászlói tárolóedény (5. kép 7)27 oldalán levő plasztikus dísz 
csupán emlékeztet aszkoszunk mintacsoport jára, míg a 
Hatvan-strázsahegyi fazék (5. kép 8)28 vállán levő be-
simított díszítés hasonló csoportosításban, hasonló techni-
kával készült. A kecskédi aszkosz (5. kép 9)29 mészbetét-
ágyas mintá ja legfeljebb távoli analógiája a nagyrévi 
aszkosz tárgyalt motívumának, s így csupán az edény 
hasonló típusa-funkciója mia t t érdemel említést, hiszen 
az eddig ismert Kárpát-medencei aszkoszokon az álta-
lunk tárgyalthoz hasonló díszítés egyébként nincsen. 
A ,,C" mintacsoport alább idézett párhuzamai kiraga-
dott példák, hiszen a sávozott háromszög általánosan el-
te r jedt bronzkori díszítőmotívum területünkön. A nagy-
révihez legközelebb állók főleg a hatvani és a füzes-
abonyi kultúra edényein fordulnak elő. így pl. a Tisza-
keszi-Szódadombról származó hombár és tál, valamint a 
jászdózsai és hernádkaki zár t leletegyüttesekből szár-
mazó bögrék min tá ja azonos a nagyrévi aszkosz három-
szögsorával (5. kép 10—16).30 Általános használatuk 
miat t kevesebb figyelmet érdemelnek az aszkosz egyéb 
motívumai : a nyak és hátrészen elhelyezett besimított 
vonaldíszek és a háton végigfutó bordadísz, hisz utóbbi-

2 — 2 benyomott pontból cs az edény oldalára lefutó 3 — 3 
besimított vonalcsoportból áll a díszítés. Közöletlen 
(5. kép 5.). A VI I I . és X. szint a bronzkori telep füzes-
abonyi rétegéhez tartozik. [Vö. Stanczik I., RégFüz 23 
(1970) 7 — 8.]. 

26 Tiszafüred-Majoroshalom. D 298. sír: D—É irá-
nyítású, jobb oldalán fekvő, erősen zsugorított női váz. 

Mellékletek : 

1. bronz fűzőtű az alsó lábszárcsont mellett ; 
2. függőlegesen hornyolt díszítésű bögre a lábszár-

csontok előtt ; 
3. behajló peremű tál a lábfejrészen : a körbordás 

aljhoz csatlakozik a nagyrévi aszkosznál kiemelt 
, ,Á" díszítéscsoport, а besimított vonalak között 
függőleges pontsorral. A tál behajló pereme alatt 
kettős árkolású, bekarcolt vonallal kísért mélyítés. 
(5. kép 6.) 

A sír egyértelműen a füzesabonyi kultúra korai szaka-
szába tartozik. 

27 Kalicz, N., Die Frühbronzezeit . . . 125, 95. t. 22. 
Magángyűjteményből származó szórványlelet. 

28 Kalicz, N., Die Frühbronzezeit . . . 120, 90. t . 8. 
Magángyűjteményből származó szórványlelet. 

29 Duíek M., RégFüz I I 8 (1960) 8, 4. t . 3. — Az idé-
zett műben az aszkosz lelőhelye Kecskéd, azonban a szak-
irodalomban Monostor lelőhellyel is előfordul [Bóna, I., 
i. m. 214, 262. t . 4.], ugyancsak Monostor felirat látható 
az eredeti tárgyon is. Egyébként a szerző megemlíti, 
hogy a két temető anyagát nem sikerült pontosan elkülö-
níteni [Duíek M., i. m. 6.]. 

30 5. kép 10. : Tiszakeszi-Szódadomb — Kalicz, N., 
Die Frühbronzezeit . . . 118, 72. t . 8. 

5. kép 11.: Tiszakeszi-Szódadomb — Kalicz, N., 
Die Frühbronzezeit . . . 118, 72. t . 6. 

5. kép 12. : Tiszaigar-Földvárhalom — Kalicz, N., 
Die F r ü h b r o n z e z e i t . . . 127, 107. t . 
16a—b. 
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6. kép. A nagyrévi aszkosz mintakincsónek analógiái 
Рис. 5. Аналогии украшению аска из Надьрева 

Fig. б. Analogies of the pa t te rn selection of the Nagyrév 
ascos 



nál az edény formája kínálta a minta alkalmazásának 
lehetőségét.31 Végül röviden : aszkoszunk mintáihoz az 
idézettek közül a füzesabonyi kul túra edényeinek díszí-
tése áll közelebb. 

Összegezve a fentebbieket megállapítható, hogy a 
bemutatott nagyrévi aszkosz szerkezeti-formai-díszítés-
beli analógiái részben a hatvani kul túra késői, részben a 
füzesabonyi kul túra korai szakaszának emlékei között 
találhatók meg.32 Ez nagyjában-egészében megadja az 
edény használatának lehetséges időkeretét. Ezen belül 
viszont nehezebb készítési idejének konkrétabb meg-
határozása. Számba véve elemzésünk részeredményeit, 
a következő kép alakul ki. Ami a szerkezeti sajátosságo-
kat illeti : az ábrázolt állat testrészeinek — jelen eset-
ben a madár szárnyának és farkának — kiemelt plasz-
tikus ábrázolása a korai bronzkorban még igen ritkán 
fordul elő, ugyanakkor a hazai középső bronzkori ábrá-
zolási mód egyik jellegzetessége ; edényszerű, lábakon 
álló madárábrázolás pedig csak a középső bronzkorból 
ismert a Kárpát-medencében. Az említetteknek nem 
mondanak ellent a díszítéssel kapcsolatos vizsgálataink 
sem. Bár igaz, aszkoszunk legkarakterisztikusabb, az ál-
talunk „ A " ill. „ В " jelzéssel elkülönített mot ívum kom-
binációinak első készítői területünkön a hatvani kultúra 
edényművesei voltak, de — egy kivételével — e mintákat 
mindig plasztikus formában alkalmazták (vö. 5. kép 1 — 3, 
7 — 8). Az ehhez hasonló (vö. 5. kép 4 — 5), ill. a nagyrévi 
aszkoszon levővel teljesen azonos minta (vö. 5. kép 6) 
besimított változata — amint zár t leletegyüttesek bi-
zonyítják — elsősorban a füzesabonyi kul túra korai 
szakaszában te r jed t el. I t t különösen fontos bizonyíték-
nak érezzük a tiszafüredi temető D 298. sír jának t á l j á t 
(vö. 5. kép 6).33 Az elmondottak tényleges (vagy csak lát-
szólagos?) egyértelműségét megzavarja a Hatvan-strá-
zsahegyi edény mintasora (vö. 6. kép 8), ugyanis ez is be-
simított technikával készült — az edényt pedig a kuta tás 
a késő hatvani emlékek közé sorolja. Ezzel kapcsolatban 

itt nem kívánunk kétségeket támasztani, csupán meg-
jegyezzük : az utóbbi évtized nagyobb volumenű telep 
ós temető feltárásai jelzik, a folyamatban levő részletes 
feldolgozások finomíthatják, vagy legalábbis a mainál 
pontosabban körvonalazhatják az egymással genetikus 
kapcsolatban levő hatvani és füzesabonyi kul túra vál-
tásának „határvonalá t" mind a települési szerkezet, mind 
pedig az anyagi ós szellemi kultúra hol markánsan je-
lentkező, hol csak nagyobb összefüggésekben észlelhető 
megváltozásának regisztrálásával. Egyszerűbben : úgy 
véljük, rövidesen bizonyítható lesz, hogy a ma késő 
hatvaninak tekintet t típusok egy része valójában már a 
füzesabonyi kultúra legkorábbi időszakának emlékeit 
képviselik. S ez a szempont felvethető az imént aposztro-
fált Hatvan-strázsahegyi edény esetében is. 

A Kárpát-medencei aszkoszok megközelítőleg fele a 
hatvani kultúrához köthető. Ezek díszítetlenek és két 
jellegzetes t ípusba sorolhatók.34 A nagyrévi aszkosz az 
említettektől, nagyságát ós formáját tekintve is, lénye-
gesen eltér, s szemben az idézettekkel — díszített . 

A magyarországi figurális művészet egészét áttekint-
ve, más helyütt már részletesen rámuta t tunk arra a 
tényre, hogy középső bronzkorunk kezdetére már fel-
bomlóban volt Délkelet-Európa bronzkori népeinek „egy-
séges elveket megvalósító" művészi kifejezésmódja. Mi-
után e körhöz kapcsolódott korai bronzkori népeink 
figurális művészete, talán ennek következményeként is, a 
Kárpát-medencén belül is mind szembetűnőbben érvé-
nyesült a helyi lakosság sajátos jegyeket megtestesítő 
művészi kifejezésmódja.35 E folyamat egyik tárgyi bi-
zonyítékának véljük a korábbi aszkoszoktól lényegesen 
különböző nagyrévi edényt is. Azaz : a fent i okfejtés 
konklúziójakónt, a bemutatot t aszkoszt a füzesabonyi 
kultúra korai szakaszának emlékei közé soroljuk. 

Kovács Tibor—Stanczik Ilona 

АС К ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ НАДЬРЕВА 

Резюме 

Аск из местности Надьрев-Жидохалом (рис. 1—2) 
попал в музей им. Я. Дамянича в г. Сольнок в 1960 году.1 

Данное археологическое местонахождение известно в 
археологической литературе с начала нашего столетия2. 
Точное место находки по имеющимся данным нам не 
удалось выяснить.4 

Форма надьверского аска напоминает утку, его гор-
лышко круглое, сосуд стоит на четырех цилиндрических 
ножках. По бокам два горизонтально расположенных 
плоских валика символизируют крылья. Сосуд украшен 
различными вариациями мотивов, состоящих из лощен-
ных волнистых линий и штампованных точек (мотивы 

А, В, С — на рис. 5). (Венчик, ручка, одна из крыльев 
обе ножки дополнены при реставрации. Выс.: 27,5 см, 
дл.: 41 см, диам. горла 12,2 см. Сольнок, музей им. 
Я. Дамянича, инв. № 62.20.1.) 

В итоге можем установить, что аналогичные по форме 
и украшению сосуды мы находим в материале поздней 
фазы хатванской и раннего периода фюзешабоньской куль-
туры.12-16 ' 22~32 Этим периодом времени датируется 
данный сосуд. Сосудообразные изображения птиц на 
ножках в Карпатской котловине известны с периода 
средней бронзы. Этот вывод подтверждается и аналогиями 
украшний. Сочетание мотивов, обозначенные нами бук-

5. kép 13. : Tiszaluc-Dankadomb — Kalicz, N., 
Die Frühbronzezeit . . . 114, 134—143, 
54. t . 4. 

5. kép 14. : Jászdózsa-Kápolnahalom. VI I I . szint. : 
enyhén kihajtó nyakú, lapított gömb-
testű, kótfülű bögre. A vállát függő-
leges állású, függőlegesen bekarcolt 
háromszögsor díszíti. 

6. kép 15. : Hernádkak. 39. sír — Bona, I., i. m. 
158. t . 25. 

5. kép 16. : Megyaszó. 15. sír — Bóna, I., i. m. 
170. t . 6. 

Az idézett t á rgyak kultúrák szerinti megoszlása a követ-
kező : 5. kép 10 —13. — hatvani kultúra, 5. kép 14—16. 
— füzesabonyi kultúra. 

31 Kalicz, N., Die Frühbronzezeit . . . 155, 157. 
32 Vö. Kalicz, N., F r ü h b r o n z e z e i t . . . 110—190; 

Bóna, I., i. m. 144 — 170. — A teljesebb képhez figyelembe 

veendő az ot tományi kultúrávaljkapcsolatos eltérő fel-
fogások illusztrálására a 9. jegyzetben idézett néhány 
ú jabb feldolgozás ill. vélemény. 

33 Minden különösebb összefüggés keresése nélkül 
utalunk arra, hogy az „ A " motívumhoz hasonló minta-
kombináció — ún. álzsinórtechnikás változatban — a 
Kárpát-medence nyugati felében ill. a Délvidéken, el-
ter jedt díszítőelem volt a koszideri időszakban ill. a késő 
bronzkor elején [Vö. Bándi, G.—Kovács T., J P M É 1 4 -
16 (1969-70) 107—109 ; Kovács, T., Acta ArchHung 27 
(1975) 312 — 314.]. — Továbbá : а „ В " motívumhoz 
hasonló fedezhető fel a kovini ún. Címa-típusú szob-
rocska egyik mintájának részeként, [vö. Hoernes, M., 
Urgeschichte der bildenden Kuns t in Europa . Wien, 
1915. 4 0 9 - 4 1 0 . 411. 1. k é p ; Makkay, J . , MFMÉ 1 9 6 6 -
1967. 3 1 - 3 4 , 1. kép 2.]. 

34 Vö. Kovács, T., FA 23 (1972) 11. 
35 Va., A bronzkor . . . 69 — 71. 

4* 51 



вами «А» и «В» применялись в пластичной форме на позд-
ней стадии хатванской культуры. (Ср. рис. 5/ 3,7 8)г2,24,27  

Подобный мотив (ср. ;рис. 5/4 5)2:' и также лощенный 
вариант мотива, идентичного украшению надьревского 
аска (ср. рис. 5/6)-" по свидетельству чистых комплексов 
распространены главным образом в ранней фазе фюзеш-
абоньской культуры. Среди доказательств нам кажется 

особенно важными орнамент сосуда~из Хатван-Штража-
хедь /рис. 5/8и блюдо из погребения D 298 тисафюред-
ского могильника (рис. 5/6).26 

В итоге надьвеский сосуд, существенно отличающий-
ся от известных раннее асков, мы относим к ранней фазе 
фюзешабоньской культуры. 

Т. Ковач — И. Штанцик 

B R O N Z E AGE ASCOS FROM NAGYRÉV 

Extract 

Whereas we have a good cross section of the Neo-
lithic and Copper Age figurative ar t of the Carpathian 
Basin especially due to the great number of finds of t h e 
past two decades, the a r t objects of t he Bronze Age do 
not get supplemented b y representations [within auth-
entic] circumstances, e.g. Füzesabony-Öregdomb, Jász-
dózsa-Kápolnahalom, Nitriansky Hrádok, Sácueni, Pir 
A.7 The ascos from Nagyrév-Zsidóhalom (fig. 1 — 2) came 
to be the property of t he Damjanich Museum of Szolnok 
in I960.1 The site had been known to archaeological lite-
ra ture since the beginning of the century. The exact 
finding site of the ascos could not have been determined 
with the available data.4 

Most important characteristics of the Nagyrév ascos 
are : its elongated vessel like body simulates a duck, has a 
round rim and stands on four cylindrical legs. The crest 
ornament along the back ends in a double knob 
marking the tail of the represented animal. The band 
handle s tar ts at the nape of the neck on the ridge and 
rims parallel. Horizontal f lat knobs represent the wings 
on either side. The decoration of the vessel is primarily 
composed of motive combinations made up ofsmoothed-in 
line bunches and stamped dots. (Fig. 5 : motives A-B-C). 
Material of the vessel : pa tchy brownish grey fired clay 
with bright surface. The rim, handle, one wing and two 
legs are reconstructed. I I : 27,5 cm, D : 41 cm, R d iam : 
12,2 cm. Szolnok, Damjanich Museum. Inv. no. 62.20.1. 

Most of the Bronze Age askoi of the Carpathian 
Basin came to light in the area oast of the Danube.5 - e ' 8  

Their distribution according to the cultures is as follows : 
Hosszúpályi, Sövényháza, Nyírség (Nyírség culture) ; 
Tiszaluc-Dankadomb, Tiszatardos, Mezőcsát-Pástidomb (2, 
Ároktő-Dongóhalom (2), Füzesabony-Öregdomb (2), Tiszaug-
Kéménytető (Hatvan culture) ; Tószeg-Laposhalom (Nagyrév 
culture) ; Rétközberencs, Sälacea, Säcueni, Pír A (Otomani 
culture) ; Perjámos-Sánchalom (Perjámos culture) ; Wie-
tenberg (Wietenberg culture) ; Tiszafüred-Majoroshalom 
(Bodrogszerdahely phase of the Füzesabony culture). 

The Nagyrév ascos differs from the ones listed both 
shapewise and ornamcntationwisc (Fig. 3). 

Summing up our investigation it can be stated t h a t 
the structural, formal and ornamental analogies of the 
introduced Nagyrév ascos can be found among the 
objects of the late phase of the Ha tvan culture and the 
objects of the early phase of the Füzesabony cul-
ture.1 2 - 1 6 ' 22-32 This provides the possible limits of t h e 
t ime when the vessel could have been in use. However it is 
more difficult to determine the date of its creation. To 
summarize the partial results of our analysis the following 
picture evolves. Concerning the s tructural characteristics 
the especially sculptured representation of the parts of 
the body of the rendered animal, t he wings and tail of 
the bird in this case, are very rare in the early Bronze 

Age whereas it is one of the characteristics of the local 
middle Bronze Age ; furthermore vessel like bird re-
presentation standing on legs is only known from the 
Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Our in-
vestigations concerning the ornamentation are not contro-
versial either. I t is t rue however tha t the potters of the 
Hatvan culture were the first to apply the most character-
istic motive combinations of , ,A" and , ,B" of our ascos, 
using these patterns, but for one, always in sculptured 
shapes (see also Fig. 5 : 1 —3, 7 —8)22-24 '27-28 Similar 
pattern (see also Fig. 5 : 4—5),25 or ra ther the identical 
pattern of the Nagyrév ascos (see also Fig. 5 : 6)26 with 
the smooth grooved design was primarily spread hi the 
early phase of the Füzesabony culture, as the closed finds 
testify. Especially important is the evidence of the dish 
from grave 11 298 in the Tiszafüred cemetery (see also 
Fig. 5 : 6)'-'6'33 The Hatvan-Strázsahegy vessel pa t te rn 
row confused the uniformity of perhaps only the apparent 
uniformity of the above (see also Fig. 5 : 8),28 since this 
was also created with a smooth groove technique, whe-
reas the experts date the vessel to the late Ha tvan period. 
We do not wish to raise any doubt, however we note t h a t 
the larger excavations of settlements and cemeteries of 
the last, decade suggest t ha t the investigations and studies 
in hand could refine or outline the border line of the 
change between the genetically related Füzesabony and 
Hatvan culture more precisely by registering the changes 
in the settlement structure and in the material and intel-
lectual culture when noticeable. Briefly, we feel t hat soon 
there will be evidence tha t some types presently registered 
as late Ha tvan will be considered as finds of the earliest 
period of the Füzesabony culture. This point of view can 
be considered in the case of the just mentioned Hatvan-
Strázsaliegy vessel as well. Half of the askos of the Car-
pathian Basin can be linked to the Hatvan culture. These 
can be broken down into two characteristic unornamented 
types.34 The Nagyrév ascos however differs basically from 
the ones mentioned both in size and shape furthermore it 
is ornamented. 

Surveying the whole of the figurative art of Hun-
gary we pointed out, elsewhere already tha t by the begin-
ning of our Middle Bronze Age the artistic expression of 
unified ideals of the people of southeastern Europe of the 
Bronze Age had begun to decline. Since the figurative 
art of our Early Bronze Age people joined this circle the 
unique artistic expression of the local population played 
a more and more important, role within the Carpathian 
Basin as well.35 We consider the vessel of Nagyrév, differ-
ing greatly from any earlier ascoi as an objective evid-
ence of this process. In other words, conclusively we 
register the introduced ascos among the finds of the early 
phase of the Füzesabony culture. 

T. Kovács — I. Stanczik 
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A VASZARI KORAVASKORI TEMETŐ ÉS TELEPHELY 

1. Vaszar-Pörösrét, halomcsoport 

Pápa É-i szomszédságában terül el Vaszar község 
és nagy határa. A falutól D-re nagy fontosságú lelőhelyek 
t alálhatók a Gerence és a Kis-Gerence (Sód) sík területén. 
Ezen a határrészén az alsó pleisztocénből való kavics a 
jellemző. A két patak mente teraszos hordalék. A Sík 
terepen réti csernozjom, öntés csernozjom ós réti talajok 
fordulnak elő.1 A pápai határhoz közel eső terület magas 
és ez is réti talaj , az eleven föld a sárga agyag. 

Fenti területen a 3 fontos lelőhely a patakok között 
és azok környékén helyezkedik el. Az első ezek között a 
Keleti-Pörös-dűlőben (Pörös-rót) levő halomsírcsoport 
( 1. kép 1 ). Ezen a lelőhelyen tudomásunk szerint először az 
az 1930-as évek elején a helybeli rk. plébános, Töreky 
Árpád ásatott . Az előkerült leletekre Balogh Albin, az 
ukkori pápai bencés gimnázium igazgatója figyelt fel. Ki 
is szállott az ásatást megtekinteni. írásbeli beszámolót 
írt az akkori veszprémi múzeumi főigazgatónak és a 
szakszerű feltárásra kérte fel.2 Ennek alapján Rhé Gyula 
3 emberrel 6 halomba ásott bele 4 napon át, 1 932. aug. 
16— 19-ig. Nem maradt ránk a halmok térképe és azok 
beSzámozása; cSak gyér jagyzetek vannak és néhány 
ásatási rajz. Majd 1968 és 69-ben 3 alkalommal mind a 
14 halmot feltártuk. 

A halmokat (2. kép) ma is jól meg lehet különböztet-
ni a szántóföldön. Közöttük az 1 930-as években 3 emelke-
dett ki nagyságával a többi közül. Ezért a helybeliek 
az egész dűlőt Hármashalomnak is nevezik. Még vannak 
a faluban, akik pontosan emlékeznek, hogy melyik volt 
a fenti 3 halom.3 Ma ugyanis csak az 5. számú halom 
emelkedik 2 m fölé. A másik kettőt elhordták. A katasz-
teri térképen a halomsírmező a 3302-3310. sz. parcellákon 
helyezkedik el. A halmok számozását valószínűleg Hor-
váth Attilával egyidőben végeztük el egymásról nem 
értesülve ós egymástól eltérve.4 

A halmok feltárását, Töreky ós Rhé kutatásait , vala-
mint Horváth megfigyeléseit halmonkint fogjuk tárgyalni. 

1. halom. Átmérője 16 m, magussága 30 cm. Talaja 
fekete humusz kevés kaviccsal. A szórthamvas temetkezés 
a halom középpontjának közelében volt ós az egykori 
humuszon helyezkedett el. A benne levő sír alja IS cm 
mély teknőben feküdt (3. kép 1). Bolygatatlan. Leletek 
(lelt. szám.: 75.20.1-19.): Asírban talált cserépcsoportok-
ból nem sikerült edényt összeállítani. 1. nagy tál darabok-
ban, fekete színű, grafitos mázú, levágott peremű, kis bü-
työkkel, a vállon ferde és függőleges kanneluracsopor-
tokkal (4. kép 1). 2. Barnáspiros, kihajló perem, felülete 
érdes. 3. Sötétszürke, kissé kihajló perem, lapos borda-

1 Magvarország tervezési-gazdasági körzetei: V. Az 
Észak-Dunántúl atlasza, MÉM-OFTH kiadás (Bp., 1974) 
II—III. , X. térkép. 

2 MRT Dax M. —Éri I. — Mithay S.—Palágyi S.— 
Torma I., Veszprém megye régészeti topográfiája 4. к. 
A pápai és zirci járás (Bp. 1972) 254 — Ezután MRT 4. 

3 ifj. Szöllősi Imre, Kiss László és Zetényi Mihály 
vaszari lakósok szerint a számozásunk szerinti 4. 5. és a 10. 
halom volt a legmagasabb. 

4 Horváth A., VMMK 8(1969) 13. kép.; az 1968. évi 
ásatásról: RégFüz I : 22 (1969) 25; az 1969. évi ásatásról: 
RcgFüz I : 23 (1970) 2 0 - 2 1 . 

Abb. I. In iler Gemarkung von Vaszar I. Pörösrót, 
2. Várospuszta, 3. Egyes 

Abb. 2. Die Hügelgräber von Vaszar-Pörösrét 
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3. kép. Vaszar-Pörösrét. 1—4, 6 — 7, 9 — 14. halom ós átvágásuk. Sematikus rajz 
Abb. 3. Vaszar-Pörösrét. 1—4, 6—7, 9—14. Hügel und ihr Durchschnitt . Schematische Skizzen. 
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4. kép. Vaszar-Pörösrét. 1 -5 . : I. halomsír. - 6.: 2. halomsír. — 7 — 9.: 3. halomsír. 1 : 2 
Abb. 4. Vaszar-Pörösrét. 1 - 5 : 1. Hügelgrab - G: 2. Hügelgrab — 7 - 9 : 3. Hügelgrab. 1 : 2 
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dísz az egykori edény vállán. 4. Sárgás, kissé kihajló pe-
rem. 5. Nagy edény pirosra éget t darabja i , levágott pe-
rem. G. Piros, erősen kihaj ló peremtöredék. 7. Halvány-
szürke tá l darabokban, pereme behúzot t , érdes felületű. 
8. Barnásszürke tá l néhány da rab ja , behúzot t peremmel. 
!). Feketés és barnásszürke cserepek, nagy edény, fazék 
darabjai . 10. Kis háziedény szürkés levágott pereme, 
hosszú bütyök és uj jal benyomkodo t t díszítés (4. kép 2). 
11. Tálszerű kis, pirosas edény vékony falú, erősen kihaj ló 
peremű darabja i . 12. Piros nagyobb edény darabja i . 13. 
Pirosbarnás bögre két oldaltöredéke. 14. Barnás füles-
bögre szalagfüle peremmel (4. kép 3), és u j jbenyom-
kodások sorával ós uj jal benyomot t hosszúkás bütyök-
kel (4. kép 4). 15. Sötétszürke, behúzot t peremű tá l 
töredékei. Ifi. Szürke, vas tag falú edény oldaltöredéke. 
1 7. Feketés ós ba rnás cSerópgyöngy, barázdás díszítéssel 
(4. kép 5). 18. Bronzspirál töredékei kis karikával . 
19. Valószínűen vas tárgy kis töredéke. Edénytöredékeket 
helyeztek el a s írban. A sír K- i részén égett, volt a föld. 
Az említett bronzspirál töredékek mellet t apró, égett 
emberi csontok, amelyek nagy felületre ki ter jedtek. A leg-
több csont a sír E- i részén volt . ENy-on egv állatcsont. 
Esetleg női sír lehetet t a mellékletek a lapján . 

2. halom. Átmérője 18 m , magassága 40 cm. A halom 
anyaga az egykori humusz és benne kevés kavics. (3. 
kép 2). A sír a l ja enyhe bemélyedés a régi humuszban. 
Bolygatott sír. Ä halom te te jé tő l számítva 4G cm mélyre 
egy n y ú j t o t t helyzetű csontvázas avar sírt ás tak be. 
(lelt. sz.: 75.20.20.-29.):!. Vas tag falú barnáspiros oldal-
töredék. 2. Graf i tozot t nagy edény darabja i vas tag fa-
lúak. 3. Piros, repedezett és p u h a anyagú edénytöredékek. 
4. Szürke, levágott peremű fazék széles szalagfülű oldal-
töredéke (6. kép 3). 5. Uj ja l benyomkodot t sárgás edény-
töredék. 0. Barnás , durva felületű töredék. 7. Barnáspiros 
vastag falú oldaltöredók. 8. Fekete , grafi tozott oldaltöre-
déken nyakrész (6. kép 4). 9. Sötétszürke, levágott peremű 
egyfülű bögre, a l ján omfalosszal (4. kép 6). 10. K é t kis 
formát lan vékony bronzlap. Ember i égett csontok a 
4. sz. szürke edény berogyot t cserepein. Az avar sírt a 
halomsír edényeinek fol t ja iba ás ták bele. 

3. halom. Átmérője 35 m, magassága 50 cm. Ta la j a 
ugyanaz, mint az előbbi Síroké. Bolygatat lan. Égetéses 
s í r ja kis teknőben és kissé a középpont tól Ny-ra feküdt . 
(3. kép 3). Leletek: (5. kép 1), lelt. sz.: 76.6.1-6., 75.20.30.): 
1. Urna nagy darabokban (6. kép 2), pirosas, grafi tozott , 
kis perem ós a széles hason lapos bü työk és csúcsban össze-
fu tó kannelurakötegek (4. kép 7). 2. P u h a anyagú,kis 
peremű edény darabokban, kannelurakötegek ÓS grafi-
tozás nyomai. 3. Grafitos, bü tykös edény töredékekben. 
4. Kissé öblös hasú bögretöredék grafitozással. 5. Tál 
töredékei grafi tosak és kannelurákkal és grafi tozott fe-
lületen kavicsbecsiszolással (4. kép 8), pereme kicsúcso-
sodik (4. kép 9). 6. Hengeres, kisgörbületfl vaetörmelék a 
2. sz. edény közepe a la t t . É g e t t emberi csontok az 5. sz. 
edény tetején. A halom felső részén az első ásónyomban 
Árpád-kori bronz csörgő kerül t elő (10. kép 23). Az ovális 
fo rmájú csörgő fent á t fú r t kis függővel alulról felfelé a 
felóig négybe vágot t , bont kis golyóval, felületén geomet-
r ikus díszítések közöt t aranyozás nyomai. 

4. halom. Átmérő je 29 m, magassága 1 m. Anyaga 
fekete humusz. A halomsír bolygatot t (3. kéj). 4). A közép-
pont tól Ny ós D felé 3 avar sír kerül t elő. Ezek közül a 
2. avar sír bolygatot t volt. A kora vaskori sír is erősen boly-
bolygatot t h a m u s fol t ja és a cserepek között ú jkor i 
beásás volt k i t ap in tha tó a m a j d n e m egyenletes fekete szí-
nű földben. A sír egy 14 m á tmérő jű , kör alakú teknőben 
helyezkedett el. 

Rhó a I I . halmáról azt ál l í tot ta , hogy az két tu la j -
donos rétjénok a h a t á r á n volt (Pongrácz Pál és örökösei, 
valamint Pongrácz Péter).6 H o r v á t h szerint 1932-ben 
R h ó ebben a ha lomban bolygatás t ta lá l t és a halom kö-

zepe h o rp ad t volt.6 í g y feltehető, hogy ez az általunk 
fe l tár t sír azonos R h é I I . számú tumulusával . A R h é ál-
ta l innen kiszedett leletek és az áltulunk ta lá l tak adják 
ki a te l jes sír le letanyagát . (Az egykori leletek: 2 urna, 
edény, tá lka, lándzsa, tőr és összeszegecselt korong. Egy 
csontvázas sír a középponttól К felé 140 cm mélységben 
volt.). Leletek (lelt. sz.: 76.6.11—30.): 1. Ma t t fekete 
vas tag falú, öblös hastöredék. 2. Graf i tozot t felületű, vas-
t ag falú, kis kihaj ló peremű, hasán kannelurákkal díszített 
u rna töredék (6. kép 5). 3. Fekete fenéktöredék. 4. Gra-
f i tozot t , vékony falú egy csúcsban összefutó kannclura-
kötegekkel díszített nagyobb edény váll töredéke (6.kép 
1).5. Vékonyfa lú , graf i tozot t peremtöredék. 6. Levágott 
peremtöredók alat t u j jbenyomkodásokkal díszí tet t és két 
u j ja l benyomot t hosszúkás bütyök. 7. Urna nagyobb tö-
redékén grafitozás, egy pontban összefutó kannelura-
kötegek (6. kép 6). 8. Barnásszürke csésze peremtöredéke 
levágott formában (6. kép 7). 9. Behúzot t peremű tál 
ba rnás töredéke. 10. A sír K-i szélén talál t válltöredéken 
grafi tozás ós függőleges kannelurák . 11. A sír K-i széléről 
u rna hastöredékén fekete alapon fekvő , ,V" alakban 
kaviccsal való becsiszolt díszítés. 12. VaSZabla, egyik szára 
csavar t , közepén lapos karikával , a két végén kör átmet-
szetű egy ép és egy tö rö t t kar ikával (7. kép 1). Eredet i 
helyzetében feküdt . A többi fémlelet m á r bolygatva volt. 
13. RozettaSZerfl vasgomb, a szegecs elütésének a nyo-
mával és farostmaradványokkal , kisebb vastöredékek 
(7. kép 2). 14. Kar ikák lapos vashuzalból, ké t elvéko-
nyodó szára szétnyílt (7. kép 3 — 5). 15. Vaszabla középső 
töredéke (7. kép 6). 16. Vastörmelók tömbben (7. kép 7). 
17. Kisebb vastöredékek (7. kép 8). Az égett emberi-
csontok a hamus foltban voltak, megbolygatva. 18. Előb-
bi leletekkel együt t ké t kis bronzlaptöredék egy-egy 
kis szegeccsel. A disznócsontokat egy csomóba halmozták 
fel. A nagymére tű sírt ava r temetkezés bolyga t ta meg. 
1932-ben R h ó Gy. t á r t a fel a sír egy részét. A kora vas-
kori s í rnak bolygatat lan részletét m i á sa t tuk ki. 

5. halom. Átmérője 38 m, magassága 2,10 m. Anyaga 
fekete humusz kevés kaviccsal. A halom átvágásakor 
azonosítani t u d t u k Rhó Gy. fel tárásának árkai t7 és elké-
sz í te t tük a halomsír tel jes r a j zá t (8. kép.)8 Mi 182 cm 
mélységben vas- és fanyomokat ta lá l tunk. A leletektől 
É- ra h a m u s földet ta lá l tunk apró, égett csontokkal. Cse-
repek csak szórványosan kerül tek elő. A K-i fal mellett 
nagymére tű farostfolt b u k k a n t elő, amelyet in situ kiemel-
t ünk . A sír D-i részében ta lá l t két disznóvázat darabok-
ban r a k t á k egymásra. Ny-on égett hamus folt volt . Lele-
teink (lelt. sz.: 76.6.32— 68.): 1. Szórványosan előkerültek 
edénytöredékek graf i tbevonat ta l , behúzot t peremű tá l ki-
sebb töredéke és fekete színű cserepek. 2. Az emlí te t t 
h a m u s foltból egy ú j a b b behúzot t peremű tá l töredéke 
és s imí to t t felületű, barnáspiros fazék oldaltöredéke került 
felszínre. Ezenkívül sok fémlelet volt a s í rban (5. kép 2). 
3. Röv id pengéjű töredékes vaslándzsa, hüvelyén sze-
gecs nyomával , benne fanvomokkal (7. kép 9, 8. kép 1). 
4. Hosszú pengéjű, töredékes vaslándzsa, keskeny formá-
ban, hüvelyén szegecslyuk (7. kép 10, 8. kép 2). 5. Lapos 
és vas tag vaskarika, öntőcsap nyomával (7. kép 15, 8. 
kép 8). 6. Lapos vaskarika széles formában (9. kép 2, 
8. kép 12). 7. Ú j a b b lapos vaskarika, t öbb helyen tö rö t t 
és ragasz to t t ké t kis öntőcsap nyomával (10. kép 4, 8. 
kép 21). 8. 3 darab kissé lapos vaskarika (7. kép 11 —12, 
14, 8. kép 5 — 7). 9. Át fú r t vasgyöngy (7. kép 13, 8. kép 
7). 10. Töredékes vaszabla, csavar t szárral, középső kari-
k á j á n a k kis töredékével, Szélső kar ikái szótnyíltak (7. kép 
16, 8. kép 9). 11. J ó ál lapotban levő vaszabla, középső 
nagy ka r iká j ába fűzöt t rövid Zablaszár és téglalap ala-
kú á t tö r t tag, egyik szélső ka r iká ja hiányzik (7. k é p 17, 
8. kép 10). 12. Vaszabla közepén egymásba kapcsolódó 
két rövid ós a végén egy ép és egy töredékes kar ikával 
9. kép 1, 8. kép 10). 13. Nagy szárnyas vasbal ta (9. kép 

6 R h é Gy. feljegyzései: VBM 1516. sz. 
6 Horváth A., i.m. 125. 
7 Rhó ma is élő munkása , Mészáros Pé ter vaszari 

lakos szerint a ké t egymásra merőleges árok által képzet t 

egyik negyedót ás ták le és azu tán a fa lakat még kőműves-
kanalakkal gödörszerűvé bőví te t ték . 

8 A 8. képen római be tűk a Rhé-féle fel tárás Számai 
és az a rab számok sa já t ása tásunk leleteit jelölik. 
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5. kép. Vaszar-Pörösrét. 1.: 3. halomsír. — 2.: 5. halomsír. — 3.: 0. halomsír. — 4.: 7. halomsír. 1 : 2 
Abb. 5. Vaszar-Pörösrét. 1: 3. Hügelgrab — 2: 5. Hügelgrab. — 3: 6. Hügelgrab. — 4: 7. Hügelgrab. 1 : 2 

3, 8. kép 10). 14. Lapos karos vasbalta, egy épen ma-
radt karral (9. kép 4, 8. kép 10). 15. Lapos kúp alakú 
vasfalera, hátoldalán téglalap formájú szíjbújtatóval 9. 
kép 5, 8. kép 14). 16. Lapos kúpa l akú vasfalera téglalap 
alakú szíjbújtatóval (9. kép 6, 8. kép 13). 17. Lapos kúp 
alakú vasfalera téglalap alakú szíjbújtatóval (9. kép 7, 
8. kép 15). 18. Kúp alakú vasfalera, magas csúcsai, hát-
oldalán szíjbújtatónak nincsen nyoma (10. kép 5, 8. kép 
22). 19. Kúpa lakú vasfalera, repedt, hátoldalán téglalap 
alakú szíjbújtatóval (10. kép 6, 8. kép 24). 20. Vasdísz: 
3 kerek átmetszető és egymásba fűződő vaskarikán kacsa 
formájú, vasból készített dísszel (9. kép 9, 8. kép 16). 
21. Bronz lószerszámdísz, tűzben deformálódott (10. kép 
1, 8. kép 19). 22. Bronz lószerszámdísz, kerek, közepén 
csúccsal, töredékes (10. kép 2, 8. kép 18). 23. Formát lan 
tárgy vasból (10. kép 3, 8. kép 23). 24. Bronztörmelék, 
deformálódott (8. kép 3). 25. Vastörmelék: ívesre haj-
lott szegecsek és apró más töredékek (8. kép 46 -47). 
26. Szürke, hosszúkás trapéz alakú, lapos fenőkő, oldalai 
kopottak, egyik vége töröt t (10. kép 7, 8. kép 1). Ez a 
fenőkő a halom felhordásának földjéből került elő 62 cm 
mélységben. Az emberi égett csontok a hamus földben 
voltak (8. kép 5, és a 8. sz. lelettől É-ra.). Két malac 
váza hassal egymásnak fektetve. Fekvési irány uk ÉNy— 
DK (8. kép 11). Az 5. kép 2. sz. ábrán jól lá thatóacsontok 
elhelyezkedése. A szétvágott darabok az eredeti helyzetük-
nek megfelelően kerültek egymás mellé. A disznóváz 
DNy-i végén vannak a falerák (8. kép 13 — 16, 24). Tehát 

az áldozati állatok melle helyezték a lószerszám tar-
tozékait. Rhé Gy. V. halmában talált leletek, illetve a 
hamvasztásos sír9 összevetése 5. halmunk leleteivel lesz 
a feladatunk a további halomsír-ismertetések után . 

6. halom. Átmérője 20 m, magassága 80 cm. I t t is 
fekete színű humusz az egész halom (3. kép 6). A bolyga-
tat lan sírban É-on és Ny-on feküdtek az apró fémtárgyak, 
egy ilyent a sír D-i végén talál tunk. A sírban fekete, 
szenes folt van, abban voltak az apró bronzdíszek és 
az égett emberi csontok. Volt ezenkívül égetett emberi 
csont az urnában és alat ta is, valószínűleg az urnából 
kinyomódva (5. kép 3). 

Leletek (lelt. sz.: 76.6.69 — 78): 1. Nagyobb fekete 
edény töredékei: egyenes és levágott vastag perem, olda-
lán bütyökkel. 2. Piros edény néhány darabja. 3. Barna, 
behúzott peremű tál töredékei. 4. Fekete,levágott peremű 
és vékony falú bögre töredékei. 5. Fekete urna hastöre-
dékén egy csúcsban összefutó kannelurakötegek a vállon. 
6. Fekete bögre oldaltöredékei, belül barnás és feltűnően 
puha anyagú. 7. Ovális átmetszetű bronz karperec fele, 
ép vége pecsétlős formára kiszélesedik, a sír D-i részéről 
(10. kép 8). Bronzgomb, kissé nyomottan gömb formájú 
(10. kép 9). 9. Csónak alakú, 4 csücsökkel díszített hronz-
dísz (10. kép 10). 10. A fekete, hamus földben apró bronz-

9 Horváth A., i.m. 126 — , 18—19., 21—25. kép. 
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6. kép. Vaszar-Pörösrét. 1, 5 — 7.: 4. halomsír. — 2.: 3. halomsír. — 3 — 4.: 2. halomsír. — 8 — 15.: 7. halomsír. 1 : 4 
Abb. 6. Vaszar-Pörösrét. 1, 5 — 7: 4. Hügelgrab. — 2: 3. Hügelgrab. — 3—4: 2. Hügelgrab. — 8 — 15: 7. Hügelgrab. 1:4 



7. kép. Vaszar-Pörösrét. 1 — 8.: 4. halomsír. — 9 — 17.: 6. halomsír. 1 : 2 
Abb. 7. Vaszar-Pörösrét. 1 - 8 : 4. Hügelgrab — 9 — 17: 5. Hügelgrab. 1 : 2 



Vaszar, Pörosrét 

5 halom 

о 5 lm 

8. kép. Vaszar-Pörösrét. Az 5. halomban két. ásatás 
Abb. 8. Vaszar-Pörösrét. Im 5. Hügel zwei Ausgrabungen 

karikák összeégett állapotban és külön is megmaradtak 
(10. kép 11). À sír É-i részén állatcsont. 

7. halom. Átmérője 25 m, magassága 30 cm (3. kép 7.) 
Teljes és gazdag kiállítású bolygatatlan sír (5. kép 4). 
Leletek (lelt. sz.: 76.6.79 —11 2.):*1. Szürke és piros edény 
hastöredéke. 2. Állatcsontok a mellékletek felett. 3. Kis 
peremű, barna, öblös hasú, egyfülű bögre darabokban. 
4. Közvetlen mellette széles pengéjű, íves há tú bronz-
kés pengéje (10. kép 21). 5. Négyzetes átmetszetű, vé-
kony vastöredék (10. kép 22). 6. Kis feketés bögre alsó 
részének töredékei, puha anyagú. 7. Fazék puha anyagú 
és összeragaszthatatlan. 8. Állatcsont. 9. Szürke, behúzott 
peremű tál töredékei. 10. Szürkésbarna, rendkívül puha 
anyagú cserepek. 11. Fekete, grafitozott, levágott, ala-
csony peremű fazék darabjai (6. kép 15). Ezek ala t t apró 
bronztönnelék. 12. Állatcsontok, az egyiken zöldes patina-
folt. 13. Vaszabla, megtört formában, erősen összerozsdá-
sodva (10. kép 20). 14. Elmálló állapota miatt kissé patkó-
alakú, nyi tot t vaskarika (10. kéj) 19). 16. Körcikk átmet-

szetű kisebb, zárt bronzkarika (10. kéj) 24). 16. Feketés 
és piros, öblös, grafitozott, kihajló peremű, puha anyagú 
urna díszítéssel és a vállon egy-egy bütyökkel (nagy dara-
bokban) (6. kép 14). 17. Körcikk átmetszetű zárt bronz-
karika (10. kép 17). 18. Korong formájú vasgomb és ra j ta 
textilnyom, két kis töredékes nyúlvánnyal (10. kép 12). 
19. 2 darab vastag vasspirál (10. kép 13). 20. íves vas 
szártöredékek (10. kép 14). 21. Vas zablaoldalrúd, vas-
pálea közepén téglalap alakú lyukkal, a szár végei kiszé-
lesednek (10. kép 15). 22. Téglalaj) alakúra hajlí tott vas-
lemeztöredék (10. kép 16). 23. Szürke edény felső része 
darabokban, levágott peremmel. 24. Ujabb szürke edény 
kis darabokban; az egyik töredéken körülárkolt bütyök, 
csúcsos bütyök, a felület grafitozott. 25. Kis bögre dara-
bokban, perem hiányzik, szürkés pirosas, több darabban, 
rendkívül rossz, puha anyagú; hosszú, kissé hengeres 
nyakon, stilizált állat fej, amelynek kivitelezése rend-
kívül egyszerű (6. kép 10—13.). 26. Több edény töredéke; 
köztük nagy urna darabokban, fekete vállvonalról a büty-
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9. kép. Vaszar-Pörösrét. 1 — 9.: 5. halomsír. 1 : 2 

Abb. 9. Vaszar-Pörösrét. 1—9: 6. Hügelgrab. 1 : 2 
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10. kép. Vaszar-Pörösrét. 1 — 7.: 5. halomsír. — 8 — 11.: 6. halomsír. — 12—22, 24.: 7. halomsír. — 23.: 3. halomsír — 
2 6 - 2 6 . : 11. halomsír. 1 : 2 

Ahb. 10. Vaszar-Pörösrét. 1 — 7: 6. Hügelgrab. — 8—11: 6. Hügelgrab. — 12—22, 24: 7. Hügelgrab. — 23: 3. Hügel-
grab. — 26 — 26: 11. Hügelgrab. 1 : 2 
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köt 3 oldalról körülvevő és egy csúcsban összefutó kanne-
lurakötegek, a felület grafitozott (6. kép 9). 27. Kis bronz-
karikák és köredékek és egy íves formájú bronzlemez 
(10. kép 18). 28. Edénycseróp-tömeg, amelyben a legkülön-
bözőbb cserepek találhatók. 29. Feketés nagy edény töre-
dékei, grafitozott felületűek, vállvonalon bütyökkel ós 
egyik oldalán ferdén lefutó enyhe kanneluraköteg (6. kép 
8). 30. A sír K-i szélétől 150 cm-re két, hassal egymásnak 
fektetett malaccsontváz. Összefoglalva a fémeket: bronz-
és vaskarikák, gombforma spirál, vaszabla, szártöredókek, 
zablaoldalrúd és töredékek. Az égett emberi csontok 
a sír ÉNy-i szélében voltak. A sír a halom középpontjától 
kissé DK-re feküdt. A két disznóváz a sír ÉK-i szélén 
feküdt, de volt állatcsont a kerámialeletek között a sír 
K-i szélében is. 

8. halom. Átmérője 7 m, a magassága 30 cm. A halom 
felhordásföldjében tál kihajló peremtöredékét (belül kan-
nelurakötegekkel díszítve), barna hastöredókét ós szür-
késbarna behúzott peremű tál töredékét találtuk. Való-
színű, hogy ez a halom a Rhé Gy.-fóle VI. halom.10 

(Részletesebben erről 1. az összefoglaló részt.) 
9. halom. Átmérője 7 m, magassága 40 cm (3. kép 9). 

Az átvágáskor két kora vaskori edónytöredóket ós egy 
középkori cserepet találtunk, és megfigyeltük egy régebbi, 
egyencsfalú ároknak a nyomát. Ez bizonyára egy előbbi 
ásatás maradványa. Rhé Gy. ebben a halomban ellen-
tétes fekvésű két csontvázat talált. Ez jó i rányt adó volt 
ahhoz, hogy ezt a halmot Rhé Gy. I I I . tumulusával azo-
nosíthassuk.11 

10. halom. Átmérője 3G m, magassága 1 m. Sírja boly-
gatot t (3. kép 10). D-i fele kissé magasabban fekszik. Egy 
ma már elszántott kisebb dűlőút vi t t r a j t a keresztül. 
A 3 nagy halom közül ez volt az egyik. A dűlőút szintje 
alat t az ásatás idejében edénytöredékek kerültek elő. 
A cserepek nagy foltban helyezkedtek el. Talán csak 
néhány lelet maradt eredeti helyén. A grafitozott cserepek 
megzavart nagy foltja alat t humus, faszenes folt jelentke-
zett. A cserepek mellett az égett emberi csontok hamu-
és faszénmaradványokkal együtt csomóban feküdtek. 
Az 5. és a 10. halom sírjának a szintje megegyezett. 
Leletek (lelt. sz.: 76.6. 120 131., 76. 36. 1 - 8 . ) : 1. Szürkés 
piros nagy edény darabjain kihajló perem. 2. Fekete, 
vastag falú levágott peremtöredék grafitozás nyomával. 
3. Fekete grafitozott levágott peremtöredók. 4. Fekete, 
grafitozott pereintöredék kihajlik ós belső felületén fazet-
tálás van. 5. Szürkés, grafitozott vastag urna peremtöre-
dóke. 6. Edény töredéke grafitozott, párhuzamos kan-
nelurákkal díszítve. 7. Vastag falú, grafitozott válltöredók 
8. Grafitozott, vastag falú válltöredók díszítéssel és egy 
bütyökkel. 9. Grafitozott cserépen kanneluraköteg; vas-
tag falú grafitozott oldaltöredékek. 10. Grafitozott oldal-és 
válltöredók. 11. Vaslándzsa, hosszúkás forma csorbult kö-
piivel és éllel, törött heggyel (11. kép 1). 12. Vaslemezből 
készült nyél ( ?) borítás, szögecsek nyomával belső felü-
letén fanyomokkal (11. kép 2). 13. Valószínűleg vaskés 
kisebb-nagyobb töredékei ( 11. kép 3). 14. Nagyobb lán-
dzsacsúcshoz hasonló vastöredék két darabban ( 11. kép 4). 
16. Valószínűen vas lúndzsaköpű; hengeres forma töröt t 
ós repedezett (11. kép 5). 16. Vasgomb, lapított kör 
alakú, benyomott felülete simára csiszolt (11. kéj) 8) 
Vaspánt 4 darabra törve (11. kéj) 7). 18. Hólyagosra égett 
vas-ós bronztöredékek (11. kép 6). 19. Égett famaradvá-
nyok. 20. Bronz szegfej nagyjából kerek formájú. 21. Lyu-
kacsos felületű bronztörmelók. 22. Szürke, á t fúr t kőbalta 
töredéke. 

10 Uo. 129. és 2 6 - 2 8 . kép. 
11 Uo. 125 — 126. és 16 — 17. kép; vaSZari lakosok 

közül sokan emlékeznek a két csontvázra, mint Németh 
Gergely, ifj. Szöllősi Imre ós Domonkos Antalnó, Széles 
Teréz. 

12 Kiss László vaszari lakos, tűzoltó szds, diákkorában 
vezette ki ehhez a halomhoz Balogh Albint, amikor azt 
Töreky Árpád, vaszari plébános ása t ta . Vaszaron többen 
emlékeznek arra, hogy Töreky egy nagy halmot ásott 
meg. 

13 MRT 4. 256 1. sz. jegyzet. 

A sír megbolygatásáról hiteles adataink vannak.12 

Balogh Albin levélben számolt be a leletek egy részéről:13 

Vaszari szemtanú Szerint14 állítólag apró bronztörmelék 
és más fémtárgyak is voltak a sírban. Â pápai volt bencés 
gimnázium gyűjteményébe vaszari származású leletek is 
korültek.15 

11. halom (3. kép 11). Bolygatott, főleg Ny-on. A 
múlékony cserepek szanaszét hevertek. Sok a grafitozott 
cserép. Ezek széthúzúsi fo l t ján az látszik, hogy több 
helyen is volt betúrás а halomba. Leletek: (lelt. sz.: 
76.6.132 —144). 1. Szürke ós pirosas, tölcséres peremtöre-
dék. 2. Az előbbihez hasonló, de vastag falú. 3. Szürke, 
erősen kihajló perein- és nyaktöredék. 4. Szürke nyak-
töredéken elmosódott párhuzamos kannelurúk. 5. Sötét-
szürke, hosszú válltöredók bütyökkel. 6. Feketés nagy 
urna nagyobbik felső része, kissé kihajló ós levágott perein 
kiszélesedő nyaka alatt a váll rendkívül éles vonalú, ezen 
kis hosszúkás bütyök (12. kép ). 7. Szürke oldaltöredóken 
széles, párhuzamosan haladó kannelurák. 8. Szürke színű 
szalagfül. 9. Piros, behúzott peremű túl töredéke. 10. Szür-
ke nagy edény oldalrészen,a hason grafitozott kavicSbe-
dörzsölés. 11. Pirosasszürkés nagy urna egy részén kis 
kihajló perem, vúllólén bütyökkel, kidomborodó has. 
12. À sír DK-i részén vékony bronzhuzalból készült kis 
karika ós másik kettő összeégve (10. kép 25). 13. Törött 
pengéjű vaskós, lapos forma, kis nyéltüskóvel (10. kép 26) 

A bolygatott halom leletalanyaga ma már hiányos, 
az eltemetóskor több mellékletet helyezhettek el. Mivel 
a halom méretei erősen hasonlók a Rhé Gy.-féle I. halom 
nagyságához, így a l l . halmunk a Rhé Gy.-fóle I. halom-
mal azonos lehet. A korábban feltárt leletek16 ós az álta-
lunk talált anyag együtt alkotják e halom síranyagát. 

12. Italom. Átmérője 10 m, magassága 50 cm. A sír 
(3. kép 12) bolygatott volt. A középponttól É-ra és D-re is 
voltak cserepek. A régebbi bolygatás mia t t például az 
itteni zabla magasabban feküdt a cserepek szintjénél. 
Leletek (lelt. sz.: 76.6.145 —153.): 1. Barnás fazék perem-
töredéke, puha anyagú, ujjbenyomkodások sora. 2.Piro-
sas fazék oldaltöredéke kerek bütyökkel, durva felületű. 
3. Pirosas fenóktöredók belsejének közepén kerek bütyök. 
4. Behúzott peremű, grafitozott túltöredók, a belső felü-
letén párhuzamos grafitos sávok. 5. Fekete nagy urna-
töredék kihajló peremmel, grafitos, kaviccsal besimított 
díszítéssel, a váll ólén bütyök. G. Fekete kisebb edény 
hastöredéke, simított felületű. 7. Fekete hastöredék. 8. À 
sír E-i részén jól állapotban levő vaszabla, kissé csavart 
szárral. A szárak végén „ D " alakú tagok, két vaskos kari-
kával (11. kép 10). 9. Ha tágú (5 ép ós egy csorba) korong 
alakú bronzdísz, két koncentrikus kör fog be egy kiemel-
kedő gömböcskét, hátoldalán hosszúkás fülecs (11. kép 9). 
I t t égett csontokat nem találtunk. Talán а régebbi boly-
gatással nyomuk veszett. 

13. halom. Átmérője 12 m, magassága 50 cm. Erősen 
lepusztult (3. kép 13). A cserepeket valószínűen az eke 
húzta szét hosszan. A fekete földben itt csak edények 
voltak (lelt. sz.: 76.G.154 — 1 71.). Leletek: 1. Szürke vé-
kony faiú bögre alja darabokban. 2. Fekete, öblös fazék, 
hastöredókén vízszintes és ferde irányú kannelurák (13. 
kép 1). 3. Barnás bögre ansa lunatús szalagfüllel, kis 
pereme a la t t a hason függőlegesen lefelé haladó kanne-
lurák, az al ján omfalosszal (13. kép 2). 4. Barnás és szür-
kés nagy edény darabjai enyhe vállél, hasa erősen kidu-
dorodó. 5. Fekete nagy urna töredékei, kissé kihajló pe-
remmel, enyhe vúlléle a la t t a bütyköt egymás felé futó 
enyhe kannelurák keretezik 3 oldalról, puha anyagú. 

14 Zetényi Mihály többször látta Töreky feltárását. 
Szerinte а plébános 10 aratója dolgozott. Két egymásra 
merőleges árokkal vágta á t а halmot. Szerinte „fülbevaló, 
gyűrű és 3 agyagedény" volt a sírinelléklct. Patinás kis 
bronztörmeléket is ta lál tak. Úgy tudja , hogy Töreky az 
egyik földtulajdonosnak kártérítést is fizetett . 

15 A pápai szt. Benedek-rendi Ka t . Szent Mór Reál-
gimnázium Értesítője az 1932 — 33. iskolai évről (Pápa 
1933). 

16 Horváth A., i.m. 15. kép., 124-125 . 
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11. kép. Vaszar-Pörösrét . 1—8.: 10. halomsír. — 9 — 10.: 12. halomsír. 1 : 2 
Abb. 11. Vaszar-Pörösrét . 1—8: 10. Hügelgrab. — 9 — 10: 12. Hügelgrab. 1 : 2 

6. Barnásszürke aszkosszerű ivóedóny. Ovális szá jú , egy-
fiilű és ansa luna tás ; teste egyik oldalán csőszerű kidu-
dorodás ós a kerek végén egy kö r t 4 irányban keresztbe-
fu tó párhuzamos vonalkötegek vesznek körül (13. kép3) . 
7. Barnáspirosas, behúzott pe r emű tál kis töredékei, 
p u h a anyagúak. 8. Fekete, bő edényhas, p u h a anyagú, 
pá rhuzamos kannelurákkal . 9. P u h a anyagú, edényolda-
lon nyak, váll és egy kerek fül nyomával , enyhén benyo-
m o t t kannelurákkal . 10. Piros vas tag falúkis edényke puha 
darabja i , levágott peremmel és egy kettős bütyökkel . 
11. Barnás, levágott és kihajló peremtöredék és oldal-
töredékek. 12. Világosbarna csésze levágott pereme, olda-
la és al ja, omfalosszal. 13. Szürkés tálal j omfalosszal. 
14. Barnás nyak ós válltöredék a felületén enyhe bordák -

5 

kai (13. kép 4). 15. B a r n á s edényalj , vastagfalú töredékek. 
10. Szürkésbarna vas tag falú hastöredék, nagyobb edény 
da rab j a . 17. Feketés edónyalj töredék. 18. Fazék oldal-
töredéke, fekete és s imítot t . 

14. halom. Átmérő je 10 m, magassága 50 cm. A halom 
földje bolygatot t . A sír egy része hiányzik. Az ásáskor a 
közepén árok nyoma lá tszot t . Ez t az á rkot D felé bővítet-
ték. A középponttól E felé volt a sír (3. kép 14). Kis sír 
és csak edényeket t a r t a lmazo t t . A mellékletei a lap ján 
esetleg női sír volt. (14. kép 1). Leletek (lelt. sz.: 76.6.172 — 
186. ): I. Szürkésbarna magas formájú tál , pereme széles 
ós bordás kiképzésű egy ket tős csücsökkel (13. kép 5). 2. 
Szürkósbarnás tá lka, behúzot t peremmel, lapos forma, 
az a l j ában omfalosszal (15. kép 1). 3. Az előbbihez hasonló 
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1 2. kép. Vaszar-Pörösrét. 11. halomsír. 1 : 4 
Abb. 12. Vaszar-Pörösrét. 11. Hügelgrab. 1 : 4 

tálka az oldalán egy bütyökkel (15. kép 2). 4. Barnás, 
kívül grafitos peremtöredék alacsony urnáról, kissé kihaj-
ló peremmel és egy bütyökkel. 5. Barnás és feketés na-
gyobb oldaltöredék, puha anyagú. 6. Sárgás, erősen öblös 
hastöredóken széles szalagfül nyoma, egy bütyökkel és 
kannelurákkal. 7. Barnás szalagfül. 8. Barnás és feketés 
enyhén kihajló peremtöredék. 0. Barna, nagyobb, fazék-
ból letörött oldaltöredék. 10. Világosbarna nagy edény 
darabjai vastag falúak és puha anyagúak. 11. Sárgásbar-
na, puha anyagú fenéktöredék. 12. Kis, vékony falú, szür-
kés, behúzott peremű tál töredékei. 13. Barnás, levágott 
peremű csésze darabjai, vékony falúak. 14. Kihajló pere-
mű csésze cserepei kihajló peremmel. 15. 2 db formátlan 
bronzrög. 

Ez a sír a Rhé Gy.-féle ásatás IV. halmával azért 
lehet azonos, mert árok nyomát találtuk benne. Az akkor 
talált leletek kora ós helye bizonytalan.1 ' 

Összefoglalóan közöljük, hogy Töreky A. feltárása 
a mi 10. számú halmunkban tör tént . Bebizonyított az, 
hogy Rhé Gy. féle I I . halom a mi 4. számú halmunkkal 
azonos, a I I I . halom a mi 9. halmunk ós az V. halom 
pedig a mi 5. számú halmunk. Bizonytalanok a következő 
sejtéseink: a Rhé Gy.-féle I. halom a mi 11. számú hal-
munk, a IV. halom a mi 14. számú halmunk és a VI. ha-
lom a mi 8. számú halmunk lehetne. 

Az ásatás folyamán a halmok között egy helyen, 
az 1. ós az 5. halom között árkot húztunk és urnasírok 
u tán kuta t tunk eredmény nélkül. I t t egyenletesen ke-
rült elő a kavics szintje. 

A 14 halomsírban Rhé Gy. ásatásának eredményeit 
is figyelembe véve azt tapasztaltuk, hogy a sírokban a 
lándzsa Ny felé volt, az edények E vagy К felé. A ham-
vak mindig É felé és a disznóvázak Ny vagy 1) felé feküd-
tek. A mellékleteket rendszerint jól mérhető vagy ritkáb-
ban csak nyomokban tapintható teknőben helyezték el. 

A 3 legnagyobb halomban a következők állapíthatók 

17 Uo. 120. és 29. kép 7. 
18 MRT 4. 256. 1. j . 
19 Horváth A., i.m. 124. 
20 Börzsönyi A., ArchÉrt 29(1909) 246. mai neve 

Győrúj barát . 
21 Horváth A., i.m. 21. kép. 
22 Kemenczei T., ArchÉr t 101(1974)11. 
23 Horváth A., i.m. 128. 
21 Uo. 115. 46. j. 

meg: az 5. halomsírban festett kerámia és sok a fém, a 
7. halomsírban kevés a fómlelet és sok az edény ós a 
10. halomsírban festett kerámia volt és fémek. A halmok 
közül 1 2-ben sír került elő, ós ezek közül 5 érintetlen álla-
potban (1, 3, 6, 7, és 13. halom) volt. 

Az előzőkben törtónt halomazonosításoknál m á r 
említettük, hogy melyek a biztosan megállapítható egye-
zések és melyekabizonytalanok. 

Balogh A. 1932-ben 13 halmot számlált össze.18 R h é 
Gy. nem jegyezte fel erre vonatkozó megfigyeléseit. 
Horvá th 17 halomról számolt be.19 Mi 14 halomban dol-
goztunk ós ezek közül 2 üres volt. További kettőt is meg-
ástunk, de azok nem voltak őskori temetkezési helyek. 
Rhé Gy. az É N y felé eső halmokba ásott bele. Az egyen-
letes, fekete színű ta la jban nincs elszíneződés ós így a 
zavarást alig lehet felismerni. Bizonyára vannak itt olyan 
halmok is, amelyekbe a leletek megzavarása nélkül bele-
ás tak. 

A 14 halomban jelenleg 52,103 m 3 föld van. Valószí-
nű, hogy ezt a földet a közelből hord ták fel. 

Az 5. halom átmérőjét ós mai magasságát figyelembe 
véve eredetileg kúp alakúnak kell gondolnunk. Börzsönyi 
is ezt a formát említette a győrújbarát i nagyobbik halom-
nál.20 Elképzelhető, hogy van még néhány egészen 
ellaposodott halom, amelyet szemmel már nem lehet 
észrevenni. 

Hét halomsírban csak edónymellóklet volt. Fes te t t 
edények töredékeit talál ta Töreky A. (10. halomsír) és 
Rhé Gy. (5. halomsír). Állatfejes edények a Rhé Gy. féle 
V. és а VI. halomsírjában ós a 7-ben voltak. 

A fent felsoroltak szerint urna, tá l és csésze voltak a 
jellemző formák, de előfordult egy aszkosz jellegű edény is. 
A vaszari aszkosznak nincs talpa. 

A 12. halomsírban a 4. számú behúzott peremű tá l 
töredékének a belső felületén éppen olyan grafitos sávok 
láthatók, mint Rhé Gy. V. halomsírjában az egyik tá-
lon.21 

Az itteni ásatási tapasztalatok alapján csatlakozunk 
Kemenczei Tibor véleményéhez, amennyiben megállapít-
ható, hogy a Hal ls ta t t korban egyes esetekben a kerámia-
mellókletek eredetileg is töredékekben kerültek a sírok-
ba.22 Ehhez még hozzáteendő, bogy rendkívül rossz minő-
ségű az égetés és az edények anyaga puha. 

Elfogadjuk Horvá th A. véleményét a Rhé Gy.-féle 
V. és a VI. halomsír leleteinek származásáról. E szerint tel-
jes egészében nem lehet a Statzendorf -Gemeinlebarn 
csoporthoz sorolni leleteinket. Az igen jellegzetes lószer-
számdíszeket sem lehet egy bizonyos terület hatásának 
tartani , sok külső ha t á s figyelhető meg.23 Mindezek a meg-
állapításai a mi leletanyagunkra is érvényes. 

A fémtárgyak közül elsősorban a lándzsák előfordu-
lási számát említ jük meg. Az 5. halomban két lándzsa 
(7. kép 9 10), ós a 10. halomban egy ép (I 1. kép 1) egy 
csonka példány (11. kép 4) és egy lándzsacsúcs ( I I . kép 5) 
volt. Mindegyik keskeny, nádlevél alakú. Rhé Gy. feltárá-
sából hiteles lándzsaleletről nem tudunk . 

A süttői tumulusban egy pár lándzsa volt24 Uobán a 
Somló oldalában egy sírban 3 lándzsa,25 a somlóvásárhelyi 
I. sz. halomsírban 4 lándzsa egymás mellett feküdt.2 6 

A győrújbarát i halomsírok leleteiről nem lehet bővebbet 
tudni, mert Börzsönyi A. nem tá r t a fel az egész sírt. Hase 
szerint az itáliai sírokban 1 -2 vagy 3 db lándzsa volt és 
előfordulásuk nem gyakori.27 

Kisebb bronzkarikák számára vonatkozólag Itáliá-
ból ismerünk adatokat.2 8 A 6. és 7. halomban talált apró 
kis bronzkarikák (10. kéj) 11,18) megfelelői többek között 
Szalacskáról ismertek.29 

25 Darnay K., ArchÉrt 15(1895) 318. 
26 Horváth A., i.m. 113. 
27 Fr. IV. von Hase, Die Trensen der Früheisenzeit 

in Italien (München 1969) Prähistorische Bronzefunde 
Abt XVI. Band 1. Abb. 11. 

28 Uo. 37. Benacci 972. sírban 6 db. Benacci - C a p r a r a 
37. sírban 8 db. 

29 M., Kabay É., FA 12(1960) 54. XIV. t . 10—11, 
1 5 - 2 0 . 
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13. kép. Vaszar-Pörösrét. 1—4.: 13. halomsír. — 5.: 14. halomsír. 1 : 2 
Abb. 13. Vaszar-Pörösrét. 1—4: 13. Hügelgrab. — 5: 14. Hügelgrab. 1 : 2 

Az 5. halomban talált szárnyas (9. kép 3) és a karos 
vasbalta (9. kép 6) jelenléte esetleg egy Sírra jellemző és 
ebben az esetben a halom másik felében a Rhé Gy. által 
talált hasonló t ípusú3 0 balták egy második sírra engednek 
következtetni ugyanabban a halomban. A somlóvásárhelyi 
I . sz. halomban karos és köpfís vasbalta,3 1 valamint a do-
bai, kismezei és a győrújbarát i halmokban is hasonló volt 
a megjelenésük.32 E g y szárnyas és egy karos vasbalta 
származik Wies környékéről (Steiermark) sírból.33 Hase 

30 Horváth A., i.m. 23. kép 1—2. 
31 Uo. 6. kép 5, 8. 
32 Uo. 116. 6 2 - 6 4 . j. 

a sírokból egyesével, kettesével és hármasával előforduló 
„Streitbeil"-t említ.31 

Az 6. halmunkban kerek átmetszető karikák (7. kép 
11- 12, 14) mellett ugyancsak 3 lapos vaskorong (7. kép 
15, 9. kéj) 2, 10. kéj) 4) is előkerült. Hasonló vaskorongok-
kal utol jára Kemenczei foglalkozott, összefoglalva az 
előzményeket.36 Rhé Gy. ezeket a vaskorongokat lószer-
számnak ta r to t t a , mégpedig kantárdísznek. Felvetődött 
az is, hogy e tárgyak kocsikeréktengely-végkarikák. E 

33 Pittioni В., Urgeschichte des österreichischen 
Raumes (Wien 1954) 613. 

34 Hase, W., i.m. Abb. 11. 
36 Kemenczei T., i.m. 13. 32. j. 

5* 67 



14. kép. Vaszar-Pörösrét. l . :14. halomsír. 
Ahh. 14. Vaszar-Pörösrét, 1: 14. Hügelgrab. 

Vaszar-Várospuszta, 2.: (1974). 3.: (1974), 4.: (1973). 1 : 2 
Vaszar-Várospuszta, 2: (1974), 3: (1974), 4: (1973). I : 2 

meghatározásnak ellentmond az, hogy a keréktengelyt 
a letörés veszélye nélkül nem lehet anny i ra elvékonyítani, 
hogy ar ra a kb 3,5 cm belső lyukátmérőj í í vaskorongot 
lehetne húzni.36 í gy a leletek nem utalnak kocsira. 
R h é Gy. ásatásánál egy-egy csoportban feküiItek e leletek. 
Nem valószínű, hogy a leletek mind a máglyára kerül tek. 
Akkor pedig az összetartozó díszek inkább egymás mellé 
kerülhet tek. A falerák egy csomóban hevertek a sír-
ban ós 2 korong is volt mellet tük. E g y korong mesz-
Szebb feküdt , és ennek fi közelében volt a 3 körátmetszetű 
vaskar ika . Elképzelhető, hogy a ló fejének ké t oldalán 
volt egy-egy vaskorong mint Sallangdíaz és esetleg a 
szíjtalálkozások t aka rá sá ra szolgáltak a falerák. Ezek 
sz í jbú j t a tó nyílásai nagyjából megegyeznek a vaskoron-
gok belső nyílásának átmérőjével.3 7 Valószínűnek t a r t j u k , 
hogy az 5. halom leletei hátasló felszereléséhez t a r toznak . 
A ló felszerelésében a szíjak csatlakozási pon t j a in nem 

36 Ez a véleménye Bölönyi La jos fogatolásban szak-
ér tő pápai agrármérnöknek, valamint pápai, lovászpato-
na i ós vaszari bognármestereknek. Horvá th nem talál 
magyarázato t pá ra t l an számú előfordulásukra /Horváth 
A. i.m. 121.). Sem ékszernek, sem lószerszám díszeként 
nem tekint i (Horváth A. i.m. 118.). A kocsi „ tö lgy fa" 
tengelyét 4 — 5 cm vastagnak gondolja (Horváth A. i.m. 
120.). ' 

szerepeltek fémek és csakis ezek nélkül képzel jük el a 
lófolszerelést. 

A teljesség kedvéért mégegySZer ki szeretnénk emelni 
azt , hogy R h é Gy. 3 vaskorongot talált ugyanebben a 
halomban3 8 ós a halom másik felében ugyancsak 3 da rab 
kerül t elő. í g y fi h a t falerához ha t vaskorong tar tozha-
to t t , ha az 5. ha lomban csak egy sírt tételeznénk fel. 

Fent i ha lomban a disznóvázon volt egy csomóban 
a 0 faléra (9. kép 5 — 8, 10. kép 5 —G). Sz í jbú j t a tó ja 
csak egynek h iányzot t . N a g y hasonlóságot m u t a t n a k fiz 
ugraiaklioz39 és a kömlődi példányokhoz.4 0 Az itáliai 
s írokban fi bronzfalerák a legtöbb esetben párosan for-
dulnak elő, 1 7 sírban csak négynek volt pá ra t l an a szá-
muk ; gyakori a 6-os szám.41 

Az 5. ha lom sír jában a faleráktól Ny felé egy hármas 
karikákból álló dísz került elő (9. kép 9). Ez is b izonyára a 
lószerszámdíszek közé sorolandó. A M. Nemzeti Múzeum-

37 Bölönyi La jos feltételezése és szíves szóbeli közlése. 
38 Horváth, A., i.m. 25. k é p 1—3. 
39 Gallus S.—Horváth T., A legrégibb lovas nép 

Magyarországon DissPann 11: 9. (Bp 1939) X I V . t . 
2 — 5"; XV. t . 8 - 9 . ; X V I I . t . 1—4. 

40 Uo. XXT. t . 8. 
41 Hase, W., i.m. Ahh. 1 I. 
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ban van hasonló ismeretlen lelőhelyről.42 A vaszari pél-
dány 14 cm-rel hosszabb. Egy jugoszláviai származású 
kétkarikás díszről 10, rcszben ép kacsaformájú csüngő 
függ le.43 A sabáci példányon egy nyitot t karperecfor-
máról, hosszú láncszerű tagról lógnak le a kacsafej for-
mák.44 A Szentes-nagyhegyi bronzleletben egymásba 
kapcsolódó hármas nagyobb bronzkarikáról a szélén 
két-két kisebb bronzkarika függ le.46 Ez is lószerszámdísz 
lehet. Felső-Ausztriából, Thallingból egy igen szép ki-
állítású bronzdísz való.46 Ez utóbbit csak azért említjük, 
mert ezek a díszek kétfélék: vízszintes és függőleges állá-
súak voltak. így kellett azokat felerősíteni. A vaszari 
nagy dísz is vízszintes állású volt. Karikáról lecsüngő 
kacsaábrázolás ismeretes töredékben a Roudnice melletti 
StraSkov-ból.47 A vaszari példányhoz még nagyon hasonlít 
a Győrújbaráton kiásott két töredék:48 vaskarikán ma-
dárfej-végzőilésű tagok láthatók. Ezekről feltételezhető, 
hogy a középső vaskarika hiányzik és akkor egyezik a 
vaszari lószerszámdísszel. 

Mivel a lovon levő szíjazatról semmi sem csünghet 
alá és az nem horzsolhatja az állat testét, azért minden 
egyes esetben fel kell tételezni, hogy a fenti díszek minden 
tagja fel volt erősítve. Tlyen meggondolás alapján úgy 
véljük, hogy nyereg kápájának a díszítése volt a vaszari 
dísz. Különben a falerák közelében találtuk meg és ennek 
alapján is a lószerszámhoz tartozó tagnak kell tekintenünk. 

6 vas Zabiánk 4 fele halomból került elő. A 4. halom-
ból egy vastag tagokból álló zabla való (7. kép 1). Egyik 
szára csavart és középső karikája korongszerűen vastag. 
Csavart szárú az 5. halom egyik példánya (7. kép 16) és a 
12. halomból való ép zabla (11. kép 10). Ez utóbbinál 
a szárak végein , ,D" alakúra formált hurkok vannak. 
Ezek tehát a Somló környéki zablatípusok.49 Az 5. halom-
ból való másik zablának szélső karikáin még egy téglalap 
alakú, kis á t tö r t tag is van. (7. kép 16). Ugyancsak a 
előbbi halom sírjából származik egy olyan zablatípus 
(9. kép 1 ), amelynél karika nélkül kapcsolódik öSSzo a két 
szár. Ilyen a csatlakozása a 7. halomsír Zabiájának is 
(10. kép 20). Tlyen típusú a R h é Gy. által az V. halomsír-
ból feltárt csonka zabla,50 továbbá a somlóvásárhelyi 
TT. halomsírból származó példányok is.51 A Villanova-
kultúrában a zabiák kéttagúak és bronzból készültek. 
Kevés sírban van egy darab, sokban ellenben 2 vagy 4 
darab fordult elő.52 Hase feltételezi, hogy a páros zabla-
lelet kocsivontatásra vall. De néhol Zabiák vannak kocsira 
jellemző leletek nélkül is, pl. Banditaccia (Marsiliana 
d'Albegna) 7 sírban.53 A vaszari temetkezési szokáshoz 
hasonlóan a Villanova-kultúrában is együtt került elő 
zabla és balta.54 Ugyancsak megfigyelhető az o t tani sírok-
ban is, hogy a zabiák ós a falerák viszonyában a páros 
szám uralkodik.55 

Az5.halomban Rhé Gy. ásatásánál 3 Zabla került elő 
a sírból. Talán a 3-3 zabla ismét csak arra enged követ-
keztetni, hogy ebben a halomban két sír volt. Ezzel 
együtt feltételezzük, hogy két lóra való lószerszám is lehe-

te t t . Ide tartozik az a tény is, hogy Börzsönyi Győrúj-
baráton is 3 zablát talált.56 

Azt gondolhatjuk, hogy Rhé Gy. az V. halomsírban 
egy teljes lószerszám-garnitúrát talált.57 Az általunk fel-
t á r t 12. halomból való egy hatágú bronzdísz (11. kép 9). 
Ennek analógiája a M. Nemzeti Múzeumban található.58 

Rhé Gy. az V. halom sír jának D-i szólóben ós a köze-
lien nagy felületen farostokat talált.59 A mi ásatásunk 
során ugyancsak nagy felületen muta tkoztak famarad-
ványok. A sír DK-i sarkában (8. kép 3) morzsalékos és 
nagyon vékony fanyomokat találtunk. Más volt a K-i 
szólen előkerült rendkívül vékony lemez, amelyen a feltá-
ráskor a föld nedvességétől még jól látszottak a fa sárgás 
rostjai (8. kép 4). A két végén határozott formát muta to t t 
és a Ny-i széle is egyenes. Csak a K-i szólón látszik zavarás, 
áttörés, mert odáig nyúlt Ny felé Rhé Gy. feltárási terü-
lete. A szombathelyi restauráláskor az in situból megfor-
dítot t famaradvány földben levő alsó oldalán sem talál-
tak a tárgy rendeltetésére vonatkozó nyomokat.60 

Rhé Gy. a I I . halomból (a mi 4. halmunkkal azonos) 
említ fakórget. 

Rhé Gy. két disznóvázat talált az V. halomban ós 
a TI. halomban is kiásott ilyen csontokat. Mi továbbiakat 
bontot tunk ki a 4. 5. ós a 7. halomban. Az általunk fel-
t á r t állati váz mind juvenilis.61 

Az 6. halomban a mi sírunkban nem voltak urnák. 
De Rhé Gy. kisebb edényeket talált, mi pedig ebben a 
halomban egyet sem. Ez a tény ismét az egy sír elméletét 
erősíti. A 7. halomban talált két disznóváz alapján felté-
telezzük, hogy az 5. (Y.) halom 4 disznóváza 2 sír jelenlétét 
bizonyítja. A kétféle hamvak egymástól való távolsága 
170 cm, a kétféle zabla távolsága a halomban 250 cm. 
A falerák és a R h é Gy.-féle korongok és kar ikák távolsága 
kb. 380 cm. A 2-2 disznóváz távolsága 80 cm. 

A mellékletek elhelyezéséről annyit figyelhettünk 
meg, hogy az 5. halomban (8. kép) a 8. számú vaskorong 
ala t t volt a 9. számú vaszabla egy része. A 10. számú 
zabla alatt két balta feküdt. A l i . számú disznóvázakon 
voltak a falerák (13 — 16, 24). A 21. számú korong alatt 
a 22. Számú faléra volt. 

Az egyik lószerszámcsoport a disznóvázaktól ENv-ra, 
a másik pedig D, Dk és K-re feküdt. Nem itt égették el 
а halot ta t . 

Az 5. halom két sírja abban különbözik a többi ha-
lom sírjától, hogy kevés a kerámiája és sok a fémlelete, 
vagy csak fémjeletek voltak benne. Valószínűen ilyen 
volt a 10. és a 11. halomsír is. Ezekben több fémtárgynak 
a nyomára talál tunk. Különben erre a halomsírmezőre 
jellemző, hogy a mellékletek között ékszer (karperec, 
agyaggyöngyök) alig volt. A 10. halomban a máglyának 
tetemes maradványait találtuk. 

Néhány bronztárgy üvegszerű cséppé vált а máglya 
nagy hőjétől. Mivel a vasnak ós a bronznak az olvadási 
hője nagyjából 1 300 fok körül van, elképzelhető, hogy 
a nagyobb hő fejlesztésére faszenet is raktak a máglyára 

42 Gallus S. — Horváth T., i.m. XLVI. t . 1. 
43 Gr N., ArchÉrt 18 (1898) 448. 
44 Gallus S.-Horváth T., i.m. L. t . 2. 
45 Csallány G., FA 1—2 (1930) 65. 
46 Pittioni, P., i.m. 557.; MAG 56 (1926) Abb. 3.; 

Kossack, G., Riidbayern während der Hallstattzeit. Tábla-
kötet (Berlin 1959) Î19 t. 37. 

47 Schranil, A. — Filip, J. Praehistorica (Praha 1938) 
Abb. 17. Fig. 12. 

48 Börzsönyi A., i.m. 9 —10. ábra. 
49 Horváth A., i.m. 116. 
50 Uo. 23. t . 8. 
51 Uo. 9. kép 4 — 6, 12. 

52 Hase, IV., i.m. Abb. 11. 
53 Uo. 54. 
54 Uo. Abb. 11. 
55 Uo. ua. 
56 Börzsönyi A., i.m. 252. 
57 Horváth A., i.m. 22 — 25. kép. 
58 Uo. 11. kép 7. 
59 Uo. 18. kép. 
60 Horváth Ottó kollégámnak ezúton mondok köszö-

netet a szíves és értékes segítségért. 
61 Bökönyi Sándor vizsgálataiért (mind a temető, 

mind a telephely állatcsontjain) hálás köszönetemet fe-
jezem ki. 
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15. kép. Vaszar-Pörösrét. 1—2.: 14. halomsír. — Vaszar Várospuszta. 3 —11.: (1974) 1 : 2 
Abb. 15. Vaszar Pörösrét. 1 — 2: 14. Hügelgrab. — Vaszar-Várospuszta. 3 — 11: (1974) 1 : 2 

I I . Vaszar- Várospuszta-dűlőtelep 

1. A pörösréti 2. halom feltárásakor Vaszar D-i határ-
szélében újabb, nagy fontosságú lelőhelyet találtunk. Szé-
les kiterjedésben muta tkozot t Halls tat t С telephely az 
ú. n. Várospuszta-dűlőben levő szántóföldön (1. kép 2). 
A lelőhelynek kiterjedése a Kis-Gerencével párhuzamosan 

több mint 1 km hosszú éskb. 300 m széles.62 Ezen a magas 
teraszon 4 nagyobb domb terül el. D K felől számozva 
az 1. dombon csak gyéren voltak felszíni leletek. A 2. ós 
a 3. dombon megszaporodtak a leletek. A két domb DK-i 
oldala a patak felé sűrűbben lakott lehetett. A terasz te-

62 A topográfia összegező munkái a la t t találtunk r á a Pápához tartozott és csak 1945 óta Vaszarhoz. 
lelőhelyre és így az o t t még nem szerepel. Ez a dűlő 
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teje DNy felé csak nyomokban települt be. A 3. dombon 
3 alkalommal ásat tunk (16. kép).63 A kavicsosabb folto-
kon nem volt települési nyom. Nehéz agyag a talaj . 

Az ENy-i rész volt a leggazdagabb. I t t 1974-ben 
kuta t tunk . Több felületben került elő kemencelesározás 
töredéke. Ezek lilára égtek. Nagy a keménységük és töb-
ben még benne volt az alácserepezéshez szükséges kisebb 
edény töredék is. Gyakrabban fordult elő nagyobb paticS 
is az ásatási terület DK-i részében. Leletek aránylag 
gyéren voltak. A DK-i felületben patiessor jelentkezett. 
Az É -га eső felületek közül a középsőben és a Ny-iban 
építmények maradványait talál tuk: paticssorok mutat-
koz tak a profilokban, nagyobb sárgás agyagos padok, 
majd kisebb gödör. А К felé eső felületben megsokasod-
tak a paticsnyomok. Néhol cserépcsomók is voltak. Az 
előbbi felület DNy-i sarkában nagy hombár darabjai és 
nagy patiesok hevertek. Néhány paticS kemence oldalá-
ból való és van olyan is, amely a kemence nyílásának a 
töredéke a jellegzetes elsimítások nyomaival. Ebben a sa-

rokban széles beásás mutatkozott . A sarokban jelentke-
zett először a kemence romos ós benyomott felső része. 
A kemence közvetlen környéken mindenütt piros színű ha-
m u volt. A patics legnagyobb része a kemence fölött volt. 
A kemence törinelóke felett két sorban voltak az edény-
töredékek. Az E-i szélében a nyílás peremének két nagyobb 
töredéke került napvilágra. 

Összedőlt edényégető kemence került itt elő. E felé 
a nyílásban volt a nyílás-elsározási darab agyag is. 
Az oldaltöredékek törósfelületén áglenyomatok látszanak. 
Ezek az oldaltöredékek nincsenek jól kiégve és nagyon 
puhák. Éppen ezért nem sikerült azt épen feltárni és 
rétegesen kellett a cserepeket és omladékot kifejteni. Az 
égett omladék leginkább szélről volt. A közepén sok a 
sárgás agyag és az kiégetlen. A belső térben faszenek is 
voltak. Az omladék tömege félkemény tömbbé nyomó-
dot t össze. A 2. metszetben a legjobban kivehető a ke-
mence kerek formája, az oldalából kilógó illetőleg kinyo-
módot t cserepek (14. kép 2). Volt az omladékban kiégett 

63 Ebben a dűlőben világháborús katonai ágyúállások A leletek 75. 24. 1 — 182. lelt. sz. a lat t . RégFüz I : 28 
voltak ós ezért a meg nem bolygatott helyeken ástunk. (1975) 30. 

7 1 



IrmfЩ 

r ' l F 

17. kép. Vaszar-Várospuszta. 1 - 2 . : (1974), — 3—17.: (1973) 1 : 2 
Abb. 17. Vaszar-Várospuszta. 1 - 2 : (1974), - 3 - 1 7 : (1973) 1 : 2 

ós csiszolt csont is. A cserepek egy része érdesre égett ki. 
Beliil agyagos és mállókony tömbök voltak. A fal vastag-
sága 10 cm. Egy ú jabb metszetben fazék került elő a 
kemenceüregben, szájjal E felé, benne porszerű hamuval 
14. kép 3). Feljebb egy nagy hombár néhány töredéke is 
feküdt. A kemence tetejére edények is zuhantak ós be-
nyomódtak 50 cm mélységig. A kemence belső magassága 
elérte a 70 cm-t. A külsejének a lenyomata É-D-i irányban 
80 cm ós ugyanennyi az ellenkező irányban is. Alul l lOcm 
mólyen kékes agyag feküdt, és ezen állott a kemence. 

Ennek a vastagsága 10 — 20 cm között volt, rostóly nem 
volt. 

A földbe ásott kemencében a pusztulása előtt edény 
volt és az szétnyomódott. Agyagpadok vették körül. 

A fent említett ásatási felületekben a következő ki-
emelkedő leletek voltak: vörhenyes peremtöredók levá-
gott ós bevagdalt peremmel és a vállon beböködések 
sorával (15. kép 3). Hasonló ismeretes Külsővat-Belső-
bándról.64 Egy barnás cserépen kettős bütyök van (15. 
kép 4). Szürke kettős csonkakúpos alakú, kerek á t fúr t 

64 MRT 44, 8. t . 13. 
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18. kép. Vaszar-Várospuszta. 1—14.: (1975). 1 : 2 
Abb. 18. Vaszar-Várospuszta. 1 — 14: (1975). 1 : 2 

orsópörgettyű égetett agyagból való (15. kép 5). A ke-
mence közeléből egy simított felületű pirosas cserép há-
romszorosan félig körülárkolt kis á t fú r t bütyökkel (15. 
kép 6), hasonló díszítést a pörösréti 7. halomsír egyik 
cserepén láthatunk (6. kép 9). Fekete oldaltöredók nagy 
lapos fogantyúval (15. kép 7). Ú jabb kúpos ós á t fúr t 
orsópörgettyű volt a kemence mellett (15. kép 8). 
Egy szürke, levágott peremű cserépen ujjbenyomkodások 
sora látszik (15. kép 9). Kis feketés és barnás csésze 

peremtöredékén a levágott perem alatt kettős bekarcolt 
zeg-zug vonaldíszítés van. (15. kép 10). Pirosas-barnás, 
vékony falú oldaltöredéken ujjal benyomkodott dísz van 
kettős elrendezésben (15. kép 11). 

A fent említett kemencében levő fazék (17. kép 1). 
Szürkésbarna, levágott pereme a la t t 4 lapos bütyökkel, 
felülete durva kidolgozású. Hasonlít hozzá egy koroncói 
példány, de annál a díszítés egy kerek bütyök.65 Ugyan-
csak a kemencében került elő egy fekete, csillámos felü-

65 Mithay S., A koroncói kora vaskori kunyhó. Arrabona 12 (Győr 1970) 13. 
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Il t ű bögre kis talppal és levágott peremmel (17. kéj) 2). 
Ez a forma is általános ebben az időben. 

2. Az itt megásott terület DNy-i sarkában (16. kép) 
ú j ra lakás közelében dolgoztunk 1973-ban. Ez a terület 
a domb DK-i lejtőjén fekszik, közel a Sédhez. Elszórtan 
itt is voltak erősen kiégett tűzhelytöredékek és beásások-
ra valló elszíneződések, l 'atics csak gyéren volt. Egy 
cölöplyuk nélküli beásás mutatkozott halványan és mind-
ez a középső, leghosszabb felületben jelentkezett. 

Az előbbi objektum mellett (K felé) levő felületben 
50 cm mélyen egy agyagos falnak a lenyomata került 
elő minden folytatás nélkül. К felé paticsok voltak, Ny 
fele a településnyom nem követhető. Az ásatás D-i részén 
sikerült az akkori járófelszínt meghatározni, amely a 
kultúrréteg ós az alat ta levő szürkés réteg határán lehe-
tett , a mai felszíntől 50 60 cm mélységben. A kultúrréteg 
vastagsága 30 — 40 cm. Az ezen alul talált leletek betapo-
sással kerültek a földbe. 
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Ny felé egy ú j a b b gödörrendszer került elő sok lelet-
tel. Jellegzetes szemetesgödrök, agyagcsomók, kemence-
töredékek, különböző leletek és sok égett holmi. A leg-
mélyebb rész elérte a 164 cm mélységet. A fentebb emlí-
te t t telepnyom előtt ásták meg ezt a gödörrendszert 
nyilván agyagvótel miat t , azután szeméttelbetemetődött . 

A leletek66 a jellegzetes Halls tat t С időszakiak. Sötét-
szürke cserépen párhuzamosan futó kannelurák (17. kép 
3). Szürke és levágott peremű cserép kis bütyökkel ( 17. 
kép 4). Barnás, ovális, gomba formájú tárgy két láb 
töredékével (17. kéj) 5). Két szürke, kettős csonkakúpos 
orsópörgettyű (17. kép 6 —7).Feket és és barnás foltokkal 
csonkakúp alakú orsópörgettyű, szélein sűrű benyomko-
dások (17. kép 8). Edény oldaltöredékén a hasi részen 
kidudorodó díszek sora (17. kép 9). Erősen kidudorodó 
hasú bögretöredóken és grafitozott felületen kis perem, 
a vállon kis bütyök, a hasélen enyhe kannelurák (17. kép 
10). Fekete és barna, vastag falú oldaltöredóken nagy, 
lapos fogantyú (1 7. kép 11). Majd egy barnasfeketés oldal-
töredéken enyhe turbántekercses dísszel, belső felülete 
barna és gondosan simított (17. kép 12). Cserépen a levá-
gott perem alatt ferde fazettálás nyomaival (17. kép 13). 
Agyag hálósúly, töredékes, kör alakú, egy átlyukasztással 
(17. kép 14). Egy barnás és levágott peremű cserépen a 
perem alatt ujjal benyomkodott , kissé kiemelkedő léc-
dísz (17. kép 15). Egy kisebb pirosas cserépen két sorban 
láthatók kannelurák (17. kép 16). Végül kisebb cserépen 
behúzott perem ós kívül fazettálás, belül barna és simított 
felületű, kívül szürke (17. kép 17). 

3. Várospuszta DK-i területén végeztünk feltárást 
1975-ben (16. kép). Az egyes felületeken a leletek már 
a felszínen jelentkeztek: edénytöredékek, fómsalak, fes-
tékrögnek látszó lapos kavicsformák, őrlőkőtörekékek és 
patics. A terepszintnek olyan erős a dőlése a Séd-patak 
felé, hogy a felületekben szinte 100 cm mindenütt a le-
hordot t humusz vastagsága. így azután Semmiféle be-
ásás nem vehető észro az egyforma színű ta la jban . 
I t t gödörcsoport került elő; cölöplyukat nem talál tunk. 
Más korabeli leletek is előkerültek.67 Több profilban 60 cm 
mélységben kavicssor mutatkozott és felette végig hu-
musz. Nyilván a közeli pataknak egy régi áradás nyoma 
ez. A gödrökbetemetődése fokozatosan történt . Az agyag-
vétel célját Szolgáló gödrökben agyagpadok voltak. Az 
agyagot több helyen 130 — 140 cm mélységben értük el. 
A gödrök legnagyobb mélysége 220 cm volt. A gödör-
rendszer K - N y - i irányban 14mésÉ—D- i irányban közel 
8 m nagyságú. 

Mint már említettük, korai kelta leletek is előkerül-
tek a lelőhelyen. Idővel a gödrök, Hal ls ta t t С korabeli 
leletekkel telítődtek be. Ezek közül néhány kiemelkedőt 
szeretnénk ismertetni.68 Sütőtál töredéke világosbarna, 
és köröm benyomkodások vannak a felületén (18. kép 1). 
Gyakori a levágott perem ós alatta az ujjal benvomkodott 
díszek Sora (18. kép 2). Előkerült kettős csonkakúp alakú, 
kerek orsópörgettyű (18. kép 3) és továbbá egy rend-
kívül finom kidolgozási!, fekete kis bögrének darabja a 
hasélen kettős beböködött sorokkal díszítve (18. kép 4). 
További leletek: parázsborító (18. kép 5), fej nélküli vé-
kony szárú bronztű, nyakán vízszintes és ferdén bekar-
colt díszítéssel (18. kép 7). Bizonytalan korú, kívül csi-
szolt csontborítás, amelynek egyik széle gondosan lefara-
gott és átlyukasztott (18. kép 8).69 ; az előbbi sütőlaptól 
kissé eltérő ívű ú j a b b sütőlaptöredék (18. kép 9), alsó 

I I I . Vaszar-Egyes. 

A községtől D-re fekszik a 3. lelőhely (1. kép 3), az 
ún. Egyes. I t t egy 51,5 m átmérőjű, közel 2 m magas 
és kb. 3600 m3 földet tartalmazó halom helyezkedik el.71 

66 A leletek leltári száma 74. 5. 1 — 207. 
67 Néhány cserép ú j a b b kőkori. A korai kelta leleteket 

Jerem Erzsébet fogja feldolgozni. 
68 A leletek leltári száma: 76.11.1 — 143., 77.3.1 — 33., 

77.10.1 — 17. 

felületén körömbenyomkodásokkal ; sűrűn bevagdalt, kis-
sé kihajló peremtöredék (18. kép 10), fekete ós szürkés 
peremtöredéken a levágott perem alatt u j ja l benyomko-
kodott díszítéssel (18. kép 11 —12). Öblös tálak töredékei, 
bütyök díszítésű szürke cserép (18. kép 13). Nagyobb 
bögre töredéke, levágott pereme alatt kis csúcsos bütyök-
kel (18. kép 14). Mindezek a leletek a nagy gödör Ny-i 
szélén és a közepén kerültek elő. 

Feltűnően rücskös felület látható egy barnás cserépen, 
amelynek a belső felülete gondosan simított : nagy edény 
oldaltöredéke (19. kép 1). Egy parázsborítónak a felső 
részén a perem levágott és a kiszélesedő falán lyukak 
vannak (19. kép 2). Az előzőkben említett sütőtálaknak 
vastagabb töredéke került elő a nagy gödör közepén, a má-
sik felülete durván hagyott (19. kép 3). Egy szürkésbarna 
edénytöredéken a levágott perem kissé kivastagodik (19. 
kép 4). Középen bordával ellátott, egy perem fölé emel-
kedő széles SZalagfül, amelynek a felülete gondosan si-
mítot t (19. kép 5). Hombárszerű edény oldaltöredóken 
egy ujjal benyomott széles bütyök van (19. kép 6). Egy 
behúzott peremű tál pereme alatt közvetlenül ferdén 
haladó többszörös fazettálás látható (19. kép 7). A szoká-
sos perem-berovátkolás egy barna cserépen, csak ezen 
a rovátkák távol vannak egymástól és felülről nyomták 
bottal a puha agyagba és így az alja a bemélyítósnek 
hegyes lett (19. kép 8). A nagy edényekre jellemző lapos 
fogantyú a gödrünk Ny-i feléből való (19. kép 9). Barna 
kis oldaltöredéken textilszerű lenyomat látszik a felületén, 
bizonyára az egész edényoldal ilyen díszítést kapot t (19. 
kép 10). Az agyagvétel gödör K-i végéből való egy 
szürke ós simított felületű cserép, amelynek kerekre le-
vágott a pereme és a la t ta egy letörött bütyöknek a 
helye látszik (19. kép 11). A N y felé eső, szélső felületben 
egy ú j a b b sütőlaptöredók volt az előbbiekhez mindenben 
hasonló, de peremének íve kisebb, mint az előbb említet-
teké (19. kép 12). Egy vastag falú, sötétbarnás cserépnek 
olyan durva a felülete, hogy az a legdurvább házikerámiá-
nak tekinthető, belső felülete is elnagyolt munka( 19. képi 3). 

Nagy gödrünk közepétől Ny-ra 110 cm mélységben 
egy bronzfibula került elő. Há rmas csavarodáséi a tű töve, 
a tű ta r tó egyenletesen keskenyedik a vége felé, az íveS 
hátán a hosszára merőlegesen sűrű rovatkolás van ; jó 
állapotban maradt fibula (19. kép 14). A Hal ls ta t t С 
időszakra keltezhető. 

Meg kell még említenünk, hogy az ásatás a lakó-
telepnek a szólót érintette. Az àlïatcSontok vizsgálata 
alapján а következő érdekes kép alakult ki. Legtöbb a 
sZarvasmarhacSont, közel áll hozzá а juh ós а kecske 
előfordulása. Majd sertés, ló és eb került elő a házi-
állatok maradékaiból. Vadállatok közül a szarvas, gím-
szarvas, vaddisznó mellett kevés a róka és farkastól 
származó csont. 

A koroncói Újtelepen és a fent tárgyalt Várospuszta 
leletanyagában alig voltak említésre méító fémek. így a 
kerámia alapján kellett összehasonlítást tenni. Vannak 
általános kerámiadíszítő vonások ós néhány r i tka díSzí-
tőmotívurn. Ezeket találóan csoportosította Kemenczei 
T. két csoportba.70 A régebbi díszítésekből a 3 lelőhelyen 
hiányoznak az árkolt nyakú ós vállú cserepek. A többi 
díszítés itt is általános. 

Az eddigiekből megállapítható, hogy a Hal ls ta t t С 
időszakba tartozik a lialomsírmező és a néhány helyen 
megvizsgált telep. 

magányos halom 

A helybeliek szerint 1945 előtt, a vízlevezető árkok 
megásása előtt a nagy halom környéke vizenyős terület 
volt. 

69 A közelében korai kelta cserepek is voltak. 
70 Kemenczei T., i.m. 11. 
71 A halom neve az MRT 4-ben „Reverendás" . Ezt 

ezennel javí t juk, m o t ez a dűlő az „Egyes"-től É N y -ra 
terül el. 
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A halom átvágásakor a földje hordott földnek mutat-
kozott, benne égett agyagrögök és 2 mószbetótes díszí-
tésű cserép majd lejjebb néhány kisebb darab faszén 
volt. A mai humusz a la t t rajzolódott ki egy sza-
bálytalan alakú, kb. 6 m átmérőjű nagy beásás, katlan 
formában. Alul a közepén fekete volt a gödör alja, néhol 
homoksávok voltak benne. Az egykori sír helye nagy, 
teknőszerű bemélyités volt a kavicsban.72 A közelből ke-
rült ide a halóin földje a településre valló nyomok alapján. 
Lehet, hogy a nem nagy távolságra innen elterülő Szilos 
lelőhelyről való, ahol kora bronzkori temető nyomai kerül-
tek elő 1966-ban.73 

Feltárásunk során megállapíthattuk, hogy a sírt tel-
jes egészében kiemelték és nem hagytak maguk után 
nyomot.74 A nagy beásás lent összeszűkült és aZ egykori 
sír nagyságaÉ—D-iirányban kb. 4 m lehetett. Feltételez-
hető, hogy ez a sír a Hal ls ta t t С időszakbál származott.75 

Megfigyelhető volt ásatásunknál, hogy a halom szét-
szántása olyan mértékű volt, hogy az minden irányban 
további 5 — 6 m-rel Szétterült. 

A Hármashalom mind a 14 halmában a kerámia 
néhány vonásban tért el az általános kora vaskori jellegze-
tességektől, bár ezek gyéren más lelőhelyeken is előfor-
dulnak. A Rhé Gy. ásátásból származik az V. halomsírból 
2 talpas bögre és egy omfaloszos csésze.76 Majd innen való 
egy töredékes, csönkakúp alakú tálka а IV. halomsírból.77 

Az V. halomból került elő az előbb említett 2 talpas 
bögre állatfejes díszítéssel78 ós а VI. halomsírból a 3 állat-
fejjel ékes zömök urna.79 

A sírmező újabb ásatásából a 13. halomból aszkosz 
került napvilágra, amelynek pontos analógiáját eddig nem 
találtuk meg (13. kép 3). A sírmezőből való egy öblös, 
szalagfüles bögre. A 7. halomból származik egy töre-
dékesen fennmaradt edénynek állatfejes dísze (6. kép 1 3). 

Várospusztán kiemelkedik a leletek közül egy talpas 
bögre (17. kép 2), sütőlapok nagyobb töredékei (18. kép 
1, 9 ; 19. kép 3, 12), kiszélesedő perem, levágott perem 
(18. kép 2), bevagdalt perem (18. kép 10, 19. kép 8), sűrű 
benyomkodások felületén (18. kép 11—12). Ez utóbbi 
díszítést említi Pittioni Grossweikersdorfból.80 Van lelet-
anyagunkban rücskös felületű edényoldaltöredék is, 
amelynek analógiája ugyancsak az előbbi osztrák lelő-
helyről való.81 Mind a két díszítési mód bernhardsthali 
típusban fordul elő. Van innen lapos fogantyú (19. kép 9), 
kúpos fogantyú (18. kép 14), kerek átinetszetű fül (15. kép 

7), bevagdalt lécdísz (18. kép 10) és az edény vállának 
az élén beböködósek sora (15. kép 3). 

Mindezek a díszítések kissé eltérőek a Koroncó-
Ujtelepen talált anyagtól. Pedig ezeknek a díszítéseknek 
nagy része a bernhardsthali típushoz közel áll. 

Néhány szomszédos lelőhely leleteit összehasonlítjuk 
a vaszariakkal. A koroncói és a vaszari leletek összeveté-
séből a következő kép alakul ki: a virágcserép forma (17. 
kép 1 ),82 a parázsborító ( 18. kép 5, 19. kép 2),83orsókarikák 
(15. kép 5,8,1 7. kép 6 - 8 , 18. kép 3),84 hálónehezék (17. kép 
14),85 szalagfülek, rövidre levágott perem, 2 db csücsök 
tálperemen (14. halomsírból: 16. kép 5),86 csúcsos bütyök, 
körülárkolt bütyök, kaviccsal tör tént besimítás grafito-
zott felületen (3. halomsír: 4. kép 8), bottal benyomko-
dásak és körömmel való benyomkodások sora az edény 
pereme alatt.87 

Az éles profilálás Koroncóról és Vaszar-Várospusz-
táról ismeretes és Marcaltőről.88 Lencseszerű bemélyí-
tések ( 18. kép 4) Mezőlakról ismeretesek.89 Lapos fogantyú 
(19. kép 9) ugyancsak Mezőlakról való. Omfaloszos tálka 
Csikvándon és Marcaltőn90 is előkerült. Külsővaton és 
Vaszar-Várospusztán a következő párhuzamok vannak: 
bevagdalt lécdíszítés,91 majd benyomkodásokkal díszí-
te t t lécek, bevagdalt perem.92 Ezekben sok az egyezés 
Szalacskán talált leletekkel. A kerek, lapos bütyök Nagy-
démen került elő.93 Tehát a fentebb felsorolt Pápa kör-
nyéki lelőhelyek leletei közt is van a bernhardsthali típus-
sal némi egyezés. Kiilsővatot kivéve ezek a lelőhelyek 
Veszprém megye E-i szélén helyezkednek el. 

A koroncói kunyhó leletanyaga és Vaszar-Várospusz-
ta leletei egyeznek, viszont a halomsírmezőéi csak na-
gyobb vonalakban egyeznek a telep leleteivel. Meg kell 
jegyezni azt is, hogy Pittioni szerint a bernhardsthali 
t ípus házi kerámiája nem sokban tér el a sírkerámiától.94 

Vaszaron tehát kevés a statzendorfi típus jellegzetesége 
a sírokban, a telep eddigi leletanyaga a bernhardsthali 
típussal részben rokon és egyúttal a koroncói anyaggal. 
Talán azt is lehetne mondani, hogy Győrújbarát és 
Szalacska részben a statzendorfi t ípust m u t a t j a be, a 
vaszari leletek más idegen hatáson (pl. disznómellékletek 
és a gazdag fémleletek) kívül néhány bernhardsthali 
vonást is felmutatnak. A hallstat t i kultúra keleti perem-
területén fekvő Dunántúlon sokféle hatás mutatkozik. 

Mithay Sárvlor 

G R Ä B E R F E L D U N D SIEDLUNG VON VASZAR AUS D E R F R Ü H E I S E N Z E I T 

-4 uszug 

I. Im nördlichen Teil des Komita ts Veszprém, in der 
unmittelbaren Nähe der Stadt Pápa liegt der seit langem 
her bekannte Fundort Vasza r -Pörös ré t , von den Orts-
ansässigen Hármashalom genannt. Der einstige Pfarrer 
von Vaszar grub in den einen Hügel hinein, sodann im 
Jahre 1932 legte Gy. R h é 6 Hügel frei. Tn den Jahren 
1968 und 1969 hat Verfasser 14 Hügel, also das ganze 
Hügelgräberfeld erschlossen. 12 Hügel enthielten Gräber, 
die — außer fünf — gestört waren. 

72 Az alján levő homok jelenlétéhez hasonló a somló-
vásárhelyi T. halomsírban talált jelenség Horváth szerint. 

73 MRT к. 256. 
74 A szántó utolsó tulajdonosa az 1975-ben 92 éves 

Csőre Vince, vaszari lakos úgy tudta , hogy amikor szülei 
a területet megvásárolták, az előző tulajdonosa szerint 
egy régiségekkel foglalkozó ember több napszámossal fel-
ásta a halmot és abban „edényeket ós tűzhelyeket" talál-
tak. Ez 7 0 - 8 0 évvel ezelőtt tör tént . 

75 Horváth A., i.m. 19. kép 1—2.; ez kis urnaként 
szerepel az irodalomban. 

76 Uo. 21. kép. 
77 Uo. 29. kép 7. 
78 Uo. 19. kép 1 — 2. 
79 Uo. 26. kép. 
80 Pittioni, P., i. m. Abb. 425. Fig. 6 - 7 . 

Im 1. Hügel befanden sich Scherbengruppen und in 
einer Mulde von geringer Tiefe eine Brandschüttungs-
bestat tung mit Tonperle, Bronzespiral und Eisen-
messerfragmen t.. 

Im 2. Hügel enthielt das gestörte Grab Sclierben-
gruppen, einen einhenkligen Becher mit Omphalos sowie 
ein kleines Bronzeplattenfragment. Inmitten der Fläche 
der Scherben wurde ein a warisches Grab eingegraben. 

Im 3. Hügel befand sieh ein ungestörtes Grab mit 

81 Uo; Abb. 426. jobb oldali edény és Abb. 425. 3 - 4 . , 
6 — 7. 

82 Mithay S., i.m. ábra a 13. lapon. 
83 Uo. 4.' ábra 21. 
84 Uo. 4. ábra 1 6 - 1 7 . 
85 Uo. 4. ábra 13. 
86 Uo. 5. ábra 10. 
87 Uo. 4. ábra 3. 
88 MRT 4. 6. t . 3. 
89 Uo. 8. t . 16. 
90 Uo. 8. t . 3. 
91 Uo. 8. t . 13. 
92 Uo. 8. t . 10, 13. 
93 Uo. 8. t . 1. 
94 Pittioni, P., i.m. 602. 
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Becher-, Schüssel- und Urnenfragmenten. Die gehrannten 
Knochen lagen über das Gefäß Nr. 5. 

In den 4. Hügel grub schon Gy. Rhé hinein. Die 
Funde von Rhé sind: 2 Urnen, Gefäß, kleine Schüssel, 
Lanze und zusammengenietete Scheibe; neue, jedoch 
Schon gestörte Funde: Seherbengruppen, ein größeres 
Fragment einer Urne, tordierte Eisentrense mit zwei 
Ringen, gestörter, rosettenförmiger Eisenknopf, Ringe 
aus flachem Eisendraht und Schiveineknochen. 1932 
wurde hier auch ein Skelettgrab gefunden. 

Der 5. Großhügel ist am intaktesten erhalten ge-
blieben. Bei seinem Durchschneiden fanden wir die große 
Grube von Rhé. Im südlichen Teil des Grabes wurden 
zwei Schweineskelette in Stücken nebeneinandergelegt. 
Das Grab enthielt in geringer Menge Gefäßfragmente und 
viele Metallfunde: 2 Eisenlanzen, ti Eisenringe, Eisen-
perle, fragmentarische Eisentrense, 2 intakte Eisentren-
sen, eisernes Lappenbeil, flaches Eisenbeil, 6 Eisenpha-
leren, sieh an einen dreifachen Ring anschließende En-
tenköpfe, bronzene Pferdegeschirrzierden, Eisenniete, 
Wetzstein. Das Pferdegeschirr gehörte zu den Opfertieren. 

Im 6. Hügel waren winzige Bronzezierden und ge-
brannte Menschenknochen. Weitere Funde sind: Seher-
bengruppen, Hälfte eines Bronzearmringes, kugelförmiger 
Bronzeknopf, kahnförmige Bronzezierde mit 4 Spitzen 
und einige Tierknochen. 

Der 7. Hügel ist stark abgetragen, jedoch enthielt 
ein intaktes Grab. Zwischen den Scherbengruppen und 
den Fragmenten des einen Gefäßes befanden sieh auch 
eine tierkopfähnliche Zierde, Bronze- und Eisenringe, 
knopfförmige Spirale, Eisentrense und ihre Fragmente, 
ferner Leichenbrandreste. I m SO-Teil waren zusammen 
mit der Keramik zwei Schweineskelette und Tierknochen. 

Das Grab des 8. Hügels hat Gy. Rhé zum Teil her-
ausgehoben . 

In den 9. Hügel hat ebenfalls Rhé hineingegraben 
und dort außer dem früheisenzeitliehen Grab auch zwei 
in entgegengesetzter Richtung liegende Skelette gefun-
den. 

Die Ei'de des 10. Hügels war zum Teil abgetragen. 
Dieses Grab wurde vom hiesigen Pfarrer noch zu Beginn 
der Jahre 1930 freigelegt.. Das Ergebnis war: Gefäßfrag-
mente, gestörte Leichenbrandreste, die Holzkohlen- und 
Brand flächen stammen eventuell von dem Seheiterhaufen 
her. Aus Eisenplatte gefertigter Griffüberzug, mit Niet-
spuren, Eisenmesserfragmente, Lanzenfragmente, Eisen-
knopf, Eisenband in Bruchstücken. Gebrannte Metall-
fragmente, bronzener Nagelkopf. Bruchstück eines 
grauen, durchgebohrten Steinbeiles. 

Tn den I 1. Hügel hat wahrscheinlich Gy. R h é hin-
eingegraben. Hier sind Zerstreut bröckelige Scherben, 
viele graphitierte Scherben, 2 Ringe aus Bronzedraht, 
Eisenmesser mit gebrochener Klinge und kleinem Griff-
dorn zum Vorschein gekommen. 

Auch der 12. Hügel harg ein gestörtes Grab in sieh. 
Neben Scherbengruppen befinden sieh eine intakte Eisen-
trense und eine sechsarmige Bronzeseheibe. 

Der 13. Hügel ist stark verwittert , durch das Pflügen 
wurden die Grabbeigaben stark auseinandergezogen. 
Gefäßfunde: Becher mit Ansa lunata, askosartiges, 
kleines Trinkgefäß. Gefäßfragmente. 

Der 14. Hügel war wiederum gestört. Funde: Gefäße 
und 2 Bronzeklumpen. Hohe Schüssel, 2 kleine Schüsseln 
mit eingezogenem Rand und mehrere Scherbenhäufchen. 
Gy. Rhé hat auch diesen Hügel zum Teil erschlossen. 
Die Ausgrabungen von Rhé in Betracht gezogen, waren 
die einzelnen Gegenstände im Grab in folgender Anord-
nung: die Lanze nach W, die Gefäße nach N oder О ge-
richtet. Die Leichenbrandreste lagen nach N, die Schwei-
neskelette nach W oder S. Die Bestattimg erfolgte meis-
tens in einer etwas vertieften Mulde. 

Die Erde der Hügel bestand aus Humus und darunter 
folgte eine Kiessehicht. In 7 Hügeln waren bloß Gräber 
mit Gefäßen, in 2 bemalte Gefäße, in 3 sind mit Tierkopf 
verzierte Gefäße zum Vorschein gekommen. 

Interessant ist die Zahl der in den Gräbern gefunde-
nen Lanzen. J e einem Grab wurden 2 oder 3 Lanzen 
beigegeben. Auch die flachen Eisenscheiben gehörten 

zum Pferdegeschirr und es waren keine Wagenbestandteile 
vorhanden. Das Maß der Tragriemenöse der Phaleren 
s t immt im großen und ganzen mit dem Innenmaß bzw. 
dem Durchmesser der Eisenschciben überein. Auch in den 
italischen Gräbern kommen diese Pferdegeschirrzierden 
in geraden Zahlen vor. Zu den 6 Phaleren dürften (i 
Eisenscheiben gehört haben. Auch der Anhänger auf dem 
im 5. Hügel gefundenen dreifachen Eisenring war eine 
Pferdegeschirrzierde. Das Exemplar von Vaszar dürfte 
waagerecht angebracht gewesen sein und den Sattelkopf 
geschmückt haben. Die Trensen haben mehrere Typen. 
Im Verhältnis der Trensen und Phaleren herrscht die 
gerade Zahl vor. Es ist anzunehmen, daß der Zahl des 
Pferdegeschirrs nach im 5. Hügel sowohl Gy. Rhé als 
auch Verfasser je ein selbständiges Grab gefunden haben. 
Beide Gräber enthielten in einer großen Oberfläche Holz-
faser in Plattenform. Von den übrigen Hügelgräbern 
abweichend waren in diesem Hügel viele Metallgegen-
stände. 

Das Hügelgräberfeld gehört aufgrund des oben Ge-
sagten in die Hallstatt C-Periode. 

I I / l . Vom vorigen Fundort nach S fanden wir in 
großer Oberfläche eine früheisenzeitliche Siedlung. Dies 
ist Várospuszta, an der Terrasse des Baches Kis-Gerence. 
Die SO-Seite war besiedelt. 1974 hat Verfasser in der 
Nähe eines Hauses gegraben, in den Profilen waren 
Lehmbewurfstücke und Lehmbänke. Unter mehreren 
Lehmbewurfstücken ist der obere Teil eines eingestürzten 
Ofens mit Gefäßen und ihren Fragmenten zum Vorschein 
gekommen. Die Ofenseite war zum Teil ausgebrannt und 
an ihrer weichen Bruchfläche konnten Abdrücke von 
Ästen wahrgenommen werden. Die Wandstärke des run-
den Ofens beträgt 10 cm, die Innenhöhe 70 cm, sein 
Durchmesser: 80 cm. Es handelt sich um einen unter die 
Oberfläche des Bodens eingegrabenen Töpferofen. 

11/2. Auch im Jahre 1973 führte Verfasser im Be-
reich des Hauses Ausgrabungen durch. Es kam eine nur 
schwach sichtbare Lehmmauer, sodann ein Gruben-
system mit recht vielen Funden zum Vorschein. Die 
typischen Abfallgruben enthielten Tonklumpen, Ofenres-
te. Es handelt sieh wahrscheinlich von einer Lehmgrube, 
die sich mit Abfall gefüllt hat. 

TI/3. 1975 wurde bei der Ausgrabungstätigkeit auf 
dem dem Bache zu fallenden Hang ein großes Gruben-
system gefunden. In der Nähe befanden sieh keine Pfahl-
löcher. Eine grabenförmige große Eingrabung und über 
diese eine Kiesreihe zeigte die einstige größere Über-
schwemmung des Baches an. Es wurde his zur Lehm-
schicht niedergegraben und in 140 cm Tiefe zeigten sich 
die Bänke. Die Lehmgruben haben sich mit der Zeit mit 
Hal ls ta t t C-Abfällen aufgefüllt. Die hervorragendsten 
Funde sind: Spinnwirtel, verzierte Scherben, Bronzena-
del, Bruchstücke einer Backplatte, Scherben mit rauher 
Oberfläche, Fragmente von einem Vorratsgefäß und eine 
Bronzefibel. 

Aufgrund der Tierknochen der drei Ausgrabungen 
waren folgende Tiere in größter Zahl vertreten: Rind, 
Schaf und Ziege, Schwein und Pferd. Von den Wildtieren 
kamen häufig der Hirsch und das Wildschwein vor. 

I I I . Näher zum Dorf erhebt sieh der große Hügel, 
der „Egyes". Auch dieser wurde durchgeschnitten. In 
großer Tiefe kam die Stelle des einstigen Grabes zum 
Vorschein, das schon vor Jahrzehnten von imbekannten 
Grabräubern völlig ausgeplündert wurde. Aufgrund der 
erschlossenen Erscheinungen dürfte auch in diesem Hügel 
ein früheisenzeitliches großes Grab gewesen sein. 

In Pörösrét enthielten die Gräber viele Metallfunde, 
die in der Siedlung nur sehr selten vorgekommen sind. 
Aufgrund der Keramik versuchten wir einen Vergleich zu 
tun. I m Fundmaterial der Hügelgräber waren in ihren 
allgemeinen Zügen in abweichender Weise zwei Fußbecher 
und eine kleine Schale mit Omphalos sowie die Verzierung 
mit Tierköpfen. Die Analogie des aus dem 13. Hügel 
stammenden Askos haben wir noch nicht gefunden. Auch 
Beispiele für die eingedrückte Verzierung der Gefäßfläche 
sind vorhanden. 

In Várospuszta heben sich ein Fußbecher, Back-
platten, ausladende und ahgeschnittene Ränder, ein-
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geschnittene Randsäume und dichte Fingereindrücke 
an der Oberfläche des Gefäßes hervor. Mit den verschie-
denen Griffen und mit (1er Reihe der Fingereindrücke an 
der Kan te der Gefäßschulter zusammen weichen die 
Gefäße von dem Fundmaterial der in Koroncó-Újtelep 
gefundenen Hütte ab. Jedoch gibt es auch viele Überein-
stimmungen zwischen der Siedlung von Vaszar und dem 
Material von Koroncó. Die Funde des Hügelgräberfeldes 

stimmen nur in größeren Zügen mit dem Material der 
Siedlung überein. Die Siedlung st immt mit dem Typ von 
Bernhardsthal und zugleich auch mit dem Material von 
Koroncó überein. 

Die Funde von Győrújbarát und Szalacska zeigen 
den Typ von Statzendorf, der Fund von Vaszar ist hinge-
gen von Typ Bernhardsthal. 

S. Mithay 
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OSZTRIGAHÉJ ZALALÖVÖRÖL 

Az 1979. évi zalalövői ásatások során egy ép osztriga-
héj és néhány apróbb héjtöredék került elő. Mivel a mi 
lelőhelyeinken az ilyen lelet ritka,1 talán nem lesz ha-
szontalan, ha a rendszeres ásatás közlés keretén kívül is 
ismertetjük. 

Az osztrigahéjak az F. munkahely D/XT. felületén, 
tehát a nagy késő római épület I. helyiségében kerültek 
elő. A legkorábbi 1. sz.-i réteg gerendavázas épületeinek 
egyik alapárkát („Pfostengräbehen") egy cölöplyuk vágta; 
ennek a cölöplyukak a betöltésében, egy áttört tű tar tó jú 
kétgombos fibulával együtt voltak a kagylóhéjak. Le-
írásuk : szürkésfehér, mállékony, rétegesen szétváló kagy-
lóhéjak ; külső oldaluk érdes, rücskös, a tapadási felület 
sem teljesen sima. Belső oldalukon barna foltos, tompán 
gyöngyházfényű, alig mélyülő felület, e körül rojtosan 
hullámzó megvastagodó szél. A változó vastagságit héj 

(3 — 20 mm) rétegesen épült, minden réteg belső oldala is 
tompa gyöngyházfényű. Az itt képben közölt darab (1. 
kép), viszonylag ép, csak szélei töredezettek. Legnagyobb 
átmérője 9 cm, a hús tányérja kb. 8 x 5 cm. Ez a héj is 
több, rétegesen szétváló töredékben került elő. 

Az osztrigát nyersen vagy főzve fogyasztották, tar-
tályban messzire szállítani is tudták. Szaporításának és 
telepítésének módját Sergius Orata fedezte fel. A te-
nyészhelyek szerint fa j táka t is megkülönböztettek : 
britanniai, burdigala-környéki, hispán, illyricumi osztri-
gáról tudunk a nagyobb múltú itáliai és görög fajtákon 
kívül. Az osztriga nem volt a tulajdonképpeni étkezés 
része, hanem vagy előétel, vagy külön fogyasztott, de 
sokra ta r to t t csemege.2 Ügy tűnik, hogy egyes vidékeken, 
ahol nagyobb mennyiségben találták vagy tenyésztették 
őket, mint Britanniában, ott elterjedt fogyasztási cikk 

1. kép. Osztrigahéj Zalalövőről 
Abb. 1. Austernschale aus ZalalövŐ 

1 Pascher, fí. in : Saria, В. Der römische Gutshof von 
Winden am See (Burgenland. Forsch. X I I I , 1951)26. 35. 
Sz. Póczy К., Kómái épületek Óbudán a Kiscelli u. 10. 
alatt . BpR 16 (1955) 42. 

2 Általában lásd pl. J. Marquardt, Das Privatleben 
der Römer (Leipzig 1879)316., 426 - ; L. Friedländer, 
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms III я  

(Leipzig 1910)58 — ; W. Bidder, Kleine P a u l y l (1964) 776 
további irodalommal. 



volt.3 Britannián kívül gyakori a Rajna-viiléken is.4 

Ugyanakkor Ausonius, aki egy költeményt is szentelt az 
osztriga dicséretének (cp. III.), az előkelő emberek és 
ünnepi alkalmak csemegéjének mondja, ami annál kü-
lönösebb, mivel Burdigala környéke már az ókorban 
nevezetes tenyészhely volt.5 Valószínű, bogy egyes vidé-
keken, mint Britanniában is, szinte néptáplálékká vált, 
míg másutt megmaradt r i tka ínyencségnek, amely csak 
bizonyos rétegek számára volt hozzáférhető. Lehet, hogy 
nagyobb elterjedésében a korábbi étkezési hagyományok-
nak is szerepük volt, mer t Britanniában már а belga 
időktől kezdve gyakori lelet.6 

Kérdés ezek után, hogy a pannóniai előfordulásokat 
hogyan kell majd értékelnünk. Strabon az aquileiai ke-
reskedelemről szóló nevezetes leírásában7 azt mondja , 
hogy az illírek Aquileiában rabszolgát, vágóállatot és bőrt 
adnak el, és bort, olajat , valamint r á i~y. fhxMrrr/S visz-
nek haza.8 Ez a „tengerből származó" áru pontos értelme-
zés szerint hal, rák, kagyló, sózott és füstölt hal, halszósz 
lehetett.9 Strabon helyéből az következhetne, hogy az 
osztrigát már a római foglalás előtt ismerték a Pannónia 
déli részén is lakó illírek, akik más árukkal együtt Aquilei-
ában szerezték be ezt a csemegét. Ezzel szemben Plinius 
az osztrigafajták felsorolásában"1 az illyricumi fa j tá t is 
említi, amely nyilván az Adria illírek lakta partvidékén 

élt. Leírása szerint egyébként a zalalövői darabok is 
adriai eredetűek, mert jellemző színük Plinius szerint a 
szürkésfehér (jusca). Eddigi ismereteink szerint Pannónia 
őslakóihoz sem Aquileián keresztül, sem a dalmát par-
tokról közvetlenül nem jutot t el az osztriga. Az elterje-
dés eddigi ada ta i arra muta tnak , hogy Pannoniában 
csak azok az idegenek igényelték, akik hazájukban már 
megbarátkoztak vele. A Winden am See-i villában, az 
aquincumi canabae egy 2. sz. elejére keltezett szemét-
gödrében" és Zalalövőn talált kagylóhéjak mediterrán 
vidékekről idekerült emberek konyhai hulladékába tar-
tozhattak. Zalalövő legkorábbi rétegeit ma már bizton-
sággal katonai tábornak kell tar tamúik ;12 ennek tisztjei 
között valószínű a környéken ismeretlen, exotikus kagyló 
iránti kereslet. Nem zárható ki azonban az az eshetőség, 
hogy a könnyen széttöredező, igénytelen külsejű kagyló-
héjak elkerülik az ásatók figyelmét, s az osztriga valójá-
ban nálunk sem volt egyes szűk rétegek fényűzése, ha-
nem az idegenből itt letelepedett katonák, kereskedők 
révén bizonyos körökben, amelyek más mediterrán ét-
kezési szokásokat is átvettek, kedveltté vált. Ez t ma még 
nem dönthet jük el. A zalalövői osztrigahéj közlésével 
csupán a kuta tók figyelmét szeretnénk felhívni erre az 
életmód- és kereskedelemtörténeti szempontból nem 
közömbös leletcsoportra. 

Mócsy András 

AUSTERNSCHALEN AUS ZALALÖVŐ 

Auszug 

Aus den frühesten Schichten unter dem großen spät-
antiken Gebäude in Zalalövő (Mun. Ael. Salla) kamen 
Bruchstücke von Austernschalen zum Vorschein. Da 
ähnliche Funde aus Pannonién kaum bekannt sind, kann 
noch nicht entschieden werden, ob die unscheinbaren 
Reste der äußerst brüchigen Schalen von den Ausgräbern 

selten bemerkt wurden oder der Genuß von Austern nur 
bei gewissen höheren Kreisen mediterraner Herkunf t 
verbreitet war. Die Fundumstände der hier beschriebenen 
Austernschalen machen die zweite Möglichkeit wahr-
scheinlicher ; sie wurden in einer Pfostengrube des früh-
kaiserzeitlichen Lagers gefunden. 

A. Mocsy 

3 Frere, S. S., Bri tannia (London 1967) 299. A bri-
tanniai osztriga 1. sz.-i exportjáról 294, „osztrigabárok-
ról" 259 és pl. Verulamium Excavations I (Oxford 1972) 
65. 

4 Ezt már a régebbi kézikönyvek is megjegyzik. J . 
Oldensteiii szóbeli közlése szerint az ORL köteteiben, 
amelyek tárgymuta tó já t most készítette el, igen sokszor 
fordul elő. 

5 Etienne, Ii., Bordeaux Antique (Bordeaux 1962) 
226. 

6 Frere, S. S„ i.m. 299. 
' V I , 8 (214; 329). 
8 Egy régi betoldás, amelyet Földi J . fordítása is el-

fogad [Strabón: Geographie. (Bp. 1977) 239], úgy módo-

sítja a szöveget, hogy a bort , olajat és „tengerből való-
k a t " a venétek vitték volna Aquileia piacára, tehát Stra-
bon egyrészt az illírek, másrészt a venétek Aquileiában 
piacra vit t áruit sorolt a volna fel. Ez a nem általánosan el-
fogadott (v.ö. a köv. j.) betoldás nem indokolt, mert a 
venétek aligha szállították áruikat kocsin Aguileiába. Jó 
hajózási lehetőségeiket Strabon is kiemeli (V 1, 4). 

9 Panciera, S., La vita economica di Aquileia in età 
Romana (Venezia 1957) 21. 79. 

19 h. n. X X X U 6 (21) 62. 
11 Lásd az 1. j.-et. 
12 Lásd különösen az 1979-ben megtalált ívben for-

duló táborárkot : Fedő, F., Römische Forschungen in 
Zalalövő 1 9 7 8 - 1979, Acta Arch Hung. s.a. 
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PANNÓNIA S U P E R I O R SEGÉ DC S AP AT AIN А К TÁBORHELYEI А II. S Z Á Z A D 
KÖZEPÉN. 

MEGJEGYZÉSEK A 163. ÉVI SZÖNYI KATONAI DIPLOMÁHOZ 

Pannónia Superior segédcsapatainak lokalizálásával 
már sokat foglalkozott a kutatás.1 A legutóbbi nagy át-
tekintést erről Fitz J . ad ta 1962-ben megjelent nagy-
szabású tanulmányában.2 Bár az azóta eltelt időszakban 
az akkori eredményeket, ill. feltételezéseket Gabler 1). 
ásatásai részben módosították,3 egy nemrég megjelent 
összegezés a korábbi álláspontot képviseli.4 Ezért az 
újabb adatok figyelembe vételével szükségesnek látjuk a 
kérdés újbóli megvizsgálását. 

Először a 163. évi szőnyi katonai diploma kiegészí-
tésével foglalkozunk. Az elbocsátó okmányt Barkóczi L. 
1958-ban közölte, s a kiegészítése alapján arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a diploma a csapattesteket topo-
gráfiai sorrendben sorolja fel.5 E kiegészítést a kutatás el-
fogadta.6 A diploma kiegészítése Barkóczi L. szerint a 
következő :7 

Tabella I extrinsecus 

[IMP CAES M AVJRELIVS 
ANTON IN VS AVG 
[PONT MAX TRIB PO]T XVTI 
IMP I I COS I I I ET 
[IMP CAES L AVREJLIVS VERVS 
AVG ARMENIA 
[CVS TRIB POT I I I IMJP I I 
PROCOS COS I I 

5 [DIVI ANTONINI F Dj IVI 
HADRIANI NE 
[POTES DIVI TRATAN]! 
PARTHTCI PRONE 
[POTES DIVI NjERVAE 
ABNEPOTES 
[EQVITIBVS ET PEDITIjBVS QVI 
MILITAVERVNT 
[ IN ABIS IV QVjAE 
APPELLANTVR I THRAC 

10 [ET I CANNANEjF С R ET I H ISP 
ARVACOR 
[ET I I I AVG THR ET 
C]OHORTÍBVS SEPTEM I I I I 
[ET X I I X VOLVJNT С R [ET I 
VLB PjANNON 

- ] 

(10) + 18 = 28 

(12) + 18 = 30 

(12) +19 = 31 

(15) + 14 = 29 

(14) + 13=27 

(15) + 14 = 29 

(10) + 1 4 = 2 4 

(1 7) + 18=35 

( 10) + 19=29 

(10) + 17 = 27 

(14)+ 19=33 

(10)+4 + (7) + 
5 = 26 

10 

Tabella I intus [ j 
ET I VLP [P]ANNO[N ET V 
CALLAECOR LVCENS 6 + ( 1 ) + 4 + 
E T I THRAC C R ] (29) = 40 
ET II ALPINOR E[T I AELIA 
SAG ET SVNT IN PAN] 12+(21) = 33 
NONIA SVPER [SVB ] 1 0 + ( ? ) = ? 
QVINQVE ET V[IGINTI 
STIPEND IIS EMERITIS] 10 + (24) = 34 
D[MISSIS H[ONESTA MISSIONE 
QVORVM] 9 + (20) = 29 
NOMINA SV[BSCRIPTA SVNT 
C1VITATEM RO] 8 + (23) = 31 
MANAM QVI E[ORVM NON 
HABERENT DEDER] 9 + (20) = 29 
ET CONVBÍVM [CVM VXORIBVS 
QVAS TVNC HABV] 10 + (23) = 33 
ISSENT CVM E[ST CIVITAS IS 
DATA A VT CVM TS QVAS] 10 + (27) = 37 
POSTE A DVXISS[ENT 
DVMTAXAT SINGVLIS] 12 + (19) = 31 

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy Barkóczi 
L. az egyes sorok hosszúságát nagyon eltérően állapította 
meg. A külső oldal esetében egyértelmű, hogy a csapat-
testek kiegészítésénél a 8. sor hosszúsága a mérvadó (35 
betű), így a 9 —10. és 12. sorok kiegészítése nagyon rövid-
nek tűnik. A 9. sorban ezért a IV helyett a quattuor ki-
egészítést javasoljuk. Ez azért is valószínűbb, mivel a 
cohorsok számát is betűkkel jelölték a diplomán (11. sor), 
így a 9. sorban is 35 betű volt. A 12. sorban az [et 
XIIX Valu] helyett a [Volunt (ariorum) c(iuium) 
R(omanorum) et XIIX Volu] kiegészítést javasoljuk. 
E mellett szól az, hogy 1 ) a cohors I I I I Voluntariorum c. 
R.-jelzőjét már a korábbi diplomákon is feltüntették ;8 2) 
a cohors X I I X Voluntariorum nevét is hasonlóképpen 
rövidítették a sorban ; 3) így e sorban 34 betű volt. A 10. 
sorban az ala I Thracum uictr(ix) jelzője Barkóczi L. 
szerint nem volt kiírva az elbocsátó okmányon.9 A sor-
hosszúság miat t mi a jelző kitételét javasoljuk. A l i . sor 
kiegészítésénél meg kell jegyeznünk, hogy a Marcus 
Aurelius-kori katonai diplomákon részletesen kiírják a 
csapattestek neveit,10 s ez az ala I I I Augusta Thracum 
sagittariorum esetében I I I AVG THRAC SAG volt.11 

1 Vö. Wagner, W., Die Dislokation der römischen 
Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pan-
nonién, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus 
(Berlin 1938) ; Barkóczi L., MM 1946, 57- ; Szilágyi, J., 
Acta ArchHung 2 (1952) 196- ; Radnóti, A., Zur Dis-
lokation der Auxiliartruppen in den Donauprovinzen, 
m : Limes-Studien. Vorträge des 3. Internationalen 
Limes-Kongresses in Rheinfelden/Basel 1957 (Basel 
1959) 138-; Barkóczi, L., Acta ArchHung 9 (1958) 413-; 
Mócsy, A., Pannónia. P W R E Suppl. IX (Stuttgart 1962) 
618- ; Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 38-. 

2 Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 38-, 
3 Vö. Gabler D., Arrabona 8 (1966) 67- ; Ua., ArchÉrt 

94 (1967) 194- ; Ua., Untersuchungen am oberpannoni-
schen Donaulimes, in : Studien zu den Militärgrenzen 
Roms IT. Vorträge des 10. Internationalen Limeskon-

gresses in der Germania Inferior (Köln-Bonn 1977) 297-, 
4 Fitz, J., Alba Regia 14 (1975) 353-, 
5 Barkóczi, L., Acta ArchHung 9 (1958) 413-, 
6 Ld. Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 38- ; Mócsy, 

A., i. m. 618- ; Fitz, J., Alba Regia 14 (1975) 353- ; Roxan, 
M., M., Roman Military Diplomas 1954—1977 (London 
1978) Nr. 62. 

7 Vö. Acta ArchHung 9 (1958) 413-, A diploma szö-
vegét és kiegészítését nagy betűkkel, soronként közöl-
jük, s az egyes sorok végén a betűszámot ad juk meg. 

8 Vö. CIL XVI 84, 178, 96 — 97. 
9 Barkóczi, L., Acta ArchHung 9 (1958) 413. 
10 Ld. CIL XVI 118, 185, 121, 123, 125, 187 ; Roxan, 

M., M., i. m. No. 64, 67 — 68. 
11 Ld. a 154. november 3-án kibocsátott ösküi kato-

nai diplomát, CIL XVI 104. 
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Barkóczi L. szerint a sag(ittariorum) szót nem tün te t ték 
fel az elbocsátó okmányon,12 ez azonban — figyelembe 
véve azt, hogy a többi ala nevét részletesen kiírták — 
valószínűtlen. Ezért e sort a következőképpen egészítjük 
ki : [et III Aug(usta) Thr(acum) sag(ittariorum) et 
cjohortibus Septem I I I I . A fentieken kívül az 1. és 3. sor-
ban Caes(ar) helyett Caesar, míg az 5. sorban a f(ilii) 
helyett fil(ii) kiegészítéseket javaslunk. 

A belső oldal kiegészítésénél a 4 — 6., 8. és 10. sorok 
hosszúságából indulhatunk ki. Ezek alapján megállapít-
ható, hogy 29 — 34 betű volt 1 — 1 sorban. Ezért a 9. sor 
kiegészítésére a cum e[st ciuit(as) i(i)s dat(a) aut cum 
i(i)s quas~\ szöveget javasoljuk, s a 7. sor végére a de-
derunt szó teljes kiírását. A 2. sor kiegészítéséhez az a 
megjegyzésünk, hogy a cohors I Aelia sagittariorum meg-
nevezésében a oo jelet is fel kell tüntetni.1 3 Az 1. sor ki-
egészítésénél viszont a 40 betű túl sok. E sorban a cohors 
V Callaecorum Lucensiumot vagy V CALL LVC, vagy 
V CALL LVCENS formában rövidíthették.14 Korábban 
nem foglalkoztak a 3. sorban levő helytartónóv kiegészí-
tésével, bár ebből az időszakból ismerjük Pannónia 
Superior helytartóját, L. Dasumius Tullius Tuscust.15 

Mivel 160-től kezdődően a LEG vagy Pl tOC rövidítést 
feltüntetik a katonai diplomákon,16 neve vagy Tullio 
Tusco,17 vagy Dasumio Tusco formában lehetett kiírva.18 

A fentiek alapján a 163. évi szőnyi katonai diploma ki-
egészítése a következő : 

Tabella I extrinsccus 

[ Imp( erator ) Caesar M( arcus ) Au Jrelius Antoninus 
Aug(ustus) / [pont(ifex) max(imus) trib(unicia) po]t 
(estate) XVII imp(erator) 11 co(n)s(ul) III et/ [Imp 
(erator) Caesar L(ucius) Aurejlius Verus Aug(ustus) 
Armenia / [eus trib(unicia) pot(estate) III im]p(erator) 
II proco(n)s(ul) co(n)s(id) II /6 [diui Antonini fil(ii) 
dJiui Hadriani ne/[potes diui Traian]i Parthici prone/ 
[potes diui N]eruae abnepoles / [equitibus et peditifbus qui 
militauerunt / [in alis quattuor qua]e appellantur I Thrac 
(um) /10 [uictr(ix) et I Cannane]j(atium) c(iuium) 
R(omanorutn) et I Hisp(anorum) Aruac(orum) / [et III 

Aug(usta) Thr(acum) sag (ittariorum) et cjohortibus 
septem I I I I / [Volunt(ariorum) c(iuium) R(omanorum) 
et XIIX Vo]lunt(ariorum) c(iuium) 11 (omanorum) [et I 
Vlp(га) Pa]nnon(iorum) / [ ] 

Tabella I intus 
[ ] /et I Vlp(ia) Panno[n 
(iorum) et V Call(aecorum) Luc(ensium) vagy Lucens 
(ium) et I Thrac(urn) c(iuimn) И(omanorum)]/ et II 
Alpinor(um) e[t I Aelia oo sag (ittariorum.) et sunt in 
PanJ/nonia Super[iore sub Dasumio vagy Tullio Tusco 
leg(ato)] / quinque et u[iginti stipendiis emeritis] /6 di-
missis ho[nesta missione quorum] / nomina su[bscripta 
sunt ciuitatem IIoJ/тапагп qui e[orum non haberent de-
derunt]/ et conubium [cmn uxoribus quas tunc habu]fis-
sent cum e[st ciuit(as) i(i)s dat(a) aut сг/т i(i)s quas/lu 

postea duxiss[ent dumtaxat singulis]. 
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes 

csapattestek 163-ban hol állomásoztak. Az ala-k közül a 
I Cannanefatium c. R . és a I I I Augusta Thracum sagit-
tariorum táborhelyét ismerjük pontosan, az első a II . 
század elejétől Gerulatán,19 míg a másik a TI. század első 
felében Azaumban állomásozott.26 Az ala I Thracum 
victrix állomáshelyét egyelőre nem ismerjük. Egy I . 
század közepén készült,21 ill. egy II I . század eleji felirata 
alapján22 a kutatás feltételezi, hogy a l l . században is a 
provincia nyugati felében, Carnuntum körzetében állo-
másozott.23 A táborhelye ta lán Ala Nova volt.24 Az ala I 
Hispanorum Arvacorum táborhelyére Barkóczi L. az 
Arrabona-Brigetio limes-szakaszt, ill. Brigetio közvetlen 
körzetét,25 Radnót i A. Kelamantiát,26 míg Eitz J . Arra-
bonát javasolta.27 Figyelembe véve azt, hogy a csapdi és a 
szőnyi katonai diplomákon azalus származású katonák 
vannak feltüntetve,28 ill. hogy a 110-es évek végétől az 
ala I Ulpia Contariorum oo Arrabona helyőrsége volt29 

Wagner és Eitz J . véleménye, amely szerint két ala 
állomásozott e táborhelyen,3 0 nem igazolható), s a kela-
mantiai tábor kiesi egy ala quingenaria számára,31 Bar-
kóczi L. véleményét t a r t j u k megalapozottnak, s a csapat-
test táborhelyéül az eddigi kutatások szerint segéd-
csapat, nélküli Ad Mures-t32 javasoljuk. 

12 Acta ArchHung 9 (1968) 414. 
13 Vö. CIL XVI 76, 178, 97. 
14 CALL LVC: CIL XVI 76; CALL LVCENS: 

CIL XVI 104. 
15 Reidinger, IV., Die Statthalter dos ungeteilten 

Pannonién und Oberpannoniens von Augustus bis 
Diokletian. Antiquitas 1/2 (Bonn 1956) 83—; Dobó, A., 
Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonién von 
Augustus bis Diocletianus (Bp.—Amsterdam 1968) 
109- (Vö. még uo. 122); Alföldy, G., Konsulat und 
Senatorenstand unter den Antoninen. Prosopographi-
sche Untersuchungen zur senatorischen Führungsschicht. 
Antiquitas 1/27 (Bonn 1977) 237. 

16 Ld. ehhez legutóbb Lőrincz, В., Acta ArchHung 
29 (1977) 282 további irodalommal. 

17 CIL I I I 4117 = Hoffilier, V.-Sarin, В., Antike 
Inschriften aus Jugoslawien I. Noricum und Pannónia 
Superior (Zagreb 1938) Nr. 461. 

18 Vö. a cursusfeliratán említett teljes nevével, CIL 
X I 3365. 

19 CIL H I 4491. Keltezéséhez ld. Kraft, К., Zur 
Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein imd 
Donau. Dissertâtiones Bernenses T/3 (Bern 1951) 144, 
Nr. 212. és Mócsy, A., Die Bevölkerung von Pannonién 
bis zu den Markomannenkriegen (Bp. 1959) 243, Nr. 
157/1. Hoéek, В., Klio 52 (1970) 175 . 

20 Ld. Bíró, E., Der Römische Limos in Ungarn, 
IKMK A/22 (Székesfehérvár 1976) 39 (a továbbiakban 
RLiU) ; így már Radnóti, A., i. m. 138 . 

21 CIL I I I 4244. A keltezéséhez ld. Kraft, К., 
i. m. 161, Nr. 641.; Mócsy, A., Die Bevölkerung . . . 
225, Nr. 115/1. 

22 CIL VI 3308 = Dobó, A., Inscriptiones extra 
fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem 

provinciarum pertinentes4 (Bp.—Amsterdam 1975) Nr. 
120., keltezéséhez ld. Barkóczi, L., Acta ArchHung 9 
(1958) 417. 

23 Uo. 417 ; Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 39 - ; 
Lőrincz, В., Pannonische Stempelziegel I. Limes-Strecke 
Annamatia-Ad Statuas. DissArch II /б (Bp. 1977) 32 
(a továbbiakban PS I). 

24 így Radnóti, A., i. m. 139 —. A táborhoz ld. legutóbb 
Harl, O., Sehwechat — Ala Nova. Reiterkastell an der 
Grenze zum Territorium von Carnuntum. in : Vindobona 
— Die Römer im Wiener Raum (Wien 1977) 107. 

25 Barkóczi L., MM 1946, 57—; Ha., Acta ArchHung 
9 (1958) 418. 

26 Radnóti, A., i. m. 140. 
27 Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 4 3 - . 
28 Vö. CIL XVI 178 és 99. 
29 Vö. CTL XVI 76 ; CIL I I I 4378 = R I U 261, vö. 

Mócsy, A., Die Bevölkerung . . . 244, Nr. 158/10 (túl 
korai keltezéssel) ; CIL I I I 4379 = R I U 267 ; Lőrincz, 
В., Pannonische Ziegelstempel. DissArch TI/9 (Bp., 
s. a.) Taf. 9,1 = Kat . 9/2 (a továbbiakban l'A III). 

311 Wagner, IF., i. m. 7 3 - ; Fitz, J., Acta ArchHung 
14 (1962) 42 — , 

31 Mérete 3,08 lia, ld. Mócsy, A., Pannónia 641. Vö. 
az ismert airatáborok méretével, Azaum : 3,37 ha, ld. 
Bíró, E., RLiU 39; Campona : 3,56 ha, 1(1. Fülep, F., 
RLiU 93 ; Albertfalva : kb. 3,9 ha, ld. Nagy, T., RLiU 
91; Intereisa : kb. 3,4 ha, ld. Visy, Zs., RLiU 103. 

32 Vö. Szilágyi, J., Acta ArchHung 2 (1952) 2 0 3 - ; 
Radnóti, A., i .m . 139, Abb. 12—13; Barkóczi, L., 
Acta ArchHung 9 (1958) 4 1 7 - ; Fitz, ,/., Acta ArchHung 
14 (1962) 4 4 - ; Câbler, 1)., RLiU 29; Ua., Studien zu 
den Militärgrenzen Roms II . 310, Abb. 8. 
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1. kép. Pannónia Superior segédcsapatainak táborhelyei a I I . század közepén. 
Fig. 1. Camp sites of the auxiliary troops of Pannónia Superior in the middle of the second century A.D. 

A cohorsok táborainak meghatározásánál érintenünk 
kell Ulcisia Castra hovatar tozásának kérdését. A kuta tás 
egy része szerint e táborhely 106 — 214 között is Pannónia 
Inferiorhoz,33 míg a másik rész szerint Pannónia Superior-
hoz tartozott .3 4 Az utóbbi álláspont szerint a helyőrsége a 
markomann háborúk előtti időszakban (így 163-ban is) 
vagy a felsőpannoniai cohors I Thracum,35 vagy a cohors í 
Ulpia Pannoniorum,3 6 vagy a cohors I I I I Voluntariorum 
volt.37 A felsőpannoniai cohors I Thracum azonban az 
ú jabb kuta tások szerint Ad Statuas helyőrsége volt,38 

míg a cohors I Ulpia Pannoniorum Solvában állomáso-
zott.39 A cohors I f l I Voluntariorum Ulcisia Castra-i 
állomásozásának egyetlen bizonyítéka az, hogy a 163. évi 
szőnyi katonai diplomán az egyes csapattesteket topog-

ráfiai sorrendben sorolták fel. Más helyen már utal tunk 
arra,4 0 hogy 1) az 1930—40-eS években lefolytatott nagy 
ásatások ellenére sem került elő Szentendrén a cohors 
I I I I Voluntariorum egyetlen téglája sem, holott ekkor 
nagyszámú cohors-tégla került elő ;41 2) Ulcisia Castra 
helyőrsége 176 előtt a cohors I Thracum c. R . (Pannónia 
Inferior) volt ;42 3) a cohors I I I I Voluntariorum téglái 
Quadratáról ismertek,43 így kevéssé valószínű, hogy 
Ulcisia Castrában állomásozott. A fentiek alapján Ulcisia 
Castrât nem sorolhatjuk Pannónia Superior táborhelyei 
közé. 

A cohors I I I I Voluntariorum c. R . az ú jabb quad-
rata-i ásatások alapján a I I . század első felében biztosan 
e tábor helyőrsége volt. Sajnos, felirata eddig nem került 

33 Mócsy, A., Die Bevölkerung . . . 69—; Ua., 
Pannónia 586 ; Nagy T., B p R 23 (1973) 4 0 - ; Mócsy, A., 
Pannónia and Upper Moesia (London —Boston 1974) 
fig. 59. 

34 Radnóti, A. — Barkóczi, L., Acta ArchHung 1 
(1951) 219; Radnóti, A., i. m. 140—; Fitz, J., Acta 
ArchHung 14 (1962) 5 0 - ; Ua., Alba Regia 14(1975) 351 - . 

35 Radnóti, A. — Barkóczi, L., Acta ArchHung 1 
(1951) 219; így még Gabler D., ArehÉrt 94. (1967) 196. 

36 Radnóti, A., i. m. 140 — . 
37 Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 5 0 - ; Ua., 

Alba Regia 14 (1975) 353; 355. 
38 Ld. Gabler, D., Studien zu den Militärgrenzen 

Roms I I . 304, Abb. 4,5; vö. még Nagy T., BpR 23 
(1973) 41 ; PS I 87, Aran. 97. 

39 Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 4 8 - ; Nagy T., 
BpR 23 (1973) 40 ; 47— ; Soproni, S., Der spätrömische 
Limes zwischen Esztergom und Szentendre, Das Vertei-
digungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhunder t 
(Bp. 1978) 1 6 - , 

40 Lőrincz, В., AV 31 (1980) s. a. 
41 Ld. Nagy L., ArchÉrt 50 (1937) 113; Ua., Arch 

É r t 52 (1939) 134—; Nagy T., ArchÉrt 1942, 268 ; 271 ; 
Ua., BpR 13 (1943) 3 9 2 - , 

42 À szentendrei cohors I Thracum-tóglák keltezé-
sével és értékelésével kapcsolatban a következők fon-
tosak : 1) a csapattest aquincumi téglái, mivel rétegtani 
adatuk nem ismert, nem használhatók fel a cohors 
szentendrei tégláinak keltezéséhez, ld. Mócsy, A.— 

Lőrincz, В., Acta ArchHung 29 (1977) 381 ; Lőrincz, В., 
Acta ArchHung 30 (1978) 302; 2) a csapattest téglái 
semmiképpen sem keltezhetők 105 elé (így Fitz, J., 
Alba Regia 14 [1975] 353), mivel az Ulcisia Castra-i 
tábor terra sigillata-forgalma Hadr ianus uralkodásával 
indul (a tábor anyagában a legkorábbi darab egy Drag. 
18/31 formájú MERCA[(?) bélyegű lezoux-i tányér 
[Ferenczy Károly Múzeum ltsz. : 58.16.3.], amely Traia-
nus-Hadrianus korára keltezhető. A bélyeg olvasata 
azonban bizonytalan, s ha ez nem MERCA-bélyeg, 
akkor az anyagban a legkorábbi darab Ianuarius I I 
sigillataja, amely Antoninus Pius korára keltezhető 
[Gabler Dénes barát i közlése]), így a t ábor építése sem 
helyezhető a 110-es évek vége elé (vö. a Quadrata-i 
táborral , Gabler, D., Studien zu den Militärgrenzen Roms 
I I . 301 ; Gabler, D.—Lőrincz В., ArchÉr t 104 [1977] 
150 — ); 3) a cohors I Thracum csak 176 előtt lehetett 
Ulcisia Castra helyőrsége, mivel ettől kezdve i t t a cohors 
loa Aurelia Antonina Surorum állomásozott (RIU 840, 
részletes értékelését ld. Soproni, S., Alba Regia, s. a.) ; 
4) a fentiek figyelembe vételével a cohors I Thracum 
szentendrei téglái a 110-es évek vége — 160-as évek vége 
közé keltezhetők ; 5) mivel a cohorsnak Aquincumból is 
ismertek a téglái (Szilágyi J., TBM 9 [1941] 236—; 239 ; 
Ua., BpR 13 [1943] 350—), Pannónia Inferior haderejéhez 
tar tozot t . 

43 Gabler D., Arrabona 8 (1966) 91, 14. ábra 1 = PZ 
I I I Ka t . 5/28; PZ I I I K a t . 5/6, 9, 26, 31, 34. 
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elő, azonban liât bélyeges téglája ismert a tábor területé-
ről.44 Ezek közül egy darab biztosan a palánktábor perió-
dusában került elő,45 amely a 110-es évek vége — 160-as 
évek vége közé keltezhető.46 Mivel a markomann háborúk 
után a cohors I I I Alpinorum equitata volt Quadrata hely-
őrsége,47 a cohors I I I I Voluntariorum többi téglája is a 
tábor I. periódusához köthető. A korábbi ku ta tá s szerint 
e tábor helyőrsége a markomann háborúk előtt a cohors 
I I Alpinorum equitata volt,48 amelynek egy bélyeges tég-
lája szintén előkerült innen.49 Valószínűbbnek ta r t juk 
azt, hogy a cohors Quadrata körzetében, az ú jabb kuta-
tások szerint segódcsapat nélküli Ad Flexumban5 0 állo-
másozott a I I . század első felében. A cohors X I I X Volun-
tariorum c. R . állomáshelye ekkor Cirpi tábora volt.51 

A cohors I Ulpia Pannoniorum és a V CaÛaecorum Lucen-
sium táborhelyei már a 120-as években a civitas Azaliorum 
területén voltak.52 Mivel a I I . század végén — I I I . század 
elején biztosan Solva,53 ill. Crumerum helyőrségei vol-
tak,54 a ku ta tás feltételezi, hogy korábban is ezeken a 
táborhelyeken állomásoztak.55 A cohors I Thracum c. R. 
állomáshelye az újabb kuta tások szerint Ad Statuas volt.56 

Itt előkerült a csapattest egy 168/186 között besorozott 
ka tonájának felirata,57 valamint több bélyeges téglája.58 

Mivel egy 138-ban elbocsátott katonája a civitas Azaliorum 
területén telepedett le,59 bizonyos, hogy a I I . század első 
felében is e táborhelyen állomásozott. A korábbi kutatás 
szerint Ad Status helyőrsége ebben az időszakban az ala 
III Augusta Thracum sagittariorum volt,6" azonban 
Gabler D. ásatásai bizonyították, hogy a tábornak leg-
feljebb egy cohors quingenaria lehetett a helyőrsége.61 

A cohors I Aelia oo sagit tariorum ekkor Caimabiacában 
állomásozott.62 Végezetül szólnunk kell a szőnyi diplomán 
nem említett csapattest, az ala 1 Ulpia Coníariorum oo 
táborhelyéről is. E csapattest a 110-es évek végétől kezd-
ve Arrabona helyőrsége volt-.63 162—166 között résztvett 
Lucius Verus parthus háborújában,6 4 ezért nem szerepel 

a 163. évi katonai diplomán. A fentiek alapján Pannónia 
Superior segédcsapattestei a I I . század közepén a követ-
kező táborhelyeken állomásoztak (vö. 1. kép) :65 

ala I Thracum victrix (1) Ala Nova ? 
ala I Oannanefatium c. R . (2) Gerulata 
ala I Ulpia Contariorum ( —) Arrabona 
ala I Hispanorum Arvacorum (3) Ad Mures ? 
ala I I I Augusta Thracum sagittariorum (4) Azaum 
cohors X I I X Voluntariorum c. R . (2) Cirpi 
cohors I Ulpia Pannoniorum (3) Solva ? 
cohors V Callaecorum Lucensium (4) Crumerum ? 
cohors I Thracum c. R . (6) Ad Statuas 
cohors I I I I Voluntariorum c. R . (1) Quadrata 
cohors I I Alpinorum equitata (6) Ad Flexum Î 
cohors I Aelia oo sagittariorum (7) Cannabiaca 

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a 163. évi 
szőnyi katonai diplomán a topográfiai sorrend szinte tel-
jesen érvényesül. Meg kell említenünk azt is, hogy az 
ala-k esetében — csakúgy, mint Pannónia Tnferiorban66 

— már korábban felfedezhető a topográfiai felsorolás ér-
vényesülése. Ez t az I. táblázaton szemléltetjük. 

A táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy az ala I 
СI ] ) i a Contariorum oo 154-ig a katonai diplomák 1. 
helyén áll (kivéve a CIL XVI 97 elbocsátó okmányt, 
amelyen nem tör tént az ala-ból elbocsátás). Ez megfelel 
annak, amit Visy Zs. megfigyelt a Pannónia Inferior-
beli ala-k esetében, hogy a katonai diplomákon а pro-
vincia ala milliaria-egysége a felsorolás elején szerepel.67 

A többi esetben viszont szinte teljesen érvényesül a 
topográfiai elv, így az ala I Thracum victrix mindig a 2. 
(ill. a CIL XVI 97 katonai diplomán az 1.), a I Crnnane-
fa t ium c. R. a 3. (csak az ászári elbocsátó okmányon 
szerepel az általában 4. helyen levő 1 Hispanorum Ar-
vacorum után), a 1 Hispanorum Arvacorum a 4., míg az 

44 Ld. előző i. — A korábbi kutatás azt feltételezte, 
hogy a cohors esetleg Ad Flexumban állomásozott, ld. 
Barkóczi L., MM 1946, 66 ; Szilágyi, ./., Act-a ArchHung 
2 (1952) 207; Radnóti, A., i .m . 139, Abb. 13.; 141, ezt 
azonban a Quadrata-i ásatások valószínűtlenné teszik. 

45 PZ I 11 Kat. 5/6. A darab a 30a. árokban a palánk-
tábor-rétegben került elő, ld. ehhez Gabler D., ArchÉrt 
104 (1977) 152; 154, 4. kép. 

46 A palánktábor periódusának keltezéséhez ld. 
Gabler D.—Lórincz В., ArcliÉrt 104 (1977) 150-, 

47 Vö. Gabler D., Arrabona 8 (1966) 93. A terminus 
post quemet a csapattest Dalmat-iából való elvezénylése 
adja, ld. ehhez Alföldy, G., Acta ArchHung 14 (Í962) 
263-; Wilkes, J. J., Dalmatia (London 1969) 471-, 
A cohorsnak több téglája ismert a táborból, ld. PZ III 
Kat . 5/8, 22, 32. 

48 Szilágyi J„ ArchÉr t 1942, 187-; Barkóczi L., 
MM 1946, 65; Szilágyi, J., Acta ArchHung 2 (1952) 
206; Barkóczi, L., Acta ArchHung 9 (1958) 419 ; Mócsy, 
A., Pannónia 621; Pitz, ,/., Acta ArchHung 14 (1962) 
41; Gabler D., Arrabona 8 (1966) 95; Ua., Studien zu 
den Militärgrenzen Roms I I . 303. — Radnóti, A., i. m. 
139, Abb. 13. ; 144 szerint a cohors állomáshelye Tokod 
volt, ez azonban teljesen valószínűtlen. 

49 Szilágyi J., ArchÉr t 1942, 187, 19. kép = PZ I I I 
Ka t . 5/1. 

50 Vö. Pitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 41 ; Gab-
ler, D., Studien zu den Militärgrenzen Roms II . 310, 
Abb. 8. — A korábbi véleményekre ld. 44. j. 

51Soproni, S., FA 1С (1964) 33-; ld. még Nagy L., 
ArchÉrt 52 (1939) 143; Barkóczi, L., Acta ArchHung 
9 (1958) 418; Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 49-; 
Mócsy, A., Pannónia 624 ; Soproni, S., Der spätrömische 
Limes . . . 62. 

52 Vö. CIL XVI 96 — 97. 
53 Szilágyi J., BpR 15 (1950) 522. 
54 CIL TIT 10602(= 3664) és 3662. 
55 Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 4.8- ; Soproni, S., 

RLiU 43; Ua., Der spätrömische Limes . . . 18-, — 
A Soproni, S., i . m . 19 (Taf. 2 , 1 - 6 ) tárgyalt téglák 
részben biztosan a csapattest Caracalla-kori állomáso-
zásához köthetők (Taf. 2,3 — 5). A többi esetben viszont 
a bélyegek töredékessége miat t nem dönthető cl az, hogy 
a téglák mikor készültek (vö. Taf. 2,1 - 2,6). 

56 Ld. Gabler, D., Studien zu den Militärgrenzen 
Roms 11. 309. így már korábban Radnóti, A., i .m . 139, 
Abb. 13.; 141. 

57 Gabler П., ArchÉrt 94 (1967) 194-. Bár a feliraton 
nincs feltüntetve a kiszolgált katona csapatteste, Sep-
timius Ursulinus csak e cohors katonája lehetett koráb-
ban, mivel a cohors I Thracum Sept-imius Severus korá-
ban biztosan Ad Statuas-ban állomásozott, ld. Gabler D., 
ArchÉrt 96 (1969) 199-, vö. ehhez legutóbb Lórincz, В., 
Alba Regia 16 (1978) 361-, 

58 Gabler, D., Studien zu den Militärgrenzen Roms 
I I . 304, Abb. 4,5 ; PZ I I I Ka t . 15/2, 9. 

59 CIL XVI 84. 
60 így Barkóczi, L., Acta ArchHung 9 (1958) 418; 

Fitz, .7., Acta ArchHung 14 (1962) 44 ; Mócsy, A., 
Pannónia 620; vö. még Gabler D., ArchÉrt 94 (1967) 
196. 

61 Vö. Ua., Studien zu den Militärgrenzen Roms I I . 
307-, 

62 Ubl, H., P ro Austria Romana 27 (1977) 27- ; CIL 
I I I 5645 — 5647; Wagner, W., i .m . 183-; Barkóczi L., 
MM 1946, 65; Szilágyi, J., Acta ArchHung 2 (1952) 
212 ; Barkóczi, L., Acta ArchHung 9 (1958) 419 ; Mócsy, 
A., Pannónia 623- ; Fitz, J., Acta ArchHung 14 (1962) 38. 

63 Ld. 29. j. 
64 Lukianos, de hist, conscr. 16, vö. ehhez Cichorius, 

Ala. P W R E I (Stuttgart 1894) 1239- ; Wagner, W., 
i. m. 33. Ld. még Mócsy, A., Pannónia 619. 

65 A zárójelben feltüntetett számok az egyes csapat-
testek helyet jelzik a 163. évi Szőnyi diplomán. 

66 Vö. Visy, Zs., BBÁMÉ 10 (1979) I . és TIT. táblázat . 
67 Vö. CIL XVI 179-180, 99 ; Visy, Zs., i. m. Nr. 3. 
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OIL XVI 76 OIL XVI 84 CIL XVI 178 
(133. 7. 2.) (138. 6. 16.) (146. 7. 19.) 

I V L P I A C O N T A R [ I V L P CON'l 'oo ] I V L P C O N T oo 
I T H R V I C T R [ I T ] H R V I C T R I T H R V I C T R 
I C A N N I C A N N I C A N N A N E F С R 
I H I S P A R V A C I H I S [ A R V ] I H I S P A R V A C 
[111 A V G T H j R 

H I S [ A R V ] 
ITT A V G T H R S A G 

OIL XVI 96 OIL XVI 97 OIL XVI 104 
(148. 10. 9.) (149. 7. 5.) (154. 10. 3.) 

I V L P I A C O N T A R oo I V L P I A C O N T A R I O oo 
I T H R A C V I C T R I T H R V I C T R I T H C R V I C T R 
H I S P A R V A C I C A N N A N E F A T С R I C A N N A N E F С R 
I C A N N E F C R I H I S P A R V A C O R I H I S P A N A R V A C 
I I I A V G T H R S A G I I I A V G T H R A C I I I A V G T H R A C S A G 

Г. táblázat 

ala 111 Augusta Thracum sagittariorum az 5. helyen áll. 
Mivel az egyes csapattestek táborhelyei Arrabona, Ala 
Nova ?, Gerulata, Ad Mures ? és Azaum voltak, a topog-
ráfiai felsorolás elve Pannónia Superior ala-i esetében 163 
előtt is megvolt, s ez az elv a 163. évi szőnyi diplomán is 
érvényesül. 

Összegezve a fentieket : az ú jabb kutatások teljesen 
megerősítik Barkóczi L. véleményét, amely szerint a 
163. évi szőnyi katonai diplomán az egyes segédcsapat-

testeket topográfiai sorrendben sorolták fel. Mindössze 
egy csapattest szerepel más helyen, a cohors U l i Volim-
tariorum c. R . Ennek az lehet az oka, hogy a korábbi 
diplomákon a numerikus felsorolás ellenére is kétszer 
együtt szerepel a cohors I I I I Voluntariorum c. R . és a 
X I I X Volutariorum c. R.68 Talán ezért említik egymás 
mellett a két csapattestet a 163. évi szőnyi katonai diplo-
mán is, amelyen már a cohorsoknál is érvényesül a többi 
esetben a topográfiai elv.69 

Lőrincz Barnabás 

CAMP SITES OF T H E AUXILIARY TROOPS OF PANNÓNIA S U P E R I O R I N T H E MIDDLE OF T H E 
SECOND CENTURY A.D. NOTES TO T H E MILITARY DIPLOMA OF T H E YEAR 163 A.D. 

Summary 

This paper studies the completion of the military dip-
loma of the year 163 A. D. of Szőny (Brigetio), in fact 
the camp sites of the auxiliary troops of Pannónia 
Superior. Studying the diploma it has become evident 
tha t L. Barkóczi's completion considering the indivi-
dual troops is valid. The governor, mentioned in the 
third row of the inside, was L. Dasumius Tullius Tuscus15 

whose name had been put down as Tullio Tusco17 or 
Dasumio Tusco.™ For a suggestion of our completion see 
page 82. Considering the earlier and later investiga-
tions the cam]) sites of the alae of Pannónia Superior 
were a t the following locations (see also Fig. 1) : ala I 
Thracum victrix — Ala Nova?; 2 1 - 2 4 ala I Cannancfa-
t ium c. R . — Gerulata;1 9 ala I Ulpia Contariorum oo 
— Arrabona ;29 ala I Hispanorum Arvacorum — Ad 
Mures ? ;2 5 , 3 1 ala I I I Augusta Thracum Sagittariorum — 
Azaum.20 

The question of where Ulcisia Castra had belonged 
to came up several t imes concerning the camp sites of 
Pannónia Superior. The experts had registered it both to 
Pannónia Inferior33 and to Pannónia Superior34 as well. 

Those upper Pannonian garrisons though which were 
linked to this camp site according to the earlier stu-
dies35-37 had not been stationed here38-41 '43 furthermore 
the garrison of the camp was the lower Pannonian 
cohors I Thracum c. R . before 176 A. D.42 The camp 
sites of the upper Pannonian cohorts in the second cen-
tury A. D. were at the following places : X I I X Volun-
tariorum c. R . — Cirpi ;51 I tJlpia l 'annoniorum — 
Solva? ;52—53,55 V Callaecorum Lucensium — Crume-
rum? ;52 54-55 I Thracum c. R . — Ad Sta tuas ; 5 6 - 5 9 I U I 
Voluntariorum с. R. — Quadrata ;45-46 I I Alpinorum equi-
ta ta — Ad Flexum ? ; I Aelia oo sagittariorum — Can-
nabiaca.62 According to the above it is certain t h a t the 
military diploma of the year 163 A. D. bears out the 
theory of the topographic listing. This theory however 
had existed already since 133 À. D, in the case of the 
alae (see Table No. 1). There is one exception, the ala I 
Ulpia Contariorum oo which is always listed as first as 
an ala milliaria unit (the same was the situation in Pan-
nónia Inferior as well67). 

B. Lőrincz 

68 Ld. CIL XVI 178 és 96. 
69 Ezúton mondunk köszönetet Margaret M. Roxan-

nak, Gabler Dánesnek, Soproni Sándornak és Visy Zsolt-
nak a tanulmány megírásához nyú j to t t segítségükért. 
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AZ AVAR TÖRTÉNELEM FORRÁSAI IV. A BALKÁNI ÉS ALPESI 
NAGY AVAR-SZLÁV BEHATOLÁS ELSŐ ÉVTIZEDE (582—592). 1. RÉSZ: 

AZ 582—586/587 ÉVEK ESEMÉNYEI 

BEVEZETÉS A IV. KÖZLEMÉNYHEZ 1 

E forrásösszeállítáe korábbi darabjainak,2 főleg 
az elsőnek a bevezető fejezeteiben igyekeztem kifej-
teni azt a célkitűzést és eljárásmódot, amelyet a 
jelen cikk megírásánál is követni kívánok. Azokat a 
rövidítéseket, amelyekkel kútfőket és modern tudo-
mányos írásokat jelöltem az előző három közlemény-
ben, ebben a publikációban is használom. 

Az itt első ízben értékesített források rövidíté-
seikkel a következők : 

Constantinus Acropolita3 = KIOVOTCIVTÍVOV ' AxgonoXíxon XÓ-
yoç eîç... Aryirjxoiov: A. ПалаболооХод—Кеда/хеид, 
'AváXexxa ' I egoaoXv/nx ixrjç axayvoXoylaç I., Пех-
Qovnohç 1891, pp. 160-215. 

Epistolae Austrasicae4 = Epistolae Austrasicae, ed. 
W. Gundlach : Monuments Germaniae his-
torica. Epistolae, III . , Berolini 1892 (Nach-
druck 1957), p. 110-153 . 

Euagrius, Vita Pancratii6 = A. H. Веселовский, Изъ исто-
рии романа и повести I (Сборникъ отделения 
русскаго языка и словености Императорской 
Академии Наукъ. Томъ. 40. No. 2.), Санктпетер 
бургъ 1886, pp. 73-110. 

1 А IV. közlemény technikai okokból két részre 
osztva jelenik meg az Archaeologiai Értesítő 107. (1980 
évi) kötetének első illetőleg második Számában. A köz-
leményben megbeszélésre kerülő forráshelyeknek ter-
jedelmüket tekintve valamivel több mint a fele Theo-
phylaktos Simokattés művéből való. Ezeket a passzu-
sokat Olajos Teréz fordította és részben kommentálta is. 

2 Arch. Ért . 105 (1978) 7 8 - 9 0 ; 106 (1979) 94 111, 
231-243. 

3 A szerző meghalt 1321 körül. — Moravcsik I 353; 
Beck 698 — 699; B H G No. 542; Karayannopulos 347. 
— Névváltozat : Kónstantinos Akropolités. 

4 A VI. század vége felé I I . Childebert austrasiai 
f rank király egy udvari t i tkára (jegyzője) ál l í thatta 
össze a negyvennyolc darabot tar talmazó levélgyűjte-
ményt . — Manitius I 4 — 5 ; W. Gundlach, Die Samm-
lung der Epistolae Austrasicae : Neues Archiv der Gesell-
schaft für ältere deutsche Geschichtskunde 13 (1888) 
365 — 387. P. Goubert, Byzance avan t l'Islam TI. 1., 
Paris 1955, 95 — 202. — Címváltozat : austrasiai leve-
lek. 

5 VII I—IX. század. — Moravcsik I 573 ; Beck 513 ; 
BHG No. 1410( — 1410a). — Veszelovszkij nem hozza a 
maga egészében folyamatosan a regényes elbeszélés 
görög szövegét. Egyes részleteket közöl eredetiben 
(ezekalapján készült fordításmik), más részleteknek csak 
a tar talmi összefoglalását adja oroszul. — A szerző 
nevének változata : Euagrios (természetesen nem azo-
nos az ugyanilyen nevű VI. század végén alkotó görög 
egyháztörténetíróval). 

6 A pápa fennmaradt levelei 590 szept. — 604 márc. 
között íródtak. — F L H B I 374 — 378 (V. Tapkova-Zai-
mova) ; Kl. Pauly I I 875 (O. Hiltbrunner) ; Tusculum-
Lexikon 196; Teuffei I I I 530 - 5 3 2 ; Manitius I 92 — 
109 ; vö. Karayannopulos 487. — Névváltozat : Nagy 
Szent Gergely pápa. 

7 ( X I I - ' ) X T I I . század? — Moravcsik I 341; Ka-
rayannopulos 319 — 320; Beck 689; BHG No. 532; 
F B J I I I 45—48 (В. F erjaníii). — A szerző nevének 
változata : Ióannés Staurakios. 

Gregorius Magnus, EpistA — Gregorii I papae registrum 
epistolarum I., 11. Ediderunt P. Ewald et L. M. 
H a r t m a n n (Monumenta Germaniae liistorica. 
Epistolarum tora. I., II.), Berolini 1887 — 1891, 
1899 (Repr. 1957). 

Toliannes Stauracius, De miraculis S. Demetriï' = 'Icoaxet/i 
'Ißr\Qixr\g, 'Icoávvov Zxavgaxíov Xôyoç eiç rà Oavpaxa 
xov áyíov Arjyyxgíov: Maxeóonxá I (1940), pp. 
324-376. 

Isidoras cardinalis, Petitio8 = E. ЛАулдод, Avo àvacpogai 
yyxgonoXíxov Move/ißaaiag ngóg xóv naxgidgyyv: 
Néog 'EXXyvoyvyyoiv 12 (1915) 272-318. 

Leo Sapiens, Problemata9 = Leonis VI. Sapientis proble-
mata , nunc primum edidit adnotatione critica 
et indice auxit A. Dain, Paris 1935. 

Leo Sapiens, Tactica9 = Leonis Romanorum imperatoris, 
cognomine Sapientis, opera, quae reperiri 
potuerunt omnia, accurante et denuo re-
cognoscente J . —P. Migne (Patrologiae cur-
sus completus accurante J . —P. Migne. Pat-
rologiae Graecae tomus CVII), Taris 1863, pp. 
672 — 1120. 

8 1429-ben kelt a petíció. — Hogy az írást Isidores, 
a későbbi kijevi főpap ós római kardinális fogalmazta 
megbízásból, ezt R. Mercati ismerte fel ; Scritt i d'Isi-
dore il Cardinale Ruteno . . . (Studi e Testi 46.), Róma 
1926, 8. — Moravcsik I 349 — 350; Beck 765 — 767; 
Karayannopulos 391—392 Tusculum-Lexikon 234 — 
235.— Névvál toza tok: Is idores; Izidor bíboros. 

9 A szerző született 866-ban; császár volt 886 — 
912 közt. A Problemata i f jú kori műve, a Tactica 904 
utáni írás. — Moravcsik I 400 — 409 ; B M Ö K F I 2., 
1 4 9 - 1 5 1 (Makk F.); E B J 1 2 5 7 - 2 6 2 (B.Krekic): 
F G H B IV 1 6 6 - 1 7 4 (G. Cankova-Petkova) ; F H D I I 
642 -645; Karayannopulos 229 — 230; Tusculum-Lexi-
kon 2 9 8 - 2 9 9 ; * vö. Beck 546 — 548. — Névváltoza-
tok : León Philosophos ; León Sophos ; VI. Leó 
(bizánci) császár ; Bölcs Leó. — A Tactica egy részét 
mintaszerű kritikai kiadásban közölte Vári Rezső : 
Leonis imperatoris Tactica . . . (Sylloge tacticorum 
Graecorum ITI.) . . . edidit . . . R. Vári, I . , I I 1., 
Budapestini 1917, 1922. Sajnos a munka a kiadó halála 
miat t torzó maradt s így mint a teljes szöveg nyomta-
to t t ediciója ma is csak Migne-féle korszerűtlen szöveg-
közlés áll rendelkezésre. 

10 Az I . könyvet Ióannés, Thessaloniké érseke írta a 
620 — 630-as évek tá ján . A TT. könyv anonim szerzője a 
VII . század második felében vagy éppen a végén írt. — 
Moravcsik I 558 — 560 ; Beck 458, 465 ; B H G No. 499 — 
523; BMÖKF I 2.. 1 4 1 - 1 4 2 (Olajos T.), 144-145 
(Szádeczky-Kardoss S.) ; F B J I 173-216 (F. Bariiié) ; 
F G H B I I I 89 — 168 (V. Tapkova-Zaimova) ; Karayan-
nopulos 166 —167; Tusculum-Lexikon 341. — Címvál-
tozatok ; Acta S(ancti) Demetrii, Szent Demeter csodái. 
— P. Lemerle szíves levélbeli tájékoztatásából tudjuk, 
hogy a szövegközlós TI. kötete, amelyben kommentárt 
ad a textushoz, a közeljövőben jelenik meg. Egyébként 
a szóban forgó forrás néhány részleténél a következő 
cikk szövegmegállapítására is tokintettel vagyunk : 
É . Csillik, Szent Demeter csodái első könyve tizenkette-
dik fejezetének a kéziratairól : Commentâtiones histo-
rieo-hagiograpliicae . . . quas edendas curavit S. Szá-
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Miracula S. Demetrii I., II.10 = Les plus anciens 
recueils des miracles de Saint Demetrius Г. : 
Le tex te par P. Lemerle, Paris 1979. 

Nicolaus III patriarcha, Epistola synodalis'1 — Pat-
rologiae cursus completus accurante J . —P. 
Migne. Patrologiae Graecae tomus CXIX., 
Paris 1864, pp. 863 — 884. 

Scholien Arethae12 = L. G. Westerink, Marginalia by 
Arethas in Moscow greek MS 231 : Byzantion 
42 (1972) 196-244 . 

Theophylactus Achridensis, História XV martyrum33 — 
Theophylacti Bulgáriáé archiepiscopi opera, 
quae reperiri potuerunt omnia, accurante et 
denuo recognoscente J . — P. Migne IV. (Patro-
logiae cursus completus, accurante J . — P. 
Migne. Patrologiae Graecae tomus CXXVI.), 
Paris 1864, pp. 151 — 221. 

Vita S. Willibalde = Vitae Willibaldi et Wynne-
baldi uuctore sanctimoniali Heidenheimensi, ed. 
O. Holder—Egger : Monumenta Germaniae 
historica. Scriptores. XV 1., Hannoverae 1887. 
(Repr. 1963), pp. 80—117. 
Az ú j források irodalomtörténeti helyének, for-

rásértékének a megvilágítását szolgáló 3 —14 láb-
jegyzetekben az előbbi három közleményben ilyen 
összefüggésben fel nem használt alábbi műveket 
idézem rövidítve : 
A ASS = Acta Sanctorum. Ianuarii tomus T.— 

Octobris tomus X I . Edit io novissima, Tarisiis 
1863—1870; Octobris tomus XII .—Novem-
bris tomus IV., Bruxelles 1867 — 1925. 

Grumel = V. Grumel, Les regestes des actes du 
patr iarcat de Constantinople. Vol. I . : Les 
actes des patriarches, fasc. 1., 2., 3., 4., 5. 
(a két utolsó fasc. V. Laurent ill. J . Darrouzès 
munkája) , Kalchedon ill. Paris (Socii Assump-
tionis Chalcedonenses) 1932, 1936, 1947, 1971, 
1977 (az 1. fasc. 1972-ben második kiadásban 
is megjelent, de ehhez nem sikerült hozzájut-
nom). 

Rettberg = Kirclicngeschichte Deutschlands von F. 
W. Ret tberg. I., I I . , Göttingen 1846, 1848. 

Teuf fel = W. S. Teuffels Geschichte der römischen 
Literatur. Sechste Auflage . . . neu bearbeitet 
von W. Kroll und F. Skutsch. Dri t ter Band. 
Die Literatur von 96 nach Chr. bis zum Aus-
gange des Altertums, Leipzig 1913 (VII. és VIII . 
századi szerzőkkel és művekkel is foglalkozik). 

I t t szeretném nyomatékosabban, mint korábban 
te t tem, felhívni a figyelmet arra, hogy sok esetben 
az egyes források idézett kiadása bevezetés vagy 
kommentár (esetleg utószó) formájában részletes 
irodalomtörténeti és forrásértéket megvilágító érte-
kezést is tar talmaz. Például a Vita S. Willibaldi 
általam lábjegyzetben megadott irodalma elég 
szegényes ; ám O. Holder—Egger kiadása beveze-
tésében olyan beható alapossággal beszéli meg a 
szentéletrajz minden fontosabh aspektusát , hogy 
forrásösszeállításom használóját e kiadás idézésével 
egyben kielégítő irodalomtörténeti tájékoztatóhoz 
is elvezettem. 

Ami az egyes paragrafusokban ér intet t esemé-
nyeket és az azokról szóló forráshelyeket illeti, az 
alábbi rövidítve idézett műveket vonom be a koráb-
ban felhasználtak mellett bibliográfiai utalásaimba : 
Charanis I960; 1952 ; 1953 = P. Charanis, The 

Chronicle of Monembasia and the Question of 
the Slavonic Settlements in Greece : Dum-
barton Oaks Papers 5 (I960) p. 139 — 166; On 
the Capture of Corinth by the Onogurs and its 
Recapture by the Byzantines : Speculum 27 
(1952) p. 343 — 350; On the Slavic Settlement 
in the Peloponnesus : Byzantinische Zeit-
schrift 46 (1953) p. 91 —ЮЗ.15  

Lemerle 1954; 1963 = Invasions et migrations 
dans les Balkans depuis la fin de l'époque 
romaine jusqu 'au VIII e siècle : Revue Histo-
rique 211 (1954) p. 265 — 308; La chronique 
improprement dite de Monemvasie : le con-
texte historique et légendaire : Revue des 
études byzantines 21 (1963) p. 5 — 49. 

Szymanski = W. Szymanski, Awarzy : Szymanski 
— E. Dfjbrowska, Awarzy—Wçgrzy, Wroclaw 
1979, 9—131. 

F Ö L D R A J Z I TÁJÉKOZTATÓ A IV. KÖZLEMÉNY 1. R É S Z É H E Z 

A forráshelyek fordításában és kommentár já-
ban varrnak olyan geográfiai elnevezések, amelyek 
a mai irodalmi nyelvben közkeletűek, s ugyanazzal 
a jelentéssel bírnak mint egykor (Korinthos, Szicí-
lia, stb.) ; ezek nem szorulnak magyarázatra. Elő-

deczky-Kardoss (Acta Antiqua et Archaeologica. Suppl. 
I. = Opuscula Byzantina V.), Szeged 1978, 53 — 71. 
Csillik Éva kéziratban lévő magyar fordításába is bele-
tekinthet tünk, annak részleteit felhasználhattuk. 

11 A levél 1084 aug. után kelt. — Moravcsik I 460 — 
461 ; Beck 660 — 661 ; Grumel 3., p. 4 0 - 4 2 ; Karayan-
nopulos 287. — Névváltozatok : Nikolaus I I I . patri-
arches Kónstantinupolités ; Nikolaos Grammatikos ; 
Nicolaus Grammaticus ; Nikolaos I I I . Kyrdiniatés. 

12 A szerző kb. 850 — 932 között élt. — Moravcsik I 
2 2 6 - 2 2 7 ; F B J I 2 9 3 - 2 9 4 (B. Krelcic); F G H B V 6 7 - 7 4 
(L. Joníev) ; Karayannopulos 234 — 235; Tusculum-
Lexikon 4 8 - 4 9 ; vö. Beck 591 —594 és BMÖKF I 2., 
147, 149 (Szádeczky-Kardoss S.). — A szerző neve 
nominativusban : Arethas. 

13 Kb. 1090 — 1118 közt achridai (oehridi) érsek, a 
bizánci uralom a la t t álló Bulgária főpapja a szerző.— 
Moravcsik I 537 — 539; Beck 6 4 9 - 6 5 1 ; В HG No 
1199; F B J I I I 2 5 7 - 3 6 0 (R. Katióic) ; F G H B I X 1. 
(S. I. Maslev) ; H F D IV 1 4 - 1 9 Karayannopulos 2 8 6 -
287; Tusculum-Lexikon 497 — 498. — Névvál tozatok: 
0(c)hrid(a)i Theophylaktos ; bulgáriai Theophylaktos. 

14 Willibaldnak a 780-as években bekövetkezett 
halála előtt írta meg életrajzát egy heidenheimi apáca. — 
AASS Julii tomus II . , p. 485 — 519 (J. B. Sallerius) ; 

fordulnak olyan helynevek is, amelyek használato-
sak ugyan a mai magyarban, de nem mindig ugyan-
azt jelentik mint kútfőinkben ; ilyen mondjuk 
Scythia (Szkitia), Thracia (Trákia), Európa, amely 
három szó egy-egy közigazgatásilag elhatárolt kelet-

Ret tberg I I 3 4 7 - 3 5 6 ; vö. Manitius I 638. — A név 
latin nominativusban : S(anctus) Willibaldus ; névvál-
tozat : Szent Willibald. 

15 Az avar közreműködéssel lefolyt korai szláv tér-
hódítás forrásainak (így egyebek mellett a Chronicon 
Monembasiae, Michael Syrus, Scholion Arethae elbeszé-
lésének) az alig át tekinthetően bőséges szakirodalmából 
azért emeltem éppen Charanist ki, mert véleményem 
szerint az általa képviselt álláspont egy-két probléma-
megoldási kísérlettől (pl. Chron. Nonemb. vv. 79 — 8 0 ~ 
Procop., Bell. Pers. I I 4,9 összecsengése magyarázatától) 
eltekintve általában a legmegalapozottabb. Egyetlen 
ténynek a súlyát nem látszik kellően érzékelni Charanis. 
Ez pedig a következő. Iohannes Ephesinus művében 
584 — 585-nél későbbi eseményről nem eshetett szó, a 
szerző akkortá j t (legkésőbb 586-ban) meghalt . így a 
Michael Syrusnál olvasható ós ephesosi Jánosból merítő 
elbeszélés Korinthos szláv-avar elfoglalásáról legkésőbben 
585-höz (de inkább 584-hez) köthető csak. Ezzel szemben 
a Chronicon Monembasiae világosan Maurikios 6. ural-
kodási évét, 587 —588-at jelöli meg Nyugat-Peloponné-
sos két évszázadra szól(> avar-szláv megszállása időpont-
jának ós ezzel hozza kapcsolatba a korinthosiaknak 
átmeneti Aiginára menekülését. 
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római provinciát is jelölhet, nemcsak a napjaink-
ban szokásos általánosabb területmeghatározást 
ad ja . Az efféle földrajzi elnevezésekhez célszerű 
éppen úgy magyarázatot fűznünk mint a mai 
magyarságtól teljesen idegen nevekhez (példáid 
Singidunumhoz, Erginiashoz, stb.). Az itt következő 
ábácérendes geográfiai kommentár a többször elő-
forduló nevek esetében az ismétlődő magyarázga-
tás megtakarítását teszi lehetővé. 

Abydos városa (27. §) a Dardanellák tenger-
szorosának legkeskenyebb pontjánál az ázsiai par-
ton feküdt Nogara hegyfoka mellett . — Adrianu-
polis (másképpen [Hjadrianopolis) városa (27., 
29. §) ma Edirne (Drinápoly). — Anchialos városa 
(26., 27., 28. §) m a Burgas illetőleg Pomori(j)e. -
Anchialos melletti termálvizes gyógyfürdő (27. §) ma . 
Ban j a (a régi Aquae Cal idae^Thermopol is^Thermé 
Megalé). — Ansinon (29. §) Theophylaktos és Pusi-
non (varia lectio : Pausénon) Prokopios kézirati 
hagyományában a valódi *Pansinon erődnév tor-
zulása lehet V. Beäevliev feltevése szerint (Zur his-
torischen Geographie Thrakiens : Jb . f. Osterr. 
Byzantinistik 28 [1979] 209); a hely Thracia pro-
vinciában feküdt (Procop., aedif. IV 11, 20). 
Aquae városa (30. §) ta lán a mai Gamzigrad helyén 
feküdt (így véli A. Mócsy, Gesellschaft und Romani-
sation in der römischen Provinz Moesia Superior, 
Budapest 1970, 114 —115; persze akadt , aki az 
ado t t összefüggésben Aquae Calidae meleg forrásaira 
gondolt, vö. feljebb „Anchialos melletti termál-
vizes gyógyfürdő") ; a görög Akys a hol kérdésre 
felelő latin Aquis tökéletlen átírása lehet. — Antiké 
erdős vidék (29. §) Philippopolis (a mai Plovdiv) és 
Hadrianopolis (a m a i Edime) között ; lásd Theo-
phyl. Sim. II 17, 2- 4. - Augustae városa (26., 27. §) 
Orjahovotól nyugat ra az Ogost folyócska Dunába 
torkollása tájékán feküdt (V. Besevliev : F G H B TI 
293 ; Procop., aedif. IV 6, 2 az Augustes névformát 
hozza) ; az adot t összefüggésben más Augustae 
nevű helyre gondolni elhibázott (így pl. I. Dujcev 
ad Chron. Monemb. v. 68).— Bononia városa (30. §) ma 
Vidin. — Ghalkitis szigete (30. §) a Márvány-tenge-
ren ma Heybeli (R. Boulanger, Turquie [„Les 
Guides Bleus"], Paris 1966, 296). — Durostorum 
városa (30. §) ma Silistra. — Erginias folyó (29. §) 
ma Ergene (európai Törökországban). — Európa a 

30. paragrafusban ta lán (?) nem a kontinenst jelöli, 
hanem a Konstantinápoly körül elterülő késő antik 
provinciát; ezt a tar tományt ugyanis a kagántól 
felbiztatott szláv invázorok elérték, amikor a I losszú 
Falakig hatoltak (29. §). Feltehetőleg (?) ezt a nem-
rég megindított dúlást is az avar fejedelem követé-
nek, Targitiosnak a szemére hány ta a császár, ami-
dőn maguk a nomádok Moesiát és Scythia Minort 
özönlötték el. — Hadrianopolis, lásd feljebb „Adria-
nupolis". — Hellas (27. §) jelentése Euagrios egy-
háztörténetében vita tárgyát képezi ; legvalószí-
n ű b b az az értelmezés, amelyet Charanis (1953, p. 
94—95) tulujdonít az adott összefüggésben e szó-
nak : a klasszikus nyelvhasználat szerinti Görög-
országot jelöli, t ehá t Thessaliát, Epeirost és az ezek-
től délre elterülő balkáni területeket a Feloponnésosig 
(az euagrosi Hellas fogalmának az egész Balkán-
félszigetre vagy Illyricum praefecturára való vonat-
koztatása a szóban forgó helyen kevésbé meggyőző). 
— Hosszú Fal(ak) (26 -29 . §§) indult(ak) " ki a 
Márvány-tenger-parti Sélymbriától (a mai Silivri-
től), és a Fekete-tengerig nyúlt(ak). Ez az épí tmény 
alkotta a császárváros külső védelmi vonalát I. Anas-

tasios császár (491 — 518) idejétől fogva (R. Jan in 
Constantinople Byzantine, Paris 1964, 261 263). — 
Illyricum (26., 27. §) az i t t szóban forgó időszakban 
a bizánci birodalomnak azt a praefecturáját (nagy 
közigazgatási egységét) jelentette, amely észak-
keleti tar tományainak kivételével az egész Balkán-
félszigetet magába foglalta, a Száva-Duna vonalától 
egészen a Peloponnésosig és a környező szigetekig. 
Polgári közigazgatása élén rendesen egy praefee-
tus praetorio, hadserege élén egy magister mili tum 
állott. — „Külső fal" hatvan mérföldre Konstan-
tinápolytól (27. §) szerepel Michael Syrus (fohannes 
Ephosinusból merítő) elbeszélésében ; ez a kifejezés 
valószínűleg ugyanazt az erődített vonalat jelenti 
itt, amelyet feljebb „Hosszú Fal(ak)" elnevezéssel 
tárgyaltunk. — Libidina Duna vidéki város (30. §) 
más forrásban nincs említve, s így földrajzi helye 
nem állapítható meg biztosan; a legújabb lokaii-
zálási kísérletet idézi feljebb a 25. § vége. 
Marcianopolis (Markianupolis) városa (30. §) m a 
Reka Devni(j)a. — Mesiné város (26. §) Anchia-
losszal valé> azonosítása és Macedóniába lokalizá-
lása ellenkezik a valósággal. A Chronicon Monom-
basiae textusában alighanem szövegromlással, eset-
leg laeunával kell számolnunk a kérdéses helyen ; 
Mesénét az Európa tar tományban fekvő Drizipera 
későbbi elnevezéseként említi a Notitia episcopa-
tuum f 73 (p. 59 ed. G. Parthey). — Moesia Inferior 
és Superior két Duna menti keletrómai t a r tomány 
(30. §) ; lakói a moesusok (görögösen mysosok) s 
Theophylaktos az adott helyen (I 8, 10) hozzájuk 
számít ja a két Moesia közötti Dacia Ripcnsis pro-
vincia lakóit is. — Panassa városa (30. §) a Kam-
cija. folyó egy átkelőhelye volt (V. Besevliev : 
F G H B I I 299), amelyet Panyssos néven is említe-
nek (C. J . Jirecek, Die Heerstrasse von Belgrad nach 
Constantinopel und die Balkanpässe, Prag 1877, 
146). — *Pansinon, lásd feljebb „Ansinon". — 
Ratiaria (Ratiarna, Ratéria) városa (30. §) ma 
Arcar (Arcer). — Scythia Minor (30. §) a Duna-delta 
vidékén fekvő keletrómai provincia. — Singidunum 
városa (26., 27. §) ma Belgrád (az egykori Nándor-
fehérvár). — Sirmium városa (2ö —29. §§) ma 
Sremska Mitrovica (az egykori Szávaszentdemeter). 

— Thracia (Trákia) a Philippopolis (Plovdiv) körüli 
keletrómai provinciának, illetőleg a Balkán-félszi-
get északkeleti tartománycsoportjának, dioeeesisé-
nek (Thraeiae) a hivatalos neve (26., 27., 29. §§), 
amely elnevezést azonban néha még ennél is tágabb 
értelemben használja Theophylaktos (így I 4, 1 
szerint még Singidunum is „Thracia" része volna). 
— Tropaeum Traiani városa (30. §) ma Adamclisi. 
Viminacium városa (26., 27. §) ma Kostolac. — 
Zaldapa város (30. §) helyének a pontos meghatáro-
zása illáig tudomásom szerint nem sikerült (vö. a 
kérdésre I). Deéev : F G H B II 178 és Chr. M. Danof f : 
Paulys Realen cyclopädie der classischen Alter-
tumwissenschaft. Neue Bearbeitung von G. Wissowa 
I X A 2 2 9 6 - 2 2 9 8 ) ; Prokopios szerint (De aedif. 
IV 11) nem a Duna tá jékán, hanem Moesia belse-
jében feküdt a helység. 

A IV. közlemény 1. részében leírt avar kalan-
dozások földrajzi hátterének a megvilágítására elég 
jól használható térképet találunk F L H B I . köte-
tének a végén. A forrásainkban többször emlege-
t e t t Illyricum praefectura helyzetéről a bizánci 
birodalomban E . Stein, Histoire du Bas-Empire I., 
I I . , Paris 1959, 1949 térképmellékletei tá jékoztat-
nak. 



2 6 . § 

K É T É V E S B É K E AZ AVAROK ÉS BIZÁNC KÖZÖTT (VALÓSZÍNŰLEG EGY 582 AUGUSZTUSA K Ö R Ü L I 
IDŐPONTTÓL KEZDŐDŐEN) 1 6 

Tlieophylactus Simocatta I 3,1 — 13 
Elkezdve már most a história szövetét szőni és a 

barbárokkal viselt háborúk feljegyzésébe fogva, először 
az avaroknál mutatkozó megmozdulásról emlékezem 
meg, mert ennek tet tei csatlakoztak közvetlenül az 
elmondottakhoz к ezért a sorrend így a legmegfelelőbb. 
Ezek (ti. az avarok) részéről nem kis fiatalos merészség 
nyilvánult meg akkoriban. E hunok a Dunánál laknak, 
népük a legmegbízhatatlanabb és a legtelhetetlenebb a 
nomád módra élők közül. Követséget küldöttek Mauri-
kios császárhoz nem utolsó sorban amiat t , mert egy igen 
nagy várost sikerült ha ta lmukba keríteni. Neve Sir-
mium volt, nagyon híres hely, az Európában élő rómaiak 
sokat emlegették és magasztalták. Ez a város egészen 
rövid idővel az előtt esett el, hogy Maurikios császár a 
bíborral együtt a rómaiak gondjait is magára vette s a 
Caesarok trónjára lépett. Hogy ez (ti. Sirmium eleste) 
miként történt, világosan elmondotta a kitűnő Menun-
dros. Az ő részletes elbeszélése u t án mindazokon a dol-
gokon gondos írói munkával végighaladni nincs időm ; 
nem kívánom az egyszer már világosan elmondottakat 
újraregélni s ezzel a költő gáncsainak kitenni magamat. 
Miután a város a hunok kezére jutot t , fegyverszünet 
következett, hogy az ellenség elcsendesüljön és a józan 
nyugton maradást válassza (a háború helyett). A szer-
ződés a rómaiakra nézve igen szégyenletes volt. Ók 
ugyanis szerencsétlenségük te tőpont ján , mintha csak 
versenyrendezői széken ültek volna s dicsőséges pálya-
dí jat nyúj to t tak volna át, úgy ju t t a t t ak fényes ajándé-
kokat a barbároknak : beleegyeztek, hogy minden egyes 
évben nyolcvanezer aranyat fizessenek a barbároknak 
készpénzben ós ta rka ruhákban. A fegyvernyugvás azon-
ban nem tar tot t két évnél tovább. Áz ugyanis, akit a 
hunoknál kagánnak neveznek, öntelten viselkedett a 
rómaiakkal szemben. El ju tot t hozzá annak a híre, mie-
lőtt még a békés viszony megromlott volna, hogy a 
rómaiak feltűnő nagyságú és testalkatú állatokat nevel-
nek. Kérte hát a császárt, hogy láthasson ilyeneket. 
Lelkének tudásvágyát a császár gyorsan kielégítette, 
lehetőséget adott, hogy elefántokat láthasson, elküldvén 
hozzá a nála nevelt állatok közül a legkülönb példányt. 
Amidőn a kagán meglátta ezt az indiai állatot, az ele-
fántot , tüstént végét vetette a látványosságnak és elren-
delte a vadállat visszaküldését a császárhoz. Hogy vajon 
megijedt-e a bámulatot keltő állattól vagy kicsinyelte 
azt, nem tudom megmondani ; különben nem hallgat-
nék erről. Zaklatta a császárt azért is, hogy csináltasson 
mesterművű aranykerevetet s küldje el neki. Szeren-
cséjének pillanatnyi magasra ívelése ennyire fennhéjá-
zóvá tet te. A császár az ajándékot fejedelmien megmun-
kál ta tva elküldte hozzá. Ám ő ekkor fellengző nagy-
képűsködésbe kezdett, mintha hozzá méltatlan aján-
dékkal sértették volna meg, s az aranykerevetet mint 
holmi olcsó és dísztelen darabot fennhójázóan vissza-
küldte a császárhoz. Sőt még azzal a kívánsággal is elő-
állott, hogy a rómaiaktól a nyolcvanezer aranyon felül 
minden egyes esztendőben még további húszezret kap-
jon. Majd midőn a császár ezt elfogadhatatlannak találta, 
az érvényes szerződést semmibe vette s esküvel vállalt 
kötelezettségeit szélnek eresztette. 

A szöveg problematikusabb első feléhez feljebb 
a 25. paragrafusban részletes magyarázatot fűztünk. 
Az abban foglaltakat felesleges i t t megismételnünk. 
Lásd még a közvetlenül ezután következő Theo-
phanés-passzushoz szóló megjegyzést. 

Theophanes a.m. 6075 (p. 252, 31 — 253, 11) 
Ugyanebben a hónapban (májusban) követséget 

küldenek Maurikios császárhoz az avarok, akik kis idő-

16 Szádeczky 72; Avenarius 90—91; Gibbon — 
Bury V 54 ; Éerjanció 46 ; Grafenauer 53 ; Haussig 
401; Kulakovskij I I 448; Lebeau—Saint-Martin X 

vei előbb kézre kerítették Sirmiumot, Európa jeles váro-
sát. A nyolcvanezer aranynak, amit évente kaptak a 
rómaiaktól, másik húszezerrel való gyarapítását kíván-
ták. A császár békére vágyva elfogadta ezt a kívánságot. 
Kérte (az avar fejedelem) egy indiai állatnak, egy elefánt-
nak az elküldését is megtekinthetés céljából és a császár 
elküldte hozzá valamennyi közül a legnagyobb példányt. 
Ó megszemlélve azt ismét visszajuttat ta a császárhoz. 
Hasonlóképpen eranypamlag elküldését is kérte a maga 
számára. A császár ezt is elküldte, ő pedig kicsinyelve az 
értékét visszaküldte azt. S kérte a százezernek másik 
húszezerrel való kiegészítését. Mikor a császár erre már 
nem állt rá, a kagán hadba szállva legyűrte Singidunum 
városát és kézre kerített sok más Illyricumhoz tartozó 
várost. Bevette AnchialoSt és a Hosszú Falak ledön-
tésével is fenyegetőzött. 

A szöveg első feléhez feljebb a 25. paragrafus-
ban ad tunk kommentár t . Ött k imuta t tuk , hogy 
Theophylaktosnak Theophanésénál hitelesebb val-
lomása szerint a Sirmium elfoglalását követő két-
éves békeperiódusban mindössze 80 000 — és nem 
(mint Theophanes zavaros kompilációja állítja) 
100 000 — arany volt a kagánnak fizetett bizánci 
évpénz. Csak a békeperiódus végén állott elő a való-
ságban az avar fejédelem a százezer a ranyra vonat-
kozó igényével, amelyet a császár először elutasí-
to t t . — Egyébként az egész Theophanés-passzus 
forrása Theophylaktos megelőzőleg idézett, illető-
leg, a 27. paragrafusban idézendő részlete, amelynek 
elbeszélését azonban némileg összezavarva (az év-
pénzemelési igényt hibásan megduplázva) írja ki a 
IX. századi krónikás. Egyedül az a kronológiai meg-
jegyzés származik nem Theophylaktostól, hanem 
más ismeretlen forrásból, mely szerint Maurikios 
uralmának első éve (582 aug. 14 — 583 aug. 13) 
májusában érkezett egy avar követség Konstanti-
nápolyba. Feljebb a '25. paragrafusban e követség 
kérdését is megbeszéltük. — Az itt idézett Theo-
pbanés-hely végéhez, az avar betörés történetéhez 
icjjebb a 27. paragrafus ad majd tá jékoztatás t . 

Gcdrenus vol. I p. 601,17-692,5 
Május 10-én nagy földrengés volt és lovasversenyt 

rendeztek. Az avarok pedig követséget küldenek a csá-
szárhoz, miu tán röviddel előbb Sirmiumot, Európa e 
híres városát kézre kerítették. A nyolcvanezer aranynak, 
amelyet évente kaptak a rómaiaktól, még további 
20 0Ó0-rel való felemelését követelték. A császár békére 
vágyva elfogadta ezt a követelést. Kívánták, hogy meg-
szemlélhetés céljából egy indiai állatot, egy elefántot 
küldjenek el hozzájuk, azonkívül egy aranypamlagot. 
Miután mindkettőnek az elküldése megtörtént, a maguk 
részéről visszaszármaztatták azokat, a pamlagot azzal, 
hogy kicsinylik annak értékét. A százezer aranyhoz 
ismét másik húszezret kívántak. Mikor pedig a császár 
ezt a követelést nem fogadta el, a kagán hadba szállva 
legyűrte Singidunum városát ; sok más várost is kézre 
kerített, köztük Anchialost. A Hosszú Falak ledöntésé-
vel is fenyegetőzött. 

Kedrénos avarokra vonatkozó adata i t Theo-
phanésból írja ki. Híradása így önálló forrásérték-
kel nem bír. 

Zonaras XIV 12,4-9 
Az avarok vezetője, a kagán Sirmiumot kézre kerítve 

követelte, hogy az évente neki ju t ta to t t nyolcvanezer 
aranyat további húszezerrel to ld ja meg a császár, aki 
békére vágyva vállalta ezt a kiegészítést. A kagán egy 
elefántot is kívánt , miután nem látott még ilyen állatot. 

206; Lemerle 1963, 11 — 12, 23; Szymanski 37; vö. 
Nagy I I 131, 143-144, 149; Olajos 154 — 155, 157. 
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A császár erre elkiildötte a birtokában lévő elefántok 
közül a legnagyobbat. A kagán telhetetlen lévén vagy 
ürügyet keresvén a békeállapot megszakítására, azt 
követelte, hogy a százezer aranyhoz másik húszezret 
tegyen hozzá Bizánc. Miután a császár ezt a kiegészítést 
nem vállalta, amaz hadba szállott a rómaiak ellen és 
Illyricum sok városát kézre kerítette. A Hosszú Fal 
ledöntésével is fenyegetőzött. 

Zonaras minden ada tá t Theophanéstől veszi át . 
Ónálló forrásértéke így nincsen elbeszélésének. 

Nicephorus CaUistus Xantliopulus XVIII 28 (p. 381 
ВС) 

Tavasz kezdetén haderőit keletről átszállította 
Manrikios. Majd felkerekedett Bizáncból és sok ú t j ában 
álló nehézség leküzdése után Anchialosba indult. Meg-
tud ta ugyanis, hogy oda valahova készülnek sietve fel-
vonulni lerohanás céljából az avarok, miután korábban 
egy aranypamlagot, látványosságul egy elefántot és 
sarcként teméntelen talentumnyi aranyat kaptak. 

Niképhoros itt jóval későbbi esemény elbeszé-
lésénél tar t , mint amiről jelen paragrafusunkban 
szó van : azt a történeti pillanatot írja le, amidőn 
a Sassanida birodalommal való diadalmas békekötés 
(591) után 592 tavaszán a bizánci hadsereg addig 
keleten lekötött főerőit átvezényelhette Manrikios csá-
szár az avarok ellen a balkáni frontra. A fentiekről 
szóló elbeszélése közben egy rövid visszapillantást 
teSz az egyháztörténetíró a korábban lejátszódott 
és a jelen paragrafusunkba tartozó eseményekre is. 
Mindenesetre némi anakronizmussal úgy tünte t i fel 
a történtek egymásutánját , mintha az aranypamlag 
és az elefánt elküldése (582 — 584 táján) közvetle-
nül előzte volna meg 592 tavaszát . — Niképhoros 
Theophylaktost és a belőle merítő Theophanést 
egyformán jól ismerte. Csak olyasmit olvasunk 
nála, ami a két említett kútfőből való ; így idézett 
szavainak önálló forrásértéke nincs. 

lohannes Ephesinus VI 33 (p. 256,26 — 35) 
A harmincharmadik elbeszélés szól Sirmium leégé-

séről és arról, ami azután történt . — Miután a barbárok 
a keresztények városának az elfoglalása után abban egy 
év időtartamáig megtelepedtek, hír szerint tűzvész sza-
kadt Sirmium városára, én nem tudom, csak az isten 
tudja , milyen okból ; ez az egész várost felforgatta és 
felperzselte. Mivel a barbárok nem tudták, hogyan 
fékezzék meg és oltsák ki a tüzet, mindannyian mezte-
lenül kifutottak és kimentek a városból, az pedig egészen 
leégett és elpusztult. Ennek a mikéntjéről sok emléke-
zetre méltó mondanivaló akadna még, ám nagy részüket 
mellőztem a sok elbeszélendő anyag túlságos bősége 
miat t . 

Ephesosi János megelőző három fejezetének 
(VT 30—32) a fordítása kommentárral feljebb a 25. 
paragrafusban olvasható. Ami Sirmium pusztulását 
illeti, az bizonyára nagy volt az itt említett tűzvész 
alkalmával. Más kérdés, hogy a város teljes megsem-
misüléséről aligha lehet szó : a következő évek tör-
ténetének kútfőiben még találkozunk Sirmiummal 
(Theophyl. Sim. VI 4,4 ; Theophanos a. m. 6084 p. 
269,15 et 6092 p. 278,24; stb.). — A szöveg krono-

lógiai utalása világossá teszi, hogy a sirmiumi tűz-
vész az 582 — 584 közötti avar-bizánci békeidőszak 
idején dúlt a kagán kezére jutot t városban (való-
színűleg 583-ban). Ami az avaroknak a városból 
való „ távozását" illeti, felvetődik a kérdés, nem a 
még túlságosan is a nomadizáláshoz szokott népnek 
a zárt nagyvárosi életmódtól való idegenkedése 
volt-e az alapvető oka az eseménynek ; hiszen a 
tűz okozta károk a kagán rendelkezésére álló ren-
geteg munkáskéz segítségével bizonnyal helyreál-
líthatók lettek volna. 

Michael Syrus X 18 (p. 347) 
Egy esztendő múltán tűzvész szakadt a városra 

(ti. Sirmium ni ) s azt egészen elemésztette. A bar-
bárok teljesen meztelenül fu to t tak el onnan s a hely 
elhagyott maradt . — A rómaiak ekkor egy cseppet mér-
sékelték gonoszságukat látván, hogy mi tört-ént Sir-
miummal. 

A gondolatjel utáni moralizáló mondattól elte-
kintve szíriai Mihály egyéb mondanivalóját lohan-
nes Ephesinus megelőzőleg idézett passzusából kivo-
natolja. Hihetőleg persze Sirmium elvesztésére (és 
nem az ellenség kezén levő hely leégésére) céloz a 
szerző akkor, amidőn a „rómaiak" monofizita keresz-
tény szempontból nézett cseppnyi javulásáról be-
szél. A híres város kapitulációja — s nem a barbá-
rok tulajdonában lévő hely romlása — késztethette 
magukba szállásra a bizánciakat. — Az it t olvas-
ható részlet közvetlen folytatása annak, amit fel-
jebb a 25. paragrafusban hoztunk Michael Syrus 
egyháztörténetéből. 

Chronicon Monembasiae vv. 60 — 72, 77—78 (ed. Dujcev) 
Amidőn a 6090. évben Maurikios nyerte el a kor-

mánypálcát, az avarok követséget küldöttek hozzá s azt 
kívánták, hogy a nyolcvanezer aranyhoz, amelyet a 
rómaiaktól kapni szoktak, tegyen még hozzá másik húsz-
ezret. A császár pedig békére vágyva elfogadta ezt a kí-
vánságot. Ám ennek a szerződésnek a hatálya nem tar-
to t t tovább két esztendőnél. Mert vezérük, a kagán 
mindig más-más ürüggyel állt elő, hogy a háború indí-
tására okot találjon s fölötte terhes kívánságokat nyil-
vánított. Amint pedig valamiben nem nyer t meghall-
gatást, megszegte a szerződéseket s Augustae és Vimi-
nacium mellett — az utóbbi egy nagy Duna-sziget — 
elragadta Singidunumot, Trákia városát is, amelyet 
őrizetlenül talált. Elragadta ezenkívül Anchialost, 
amely ma Messiné Makedóniában, és sok más várost is 
kézre kerített , amelyek Illyricumhoz tar toztak. Eljöt t 
egészen Bizánc elővárosaiig, mindent dúlva-fosztogatva, 
s a Hosszú Falak ledöntésével is fenyegetőzött. 

Világosan kitetszik, hogy a kétéves avar-
-bizánci béke idejére vonatkozóan Tlieophylaktosból 
és Theophanésből merít a Chronicon Monembasiae 
szerzője. A békeszegés utáni háborús események 
elbeszélését lejjebb a 27. paragrafusban kommentál-
juk majd . — Az úgynevezett bizánci éra szerint a 
világ teremtése i. e. 5508-ban tör tént volna-. így 
Maurikios uralmának első éve (582) valóban a világ 
teremtésétől számított 6090. esztendő. 

27. § 
A KAGÁN FELMONDJA A B É K É T , MAGA ANCHTALOSIG NYOMUL, SZLÁV S E G É D N É P E I E L É R I K 

KORINTHOST (VALÓSZÍNŰLEG 584 NYARÁN ÉS ŐSZÉN)17 

Theophylactus Simocatta I 3,13—4,8 in. 
Sőt még azzal a kívánsággal is előállott (ti. a kagán), 

hogy a rómaiaktól a nyolcvanezer aranyon felül minden 
egyes esztendőben még további húszezret kapjon. Majd 

midőn a császár ezt elfogadhatatlannak találta, az érvé-
nyes szerződést semmibe vette s esküvel vállalt kötele-
zettségeit szélnek eresztette. Egyszerre magasra emelte 
a harci kürtöt , összegyűjtötte haderőit és bevette 

17 Szádeczky 72 - 7 3 ; Avenarius 9 4 - 9 5 , 101 ; Cha-
ranis 1952 ós 1953 pass im; Ferjanöic 47; Gibbon — 
Bury V 55 — 56; Grafenauer 53 — 56; Hauptmann 156-
157 ; Haussig 401 ; Kulakovskij I I 448 ; Lebeau— 

Saint-Martin X 2 0 6 - 2 0 7 ; Lex. Ant. Slav. I I I 2 4 4 - 2 4 5 
(Vf. Swoboda) ; Lemerle 1954, 2 9 0 - 2 9 1 es 1963, 12, 
23; Nagy I I 136; Olajos 154 — 155; Stratos I 32; Szá-
deczky, Óstgrenze 270 ; Szymanski 37 ; vö. Gumilev 108. 
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Singidunum városát , amely védtelen volt és h í jával a 
harci eszközöknek, m e r t Trák 'a a békeál lapotban bízva 
könnyelmű nemtörődömség á r j ába merül t . A békeálla-
pot ugyanis az éber őrködés és elővigyázat h iányával 
jár. A városbeliek többségét úgy ta lá l ta a kagán t áma-
dása, hogy éppen a szabadban a földeken t a r tózkod tak ; 
a gabonaszérű tennivalói mia t t volt ez szükséges : bekö-
szöntöt t az a ra t á s időszaka, begyűj tö t ték , ami a megél-
hetéshez kellett . Mégsem kardcsapás nélkül foglalta el a 
ba rbá r a várost . A város kapuinál ugyanis igen nagy 
összecsapásra kerül t sor s az tö r tén t , hogy sok avar 
elpusztult és a szólásmondás szerint kadmosi győzelmet 
a r a t t ak . Sok m á s szomszédos várost is feldúltak, s ezeket 
könnyen, fáradság nélkül, mert a b a j előre nem látha-
tóan, minden várakozás ellenére sú j to t t le. Elfoglalva 
Augustae t és Viminaciumot — ezek Il lyricum adókör-
zetébe ta r tozó nevezetes városok — tüs t én t ismét tá-
borba szállt. Anchialost körüldúl ta és a környező fal-
vaka t pusz t í to t ta . Ám a meleg fürdők épületét , úgy 
mond ják , nem b á n t o t t a . Olyan hír ju to t t t udomásunkra , 
miszerint a kagán asszonyai itt fürdőztek és a fürdő-
használat ellenszolgáltatásaként azt kérték tőle, hogy ne 
rombolja le a vizekhez tartozó épületeket. Ezek a vizek 
állítólag jót tesznek a fürdőzőknek és elősegítik egészsé-
güket. H á r o m hónap elteltével a rómaiak követséget 
indí to t tak a kagánhoz és jelezték a háború befejezésére 
irányuló szándékuka t . Elküldöt tek Elpidiost, ezt a 
senatus t anácsába felvett férfiút , aki korábban Szicí-
liát kormányoz ta és a praetori rang emelvényére hágot t . 
Ez utóbbi tisztség nem kis k i tünte tés t jelent a rómaiak-
nál. Köve t t á r su l a d t á k mellé Komentiolost , ezt a császári 
testőrök sorából kiemelkedő fórfiút, akit a rómaiak lat in 
nyelven a skribón rangelnevezéssel Ölettek. Mindket ten 
a kagánhoz jöt tek Anchialos alá és fegyverszünetet kér-
tek, ahogy u tas í tásuk szólt. A kagán nem ismert h a t á r t 
az igazságtalan bán tó viselkedésben s elbizakodottan 
még az úgynevezet t Hosszú Fa lak lerombolásával is 
fenyegetőzöt t . 

Fe l jebb (26. §) a mellett érvel tünk, hogy nehe-
zen elképzelhető, miszerint a bizánci kormányza t 
Sirmium (682. aug. 6. előtti) kapi tulációját követően 
egy évig ha loga t ta volna a végleges békekötést az 
avarokkal . N a g y valószínűséggel abból indulha-
t u n k t e h á t ki, hogy a két évnél tovább nem t a r t ó 
avar-bizánci békeidőszak (Theophyl. T 3,8) 582 
nya rán (augusztusban) vet te kezdetét és 584 nya-
rán ért véget a fent i Theophvlaktos-passzusban el-
beszélt ava r betöréssel. A másik al ternat íva, misze-
r int csak az 583 május i avar követség (Theophanes 
a. m . 6075 p. 252, 31 — 32) kö tö t te volna meg a vég-
leges békét a császárral s így a kétéves békeperió-
dus csak 585-ben jár t volna le, jól megalapozot tan 
nem látszik valószínűsíthetőnek. — Hogy a nyár i 
be takar í táskor Singidunumot elfoglaló avar sereg 
milyen gyorsan érte el Anchialost, pontosan nem 
t u d h a t j u k . Tekintet tel a komolyabb ellenállás hiá-
nyára gyors kalandozó vállalkozás tételezhető fel. 
Alighanem még t a r t o t t a nyá r vagy éppen csak meg-
kezdődöt t az ősz a kagán Anchialoshoz való érkezé-
sekor. — Theophylaktos nem teljesen világos fogal-
mazása mia t t az is kérdéses, va jon a három hónap, 
amelynek eltelte u tán a bizánciak békekövetség 
küldésére szánták el magukat , az ellenségeskedések 
kezdetétől (Singidunum megrohanásától) vagy a 
nomádok Anchialoshoz érkezésétől számítandó-e. 
Az u tóbbi látszik a valószínűbbnek. Mindenesetre 
azt kell h innünk, hogy még 584-ben a fegyveres 
szembenállást a diplomáciai tárgyalás vá l to t ta fel 
avar-bizánci viszonylatban. 

Theophanes a.m. 6075 (p. 253, 7 — 12) 
S kérte (a kagán) a százezernek (ti. a százezer a r any 

évpénznek) másik húszezerrel való kiegészítését. Mikor 
a császár erre m á r nem állt rá, a kagán h a d b a szállva 
legyűrte Singidunum városát és kézre ker í te t t sok m á s 
Tllyricumhoz tar tozó várost. Bevet te Anchialost ós a 
Hosszú Fa lak ledöntésével is fenyegetőzött . A császár 

Elpidios patríciust KomentiolossZal küldte k i követségbe 
a kagánhoz. 

Fel jebb (25. §) bizonyítot tuk, hogy az avar 
t á m a d á s t megelőzően valójában évente 80 000 
a r a n y a t fizettek a bizánciak az ava roknak , miként 
Theophylaktos előzőleg idézett passzusa elmondja. 
Theophanésnek az az állítása, miszerint már a két-
éves békeidőszakban 100 000 a rany le t t volna az 
évpénz összege, konfuzus forráshasználat eredmé-
nye. Amiről Theophylaktos egyszer szól csak, hogy 
ti . a kagán 20 000 a r a n y emelést követe l t , azt a 
késői kompilátor tévesen kétszer m o n d o t t a el, egy-
szer a valóságnak meg nem felelően a Sirmium eles-
té t követő békeidőszak elejénél és egyszer a valóság-
nak megfelelően e békeidőszak végénél. — Egyéb-
ként Theophanés e helyen egyetlen forrásból, Theo-
phylaktosból merí t . Á m kútfője elbeszélését nagyon 
erősen lerövidíti. S ami, mint Theophylaktosból 
l á t j uk , valójában kb . két és fél év a l a t t pergett le 
(Sirmium kapitulációja u t á n két óv béke, avar had-
menet Anchialosig, há rom hónap m ú l v a az első 
bizánci békekövetség, következő évben ú j abb tár-
gyalás és megegyezés = 26., 27., 28. paragrafusok), 
ezt Theophanés mind-mind Maurikios elsÓ uralko-
dási óvébe(582. aug.14 — 583 aug. 13)sűrí tve mondja 
el. Ez a beállítás minden kétséget k izáróan hibás 
kronológiát jelent. 

Cedrenus vol. I p. 692,1 — 6 
A százezer aranyhoz ismét húszezret k íván tak (ti. 

az avarok). Mikor pedig a császár ezt a követelést nem 
fogadta el, a kagán h a d b a szállva legyűrte Singidunum 
városát ; sok más várost is kézre ker í te t t , köztük 
Anchialost. A Hosszú Fa lak ledöntésével is fenye-
getőzött . A császár követségbe küldöt te a kagánhoz 
Elpidiost, a patríciust Komentiolosszal. 

Kedrénos elbeszélése mindenestül Theopha-
nésre megy vissza. 

Zonaras XIV 12,3-10 
A kagán telhetet len lóvén vagy ü rügye t keresvén 

a békeállapot megszakítására azt követelte, hogy a száz-
ezer a ranyhoz másik húszezret tegyen hozzá Bizánc. 
Miután a császár ezt a kiegészítést nem vállal ta, amaz 
hadba szállott a rómaiak ellen és Il lyricum sok városát 
kézre ker í te t te . A Hosszú F a l ledöntésével is fenyege-
tőzött . Maurikios követeket küldve a ba rbárhoz fegy-
verszünetet kö tö t t . 

Zonaras hí radása Theophanés közlésének tömö-
rí tet t visszaadása. Biztosan ezt az egyetlen forrást 
használ ta csak i t t auc torunk . 

Chronicon Monembasiae vv. 67 -82 (ed. DujSev) 
Amint pedig (a kagán) nem nyert meghallgatást , 

megszegte a szerződéseket s Augustae és Viminacium 
mellett — az utóbbi egy nagy Duna-sziget — elragadta 
Singidunumot, Trákia városát , amelyet őrizetlenül talált . 
E l ragadta ezenkívül Anchialost , amely m a Mesiné Make-
dóniában, és sok más várost is kézre ker í te t t , amelyek 
Tllyricumhoz ta r toz tak . E l j ö t t egészen Bizánc elővárosai-
ig, mindent dúlva, fosztogatva, s a Hosszú F a l a k ledön-
tésével fenyegetőzött . Embere i közül n é h á n y a n Aby-
dosnál a tengerszoroson átkeltek, Ázsia területei t is 
dúlták, fosztogat ták s az tán ismét visszatértek. A csá-
szár pedig követségbe kü ldö t te a kagánhoz Elpidiost, a 
patríciust Komentiolosszal. 

A monembasiai krónika szerzője mondanivaló-
jának zömét Theophanéstől és Theophylaktostól 
veszi á t . Ismeretlen forrásból merít i az t a közlést, 
miszerint ekkoriban az avar sereg egy része rövid 
időre Ázsiába is á tkel t . A szavak, amelyekel ezt az 
ismeretlen kútfőből ve t t értesülést megfogalmazza 
a krónikás, részben Prokopiostól (Bell. Pers . I I 4,9) 
kölcsönözöttek. Prokopios egy jóval korábbi , 539 — 
540 körüli „ h u n " kalandozó vállalkozást írt le az 
adot t helyen. Valószínű, hogy Bizánc elővárosainak 
az említése is Prokopiostól (Bell. Pers . I I 4,4) 
került á t a monembasiai krónika t ex tusába . (Hogy 

9 1 



a kagán embereinek vízre szállása 584-ben nem elkép-
zelhetetlen, ezt m u t a t j á k a feljebb a 22. paragra-
fusban idézett forráshelyek.) 

Euagrius VI 10 (p. 228, 21-26) 
Mialatt ezek folytak, az avarok kétszer az úgyne-

vezett Hosszú Falig hatol tak, ostrommal elfoglalták 
Singidunumot, Anchialost, egész Hellast, más városokat 
és őrállomásokat, a lakosokat rabságba hurcolták, min-
dent feldúltak és perzseltek, miközben a sok csapattest 
keleten időzött. 

Az idézet elején álló időhatározó mondat az 
euagrosi elbeszélés megelőző részére utal, ahol a 
Sassanida birodalom ellen harcoló bizánci csapatok 
zendüléséről esett szó. Ami maguknak az avar ka-
landozásoknak a kérdését illeti, bizonyos, hogy 
Euagrios pár mondata nem egyetlen, hanem leg-
alább két beütésről szól. Sőt az sem lehetetlen, hogy 
a valóságban ennél is több különböző nomád invá-
zió emlékezete mosódik egybe az egyháztörténet 
citált részletében. A fogalmazás ugyanis olyan, 
hogy a „kétszer" szorzószámnév csak a Hosszú 
Falig való előnyomulás mozzanatához kapcsolódik, 
s ebben az esetben az egyéb felemlített helyek el-
leni támadások egy része kettőnél is több hadmenet 
keretébe illeszkedett. Singidunum és Anchialos neve 
(s ta lán a Hosszú Fa l szerepeltetése is) majdnem 
bizonyossá teszi, hogy az Euagriosnál összevontan 
jelzett kalandozások egyike a jelen paragrafus 
tá rgyá t képező avar beütés volt. 

Nicephorus Callistus Xanthopulus XVIII 14 (p. 356 C) 
Mialatt keleten így állottak az ügyek, az avarok 

két ízben hajtottak végre előhatolást az úgynevezett 
Hosszú Falig ; Anchialost, egész Hellast, más városokat 
és őrállomásokat megostromoltak, lakóikat rabságba 
ha j to t ták , egy részüket tűzzel perzselték fel, más részü-
ket kíméletlenül feldúlták, miután komoly ellenállásba 
nem ütköztek, hiszen a csapattestek zöme keleten idő-
zött. 

Nikóphoros Euagriosnak előzőleg idézett és 
kommentált elbeszélését vette át némi stiláris vál-
toztatással. 

Iohannes Ephesinus, Argumentum libri VI, сир. 45—19 
(p. 209,32—210,2) 

45 : ama barbárok csúf üstökös (értsd : varkocsos?) 
népéről, akiket avaroknak neveznek. 4(3 : hogyan vo-
nultak ki az avarok és hogyan vettek be ostrommal 
nagy városokat és sok erődített helyet. 47 : a rémületről 
és reszketésről, amely Konstantinápolyban t ámadt , 
midőn mi is ott voltunk. 48 : a szlávok országának elfog-
lalásáról és pusztításáról. 49 : Anchialos város pusztítá-
sáról ós a meleg fürdőkről, amelyek abban voltak. 

A következő Michael Syrustól vet t idézet kom-
mentá r j a egyben az itt közölt szöveghez is szól. 

Michael Syrus X 21 (vol. II p. 361— 363) ~ Iohannes 
Ephesinus' VI 45-49 (p. 259,20-260,32) 

A rómaiak ellen t ámadás indult ama csúnya haj -
fonatokat viselő barbárok népe részéről, akiket avarok-
nak neveznek és akik kelet határairól költöztek á t és 
jöttek ki ; ugyancsak a szlávok (szklavinok) nyugati 
népe részéről s ezenkívül még az úgynevezett langobar-
ilok részéről is, akik szintén a kagánnak, azaz az avarok 
királyának voltak alávetve. Felkerekedvén hát a rómaiak-
tól két várost és egyéb táborhelyeket ragadtak el ost-
rommal, a lakosoknak pedig ezt mondot ták : „Menje-
tek el, vessetek, arassatok ós mi az (eddig fizetett) adó-
nak csak a felét szedjük be tőletek". Ha a császár nagy 
árkot nem húzatott volna Hadrianopolison kívül, akkor 
még a császárvárosra is szemet vetettek volna. A csá-
szár és csapatai megrendültek és megrémültek. A ha tvan 
mérföldre fekvő külső falhoz egy hadsereget küldöttek 
ki s a szükséghelyzetben az egyház klerikusai közül is 
többeket besoroztak. E sietős mozgolódás során minden-
felé testőröket küldöttek újoncok válogatása céljából. 

Ezek kimenvén sok ba j t okoztak, elragadták az apáktól 
a gyermekeket. A vidékekről sokat elvittek. Lovak, 
bikák sőt még tyúkok beszolgáltatását is kivetették az 
emberekre minden vidéken. A szlávok (szklavinok) 
mindenfelé zsákmányoltak. Erős szekereiken elvitték az 
egyházak istentiszteleti tárgyai t és nagy cibóriumait, 
így a korinthosi egyházét is, amelyet fejedelmük sátor-
ként áll í t tatott fel és abban székelt. A rómaiak felbérel-
ték az anták népét, akik rácsaptak a szlávok (szklavi-
nok) földjére, azt elfoglalták, prédálták, majd az értékek 
elhurcolása u t án felperzselték. Területük a Duna elne-
vezésű folyótól nyugatra van. Amidőn a szlávok (szkla-
vinok) meghallották ama területük kirablását, felbő-
szültek mint oroszlán a prédájára , sok ezren gyűltek 
össze s mérhetetlen pusztítást vittek véghez. A császár-
városba hatolni és azt ostrommal bevenni, ehhez nem 
voltak elég erősek. Anchialos város és az ott levő meleg 
fürdők felé fordultak. Az ot t levő hadsereg sokukat 
lemészárolta, végül azonban a falak szétrombolása u tán 
megtalálták o t t a bíborruhát, amelyet Tiberios felesége, 
Anastasia a jánlo t t fel ós ajándékozott oda a hely egy-
házának, amidőn a meleg fürdőkben járt. A kagán fel-
öltötte az elvett bíborruhát és így szólt : „Akár akar ja 
a rómaiak császára, akár nem, nekem adatott az uralom". 
Rövidesen azonban megrémítette őt a hír, hogy a türkök 
népe már nyomában van. Félve, hogy ezek az ő famíli-
á já t ós minden holmiját elrabolják, maga Sirmiumba 
ment el s vele emberei. Visszavonultak, miu tán nyolc 
kentónarion aranyat küldöttek nekik. 

Iohannes Ephesinus szír kéziratában maga a 
szöveg a VI. könyv 37. cap ú t ja közepétől elveszett, 
a tartalomjegyzék azonban a VI. könyv elején ere-
detiben fennmaradt . Ebből megelőzőleg adtuk a 
45 — 49 fejezetek címét illetőleg tartalommegjelö-
lését. Michael Syrus i t t szóban forgó elbeszélése 
olyan mér tékű egyezést m u t a t ephesosi János kér-
déses caput jainak a foglalatával, hogy nem lehet kétsé-
ges : a késői szír egyháztörténetíró elődjének az elbe-
szélését reprodukálja. Brooks ehhez képest a maga 
mérvadó lohannes-Ephesinus-kiadásában lenyom-
ta t j a és lat inra is átülteti szír Mihály megfelelő rész-
leteit. Mi itt egészében Brooks latin fordítására tá-
maszkodunk, nem tévesztve azért szem elől Chabot 
francia verzióját sem. — Anchialos elfoglalása, a 
közelében levő termák (Aquae Calidae) szerephez 
jutása s a kagán ot tani tartózkodása a balkáni 
invázió során olyan részletek, amelyek Theophy-
laktos Simokattés e paragrafusbeli elbeszélésében 
(1 3,13 — 4,8, lásd feljebb) is felbukkannak. A két 
híradás, a Simokattés-féle és az ephesosi János-féle 
nyilvánvalóan ugyanarról az avar betörésről tájé-
koztat. Legfeljebb annyi a különbség, hogy a szír 
egyháztörténetíró a kagán szláv segédnépeinek a 
szerepét állítja előtérbe s szól egy sor olyan mozza-
natról is, amely Theophylaktosnál említetlenül 
marad. Ez utóbbiak közül figyelmet érdemelnek 
a következők. Mint a népvándorlás korában annyi-
szor, a római birodalom paraszt alatt valói bizonyos 
értelemben szabadítókat láthatnak a „barbárok-
ban", mer t elviselhetetlen adóterheik csökkennek 
a császári közigazgatás megszűntével ; az avarok is 
csak a felét kívánják a birodalom által behaj to t t 
adóknak. Érdekes tudni, hogy a bizánci diplomácia 
az antákkal t á m a d t a t j a há tba az al-dunai szlávokat 
(szklavinokat), akik az avar kagán fősége alat t dúl-
ják a Balkánt egészen Korinthosig. (I t t jegyzem 
meg : a szklavinoknak a Dunától nyugatra lokali-
zálása valószínűleg úgy érthető, hogy a folyó torko-
latától illetőleg közvetlenül a torkolat előtti sza-
kaszától nézve adja meg a nép települési helyét a 
szerző.) Különösen érdekes tudni, hogy a türkök, 
akik mint, szökött alattvalóikat üldözik az avarokat, 
584 — 585 t á j án olvan közel vannak az avarok kö-
zép-dunai hazájához, hogy a kagán sa já t famíliáját , 
értékeit féltve vonul haza Anchialos alól. Ez a. tör-
téneti pillanat látszik annak, amelyben a türkök a 
legtávolabbra hatoltak előre nyugat felé. — A 
langobardok részvétele a Bizánc elleni háborúban 
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vagy úgy értendő, hogy a kagán szövetségeseiként 
(ezt fejezné pontatlanul ki alattvalói mivoltuk emlí-
tése) Itáliában t ámadták a birodalmi területeket 
langobardok (vö. L. M. Hartmann, Geschichte 
Italiens im Mittelalter I I 1., Leipzig 1900, Gl —66), 
vagy az Itáliába vándorlásból kimaradt pannóniai 
langobardok vettek részt a kagán tényleges alatt-
valóiként a balkáni invázióban. A cibórium, 
görögösen kibórion a keleti rítusú templomok oltár-
asztala feletti díszes baldachin (Berki F., Az ortho-
dox kereszténység, Budapest 1975, 271 az újgörög 
kiejtésű kivórion elnevezéssel ír ja le). Ez valóban 
némileg emlékeztethetett a vándorló, kalandozó 
pogányok sátorára, ami magyarázatul szolgál a 
korinthosi cibóriumról szóló elbeszélésre. — Az 
utolsó mondathoz lejjebb a 28. paragrafusban fű-
zünk magyarázatot . — A szír kéziratban sok a hiba, 
az elírás, amit Chabot a maga kiadásában az arab 
fordítás kéziratára támaszkodva igyekszik korri-
gálni. Több helyt azonban így sem sikerül teljesen 
kielégítő textust rekonstruálnia. Ehhez képest az 
interpretáció Brooks és Chabot figyelmeztetése 
szerint néhány ponton bizonytalan. Magam a fen-
tiekben elsősorban Brooks latin, pár helyt Chabot 

francia átültetését követtem. Tartalmilag jelentős 
eltérés aligha tételezhető fel a két szakember kon-
jckturális értelmezései és az egykori romlatlan szö-
veg mondanivalója között. Hogy F . Altheim és 
R . Stiehl cikke (Michael der Syrer über das erste 
Auftreten der Bulgaren und Chazaren : Byzantion 
28 [1958] 105—118) a szír fogalmazás finomságainak 
a felismerésében s így az árnyalatok jobb vissza-
adásában előrelépést jelenthet az előző fordítások-
hoz képest, ez valószínű ; magam nem lévén specia-
lista, ebben a kérdésben önállóan nem foglalhatok 
állást. Azt viszont az avar történelem ós forrásai 
ismeretében biztosan állíthatom, hogy amit Mi-
chael Syrus a fent idézett passzus u tán a bolgárok és 
а kazárok első fellépéséről elmond, az szöges ellen-
tétben a szóban forgó cikk íróinak a nézetével 
lohannes Ephesinus művéből merített anyag nem 
lehet. Az utóbb említett auctor ugyanis kortárs 
t anú ja volt az avarok első megjelenésének a bizánci 
birodalom határain : teljes képtelenség róla olyas-
minek a leírását feltételezni, mint amit Michael 
Syrus kérdéses részlete tartalmaz, hogy ti. az avarok 
Anastasios császár (491—518) óta dúlták Moesiát 
és Dáciát. 

28. § 
ELŐBB S I K E R T E L E N , UTÓBB EREDMÉNYES B É K E K E Z D E M É N Y E Z É S A BIZÁNCI DIPLOMÁCIA 

R É S Z É R Ő L (VALÓSZÍNŰLEG 584 T E L É N ÉS 585 TAVASZÁN)18 

Theophylactus Simocatta 1 1,6 — 6,6 
Három hónap elteltével a rómaiak követséget indí-

to t tak a kagánhoz, és jelezték a háború befejezésére irá-
nyuló szándékukat. Elküldötték Elpidiost, ezt a 
senatus tanácsába felvett férfiút, aki korábban Szicíliát 
kormányozta, és a praetori rang emelvényére hágott. 
Ez utóbbi tisztség nem kis kitüntetést jelent a rómaiak-
nál. Követtársul ad ták mellé Komentiolost, ezt a csá-
szári testőrök sorából kiemelkedő férfiút, akit a rómaiak 
latin nyelven a skribón rangelnevezéssel illettek. Mind-
ketten a kagánhoz jöttek Anehialos alá és fegyverszüne-
tet kértek, ahogy utasításuk szólt. A kagán nem ismert 
határt az igazságtalan, bántó viselkedésben, s elbizako-
dottan még az úgynevezett Hosszú Falak lerombolásá-
val is fenyegetőzött. Elpidios engedékeny türelemmel 
fogadta szavait, de ezzel sem tudta enyhíteni felfuval-
kodott gőgjét. Komentiolos viszont büszkén csillogtatta 
meg nemes ékesszólását úgy, hogy a szabad római lel-
kületet makulát lanul megőrizte, mint valami tiszteletre 
méltó úrnőt hálószobájában, s nem fertőzte meg azt 
szemérmetlen haj bókolással. Ilyen szavakat szólt a 
kagán s mellette az előkelő avarok jelenlétében : „Kagán, 
a rómaiak úgy vélték, hogy tiszteled atyáid isteneit, 
szégyellned megsérteni az esküddel és jobbod nyújtásá-
val megpecsételt barátságot, semmiképpen nem vete-
medsz a szerződések megszegésére, nem döntőd porba 
a béke szövegét hordozó táblákat , ellenkezőleg, emléke-
zetedben tar tod a császár sok ajándékát és a rómaiak 
jóindulatát, soha sem felejted az elődeiddel szemben 
gyakorolt jótéteményüket, vagy mondhatnánk úgy is 
vendégszeretetüket s még azt sem tűröd el, ha mások, 
akik a te hatalmad alat t állanak, a rómaiaknak igazta-
lanul baj t okoznak. Mert illő, hogy a fejedelmek alatt-
valóiknál megfontoltabbak legyenek, s ilyeneknek mond-
ják is őket, hogy amennyivel magasabban állanak a 
hatalomban, annyival különbek legyenek erény dolgá-
ban is. Ezért borítják a rómaiak a békeviszonyból fakadó 
jóindulattal a feledés fátylát az általad korábban elkö-
vetett szörnyűségekre, felejtik el sok igazságtalan ko-
dásodat, s emberszeretetben minden más népet felül-
múlva mindeddig meg sem mozdították fegyvereiket 
а bántalmak viszonzására törekedve. Bár fiatalos hety-
keséggel korábban sok igazságtalanságot követtél el, a 

18 Szádeczky 72 — 73 ; Avenarius 95; Gibbon-Bury 
V 54; Grafenauer 56; Hauptmann 148, 157 —159; 
Ilaussig 401 ; Kulakovskij I I 449 ; Lebeau—Saint-Mar-
tin X 207 — 209; Lcmerlc 1954, 290 291 és 1963, 12, 

rómaiak oly sokra becsülik a leendő nyugodt békét, hogy 
búcsút mondanak a bosszúállás gondolatának. Ám ha 
egyszer az igazság szeme vak, a gondviselés lábai sántí-
tanak nem lévén képesek méltó büntetést szabni tet-
teidre, és nincs isten számodra sa já t önkényes akarato-
don kívül, úgy a rómaiak nem felejtik el a bátor férfi-
erény gyakorlását. Ellenkezőleg, a legnagyobb háborút 
készítik majd elő gondosan ellened, és nagy vérontást 
fog véghez vinni kezük. Hasznosabb ugyanis számukra 
a háború a békénél, ha az ellenfél nem akar nyugton 
maradni. Ugyan mi dicsőbb az egykori rómaiak orszá-
gánál, akik küzdöttek szabadságukért, jó hírükért, 
hazájukért és gyermekeikért? Ha bizonyos faj ta közön-
séges madarak közt is erős harc, őrjöngő összecsapás 
kerekedhet, csak hogy alul ne marad janak s egyik ne 
kényszerüljön engedni a másiknak, mit kell akkor gon-
dolnod az emberekről s éppen a rómaiakról, erről a leg-
harciasabb népről és legnevezetesebb birodalomról ! Ez t 
nem egykönnyen lehet lebecsülni, legfeljebb történelme 
kezdetén kerülhetett ilyesmire sor. Ne légy hát nagyra 
mostani gonosz és hitszegő tetteiddel. Mert talán helyén-
való lehet igaz sikerekkel büszkélkedni, ám ha valaki 
gonoszsággal kérkedik, ezt az elvakult gőg és nem a 
dicsőség számlájára illik írni. Nagyszabásúak kevéssel 
ezelőtti harci tetteid, amelyek persze vétkes meggondo-
latlanságból fakadtak, ám mindennél nagyobb a rómaiak 
hatalma, a császár előrelátása, alattvaló népeinek segítő 
csapata, pénzeszközeinek súlya, istenfélő és ezért hatal-
mat jelentő buzgósága, amely a föld minden népéét 
felülmúlja. Te mindezzel szemben csupán hadakozni 
akartál, ám nem gondoltál arra, hogy hogyan alakulhat 
ez a dolog. Milyen megbélyegzés éri híredet a szomszédos 
népek szemében, ha hálátlannak mutatkozol a rómaiak-
kal szemben? Mi maradhat ez esetben szavahihetőséged 
zálogául? Saját isteneidet bántod meg, esküdet SZeged, 
a fegyverszünetet megsérted, jótevőidnek rosszal fizetsz. 
Nem hatnak rád az ajándékok, amelyek lekötelező ere-
jét pedig tisztelned illene. Hagyj minket bókén élni ! 
Ne használd a számodra kedvező alkalmat gonosz te rv 
szövésére, ár tani próbálva — kizárólag azért, mert szom-
szédaid — azoknak, akik igazságtalanságot nem követ-
tek cl ellened ! Tartsd tiszteletben sa já t méltóságodra 

- gondolva ezt a római földet, a miénket ! Ez vált mene-

23; Olajos 1 5 4 - 1 5 8 ; Stratos T 32; Szádeczky, Ost.-
grenze 270; Szymanski 37 — 38; Thiess 270; vö. Arta-
monov 140; Gumilev 108. 
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(lékeddé, magához ölelte a földönfutót és idegent, ott-
hont adott a jövevénynek, amidőn az ősi keleti törzsről 
levált a te néptöredéked. A vendégbarátság szép tör-
vényét ne szegd meg, hadd emlegessék emberségedet az 
emberek s eseted arra taní tsa a rólad hallókat, hogy a 
bajok forrása az istenfélő jámborság megvetése. Ha 
pénzre vágysz, ezt a kívánságodat már eddig is teljesí-
tették a rómaiak. Becsvágyó ez a nép, kincse a nagy-
lelkűség és bőkezűség. Széles föld a tiéd s ráadásul a 
hossza is nagy, úgyhogy lakosai soha sincsenek terület 
szűkében, s bőségben dúskálhatnak, akik oda kerülnek. 
Térj hát vissza országodba, amelyet a rómaiak bőkezű-
sége neked jut tatot t , s fegyveres hatalmadat ne terjeszd 
saját határaidon túlra ! H a még olyan hevesen szágul-
danak is, nem árthatnak a szelek az erős magas fának, 
amelynek sűrű a koronája, szilárd a törzse, életerősek a 
gyökerei, kiterjedt az árnyéka, s amelyet az évszakok 
sora növel, meg a víz, akár öntöző árkokban, akár égből 
hulló eső formájában folyik körülötte ós táplálja. Akik 
viszont féktelenségükben sa j á t határaikon túlra teszik 
lábukat, a megérdemelt bűnhődés hatása alatt nagyon 
későn térnek csak józan eszükre, amikor a csapásoknál 
is bántóbb szégyent alig képesek elviselni." Miután e 
nagyszabású érvelés szavai elhangzottak, a kagán indu-
latos szívót forró vérhullám öntötte el, egész arca kipi-
rult a haragtól ; közben szeme a bosszúság lángjától 
sárgásán villogott, és egész külsejével világosan mutat ta , 
hogy nem fogja kímélni a követeket. Amint szemöldöke 
magasra emelkedett, majdhogy homloka fölé nem ugrott, 
Komentiolos feje felett beszéde miatt valóban a leg-
nagyobb veszedelem lebegett. A barbár semmibe véve a 
követeknek kijáró tiszteletet Komentiolost megalázóan 
megkötöztette, lábait l'akalodába szoríttatta, a követi 
sátrat leszakíttatta s ennek nyomán egy helyi szokás 
értelmében halálbüntetés fenyegette őt. Másnap aztán 
indulata csillapodóban volt, ós az avar főemberek is 
meggyőző szavakkal igyekeztek szelídebbre hangolni 
fejedelmüket : rábeszélték, hogy ne mondjon ki halálos 
ítéletet Komentiolosra, meggyőzték, hogy elegendő a 
megkötöztetésig elmennie a követek bántalmazásában. 
A kagán igent mondott minderre, a megalázott férfiakat 
visszaküldte a császárhoz, megajándékozva így őket a 
már nem remélt megmeneküléssel. — A következő évben 
ugyanilyen követségjárásra kijelölve Elpidiost küldöt-
tek el s ő a kagánhoz érkezve kérte, jöjjön az ő társasá-
gában egy követ a császárhoz, hogy felújítsák a fegyver-
nyugvást 8 a megegyezés szerinti óvpónzt ú j a b b húszezer 
arannyal egészítsék ki. A kagán magáévá t e t t e a szóbeli 
ajánlatot és Targitiost, ezt az avarok törzsétől nagyra 
becsült férfit küldte el a császárhoz Elpidiosszal. Mind-
ketten az uralkodó elé járul tak, s határozat és megegye-
zés született, hogy vagy hozzátesznek a rómaiak a nyolc-
vanezer aranyhoz még húszezret, vagy ennek elmulasz-
tása esetén vállalniok kell a háborút. Úgy tűn t , a béke-
szerződés ismét életbe lépett ós a háború fegyvernyug-
vásba torkollott. Ám rövid idő múltán a jó békés légkör 
megromlott s az avarok törzse ismét a rómaiak ellen for-
dult, csak éppen nem nyíltan, hanem könnyebb uta t 
választva ravaszabbul. 

Komentiolos retorikus hangvételű beszéde min-
den bizonnyal Theophylaktos alkotása egészében 
véve, mint ahogy az antikvitástól fogva a görög 
ós római történetírók előszeretettel adnak szónok-
latokat a történelmi szereplők szájába. Persze 
azért az avarok tör ténete szempontjából ez a mes-
terségesen konstruált beszéd sem érdektelen, mert 
a historikustól alapul vett szituáció bizonnyal a 
valóságot tükrözi. Fontos például megfigyelnünk, 
hogy Komentiolos szavai Szerint a követséget 
fogadó kagán nem azonos azzal, akit az avarság 
nyugatra menekülésekor a bizánci császár pártfo-
gásába vett, nem azonos tehát Bajánnal : Baján 
fia ül már a trónon, ezért mondhat ja a bizánci 
követ, hogy az elődöknek ( !) adott menedéket a 
császár, amidőn földönfutókként a birodalom szom-
szédságába érkeztek. — Figyelemre méltó, hogy a 
sátorfa leszakítása a halálra ítélés jelképes kifeje-
zése lett volna az avaroknál. Vajon akad-e ehhez 

analógia a steppei népek etnográfiájában? — Theo-
phylaktos elbeszélésének néhány pon t já t a jelen 
paragrafus végén olvasható és ott kommentált 
Michael-Syrus-passzus látszik érthetőbbé tenni. 
Innen sej thet jük, hogy Komentiolos beszédében a 
rómaiak bőkezűségének az említése a korábbi 
80 000 arany évpénz felújítására célozhat, s hogy 
Elpidios második követsógjárásakor már nem An-
chialiosban, hanem Sirmiumban találta a kagánt.— 
Elpidiosnak a kagánhoz utazása s azután Targi-
tiosszal való visszatérése Konstantinápolyija hosz-
szabb időt vehetett igénybe. Legkorábban tavasz 
végére gondolhatunk, mint a definitív békekötés 
idejére. — Komentiolos beszédében a „szerinted az 
igazság — büntetést szabni tet teidre" részlet görög 
eredetije annyira homályos fogalmazású, hogy for-
dításunk helyessége bizonytalan, de jobb értelmet 
kielemezni a hagyományozott szövegből nem tud-
tunk. 

Theophanes a. m. 6075 (p. 253,11 — 14) 
A császár Elpidios patríciust Komentiolosszal küldte 

ki követségbe a kagánhoz. S a barbár a szerződéses adók-
ban való megállapodás alapján hozzájárult, hogy bóké-
ben marad. 

Theophanés Theophylaktos hosszú elbeszélését 
sűríti két mondatba. 

Cedrenus vol. I p. 692,5—8 
A császár követségbe küldte a kagánhoz Elpidiost, 

a patríciust Komentiolosszal. S a barbár a szerződéses 
adókban való megállajxjdás alapján hozzájárult, hogy 
békében marad. 

Kedrénos Theophanés elbeszélését szolgai mó-
don követi i t t . 

Zonaras XIV 12,10 
Maurikios követeket küldve a barbárhoz fegyver-

szünetet kötött . 
Zonaras rövid híradása Theophanésből veszi 

anyagát . 

Chronicon Monembasiae vv. 80 — 83 (ed. Dujcev) 
A császár pedig követségbe küldötte a kagánhoz 

Elpidios patríciust Komentiolosszal, s miután a szerző-
déses adójat emelte, a barbár hozzájárult, hogy békében 
marad. 

A krónika szerzője jelentéktelen változtatással 
amely Theophylaktos közvetlen ismeretéről, tanús-
kodik, Theophanés szövegét vette át . 

Michael Syrus X 21 (vol. II p. 363) ~ Iohannes Ephe-
sinus VI 49 fin. (p. 260, 28 — 32) 

Rövidesen azonban megrémítette őt (ti. a kagánt) a 
hír, hogy a türkök népe már nyomában van. Félve, hogy 
ezek famíliáját és minden holmiját elrabolják, maga s 
emberei Sirmiumba mentek el. Visszavonultak amonnan, 
miután nyolc kenténarion aranyat küldöttek neki. 

Az itt idézett részletet teljes szövegösszefüg-
gésében ad ja feljebb a 27. paragrafus. — Hogy 
Iohannes Ephesinusnál a kenténarion tízezer bi-
zánci aruny solidusnak a jelölésére szolgáló kifeje-
zés, ezt E . Stein (Studien 80 81) bizonyította 
Iohannes Ephesinus VI 8 (p. 225,5 — 0) és Menan-
dros Protéktór fr. 30 — 40 (EL p. 199 ,13-15 et 
30 — 31) összevetése alapján. A kagán hadmeneté-
nek a befejezéséről s a békeállapot helyreállításáról 
szóló thcophylaktosi és itteni híradás hipotetikusan 
talán így egyeztethető. Bizánc először — vagy még 
a tárgyalások előtt vagy azok megkezdésével egy-
időben — a régebben szokásos 80 000 aranyat 
fizette ki az avar fejedelemnek. Ő erre, és mert 
t a r to t t a törzsországa elleni türk támadástól , vissza-
vonult Anchialostól Sirmiumba. Komentiolos, aki 
Elpidiosszal 584 vége felé még Anohialosban kereste 
fel a kagánt (Theophyl. Sim. I 4, 7), a Theophylak-
tosnál olvasható beszédében (I 5, 12 —13) céloz is 
arra, hogy a császár nem fukarkodik a pénzzel ; ez 



á megjegyzés a 80 000 arany azonnali kifizetésére 
utalhat . Később (már 585 tavasza tá ján) következ-
tek a további diplomáciai tárgyalások Elpidios 
illetve Targitios közreműködésével (Theophyl. Sim. 

I. 6, 4 — 5), amikor a nomád uralkodó már vissza-
húzódott Anchialostól Sirmiumba, s amikor a vég-
leges megállapodás létrejött az évpénz százezer soli-
dusra emeléséről. 

29. § 
A KAGÁN BIZTATÁSÁRA BIZÁNCOT MEGTÁMADÓ SZLÁVOK S I K E R E I ÉS KUDARCAI (VALÓSZÍNŰLEG 

585 [VAGY 586?] MÁSODIK FELÉTŐL 586 [VAGY 587 ?] NYARÁIG)19 

Theophylactus Simocatta I 6,6 — 7,6 
Ügy tűnt , hogy a békeszerződés ismét életbe lépett, 

és a háború fegyvernyugvásba torkollott. Ám rövid idő 
múltán a jó békés légkör megromlott, s az avarok törzse 
ismét a rómaiak ellen fordult, csak éppen nem nyíltan, 
hanem könnyebb utat választva ravaszabbul. Támadásra 
küldte a szlávok népét, és igy a rómaiak földjének leg-
nagyobb része a dúlás áldozatául esett. Szinte rohanva 
hatoltak az úgynevezett Hosszú Falakig s egyszerre 
tűnve fel a lakosság szeme előtt nagy öldöklést ha j to t tak 
végre. Emia t t megijedve a császár őrizet alá vette a 
Hosszú Falakat és kivezette a városból a környezetében 
lévő csapatok tömegét ; ezzel amúgy rögtönözve szá-
mottevő védelmi vonalat alakított ki a város körül. 
Komentiolos ekkor nem jelentéktelen parancsnoki meg-
bízatást kapot t , s Trákiában felvonulva elűzte a szlávok 
tömegeit. Elérkezett az Erginias elnevezésű folyóhoz, 
váratlanul csatasorba állva erőteljes t ámadás t intézett 
a szlávok ellen, és hirtelenében nagy öldöklést vitt végbe 
a barbárok soraiban. Ennek nyomán a császár újra főve-
zérré kinevezve indította őt útnak, római méltóságokkal 
tüntet te ki, és azt a katonai rangot is elnyerte, amelyet 
a rómaiaknál a magister mili tum praesentalis elneve-
zéssel illetnek. Aztán még a nyár folyamán összegyűjtve 
a római haderőket Adrianopolishoz ment s Ardagastosba 
ütközött, aki nagy tömeg szlávot, jelentős létszámú 
hadifogoly-csoportokat és fényes hadizsákmányt vitt 
magával. Az éj elteltével kora reggel Ansinon erődje 
közelébe vonult, és derekasan megütközött a barbárok-
kal. Az ellenség visszavonult, a fegyveres lökés futásra 
kényszerítette, kiűzték Astikéből, s a rómaiak férfias 
helytállása a szabadulás fényes napját hozta el a hadi-
foglyoknak. A fővezér győzelmi dalra zendíthetett , és 
diadalmi emléket állíthatott. 

Az előző avar támadás t (27 §) követő béke-
kötés (28 §), láttuk, feltehetőleg 585 tavaszánál 
előbb nem jött létre. Kérdés már most, hogy az a 
szerzőnktől rövidnek mondot t idő, amíg a béke-
állapotot az avar biztatásra meginduló szláv kalan-
dozás, ha formailag nem is, ténylegesen megsza-
kí tot ta , meddig tar to t t . Amennyiben csak egy-két 
hónapra becsüljük a kur ta fegyvernyugvást, úgy 
lehetséges, hogy már 585 nyarán (július tá ján?) 
megindult a szláv invázió. Amennyiben viszont a 
csekélyke békeidőszakot egy esztendő körülire 
becsüljük, úgy 586 tavasz végén vagy nyarán indul-
ha t tak kalandozni a kagánra hallgató szlávok az 
általunk eddig valószínűbbnek tekintet t kronológia 
értelmében, ha ti. a Sirmium eleste utáni két béke-
évet 582 — 584-re (s nem a kevésbé valószínű 583 — 
585-re) tesszük. Minthogy a szövegben Komentiolos 
új ra történő hadvezéri kinevezéséről olvasunk, fel 
kell tételezni, hogy a szláv betörés a következő év 
nyaráig tar to t t . 

Theophanes a. m. 6076 (p. 254,3 — 13) 
A kagán sietett a békét csellel megbontani. A szlá-

vok (szklavinok) népeit állította ugyanis fegyverbe 
Trákia ellen. Ezek a Hosszú Falakig hatoltak sok fog-
lyot, zsákmányt szerezve. A császár a palotaőrség csa-
patait kivezényelte a városból, ós a démosoknak is pa-
rancsot adot t a Hosszú Falak őrzésére. Komentiolost 
hadvezérré választotta ós felfegyverezve a barbárok 

ellen küldte. Ó váratlanul csapva le a barbárokra nagy 
tömeget elpusztított, és elűzte őket. Aztán Adrianopo-
lisban teremve Ardagustosba botlott, aki szlávok (szkla-
vinok) tömeget vitte magával hadifogolykat hurcolva. 
Erre rácsapva a hadifoglyokat megmentette és nagy 
diadalt ara tot t . 

Theophanes egész elbeszélése nem más, mint a 
megelőzőleg idézett Theophylaktos-passzus kivonata. 

Cedrenus vol. I p. 692,15 — 21 
A kagán megszegte a békét, és a Hosszú Falak felé 

fosztogatott, amidőn a rómaiak hadvezére, Komentiolos 
közeledett, és egyszerre az ellenségnek esve nagy töme-
geket megölt, a többieket pedig elkergette. Aztán 
(H)adrianopolis alá ment s rácsapott Ardagastosra, a 
szlávok hadvezérére, aki hadifoglyokat vit t el. Erre 
rávetve magát a hadifoglyokat megszabadította és nagy 
diadalt aratot t . 

Kedrénos némi lerövidítéssel és torzítással 
Theophanés híradását vette át. 

Zonaras XIV 12.11 — 12 
A kagán telhetetlen és szószegő lóvén, most csellel 

fordult a rómaiak ellen : maga csendben maradt , viszont 
a szlávok (szklavénok) egyes népeit készítette fel a 
rómaiak uralma alat t i terület fosztogatására, s ezek 
egészen a Hosszú Falig (dőre hatoltak. A császár ekkor 
Komentiolost állította hadvezérül a sereg élére, s általa 
egyszerre nekiment a barbároknak. El is űzte őket a 
római határok közül, miközben sokakat elpusztított, 
s az egész zsákmányt visszavette, a fogsába esetteket is 
megszabadította. 

Zonaras Theophanóst használja e híradása for-
rásául. 

Chronicon Monembasiae vv. 84 — 85 (ed. Duj&ev) 
Miután egy kis ideig nyugton maradt (ti. kagán), 

ismét megszegte a békét. 
Bár ezt a mondatot a krónikában nem az itt, 

a 29. §-ban, hanem a lejjebb a 30. §-ban szereplő 
háború említése követi nyomon, a fordulat Theophy-
laktosnak idetartozó passzusára megy vissza. A kró-
nikás, úgy látszik, olyan erősen rövidített forrása 
előadásán, hogy az avar felbujtásra megindult 
szláv és az ahhoz csatlakozó ú jabb avar inváziót 
egyetlen epizódként kezelte. A bevezető mondatot 
a szláv, a rá következőt az avar betörés elbeszélé-
séből vette át. Az előbbinél maga Theophylaktos, 
az utóbbinál Theophylaktos theophanési kivonata 
szolgált közvetlen előképül. 

Euagrius VI 10 (p. 228,21—26) 
A szöveg fordítását feljebb a 27. paragrafusban 

hoztuk. Az ot t megtárgyalt avar kalandozás más 
forrásokból ismert epizódjaira emlékeztetnek ugyan-
is a leginkább az Éuagrios-féle elbeszélés részletei. 
Az a körülmény azonban, miszerint az egyháztör-
ténetíró az avarok kétszeri ( !) Hosszú Falakig tör-
tént olőnyomulásáról beszél, azt valószínűsíti, hogy 
szeme előtt a jelen paragrafusban tárgyal t hadmenet 
is ott lebegett. Hiszen a szlávok az avar kagán 
ösztönzésére keltek hadra a birodalom ellen, táma-

19 Szádeczky 73; Avenarius 95 — 96; Grafenauer 
56; Haup tmann 155; Haussig 401, 402; Kulakovskij 
I I 449; Lebeau-Sa in t -Mar t in X 246; Lomerle 1954, 

290 — 291, 293; Lex. Ant. Slav. I 5 (W. Swoboda), I 46 
(M. Plezia) ; 
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dásuk félig-meddig a v a r hadivállalkozáenak volt 
elkönyvelhető. S ezek a szlávok, lá t tuk, Theophy-
laktos szavai szerint elérték a Hosszú Falakat . 

Nieephorus Gallistus Xanthopulus XVIII II (p. 356 G) 
A szöveg fordítását feljebb a 27. paragrafus 

ta r ta lmazta . Niképhoros Euagriosnak imént tár-
gyalt passzusát (VI 10) használja forrásként. Elbe-
szélésére így ugyanaz érvényes, amit az euagriosi 
híradás kommentár jában leírtunk. 

Andreas Dandulus p. 86, 27 — 32 
A fordítást és a kommentár t lásd feljebb a 25. 

paragrafusban ! Mivel Komentiolost említi a Hosszú 
Falakig nyomuló ellenség legyőzőjeként a velencei 
krónikás, valószínűleg a jelen paragrafusban tár-
gyalt esemény zavaros képe is a szeme előtt lebegett. 
Zavaros képről azért beszélek, mert a valóságban a 
kagántól Bizánc ellen uszított szlávok voltak 
Komontiolos ellenfelei s nem maga a kagán, mint 
Dandolo dogé mondja . 

30. § 
AZ AVAR KÖVET É V P É N Z É R T J Á R KONSTANTINÁPOLYBAN, UGYANAKKOR A KAGÁN HADDAL 

TÖR A BIRODALOMRA (58G [VAGY 587?] ŐSZÉN)20 

Theophylaetns Simocatta I 8,1 -II 
ősz kezdetén a barbárok ismét megszegték a szer-

ződéseket és a szövetséget nyíltan lábbal t iporták. 
Elmondom s nem titkolom el ennek az okát . Volt egy 
szkíta férfi, aki a Bookolabras elnevezést viselte. Ha 
erről a megnevezésről valamit világosan tudni kívánsz, 
mindjár t átteszem a nevet görögre. A szkítákéból a mi 
nemes nyelvünkre átültetve akkor talál juk el a helyes 
fordítást, ha mágust, illetőleg papot mondunk. Nos ez 
volt az, aki azidőtájt veszélyes vakmerőségre veteme-
dett. Együ t t hált a kagán asszonyai közül eggyel, és о 
rövidke gyönyör csalétkét bekapva halálos nagy vesze-
delem hálójába gabalyodott. Gyanította, liogy rossz 
cselekedete kiderülhet, és kézzelfogható bizonyítékot 
szülhet. Menekülni készült tehát vissza népe ősi törzsé-
hez, megnyerve magának a gepida alattvalók közül 
hetet. Az ősi törzset hunok alkotják, keleten laknak, s a 
perzsák szomszédai ; a többség számára ismertebb 
néven türköknek is mondha t juk őket. Átkelve a Dunán 
a libidinek városa (vagy : Libidina varos) felé tar to t t , 
ám a Duna őrzésére kirendelt római vezérek egyike el-
fogta, és ő nyíltan fe l tár ta származását, régebbi lak-
helyét és azt a gyönyörhajhászást, amely onnan való 
távozásra kényszerítette. Miután szerencsétlenségének 
előadása őszintének mu ta t t a , a vezér elküldte őt a csá-
szárhoz. Ennek következtében úgy tűnt , bogy a rómaiak-
kal fennálló fegyverszünet megszakad, és kitör a nyílt 
háború. Ugyanakkor Targitios követként éppen a csá-
szárvárosba érkezett, hogy betakarítsa a rómaiaktól az 
esedékes gazdag aratást, amelyet a szerződéses j uttat.fi-
sok évről évre termettek a kagánnak. Ez a császárt nem 
ok nélkül ingerelte haragra, hiszen joggal vélte, hogy az 
avarok nem kis mértékben becsapják, amidőn emez az 
évi gazdag pénzjuttatást , a béke fejében kijáró jövedel-
met. követeli, amaz mégsem marad nyugton, hanem 
Európát dúlja, és városokat tesz földönfutókká. Targi-
tios ezért kemény bánásmódban részesült és hat hónapra 
Clialkitis szigetére száműzték ; ily nagyra csapott a 
császár indulatának lángja. Annak a fenyegetése is fenn-
forgott, hogy halálos ítéletet mond ki a követre. A kagán 
emberei Scythia és Moesia szomszédos vidéki lakóit 
mind végigpusztították és sok várost is elfoglaltak, így 
Ratiar iát , Bononiát, Aquaet , Durostorumot, Zaldapát, 
Punassát, Marcianopolist és Tropaeumot. Egyébként ez 

a vállalkozás sok erőfeszítést kívánt ; nem ment ugyanis 
izzadság és gond nélkül а városok megszerzése. Igaz 
segített a hirtelen lerohanás sikerének nagy, lelkesítő 
hatása, amely leginkább hoz ellenállhatatlan csapást a 
könnyelmű ellenfélre. A császár Komentiolost állította 
a hadvezéri posztra és őt te t te meg az egész parancsnok-
ság irányítójának. 

Ugyanazon év őszének elején indult meg az ú j 
avar támadás, amely esztendőnek a nyarán az előző 
(29) paragrafusban megtárgyalt szláv invázió véget 
ért. — Mint feljebb a 25. paragrafusban láttuk, az 
Avarországból megszökött fősámán kiadatását már 
Sirmium kapitulációja alkalmával követelték az 
avarok ; úgy látszik azonban, hogy a császáriaknak 
évekig sikerült titkolni ós letagadni, hogy a Booko-
labras Bizáncba érkezett. Utóbb mégis valami hír 
a kagán fülébe ju tha to t t , s ezért szolgált a szökött 
alattvaló befogadásának az ügye casus belli-ként. 
- Az avarok által megtámadott helyek a Haimos 

(Balkán) hegység gerincétől északra, zömmel az 
Al-Duna vidékén feküdtek. I t t , úgy látszik, a bi-
zánci hadvezetés nem vethetet t be komoly erőket, 
mert azokat a kagán ösztönzésére megindult, szláv 
invázió (feljebb 29. §) a nyár végéig a császárváros 
közvetlen közelében kötötte le. Hirtelen átcsopor-
tosítani a csapatokat északra nem lehetett. A szö-
veg végén Komentiolos fővezérré való kinevezésé-
nek az említése alighanem egy ú j hadiévnek, 587-nek 
(vagy 588-nak ?) a beköszöntésére utal. — A Theo-
phylaktos-részlet egy passzusa („Igaz, segített a hir-
telen lerohanás — csapást a könnyelmű ellenfélre") 
a görög eredetiben annyira homályos szövegezésű, 
hogy fordításunk csak találgatja az egzakt bizo-
nyossággal ki nem hámozható értelmet. 

Theophanes a.m. 6079 (p. 257, 11 — 14) 
Ebben az évben az avarok kagánja a békeszerző-

dést felbontva Moesia ós Scythia ellen kezdett háborút, 
s szörnyen felforgatta Ratiar iát , Bononiát, Aquaet, 
I lurostorumot, Zaldapát és Marcianopolist. 

Theophanés híradása Theophylaktos elbeszé-
lésének egyetlen mondatra való lerövidítése. Mauri-
kios császár ötödik uralkodási évéhez (586 aug. 
14 — 587 aug. 13) fűzi az eseményt. 

20 Szádeczky 73—74; Avenarius 90; Gibbon — 
Bury V 54, 56 ; Grafenauer 56 — 57 ; Haussig 401 ; Kula-
kovskij I I 450; Lebeau —Saint-Martin N 2 4 7 - 2 4 8 ; 
Lemerle 1954, 290-291 és 1963, 12, 23 ; Nagy Ti 136; 
Stratos I 32; Szymanski 38; vö. Lakatos 102 — 104. 
A „Miracula S. Demetrii" I (13—15) 116 —175 előadásá-
ból ismert avar támadás Thessaloniké ellen Maurikios 
uralmának (582 — 602) egy olyan évében zajlott le, 
amidőn szeptember 22-e vasárnapra esett. A juliánus 
naptár szerint két ilyen esztendő volt : 586 és 597. Olyan 
argumentumról nem tudok, amelynek alapján teljes 
biztonsággal el lehetne dönteni, hogy a két dá tum közül 
melyik a valódi. Nem véletlen, hogy a modern kuta tók 
véleménye erősen megoszlik ; jól m u t a t j a ezt F. Barisic, 
Miracles de St. Démétrius comme source historique 
(szerbül, francia rezümével), Beograd 1953, 10 — 11 
táblázatos áttekintése. H a az 586-os dat.álást fogadnánk 

el, akkor i t t k e l l e n e s z ó l n u n k az avarok 
szept. 22 — 29 közt lefolyt eredménytelen ostromáról, 
amelyet Thessaloniké ellen intéztek. Mivel az ostrom 
idején Eusébios volt Thessaloniké érseke, s mivel Nagy 
Szent Gergely pápától az 597 — 601 évekből olvashatunk 
olyan leveleket (VIII 10, I X 156, 196, X I 55), amelyek 
ehhez az Eusébioshoz címzettek, magam forrásössze-
állításomban az 597-es évnél adom majd Szent Demeter 
csodái megfelelő fejezeteinek a fordítását. Persze nem 
kizárható azért a lehetősége annak, hogy 586 őszén ostro-
molta meg a kagán avar seregével ós szláv segédnépeivel 
Thessalonikót. P. Lemerle például, mint szives levélbeli 
értesítéséből tudjuk, a "Les plus anciens recueils des 
miracles de Saint Demetrius,, sa j tó alatt lévő II . köte-
tében, amely a görög szöveg kommentár já t adja majd , 
az 586-os évszám mellett foglal állást. 
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Chronicon Monembasiae im. 83 — 85 fed. Dujcev) 
Miután egy kis ideig nyugton maradt (ti. a kagán), 

ismét megszegte a békét, és szörnyű háborúban igázta 
le Seythiát és Moesiát igen sok őrállomást gyűrvén le. 

Az összetett mondat első feléhez feljebb a 29. 
paragrafusban fűztünk magyarázatot. A rövid szö-
veg második fele szól a jelen eseményről Theophanés 
és Theophylaktos elbeszélését a végsőkig lekurt í tva. 

Szádeczky-Kardoss Samu 
Olajos Teréz közreműködésével 

DTE QUELLEN D E R A WARENGESCH ГСНТЕ TV. : DAS ERSTE J A H R Z E H N T D E R GROSSEN 
AWARISCH-SLAWTSCHEN PENETRATION INS GEBIET DES BALKANS UND D E R ALPEN (582—592). 

1. TEIL : D I E EREIGNISSE DER J A H R E 582-586/587 

Auszug 

Dieser Artikel bildet die Fortsetzung von drei frühe-
ren Publikationen, die in Archaeologiai Értesí tő Bd. 105. 
(1978) und Bd. 106. (1979) erschienen sind. Die hier ins 
Ungarische übersetzten und kommentierten Quellen-
stellen ordnen sich in die folgenden Paragraphen ein : 
26.§ Zweijähriger Friedenszustand zwischen A waren und 
Byzantinern (Friedensbeginn wahrscheinlich um August 
582). 27. §. Der Khagan kündigt den Frieden, er selbst 
dringt bis zum Anchialos vor, seine slawischen Hilfs-
völker erreichen Korinth (wahrscheinlich Sommer und 
Herbst 584). 28. §. Zuerst ein misslungener, dann ein 
erfolgreicher Friedensantrag seitens der byzantinischen 
Diplomatie (wahrscheinlich Winter 584 und Frühling 

585). 29. § Erfolge und Misserfolge der von den Awaren 
gegen Byzanz aufgewiegelten Slawen (wahrscheinlich 
von der zweiten Hälf te des Jahres 585 [oder 586 ?] bis 
zum Sommer 586 [oder 587?]). 30. §. Der awarische 
Gesandte kommt nach Konstantinopel um das Jahrgeld 
zu übernehmen, gleichzeitig greift aber der Khagan 
bewaffnet das Reich an (Herbst 586 [587?]). Die Quellen 
werden in lateinischer bzw. latinisierter Form angeführ t 
und dadurch auch fü r den ungarisch nicht verstehenden 
Leser einigermassen zugänglich gemacht. 

S. Szádeczky-Kardoss 
unter Mitarbeit von T. Olajos 
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ELPUSZTULT ROTUNDÁK SZABOLCS MEGYÉBEN 

Nagykálló és Tiszadada 

Szabolcs megye számos álló és elenyészett román-
kori temploma között rotunda eddig nem volt ismeretes, 
pedig Gervers-Molnár Vera összefoglalása óta t u d j u k , 
hogy ilyenek nagy számban épültek az Árpád-kori 
Magyarországon.1 Mivel a megye határain kívül minden 
irányban megtalálható ez az épülettípus,2 úgy véltük, 
ha elpusztultak is, nem lesz hiábavaló munka nyomukat 
keresni a forrásokban. Ennek eredménye, hogy két nyír-
ségi kerek templomnak is nyomára bukkantunk. 

Nagykálló ban a középkor folyamán egyetlen, a 
Szent Kereszt tiszteletére épült templomot említenek, 
először 1332-ben.3 Egy 1483. évi adatból t u d j u k még, 
hogy tornya nincs és mindössze 10 márkát ér.4 Formájá-
ról a legtöbb információt Eggen mérnök jól ismert, de 
ebből a szempontból még nem vizsgált felmérése ad ja , 
melyet 1665-ben készített a kallói várról (1. kép).5 

A g-jelü épület — a hadiszertár a laprajzában 
egy Árpád-kori rotundát ismerhetünk fel. Ez volt Kálló 
plébániatemploma a középkorban. Azt, hogy eredetileg 
nein más célra és nem később építették, bizonyítja egy 

1636-ban készített jegyzőkönyv is, melyben a Kállay 
családnak a város birtoklásáért folyó perével kapcsolat-
ban a 80 éves Major András következő vallomását talál-
juk : ,, . . . jól emlékezem, hogy ahol egykor a templom 
állott, ezt most a kállói várban fegyvertárnak használ-
ják. A mellé a szentély mellé épült a vár és a város."6 

Ez a különben bizonytalanul értelmezhető szöveg Kálié) 
XVI. századi története és a rajz ismeretében világossá 
válik.7 

A 2. képen jól látható, hogy kerek hajójú, félkör-
íves apsziséi volt a templom, nyugati bejárattal. A hajé) 
és a szentély közötti nyílás diadalív vagy későbbi elfa-
lazásban nyíló aj tó lehetett . 

A templom korát a viszonylag pontos ábrázolás 
ellenére is csak nagyon bizonytalanul lehet meghatározni, 
mivel hasonlé) alaprajzzal a XI I . ós X I I I . században 
egyaránt épültek rotundák. Hogy nem épülhetett még 
korábban, azt a nyugaton elhelyezett bejárat teszi való-
színűvé.8 Ha a t a tá r já rás előtti korból származott, abban 
az esetben építtetőjéről nem tudunk semmit, mert Kálié) 

iU 
1. kép. Nagykálló vára a XVII . században 

Рис. 1. Крепость Надькалло в XVII веке 
Abb. 1. Die Burg von Nagykálló im 17. J h . 

2. kép. A rotunda, az udvarház és a kút a várban 
Pnc. 2. Ротунда, усадьба и колодец в крепости 

Abb. 2. Die Rotunde, der Herrensitz und der 
Brunnen in der Burg 

1 Gervers-Molnár V. V., A középkori Magyarország 
rotundái (Művészettörténeti Füzetek 4). (Bp. 1972) 

2 i. m. 1. kép. 
3 Pápa i tized-szedők számadásai 1281- 1375 (Vati-

káni Magyar Okirattár 1/1. (Bp. 1887) 247. 
4 Adatok az Egri Egyházmegye történelméhez 

(Kandra Kabos szerk.). I I . (Eger 1887) 228. 
5 Többek között közli Koroknay Gy. : A kállói vár. 

JAMÉ 2 (1961) XXIV. t . 1. 

6 Balogh I., Válságos századok 1526 — 1711 (Sza-
bolcs-Szatmár megyei történelmi olvasókönyv). (Nyír-
egyháza 1970) 49.; A latin eredeti: SzSz ML. Nagy-
kálló V. A. 2. 11. doboz. 1636/1813. A Leleszi Convent 
pecsétjével. 

7 Lukácsy G., Nagykédló Árpád-kori temploma és 
kapcsolata a török kori várral. SzabSzSz 15/3 (1980) 
48-55 . 

8 G. Molnár V., i . m . 3 4 - 5 . , 61. 
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3. kép. A tiszadadai református templom 1945-ben 
Рис. 3. Реформатская церковь в д. Тисадада в 1945 г. 
Abb. 3. Die reformierte Kirche von Tiszadada im Jahre 

1945 
4. kép. A régi templom kelet felől 

Puc. 4. Старая церковь с востока 
Abb. 4. Die alte Kirche von Osten her 

és birtokosai csak később tűnnek fel az oklevelekben.9 

H a a tatárdúlás után emelték, akkor a Balog-Semjén 
nembeli Ubul fia, Egyed kegyuraságát lehet feltételezni,10 

az építést pedig az 1250—1200-as évekre tehet jük. 
Meglepő, hogy egy viszonylag nagy mezővárosnak, 

mint а XV. századi Kálló, ilyen kis temploma volt még 
a középkor végén is, de a források ezt bizonyítják. A 10 
márka egy átlagos méretű, torony nélküli falusi egyház 
értékének felelt meg, amilyen a rotunda is volt (ugyan-
ennyit ért a ma is álló nyír tura i templom),11 mivel az 
oklevelek is csak a Szent Kereszt egyházról tesznek 
említést, ezért azt a rotundával kell azonosítanunk, mely 
azonban elpusztult. 

A város ma létező templomai között tehá t nem 
kereshetünk középkori eredetűt, ellentétben a Műemlék-
jegyzék adataival !12 Bizonyítja ezt az is, hogy Nagy-
kállót az 1560-as években a török támadás mia t t lakosai 
elhagyták.13 Később 1570-től a helyén építették föl a 
várat , és a város ezért máshol, addig beépítetlen terü-
leten, a mai helyén települt újra.1 4 Eredeti centruma a 
templommal és a Kállayak korábban már megerősített 
kúriájával (várkastéllyal)15 — Eggen rajzán a k-jelű 
épület, a kapitányi lak — a vár magja lett, s at tól kezdve, 
megváltozott rendeltetéssel, mindkét épület annak sor-
sában osztozott, míg II . Rákóczi Ferenc, katonai okok 
miat t le nem romboltatta.16 

Tiszadada református temploma szintén katonai 
cselekmény áldozata lett, 1944. október 31-én a vissza-
vonuló németek felrobbantották (3. kép).17 A felszaba-
dulás után (mielőtt a műemlékvédelem szervezete helyre-
állt vohia) a megmaradt romokat lebontották, hogy tég-
láit az ú j templom építéséhez használhassák fel, helyét 
pedig а ta la j elegyengetése után parkosították. 

A művészettörténeti irodalom mindössze egyszer 
említi a templomot, miszerint annak támpilléres, XV. 
századi gótikus szentélye volt, mely XI I . századi félkör-
íves apszidiollal zárult.18 Ezen az — inkább csak érdek-
lődésünket fölkeltő — adaton kívül elsősorban a község-
ben fellelhető néhány régi fénykép19 és visszaemlékezé-
sek segítenek a templom építészettörténeti értékelésében. 

Ha a bővítéseket képzeletben lebontjuk, a 4. képen 
jól látható, hogy az eredeti épület kerek hajójú , félkör-
íves szentéllyel záródó rotunda volt. A szentély sugara a 
hajóéhoz képest kicsinek látszik, ezért alapra jza a magyar-
országi rotundák közül leginkább a kallósdira és az azzal 
rokon épületekre emlékeztet, melyek a kerek templomok 
közül a legkésőbb épültek.20 A hasonlóságot fokozza, 
hogy a helybeliek szerint a falban csúcsíves („hegyes 
te te jű") fülkék voltak, melyeket szobrok helyeinek vél-
tek.21 E rokon jegyek alapján a tiszadadai templomot a 
X I I I . század második felére keltezhetjük, építtetője 
pedig a Gutkeled nembeli Is tván vagy fia, Pál lehetett. 

9 Mező A.—Németh P., Szabolcs-Szatmár megye 
történeti-etimológiai helységnévtára. (Nyíregyháza 1972) 
77 — 8. ; Első említése 1274-ből ismert (Kalló). Egy 
ideig párhuzamosan használt neve Boznudada (1325), 
Bozna (1406) volt. 

10 i. h. 
11 Adatok . . . i. m. 229. 
12 Szabolcs-Szatmár megye műemlékjegyzéke. (Bp. 

1976). Agör. kat . templomot, a ref. templomot és harang-
tornyát t a r t j a gótikus eredetűnek. 

*13 Komáromy A., Kálló mint végvár. H K 10 (1 897) 33. 
14 Balogh I., i. m. 50. 1636-i tanúvallomás. 

7* 

15 Magyar K., Régészeti adatok Nagykálló XV. szá-
zadi történetéhez (A nagykállói járás múl t j a és jelene). 
(Nagykálló 1970) 41 — 51. 

16 Korolcnay Gy., i. m. 86. 
17 Bottyán J., Rombadöntöt t és felépített templo-

maink 1944—1950. (Bp. I960) 48. 
18 Genthon I., Magyarország műemlékei. (Bp. 1951) 

412. 
19 A fényképekért Solymosi Tibor ref. lelkésznek tar-

tozom köszönettel. 
20 G. Molnár V., i. m. 36 — 7. 
21 Sz. Nagy Albert 67 éves tiszadadai lakos közlése. 
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Is tván a ta tár járás utáni ínség idején vette meg 
Dadát Mokian fia Bechától, 1280-ban pedig Pál kezén 
van a birtok, kinek fiai 1 300-ban a debreceni Dózsa-fiak-
nak eladják, hogy nagyapjuk özvegyét kielégítsék.22 

5. kép. Rotundák Kelet-Magyarországon (G. Molnár 
adatainak felhasználásával, a 2. jz.-ben idézett helyről) 
1. Középkori országhatár. — 2. Középkori megyehatár. — 

3. Szabolcs-Szatmár megye mai ha tára 
Рис. 5. Ротунды в Восточной Венгрии. (С использованием 
данных Г. Мольнар, см. прим. 2) 1. Границы средневе-
ковой Венгрии. 2. Средневековые границы комитатов. — 

3. Настоящие границы комитата Саболч-Сатмар 
Abb. 5. Rotunden in Ostungarn, mit Anwendung der 
Daten von G. Molnár (zit. Stelle in Anm. 2.). — 1. Lan-
desgrenze im Mittelalter — 2. Komitatsgrenze im Mittel-
alter — 3. Die heutige Grenze des Komita ts Szabolcs-

Szatmár 

A Szent György tiszteletére épített templom a pápai 
tizedjegyzékben tűnik föl először, 1332-ben.23 

A rotunda első átalakítása valószínűleg a XV. szá-
zadban történt , ekkor bonthat ták le há jó ja nyugati ívét, 
hogy hosszházzal toldják meg. Ugyanekkor támpillére-
ket ragasztottak a már csak szentéllyé redukálódott 
kerek templomhoz. Az ú jabb bővítések során, 1751 és 
1791-ben dél felé kereszthajóval, nyugaton pedig torony-
nyal egészült ki az épület.24 A kerek ha jó megmaradt 
felébe karzatot építettek, melyre a feljárást az elfalazott 
apszisba épített csigalépcső tet te lehetővé.25 

A fellelhető adatok, képek és analógiák segítségével 
csak ennyit sikerült rekonstruálni a két elpusztított 
rotunda történetéből, formájából. Mivel a nagykálióit 
sikerült lokalizálni,26 Tiszadadán pedig a Templomdomb 
elegyengetésekor az alapfalakig nem hatoltak le, ezért 
remény van rá, bogy ásatással még több érdekes részle-
tet tudhatunk meg e két, Szabolcs megyében eddig isme-
retlen típust képviselő templomról. 

Lukácsy Gábor 

Б Ы Л Ы Е РОТУНДЫ В КОМИТАТЕ САБОЛЧ 

Надька л ло и тисадада 

Резюме 

Среди деревенских церквей эпохи династии Арпадов 
(XI —XIII вв.) было много ротунд, однако до настоящего 
времени они не были известны на территории средневеко-
вого комитата Саболч. 

На плане крепости Надькалло 1665 г. (рис. 1) в 
здании g не трудно рассмотреть ротунду. (Здание в то 
время был арсеналом.) Его идентификация с церквей 
подтверждается протоколом свидетельства 1936 г. Ро-
тнуда с круглым нефом, полукруглой апсидой, входом с 
запада (рис. 2) вероятно была построена в середине XIII 
века, когда каллоская ветвь рода Балог-Шемйен(Убул и 
его сын Егидий) здесь (в Надькалло) устроила центр своих 
имений. С 1332 г. в Надькалло источниками упоминается 
лишь одна приходная церковь Святого Креста, и поэтому 
ошибочно считаются средневековыми католическая и ре-
форматская церкви. К тому же в 1560-ых годах вслед-
ствие нападения турок город покинули жители, на его 
месте была построена крепость, и Надькалло позже было 
построено на новом месте. Церковь Святого Креста и 
усадьба ее патрона, семьи Каллаи, построенные в XV-om 

веке (на плане здание к, дом капитана) стали центром 
крепости вплоть до 1704 года, когда крепость была раз-
рушена по приказу Ференца Ракоци II. 

- Реформатская церковь в д. Тисадада была разрушена 
немцами в 1944 году (рис. 3) и поэтому до нас дошла лишь 
ее фотография. На ней видно, что многократно перестро-
енная церковь первоначально представляла собой ротун-
ду с круглым нефом и полукруглой апсидой. Малые раз-
меры апсиды по сравнению с нефом и стрельчатые внутрен-
ние ниши (которые еще вспоминают местные жители) 
сближают данную церковь с ротундами типа Каллошд 
(комитат Зала), построенными во второй половине XIII 
века. Церковь в д. Тисадада в источниках впервые упо-
минается в 1332 году. Ее строителем был феодал данной 
деревни Иштван или его сын Пал рода Гуткелед во второй 
половине XIII века. Церковь была освещена в честь Св. 
Георгия. 

Западный длинный неф был пристоен в XV веке 
вместе с контрфорсами, а остальные пристройки относятся 
к XVIII веку. 

Г. Лукачи 

22 Mező A.—Németh Г. 
23 L. 3. j. 
24 Genthon I., i. h. 
25 L. 21. j. 

. m. 121. 26 Lukácsy G., i. m. ; A templom a Béke utca 14. sz. 
ház kertjében állott, ahol a vár régi k ú t j a Eggen raj-
zán az i-jelű — ma is megvan. 
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ZERSTÖRTE ROTUNDEN IM KOMITAT SZABOLCS 
Nagykálló und Tiszadada 

Auszug 

Zwischen den dörflichen Pfarrkirchen des Arpaden-
zeitlichen Ungarns gab es in großer Anzahl Rotunden, 
jedoch sind uns solche vom Gebiet des mittelalterlichen 
Komita ts Szabolcs bislang noch nicht bekannt. 

Auf der Zeichnung der Burg von Nagykálló aus dem 
Jahre 1665 (Abb. 1.) können wir im Grundriß des Ge-
bäudes ,,g" — des damaligen Arsenals — eine Rotunde 
erkennen. Die Identifizierung mit der Kirche macht eine 
1636 aufgenommene Zeugenaussage zweifellos. Die 
Rotunde mit rundem Schiff, halbbogenförmiger A|>side 
und westlichem Eingang (Abb. 2.) wurde wahrscheinlich 
zur Mitte des 13. Jh s erbaut, als die Káiló-Linie der 
Sippe Balog-Semjén (Ubul und sein Sohn Egyed) hier ihr 
Gutszentrum ausgebildet haben. In Nagykálló ist von 
1332 an nur von einer einzigen, «1er sog. Hl. Kreuz-Pfarr-
kirche die Rede und so ist die Ableitmig der heutigen 
griechisch-katholischen und der reformierten Kirche aus 
dem Mittelalter falsch. Dies um so mehr, da dieser Markt-
flecken sicli in den Jahren 1560 infolge eines türkischen 
Angriffes entvölkerte, an seiner Stelle wurde eine Fes-
tung erbaut und Nagykálló an einer anderen Stelle von 
neuem besiedelt. Die Hl. Kreuz-Kirche und der neben 
ihr stehende, aus dem 15. Jh . s tammende Herrensitz 
der Kállay-Familie, der Schutzherren der Kirche — auf 

der Zeichnung das Gebäude „k" , das Haus des Burg-
hauptmannos — sind der eigentliche Kern der Festung 
geworden, bis dann nach 1704 Franz I I . Rákóczi die 
Burg schleifen Heß. 

Die reformierte Kirche von Tiszadada wurde 1944 
von deutsehen Truppen gesprengt (Abb. 3.) und so blieb 
nur ihr Foto erhalten (Abb. 4.) Auf diesem Foto ist er-
sichtlich, daß das mehrmals ausgebesserte Gebäude ur-
sprünglich eine Rotunde mit rundem Schiff und halb-
bogenförmiger Apside war. Das im Verhältnis zum 
Schiff auffallend kleine Maß der Apside, die in der Erin-
nerung der Bevölkerung noch weiterlebenden spitz-
bögigen inneren Nischen knüpfen die Kirche von Tisza-
dada, die zum ersten Male im Jahre 1332 erwähnt wird, 
zu der in der zweiten Hälfte des 13. Jhs erbauten Kirche 
von Kallósd (Kom. Zala) und zu (len mit ihr verwandten 
Kirchen. Der Erbauer der Kirche war der Besitzer des 
Dorfes Is tván oder sein Sohn Pál aus der Sippe Gutkeled 
in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. Die Kirche wurde zu 
Ehren des Hl. Georgs eingeweiht. 

Das westliehe Langhaus dürf te um 15. J h . erbaut 
geworden sein, mit den Stützpfeilern zur gleichen Zeit, 
während die übrigen Erweiterungen aus dem 18. Jh . 
s tammen. 

G. Lukácsy 
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ELŐZETES JELENTÉS A BÉKÉS-KASTÉLYZITGI TÖRÖKKORI PALÁNKVÁR 
ÁSATÁSÁRÓL 1975—1978. 

Békés városának, min t a megye névadójának tör-
ténete régóta foglalkoztatta a város múl t jának kutatói t 
Az e témakörben írt számos tanulmány és monográfia1 

visszatérő és máig sem tisztázott kérdése a békési vár ; 
a tör ténet i adatok a l ap ján feltételezett ispáni székhely 

földrajzi helye volt. A kastélyzugi városrészre Banner 
.Tános irányította a figyelmet, aki a megelőző főbb tör-
téneti irodalom összegyűjtése és elemzése, valamint 
tórképtanulmányok alapján arra a következtetésre ju-
tot t , hogy az ispáni szókhelyet, valamint a Maróthy 

1. kép. Békés--Kastélyzug. A kastély helyét ábrázoló térkép a X I X . század elejéről 
Abb. 1. Kar te mit der Stelle des Schlosses, Anfang des 19. Jhs . 

1 A város történetének máig legkiválóbb összefog-
lalását Karácsonyi Jánosnak köszönhet jük. Karácsonyi J., 
Békés vármegye tör téne te I —III. (Gyula 1896) Az ő 
munká ján kívül a következőket érdemes még megemlí-
tenünk. Haan L., Békés vármegye hajdana I — I I . 
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(Pest 1870.) ; Durkó A., Békés nagyközség története 
(Békés 1939.); Péczeli В., Békés község történetének váz-
lata. Békés városképi és műemléki vizsgálata. VÁTI 
(Bp. 1967.) 1 3 4 . \ M a d a y P., Békés megye városainak 
és községeinek története (Békéscsaba 1960) 
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2. kép. A Kastólyzug szintvonalas térképe. A felmérést Francsics Miklós készítette 1978-ban 
Abb. 2. Höhenschichtenkarte von Kastélyzug. Vermessung von M. Francsics im Jahre 1978 

család XV. századi kastélyát, és a törökök által a XVI. 
században épített palánkvárat egyazon helyen kell 
keresnünk.2 Ez a hely, véleménye szerint, a város mai 
főterétől északra, a hajdani Kettős-Körös, ma Élővíz-
csatorna par t ján , a folyó kastélyzugi kanyarulatának 
torkolatában található.3 

Az alábbiakban tekintsük át röviden azokat a tör-
téneti adatokat , melyek Banner János kérdésfelvetését 
indokolttá tették. 

Forrásaink tanúsága alapján4 Békés városát a leg-
korábbi illőktől kezdve a megye központjának kell 
tekintenünk. Ezek szerint Békés megye a Csolt-nem szál-
lásterülete volt, Békés várát pedig a ha jdan i nemzet-
ségfő, Va ta uralta. ,,A Vata-Csolt nem megtörése után, 

az uralkodó (Géza vagy István király) a várat és a nem-
zetség területének nagy részét elkobozta, a várba sa já t 
ispánját, Békést ültette és a vár köré telepítette sa já t 
katonaságát, а várjobbágyok őseit."5 A későbbi évszá-
zadokra vonatkozóan, egészen а X I I I . század végéig, 
okleveles adatok bizonyítják Békés várának meglétét.6 

A helység а XIV. százail során is megőrizte megyén 
belüli jelentős szerepét.7 Változásokat az 1400-aS évek 
hoztak. 1403-ban Zsigmond király Maróthy Jánosnak 
adományozta a gyulai uradalmat, 1404-ben pedig arról 
értesülünk, hogy Maróthy Jánost többek között, Békés 
birtokába beiktat ták.8 1405-ben, története során először, 
Békést városként említik.9 А XV. század első felétől 
kezdve azonban, Gyula várának megépülésével párhu-

2 Banner ./., Békési Élet 1970. 1. sz. 5 — 30. 
3 Kastélyzugnak eredetileg a Kettős-Körös egyik 

kanyarula tá t hívták, nyilvánvalóan a kastély közelsége 
miat t . A szóban forgó terület e kanyarulat torkolatában 
fekszik. A KastélyZug elnevezést erre a területrészre 
használják még ma is, így én is ezt az elnevezést vettem 
át. Indokol t tá teszi az elnevezés átvételét az a tény is, 
hogy az i t t haladó, a területet ketté osztó belső kis utcát 
Kastélyzug utcának hívják. 

4 Györffy Gy., Az Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajza (Bp. 1963.) 503. ; Kristó Gy., Olvasókönyv 
Békés megye történetéhez I. (Békéscsaba 1967) 17 — 18. 

5 Györffy Gy., i .m . 494. A vár esetleges szláv ere-
detére utal Györf/y Gy., i. m. 494. és nyomán Banner J., 
i .m . 12. 

6Györffy Gy., i . m . 503 — 504.; Ortvay T., Magyar-
ország egyházi földleírása a XIV. század elején I I . (Bp. 
1892) 599.; Karácsonyi J., i . m . I. 41. 45. A későbbiek 
során kitűnik, hogy а kastélyzugi városrósz az ispáni 
székhellyel nem hozható kapcsolatba így, bár a megye 
kialakulásával és az ispáni székhellyel kapcsolatban több 
történeti kérdés is felvetődik — ezek részletes kifejtése 
nein tartozhat jelen cikk tárgykörébe. 

7 1329-ben itt t a r to t ták az első vármegyei közgyű-
lést, a század folyamán pedig többször is a megyegyűló-
seket. Vö. Karácsonyi J., i. m. 47. 

8 Göndöcs В., Békés vármegyei Régészeti és Művelő-
déstörténelmi Társulat Évkönyve 7 (1880 — 81) 72. 

9 Karácsonyi ,/., i . m . I I . 27.; Gsánki D., Magyar-
ország történelmi földrajza a Himyadiak korában I . 
(Bp. 1890) 646. 
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3. kép. Összesítő térkép az ásatás területéről 
Abb. 3. Gesamtkarte vom Grabungsgelände 

zamoSan, a város kezdte korábbi jelentőségét elveszíteni. 
Teljesen hát térbe azonban mégsem szorult. Erre utal, 
hogy a Maróthyak éppen a kérdéses időszakban, Békés 
városában kastélyt építet tek maguknak. Karácsonyi 
János, a megye történetének máig legkiválóbb kuta tója 
erről így ír : „A Maróthyak kedvelték Békést és az ő 
idejükben a város hatalmasan emelkedett. A városon 
kívül, a két Körös torkolatától kissé északra, a mai Kas-
télyzugban kastélyt építet tek."1 0 A Maróthyak kihal-
tával (1476) Békés a királyra, 1482-ben pedig fiára, Cor-
vin Jánosra szállott. 1502-ben, egy peres ügy kapcsán 
újból említik a várat és annak tartozékait . Vár a la t t ez 
esetben minden bizonnyal kastélyt kell értenünk.1 1 

10 Karácsonyi J., i. m. I I . 27. A hivatkozott oklevél-
szám : D l 16 811. Erre az oklevélre hivatkozik szintén a 
kastéllyal kapcsolatban Csánki D., i. m. L. 646. és 
hibás számmegjelöléssel — D. 1681 — Ortvay T., i .m . 
II . 599. Banner János szerint az oklevéllel kapcsolatban 
kétségek merülhetnek fel : Banner J., i. m. 46. 

11 Göndöcs В., i. m. 75. Az oklevél kivonatosan 
közölt szövege várról és annak tartozandóságairól beszél. 
Karácsonyi az oklevél elemzésekor a per tárgyaként a 
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A XVT. század első felében a város földesúri birtok volt 
(1492 — 1552 között), ma jd 1552 — 1566. között királyi 
birtokká vál t . 

Török forrásokban először az aradi szandzsák 1557 — 
1558-ban készült összeírásában találkozunk Békés váro-
sának említésével.12 1563-ban pedig arról értesülünk, 
hogy a törökök a városra támadtak , és azt kegyetlenül 
kirabolták.13 Igazi fordulatot azonban az 1566-os év 
jelentett. Ez év szeptemberének elején Gyula vára török 
kézre került. Ezt követően alakult ki a gyulai szandzsák, 
melynek összeírását a törökök 1567-re már el is készítet-
ték.14 A szandzsákot a gyulai, aradi, békési, zarándi és 
bihari náhijékre osztották fel. A Gyula várának elfog. 

békési kastélyt nevezi meg. Vö. Karácsonyi J i . m. 
I I . 28. 

12 Velics A., Magyarországi török kincstári defterek 
I I . (Bp. 1890.) 203. Az aradi szandzsák 1552 —53-ban 
jött létre, 1566-ban azonban beolvadt a gyulai szand-
zsákba. Vö. Káldy-Nagy Gy., A budai szandzsák 1559. 
évi összeírása (Bp. 1977) 10. 

13 Pesty F., Krassó vármegye története IV. (Bp. 
1883) 83. 

14 Káldy-Nagy Gy., i. m. 10. 



4. kép. 1. A palánk északi vizesárkának vonulata a Kosárüzem udvarán. — 2. Az északi oldalon feltárt 
kettős cölöpsor részlete. — 3. Az V/l-es szelvényben fel tár t téglapadló részlete 

Abb. 4. 1. Der nördliche Wassergrabenzug der Palisade auf dem Hof der Korbflechterwerkstätte. — 2. Detail 
der an der N-Seite freigelegten doppelten Palisadenreihe. - 3. Detail des im Block V/1 erschlossenen Ziegelfuß-

bodens 

lalását követő években a törökök hatalmuk megszilár-
dítása érdekében, Békésen ós Szarvason palánkfallal 
körülvett erődítést építettek. Az építés pontos évét nem 
ismerjük. Annyi azonban bizonyos, hogy 1584-ben és 
1587-ben már említik a békési pu ián kot., illetve a palánk-
beli török lovasokat.15 Sőt, Karácsonyi János közvetett 
adatok alapján úgy gondolja, hogy a palánknak már 
1576-ban állnia kellett.16 Az itt állomásozó török őrség 
létszámára vonatkozóan pontos adatokkal rendelkezünk. 
Eszerint a „temesvári vilájethez tartozó békési palánk" 
őrségének létszáma 1590 — 91-ben 238 fő volt.17 Össze-
hasonlításképpen érdemes megjegyeznünk, hogy ugyan-

15 Velics A., i. m. I. 370. és I I . 654. 
16 Karácsony i J., Törökvilág Békés megyében 1559 — 

1604. Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörté-
nelmi Társulat Évkönyve 11 (1884—85) 27. 

17 Velics A., i. m. I . 378. 
18 Uo. I . 370. és 379. 

ekkor a gyulai őrség létszáma 709 fő volt, a szarvasi 
palánkot pedig 195 ember védte.18 A békési zsoldjegy-
zék az órség létszámára és megoszlására vonatkozó ada-
tokon túl (gyalogos, lovas stb.) még egy fontos informá-
ciót rejteget. A katonák között felsorolja egy müezzin 
nevét is. Ez a tény, valamint a vár őrségének magas lét-
száma valószínűvé teszi, hogy Békésen kis török dzsámi 
állott a palánk falain beliil. Állítólagos későbbi leírások 
szerint a török palánk „hosszúkás négyszög alakú volt, 
négy vízzel telt árok vette körül, s a Körözsök összefo-
lyásától egy puskalövésnyi távolságra állott".19 A palánk 
pusztulása a tizenötéves háború eseményeivel hozható 

19 Karácsonyi </., i. m. I I . 33 — 34. A hivatkozott 
oklevélszám : Har r . N. 1. Ez esetlegesen téves hivat-
kozás. Vö. Banner J., i. m. 21. Karácsonyi a fent idézett 
részlethez még hozzáfűzi: „palánk helye a Békés város 
mai főterétől északra eső zuggal egészen azonos." 
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5. kép. А Х1Г. kutatóárok északi metszetfala: a nyugati belső vizesárok metszete. Jelmagyarázat , 1. Az árok 
betöltése (fekete humuszos föld tégladarabokkal). — 2. Szürke téglaszemcsés réteg. — 3. Átégett vörös réteg. — 

4. Sárga agyag, bolygatatlan altalaj 
Abb. 5. Das nördliche Profil des Suchgrabens Nr. X I I : Profil des westlichen, inneren Wassergrabens. Zeichen-
erklärung : 1. Die Aufschüttung des Grabens (schwarze Humuserde mit Ziegelstücken). — 2. Graue Schicht aus 

Ziegelkrümchen. — 3. Durchgebrannte, rote Schicht. — — 4. Gelber Lehm, ungestörter Untergrund. 

kapcsolatba. Mátyás és Miksa főhercegek 1595. évi had-
járata során a szarvasi és erdőhegyi palánkkal egyidőben 
a békési is a császáriak kezére került. Ezt megelőzően a 
gyulai szandzsákbég a szarvasi és békési palánkot lerom-
boltatta, ágyúit Gyulára vitette.20 1596. tavaszán ú jabb 
török támadás érte Békést, és ezzel a város egy időre tel-
jesen elvesztette jelentőségét.21 A XVII. század elején 
kelt források lakatlan pusztaságként emlegetik. Érdekes 
viszont, és ez az ásatások alább ismertetendő eredmé-
nyei szempontjából sem érdektelen, hogy 1626-ból is 
ismerünk egy török zsoldjegyzéket, amely a békési 
palánk lovasainak — számszerint 45 főnek — kifizetett 
zsold összegét vette számba.22 Békésen, tehát, a XVTT. 
században is állomásozott török katonaság. 1683-ból 
még adataink vannak arra vonatkozóan, hogy a törökök 
a város urai.23 1 6 8 8 a város említésének utolsó éve, mely 
után a teljes pusztulás következett.24 

Történeti adataink tehát , mint láthat tuk, kétség-
telenné teszik, hogy Békés városában három, más-más 
történeti korszakban, és más körülmények között létre-
jött objektum, nevezetesen a X — XI. századi ispáni 
vár, a XV. századi földesúri kastély és a XVI. Század 
második felében épült török palánk helyét kell keres-
nünk. A városról készült XVTTI —XIX. századi leírások 
azonban e három építményt nem választották szét, sőt 
megfogalmazásuk sem az elnevezések, sem a helymeg-
határozás szempontjából nem tekinthető egyértelmű-
nek. Az ezek nyomán készült későbbi feldolgozásokban 

olvasható — a vár helyére vonatkozó — egymásnak 
ellentmondó vélemények gyökerét, úgy gondolom, itt 
kell keresnünk.25 Az e leírásokban szereplő várat minden-
ki az ispáni székhellyel azonosította. 

A iegkorábbi leírások közé tartozik Betik Ambrus 
műve, mely 1 784-ben látot t napvilágot.26 A kérdés-felelet, 
formában megírt könyvecskében a várat a szerző a város 
északi részén, a Kettős-Körös par t ján helyezte el. Korban 
ehhez a könyvhöz legközelebb Skolka András leírása 
áll, amely azonban sokkal kevésbé egyértelmű.27 Egy 
emberöltővel később — 1839-ben — Fényes Elek a 
következőket í r t a : „ H a j d a n i vára (t. i. Békésé) a város 
északi részén állott az egyesült Fehér és Fekete-Körös 
vizek egy tekorületében . . . Most a helyén egy közlakos 
majorsága van, s a lakosoktól mind ez ideig kastélynak 
neveztetik."28 Palugyai Imre 1855-ben szinte szó szerint 
ugyanezt írta, csak hozzáfűzte : „Kastély név alatt a 
régi vár ma is kitűnik."2 9 

E leírások alapján a következőket foglalhatjuk 
össze : Békésen még a X I X . század első felében is a hely-
ség északi részén, a Kettős-Körös mellett egy hajdani 
földvárra emlékeztető nyomokat lehetett a felszínen 
megfigyelni. E területet akkor kastélynak nevezték. Gya-
korlatilag a régi vár helyét azonosították a kastély helyé-
vel, vér alatt pedig a megyének nevet adó ispáni szék-
helyet értették. 

XVTIT. század végi és XIX. századi térképek a 
Kettős-Körös egyik kanyarulatát egybehangzóan Kas-

20 Haan L.—Zsilinszky MBékés megyei oklevél-
tá r számos hazánk beltörténetére vonatkozó adatokkal 
(Bp. 1877) 223 — 224. Ismerünk egy közel egykorú met-
szetet, mely a szarvasi palánk 1595-ös elfoglalását mu-
ta t j a . A kép hátterében a felirat tanúsága szerint a bé-
kési és erdőhegyi palánk égő romjai látszanak. Vö. : 
Dilbaum, S., Eikonogáfia (In Verlegung Wilhelm Peter 
Zimmermanns in for 1604) 33. kép 

21 Baranyai Becsi ,7., Magyar históriája. Monumenta 
Hungáriáé Historien Scriptores XVII.) Pest 1866) 
252—263 

22 Velics A., i. m. T. 4 2 3 - 4 2 4 . 
23 Zsilinszky M., Békés vármegyei Régészeti és Mű-

velődéstörténelmi Társulat Évkönyve. 8 (1881 — 82) 
138-144 . 

24 Karácsonyi ./., i. m. TT. 37. 
25 Banner J., i. m. 5 — 9. A szerző az idézett helyen 

pontosan leírja és elemzi az egymásnak ellentmondó 
véleményeket. 

26 Petik A., Békés megye leírása 1784. Sajtó alá re-
dezte Dankó I. (Gyula 1961) 1 2 - 1 4 . 

27 Skolka A., Zeitschrift von und für Ungarn 4 
(1803) 237. 

28 Fényes E., Magyarországnak s a hozzá kapcsolt 
tar tományoknak mostani állapotja statisztikai ós geo-
gráfiai tekinetben (Pest 1839) 13. 

29 Palugyai I., Békés-, Csanád-, Csongrád- és Hont 
vármegyék leírása (Pest 1855) 195. 
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6. kép. 1. Vasesat. 2. Vaskés pengéje, két oldalán szegecsekkel felerősített rézveretekkel. — 3 — 4. Csontle-
mezkékből összerakott késnyél 

Abb. 6. 1. Eisenschnalle. 2. Klinge eines Eisenmessers, an beiden Seiten mit angenieteten Kupferbeschlägen. 
— 3 — 4. Aus Knochenplatten zusammengelegter Messerstiel 

télyzugnak nevezik,30 nyilvánvalóan a kastély közelsége 
miat t . Rendelkezünk egy olyan térképpel is, mely magá-
nak a kastélynak helyét ábrázolja. Â térkép keletkezé-
sének korát közvetett adatok alapján a XIX. század 
elejére kell tennünk.3 1 (1. kép) Egy 1845-ös térkép32 

viszont már a terület házhelyekre való felosztásáról ós 
az árkok betöltéséről tanúskodik. Ezek szerint a feltöltés 
1800. és 1845. között tör tént . Ily módon érthető, hogy 
Fényes Elek és nyomán Palugyai Imre már csak körül-
belül t ud ta a kastély helyét megnevezni, és ezért — logi-
kailag indokolt módon — a régi várat a folyó egyik 
kanyarulatába helyezte. Vizsgáljuk meg közelebbről az 
1. képen közölt térképet. E szerint a kastély a Kettős 
Körös part ján, a Kispince utca, a Gőzmalom sor és a 
Kosárüzem udvara által bezárt területen fekszik. Észak-
ról kettős, nyugatról és délről hármas vizesárok és sánc-
rendszer veszi körül. Ez az a terület tehát , melyen Ban-
ner János feltevése szerint az ispáni várat , a XV. századi 
földesúri kastélyt és a török palánkot keresnünk kell. 
Erre a területre utalnak a kastély és a török palánk 
vonatkozásában az okleveles adatok, és alátámasztják 
ezt a feltevést a kastélyt ós egyfajta földből épített erő-
dítést illetően a X V I I I — X I X . századi földrajzi leírások 
és térképek is. 

Nézzük meg ezek u tán mit bizonyítanak a Kastély-
zugban 1975 — 78-ban végzett ásatások. 

A munkát 1975-ben Jankovich Dénes kezdte meg, 
aki Banner János nyomán a feltételezett ispáni szék-
helyet kereste ezen a területen. Mint szóbeli közléséből 
tudomásom van róla, az ispáni várra utaló régészeti 
jelenségek a Kastélyzugban nem voltak megfigyelhetőek. 
Kutatása azonban egy esetleges késő középkori erődítés 
jelenlétét tet te valószínűvé.33 Ilyen előzmények u tán 
kezdtem meg az ásatást 1976-ban. A területet kisebb-

7. kép. Török gyertyatartó talpazata a szemétgödör 
anyagából 

Abb. 7. Ständer eines türkischen Kerzenhalters aus der 
Abfallgrube 

30 A II . József korában készült 1783-as évszámú A térkép keletkezésének idejét Banner János határozta 
térképen a kastélyzugi kanyarulat nem szerepel. Vö. meg. i. m. 25. 
Hadtörténeti Intézet Térképtára В. IX . a. 527. X X I I . 32 Békés városát tevő belső telkek térképe 1845. 
25 — 26. Szerepel viszont egy 1780 után készült térképen, Janty ik Mátyás Múzeum Békés TK. 56. 5. 1. 
amely a Kastélyzug legelső ábrázolásának tekinthető. 33 A terület átengedéséért ezúton szeretnék köszö-
Vö. Banner J., i. m. 14. netet mondani Jankovich Dénesnek. 

31 Intravillanum Oppidi Békés Gyula BmT : 19. 
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nagyobb házhelyekre osztották fel (2 — 3. kép), melyek-
nek szinte mindegyikét beépítették. A kutatásokat ez 
igen nagy mértékben megnehezítette, egy-egy nagyobb 
terület feltárására igen kevés lehetőségünk maradt . 
A telekhatárok kijelölésének módja, és a belső utca vonala 
azonban nem lehet véletlen eredménye. Bizonyosra 
vehetjük, hogy ezek megállapításánál figyelembe vették 
a terület domborzati adottságait is. Az alábbiakban látni 
fogunk erre vonatkozóan néhány példát. 

A területet keletről az Élővíz-csatorna zárja. Észa-
kon, a Kosárüzem udvarán ma is jól látható széles árok 
fu t (4. kép 1), melynek kezdete a csatorna part ja , vége 
pedig beletorkollik a Gőzmalom-sorba. Nyugatról, a 
Kispince utca folytatásaként a térség kiszélesedik. Az 
út két oldalán mély gödröket figyelhetünk meg. A szint-
vonalas térkép tanúsága szerint ezek, irányukat tekintve, 
összefüggésben vannak a Kosárüzem udvarán lévő árok-
vonulattal. A későbbi kuta tás feladata eldönteni, hogy 
ténylegcsen részei-e a X I X . századi térképen jelölt 
árokrendszernek. A déli oldalon az utóbbi években fel-
töltéseket végeztek. így ma már csak a Kispince utca 
88. és 84/1. sz. házak kert jében látható a hajdani árok 

vonulata. A múlt, századi térképen jelölt árokrendszer-
nek azonban a Kispince utca 90. sz. ház kert je is része 
volt. A terepnek ezek az adottságai iránymutatóak vol-
tak a kutatóárkok kijelölésekor. Az északi oldalon a 
telekhatárra merőlegesen több kutatóárkot húztunk. 
(II. Hl . V i n . XI.) Erre a területrészre vonatkozóan a 
következőket mondhat juk : a külső vizesárok irányával 
párhuzamosan, két sorban cölöplyukakat t á r tunk fel. 
A két cölöpsor egymástól való távolsága 1 80 cm, a soro-
kon belül az egyes cölöpök távolsága 30 cm volt,. E cölö-
pök alkották a palánkfal alapját , melynek elkészítési 
módja a következő lehetett : a leverendő cölöpöknek 
két, egymással párhuzamos keskeny, mély árkot ástak. 
A külső — a vizesárokhoz közelebb eső árok mai felszín-
től számított mélysége 180 cm, a belsőé 150 cm volt. 
Az árkokba állították bele a 16 — 18 cm vastag cölöpö-
ket, melyeket azután sárga agyaggal döngöltek körül és 
vessző fonással kötöttek össze. Az így létrejött cölöpfal 
közét ugyanezzel a sárga színű agyaggal töl töt ték fel. 
Ez volt a palánk fala. (4. kép 2.) A cölöpsorok két olda-
lán, a mai felszíntől mintegy 30 — 40 em mélységben 30 
cm vastag, vörös színű, erősen átégett omladékrétegot 

8. kép. I. Pohár alakú kályhaszem. — 2. Szürkés-fekete színű sima felületű korsó. — 3. Kupa alakú kályhaszem. 
— 4. Kívül mázatlan, belül zöldmázas fazék. — 5. Török talpastál töredéke. — 6. Világos alapon vörössel festett 

edény 
Abb. 8. 1. Becherförmige Ofenkachel. — 2. Gräulich schwarzer Krug mit glatter Oberfläche. — 3. Humpen-
förmigo Ofenkachel. — 4. Außen imglasierter, innen grünglasierter Topf. — 5. Fragment einer türkischen 

Eußscliüssel. — 6. Kotbemaltes Gefäß an hellem Grund. 
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10cm 

9. kép. Festet t edények peremei 
Abb. 9. Ränder von bemalten Gefäßen 

figyeltünk meg. Ez a réteg a felépítményből származ-
ha to t t . A VIII . kutatóárokban, ebben a rétegben 1555-ös 
óvszámú I. Ferdinánd dénárt találtmik. A réteg csont-
anyagban és kerámiában egyaránt igen gazdag volt. 
Az alsóbb rétegekben, főként a cölöpök mellett, bár 
kisebb mennyiségben, szintén került elő csont és kerá-
mia. A pusztulási és az alsóbb rétegek kerámia anyaga 
azonban teljesen egységes, ezt korban szétválasztani nem 
lehetséges. E jelenség magyarázatát abban kereshetjük, 
hogy a palánk építése és pusztulása között maximálisan 
mintegy 30 óv telhetett el, ezt a kerámia vonatkozá-
sában további korszakokra bontani nem tudjuk. Ugyan-
csak ezen a területrészen, a középkori rétegektől élesen 
elhatárolódóan őskori gödröt bontottunk ki. A gödörben 
talált kerámia a bronzkor elejére keltezhető. A Kastély-
zug déli részén, a vizesárok déli oldali visszakanyarodása 
mellett (Kastélyzug u. 2. sz) két kutatóárkot jelöltünk 
ki. (V/3 és V/4.) Az V/3-as számú kutatóárokban, annak 
északi végében DK—ENy-i irányú sárga színű agyaggal 
kitöltött mintegy 110 cm széles árkot figyeltünk meg. 
A kutatóárok metszet falában, pontosan a sárga agyaggal 
kitöltött árok közepén cölöp nyoma volt látható. Alját 
200 cm mélységben találtunk meg. Ebből a mélységből 

155l-es évszámú I. Ferdinánd dénár került elő. Az 
V/4-es kutatóárkot úgy jelöltük ki, hogy iránya merőleges 
legyen az előbbiekben feltárt DK —ÉNy-i irányú sárga 
agyaggal kitöltött árokra. Ebben a kutatóárokban sikerült 
feltárnunk a területet délről övező kettős cölöpsort. Szer-
kezete hasonló volt az északi oldalon feltárthoz, azzal az 
eltéréssel, hogy itt az egyes cölöpök egymástól távolabb 
helyezkedtek el. A két cölöpsor távolsága is nagyobb, 240 
cm volt. A cölöpöknek ásott árkok közül a külső, a vizes-
árokhoz közelebb cső, mélysége 200, a belsőé 140 cm volt. 
Itt is megfigyelhettük, hogy ezeket az árkokat, valamint a 
két cölöpsor közét ugyanazzal a sárga agyaggal töltötték 
ki. A cölöpsorok két olilalán — az északihoz hasonlóan — 
mintegy 30 cm mélységben 30 cm vastag, vörös színű, 
igen erősen átégett, csonttal és kerámiával teli pusztulási 
réteget talál tunk. A kerámia-anyag jellegében megegye-
zett az északi oldalon talált tal . Ugyanebben a kutató-
árokban, 200 cm mélységben, XVI. század második 
felére keltezhető hamis dénár került elő. A Kastélyzug 
nyugat i oldalán, a Kastólyzug utca 2. és Kispince utca 
92. sz. házak kertjének találkozásánál, a telekhatár mel-
lett éles szintkülönbség volt megfigyelhető. Ezen a 
részen jelöltük ki az I. és VT. kutatóárkot.3 4 A mélyebben 

34 A kutatóárkok számozása az évek során folya-
matosan történt . Ezen a területen két egymás utáni 
évben dolgoztunk. A két kutatóárok kijelölésére azért 

volt szükség, mert az itt telepített gyümölcsös fáit meg 
kellett kerülnünk. 
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fekvő kertben húzott kutatóárokban É D -í iranyu vizes-
árkot t á r tunk fel. A vizesárok szélessége négy méter, mai 
felszíntől számított mélysége 2,80 méter volt. Oldala, 
melyet a sárga agyagba vágtak, fokozatosan szűkült 
össze. Ez t a vizesárkot, mely véleményem szerint a tér-
képen jelzett hármas vizesárokrendszer legbelső vizes-
árkával azonos, még két ponton tártuk fel. (VII. és Х1Г. 
kutatóárok, 5. kép) I r ánya megegyezik a belső utca 
Kastélyzug u.) vonalával. A terület északi végén a Kas-
télyZug utca ós a telekhatárok iránya éles szögben meg-
törik. Elképzelhető, hogy ez az irányváltoztatás egyben 
a vizesárok irányváltoztatását is jelzi. A Kastélyzug 
DNy-i sarkán, feltételezhetően a Kispince utca 00. sz. 
ház kert jében fordul vissza a vizesárok a folyóhoz. 
A vizesárkok betöltésében, még 280 cm-es mélységben is 
találtunk középkorival keverten újkori kerámiát. Ez a 
tény igazolja a térkép helyességét, mely szerint az árko-
kat csak a XIX. század első felében töl töt ték fel. Az 
északi és déli cölöpök közé döngölt föld fal, valamint a 
nyugaton feltárt vizesárok meghatározzák a palánk 
határát . A palánk belső területén is folytat tunk kutatá-
sokat, mégpedig a terüle t DK-i részén, a Kastélyzug 
utca 2. sz. háznak az Élővíz-csatornára lefutó kertjében. 
(V/l és V/2.) 

Ezekben a kutatóárkokban, 1 méteres mélységben, 
5 méter hosszan KNy-i irányú, I 10 cm széles fal alapo-
zás nyomait tártuk fel. Elkészítésének módjá t tekintve 
öntött fal volt : két szabályosan lerakott téglasor közé 
öntötték be mészbe ágyazva a tégladarabokat. A fal-
alapozás két oldalán, északi irányban 110, déli irányban 
220 cm szélességben téglával szabályosan kirakott padlót 
tár tunk fel (4. kép 3). Mind a falalapozást, mind pedig a 
téglapadlót középkori kerámiában gazdag, vastag, erő-
sen átégett omladék réteg takarta. A falalapozástól 
északra, az V. kutaóárokban szemétgödröt tár tunk fel. 
A gödör anyagából nagy mennyiségű ép kályhaszem, 
mázas edények töredékei, különféle méretű vaskések, 
köztük egy, két oldalán kis szegecsekkel felerősített 
rézveretekkel ellátott penge (6. kép. 2.) és egyéb fém-
anyag (6. kép 1 — 3 — 4), valamint egy török gyertya-
tartó talpazata került elő (7. kép). A falalapozással és a 
padlózattal kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázá-
sa, valamint a fal építési idejének pontos meghatározása 
a további évek kutatásainak feladata lesz. 

A palánkvár eddig fel tár t egész területén nagy meny-
nyiségű, a XVI. századra keltezhető kerámiát találtunk. 
Kivétel ez alól természetesen az őskori gödör és a vizes-
árok újkori feltöltése. Legnagyobb mennyiségben kályha-
szemek kerültek elő. Ezeken belül is két különböző típus, 
úgynevezett kupa, illetve pohár alakéi kályhaszemek 
(8. kép 1 — 3.). A terület DK-i részén, a falalapozást 
takaró omladék rétegből mázatlan, á t tör t kályhaesempe 
darabok kerültek elő, melyeket pont és kör kombiná-
ciójából álló díszítés fed. A darabok jellegükben igen 

közel állnak a Gerlán (Békés m.) az Ábránfi kastély 
területén előkerült kályhacsempéhez.35 

A leletanyag másik nagy csoportját a mázas edények 
alkották. Ide tartozik az az edénytöredék, melynek 
külső részén lá tható sárga és zöld máznyomok arra 
utalnak, hogy csak az edény felső részét vonták be máz-
zal. A mázas edények közé sorolható a török talpastál-
töredék is. (8. kép). Az edény belsejét egyszínű zöld 
máz fedte. Ugyancsak belül volt mázas a 8. kép 4. számú 
vékony, finom falú fazeka is A mázasok mellett nagy 
számban fordultak elő vékony falú, finom kidolgozású 
festett edények is (9. kép). Ezek egyik csoportját a 
sárgásfehér falú edények alkotják barnásvörös színű 
festéssel (9. kép 1.). A másik csoportba a szürke, vagy 
fekete színű edények tartoztak, melyeken a festés is 
sötétebb színű volt. 

Összefoglalóan, az eddigi ásatások alapján a követ-
kezőket mondhat juk. Békésen, a kastélyzugi városrész-
ben, a XIX. század elején készült térképen „Kastély-
n a k " nevezett területen egy, a XVI. században épült, 
északon, délen és nyugaton vizesárkokkal, ezeken belül 
északon és délen palánkfallal körülvett erődítés talál-
ható. A palánk építésének korát a XVI. század második 
feléből származó pénzérmék, valamint ugyanerre a szá-
zadra keltezhető régészeti leletanvag egyértelműen meg-
határozza. Az erődítmény eddig feltárt egész területén, 
mindenütt azonos mélységben, azonos korú — a XVI. 
század második felére keltezhető — pusztulási réteget 
találtunk. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy a palán-
kot a ksőbbiek során megújí tot ták volna.36 Az okleveles 
forrásokban emlegetett békési török palánkot erre a 
területre kell helyeznünk — az ásatás tanúságai alapján. 
Bizonyosnak tekinthető, hogy a várost elfoglaló törökök 
egy már meglevő, alkalmas építményt használtak fel, 
és alakítottak á t saját céljaiknak megfelelően. Ez az 
építmény a Maróthyak XV. századi kastélya lehetett, 
melynek létét történeti utalások is alátámasztják. Meg-
erősíti ezt a feltevést az a tény is, hogy ezt a területet a 
földrajzi leírások egybehangzóan kastélynak, az itt 
kanyarodó Körös-ágat pedig Kastélyzugnak nevezik. 
Az ásatás során a terület DK-i részén előkerült falalapo-
zás esetlegesen ezzel a kastéllyal hozható kapcsolatba. 
A további évek kutatásainak feladata lesz, hogyT a kas-
tély pontos helyét ós az ezzel kapcsolatban felmerülő 
kérdéseket tisztázza. 

A Kastélyzug problémáját tehát nem tekinthet jük 
még teljesen lezártnak. Annyit azonban leszögezhetünk, 
hogy a békési X — XI. századi ispáni várat nem ezen a 
területen kell keresnünk. Az elméleti jellegű ellenveté-
seken túl37 megerősíti ezt a feltevést, hogy az ásatáson 
X — ХГ. századi leletanyag nem került elő, és a késő 
középkori rétegek alatt korábbi középkori rétegeket 
sehol nem talál tunk. 

Gerelyes Ibolya 

VORBERTCHT Ü B E R DTE AUSGRABUNGEN D E R TÜRKENZETTLTCHEN PALISADENBURG 
VON BÉKÉS-KASTÉLYZUG, 1975-78. 

Auszug 

Die Ausgrabungen von Békés-Kastély zug wurden 
im Jah re 1975 in Gang gesetzt. Den vorhergegangenen 
Voraussetzungen nach dürf te an dieser Stelle die Ge-
spanschaftsburg des 10 —11. Jhs, das Herrschaftsschloß 
der Familie Maróthy aus dem 15. Jh . und die in der 
zweiten Hälfte des 16. Jh s erbaute türkische Palisaden-
festung gestanden haben. Durch die uns zur Verfügung 
stehenden historischen Angaben ist die folgende Fra-

gestellung begründet, doch brachten die Ausgrabungen 
von diesem zum Teil abweichende Ergebnisse. Demnach 
ist in dem zur Frage stehenden Gebiet eine, in der zweiten 
Hälfte des 16. Jhs erbaute, mit zwei- bzw. dreifachem 
Wassergrabensystem, innerhalb dieses mit Palisade um-
nommene Befestigung zu finden. Die Bauzeit ist ein-
deutig durch aus der zweiten Hälf te des 16. Jhs stam-
mende Münzen sowie das auf dasselbe Jahrhunder t 

35 Méri I., ArchÉrt 84 (1975) 194. 
36 Továbbra is probléma, hogy 1626-ból is ismerünk 

békési török zsoldjegyzéket. V.ö. Velics A., i. m. 423 — 
424. 

37 Mint azt a cikk első részében lá that tuk, a törté-

neti adatok csak annyit tesznek bizonyossá, hogy Békés 
ispáni székhely volt. A múlt századi leírások e terület 
vonatkozásában az ispáni szókhelyet illetően nem tekint-
hetőek bizonyító erejűnek. A terület topogáfiai helyzete 
szintén ellentmond ennek a feltevésnek. 
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(latierbare Fundmaterial bestimmbar. Die in den ur-
kundlichen Quellen erwähnte türkische Palisade aus dem 
16. J h . müssen wir in dieses Gebiet setzen. Es ist als 
sicher zu betrachten, daß die Stadt besetzenden Türken 
ein bereits vorhandenes, geeignetes Gebäude in Besitz 
genommen und für ihre eigenen Zwecke umgebaut haben. 
Dies dür f te das im 15. J h . erbaute Schloß der Familie 
Maró thy gewesen sein. Über die historischen Hinweise 
und geographischen Beschreibungen hinaus wird diese 

Vermutung auch von der Tatsache bekräftigt, daß im 
Laufe der Ausgrabimg Mauerfundamente sowie in gro-
ßer Menge Ziegelschutt zum Vorschein gekommen sind. 
Unter den spätmittelalterlichen Schichten konnten frü-
here mittelalterliche Schichten sowie Fundmaterial aus 
den 10—11. J h . nicht vorgefunden werden, die Ge-
spanschaftsburg dürf te demnach nicht an dieser Stelle 
gestanden haben. 

I. Gerelyes 
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ELŐZETES JELENTÉS A BÉKÉS-KASTÉLYZTIGI TÖRÖKKORI PALÁNKVÁR 
ÁLLATCSONT LELETEIRŐL, 1975—78. 

A Békés-Kastély területén levő XVT. századi török-
kori palánkvár szondázó ásatása során nagy mennyiségű 
állatesontanyag is került elő. A palánkvárban végzett 
ásatások régészeti eredményeit Gerelves Ibolya publi-
kálta.1 

Az előkerült 2038 darab állatcsonttöredékből 1847 
darab (90,63 %) volt osteologiailag és ezáltal fajilag is 
meghatározható. A palánkvár feltárt részeiből a házi-
állatok közül : a szarvasmarha (Bos taurus Linné), 
a juh (Ovis aries Linné) a sertés (Sus scrofa domestiea 
Gray), a ló (Equus caballus Linné), a szamár (Asinus 
asinus Linné), a kutya (Canis familiaris Linné), a 
macska (Felis domestiea Briss.) ; a madarak közül- a 
tyúk (Gallus domesticus Linné) a házilúd (Anser domes-
ticus Linné) és a vetési lúd ? ; a vadászott állatok közül 
pedig csak a vaddisznó (Sus scrofa Linné) és a mezei 
nyúl (Lepus europaeus Pallas) csontmaradványai kerül-
tek elő (1. táblázat). 

Az állatcsontokon található vágási, hasítási sérü-
lések a meghatározhatatlan csontcortexek nagy száma 
(191 darab, 9,37%) arra enged következtetni, hogy az 
állatcsontanyag a kutya és a macska kivételével konyha-
hulladékból származik. 

A palánk vár törmelékanyagában az állatcsont anyag 
ftkkumulálódása nem primér helyzetű. Maga a törmelék-
anyag is, így benne levő állatesontanyag helyzete is 
másodlagos. A palánkvár feltártsági fokát, valamint az 
állatesontanyag másodlagos akkumulálódását figye-
lembe véve megállapítható, hogy az egyes állatok csont-

maradványai csak tendenciájában reprezentálhatja a 
palánkvár területén elfogyasztott állatoknak a minő-
ségi és mennyiségi valóságos összetételét. 

Az osteológiai anyag kutatóárkonkénti dokumen-
tálása terjedelme mia t t jelen tanulmányban nem lehet-
séges. Ezért célszerű az egyes kutatóárkok állatcsont-
anyagát az ásatásokon megfigyelt építmények, lepusz-
tulási rétegek szerint csoportosítani (1. táblázat)3 . 

A palánkvár területén nyitott minden egyes kutató-
árokból került elő szarvasmarha és kiskérődző csont-
maradvány, de vertikális megoszlásuk а különböző 
kutatóárkokban igen eltérő volt. A többi kilenc á l la t fa j 
(sertés, ló, szamár, kutya , macska, tyúk , házilúd, vad-
disznó, mezei nyúl) csontmarad ványainak a megoszlása 
kutatóárkonként is, és vertikálisan is eltérő volt. 

A magyarországi középkori — valójában már a 
népvándorlás korában szórványosan előforduló, de az 
őskoriaktól genetikailag is, és morfológiailag is eltérő — 
juhszarvesapok tipológiája alapján a békési anyagban 
megkülönböztethető, és a középkori lelőhelyeken szin-
tén megtalálható : Postromanus T. t ípus (hím) (1 kép I.), 
a Postromanus JI. t ípus (hím) (1. kép TT.) az ősi rackajuh, 
a Postromanus TII. t ípus (nőstény) (1. kép III.), és a 
Postramanus IV. t ípus (1. kép IV.) „ősi merinó" juh. 
Az 1. képen a szarvcsapok báziskeresztmetszete lá tható 

A két legfontosabb vágóállatnak a szarvasmarha és 
a juh csontmarad ványainak és az egyedszámainak az 
aránya eltérő (1. táblázat) . Míg a szarvasmarha csont-
maradványainak a száma kb. másfélszerese a juhenak, 

1. táblázat 

FAJ 
Északi Déli 

Egyéb + 
Fal-

marad-
ványok 

Belső- ÖSSZESEN 
FAJ 

palánkfal 
Egyéb + 

Fal-
marad-
ványok 

vizesárok 
Darabszám Egyedszám 

Szarvasmarha 365 126 353 97 83 1024 50,24 65 23,55 
Kiskérődző 214 173 191 50 92 720 35,32 150 54,35 
Sertés — 7 2 10 21 40 1,96 15 5,43 
Ló 2 4 2 2 3 13 0,64 7 2,54 
Szamár — 1 1 0,05 1 0,36 
Kutya 1 — 2 3 6 0,30 5 1,81 
Macska 6 6 0,30 1 0,36 
Háziszárnyas 6 8 11 2 5 32 1,57 28 10,15 

687 325 559 163 208 1842 90,38 272 98,55 
Vaddisznó 1 — — 1 0,05 1 0,36 
Mezei nyúl — 1 2 — — 3 0,15 3 1,09 

Meghatározhatatlan csont-
töredékek 

Homo sapiens 
14 42 55 42 38 191 

1 
9,37 
0,05 

2038 100,00 276 100,00 
+ = „Egyéb" a palánkvár belső részo, a vizesároktól K-го eső terület 

1 Lásd ugyanezen kötetben 102 — 110 lapokon amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 
2 A madárcsontokat Jánossy Dénes határozta meg, 3 Lásd Gerelyes I . i. m. 
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2. t áb láza t 

Az osteológiai anyag testrégiók szerinti megoszlása 

SZARVASMARHA KISKÉRŐDZŐ 

A в С D E A в 0 D E 

Palánk É. 32 243 62 21 7 35 59 111 9 
Palánk D. 2 81 28 11 4 19 43 103 6 2 
Egyéb 26 202 97 23 5 29 54 100 8 — 

Falmaradvány 9 63 20 4 1 9 8 25 8 — 

Belső vizesárok 5 48 26 3 1 33 22 33 3 1 

74 637 233 62 18 125 186 372 34 3 
i l , i 

A.-fejrégió, B.-törzsrégió, C.-húsos végtag régió, D.-száraz végtag régió, E.-uj jpercek 

addig a juh egyedszáma t ö b b min t két és félszerese a 
szarvasmarháénak. 

A két legfontosabb vágóállatnak a táplálkozás 
szempont jából differenciáltan hasznosítható testrégiók 
szerinti4 csontmegoszlását a 2. táb láza t m u t a t j a be. Az 
egyes testrégiókhoz tar tozó csontmaradványok gyako-
riságából a két vágóállat eltérő feldolgozására lehet 
következtetni . 

1. kép. A „Pos t romanus" I . , I I . , I I I . , IV. juhszarvcsap-
típusok báziskeresztmetszetei. Az I — I I — I V . baloldali 

kosszarvcsap, IIГ. baloldali nőstényszarvcsap 
Abb. 1. Die Basenquerschni t te der I., I I . , I I I . , IV» 
Schafhornzapfentypen von „Pos t romanus" . Der 1—II— 
IV. linksseitige Hammelhornzapfen , der I II. linksseitige 

Hornzapfen des weiblichen Tieres 

A leglényegesebb eltérés a ké t vágóállat testrészei-
nek csontmegoszlása között a törzs (B. régió) — és a 
húsos végtag (C. régió) tes t részben muta tkoz ik (2. táb-
lázat). A szarvasmarha esetében a csontok 62,20%-a, 
a kiskérődzőeknél csak 25,84%-a tar tozik a törzs (B.) 
régióiba, illetve 22,76%-a (szarvasmarha) és 61,67%-a 

(kiskérődző) a húsos végtag (C.) régióba. A középkori 
lelőhelyeken a nagy vágóállatok törzscsont ja inak az érté-
kelésekor figyelembe kell venni az t a körülményt , hogy 
ezeket az ál latokat vágóhidakon, illetve mészárszékek-
ben ölték le ós darabol ták fel. Az ál latok feldarabolása-
kor egyrészt kicsontozott színhiist á l l í to t tak elő, más-
részt a szállítás ós a konyhai feldolgozás megkönnyítése 
végett а gerincoszlop hosszanti ke t téhas í tása u t á n a 
jobb- és a baloldali mellkasrészt [törzs (В.)] a ke t té -
has í to t t csigolyával bordával és a r a j t a levő hússal 
együt t egy darabba készítették elő. 
Az e lmondot tak a l ap j án érthető, hogy а palánk vár terü-
letén a szarvasmarha csontoknak t ö b b min t a fele mié r t 
ta r toz ik a törzs (C.) régióba. A többi csont is az élelme-
zésre beszállított hússal együtt kerül t a pa lánkvár te rü-
letére. A békési pa lánkvárban is, t e h á t Sokkal t ö b b 
mennyiségű hús kerül t , mint azt a csontanyag vizsgála-
tából valószínűsíteni lehet. 

A békési pa l ánkvá r állatcsontleletei fajösszetóte-
lében ós gyakoriságában eltér más X V I . századi pa lánk-
várak állatcsontleleteitől. Az á l la t fa jok egyedszámát 
figyelembe véve tendenciá jában a B u d a Vár Pasa palota 5 

fe l tárásakor előkerült szeparált csontanyagból megálla-
p í to t t a rányával egyezik meg. 

Mindkét lelőhelyen a kiskórődzők voltak a legna-
gyobb egyedszámban képviselve. Bökönyi S. szerint a 
két őskori (Körös és a Péceli kultúra) u t á n ez а ha rmad ik 
(ti. török) délkelet-európai faunat ípus , mely elérte 
Magyarország területét .6 A „török f auna t ípus" megíté-
lésénél azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni az t 
a körülményt , hogy a típuslelőhely Buda Vár Pasa 
palota állatcsontleletei is valójában a török táplálko-
zási szokásokat (az elfogyasztott „á l l a toka t" ) reprezen-
táló fajösszetótelt ós n e m a tényleges háziál lat-ál lomány 
összetételét tükrözi. 

V O R B E R I C H T Ü B E R D I E T I E R K N O C H E N F U N D E D E R T Ü R K E N Z E I T L I C H E N P A L I S A D E N B U R G 
VON B É K É S - K A S T É L Y Z U G . 1 9 7 5 - 7 8 . 

Auszug 

I m Laufe der Sondierungsgrabung der aus dem 
16. J h . s tammenden und im Bereich von Békés-Kastély -
zug liegenden, einstigen türkenzeit l ichen Pal isadenburg 
ist in großer Menge Tierknochenmaterial zum Vorschein 
gekommen. Die archäologischen Ergebnisse der in der 
Pal isadenburg durchgeführ ten Ausgrabungen ha t I . 
Gerelyes publiziert. 

Von den insgesamt 2038 zum Vorschein gekomme-
nen Tierknochenfragmenten waren 1847 St. (90,63%) 
osteologisch und somit auch der Spezies nach bestimm-
bar. Aus den erschlossenen Teilen der Pal isadenburg wur-
den die Knochenreste folgender Haust iere zutage ge-

fördert : Rind (Bos t au rus Linné), Schaf (Ovis aries 
Linné), Schwein (Sus scrofa domestica Gray), P fe rd 
(Equus caballus Linné), Esel (Asinus asinus (Linne), 
H u n d (Canis familiaris Linné), Ka t ze (Felis domestica 
Briss.) ; von den Vögeln : H u h n (Gallus domesticus 
Linné), Hausgans (Anser domesticus Linné) und Saa t -
gans ( ?) ; von den gejagten Tieren n u r das Wildschwein 
(Sus scrofa Linné) u n d der Feldhase (Lepus europaeus 
Pallas) (Tab. 1). 

Die an den Tierknochen sichtbaren, durch Schni t t 
und Spal tung verursachten Verletzungen, die große 
Zahl der unbes t immbaren Knochenkortexe (191 St., 9, 

4 Kretzoi,M.- Csánk, V., Zoologie Archéologique. 
I n : Gábori-Csánk, V. : La Stat ion du Paléolithique 
Moyen d ' É r d — Hongrie. (Bp. 1968) 223 

5 Bökönyi, S., H i s to ry of Domest ic Mammals in 
Central and Eastern Europe. (Bp. 1974) 350. 

6 Bökönyi, S., i. m . 44. 
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37 %) lassen darauf sehließen, daß das Tierknoclienmate-
rial mit Ausnahme des Hundes und der Katze aus dem 
Küchenabfall s tammt. 

Im Schuttmaterial der Palisadenburg ist die An-
häufung des Tierknochenmaterials nicht von primärer 
Lage. Selbst die Lage des Schuttmaterials und so auch 
die des darin vorhandenen Tierknochenmaterials ist 
sekundär. Aus jeden, im Bereich der Palisadenburg 
geöffneten Suchgräben sind Knochenreste von Rindern 
und klemen Wiederkäuern zum Vorschein gekommen, 
jedoch war ihre vertikale Verteilung in den verschiede-
nen Suchgräben sehr abweichend. Die Verteilung der 
Knochenreste der übrigen neun Tierarten (Schwein, 
Pferd, Esel, Hund, Katze, Huhn, Hausgans, Wild-
schwein, Feldhase) war sowohl je nach Suchgraben, wie 
auch vertikal abweichend. 

Die Knochen Verteilung der zwei wichtigsten Schlacht-
tiere je nach den von Gesichtspunkt der Ernährung dif-
ferenziert verwertbaren Körperregionen wird in Tab. 2 
veranschaulicht. 

Aus der Häufigkeit der zu den einzelnen Körper-
regionen gehörenden Knochenreste kann auf die abwei-
chende Aufarbeitungsweise der beiden Schlachttiere 
geschlossen werden. 

Die Tierknochenfunde der Palisadenburge von 
Békés-Kastélyzug weichen in der Artzusamniensetzung 
und in der Häufigkeit von den Tierknochenfunden 
anderer Palisadenburgen des 16. Jh s ab. Die Individuen-
zahl der Tierarten in Betracht gezogen, stimmen diese 
Funde in ihrer Tendenz mit dem Prozentsatz des bei 
der Erschließung des Palastes des Budaer Paschas zum 
Vorschein gekommenen und separierten Knochenmate-
rials überein. 

An beiden Fundorten waren die kleinen Wieder-
käuer mit der größten Individuenzahl vertreten. Laut 
S. Bökönyi ist dieser Fundkomplex nach den zwei ur-
zeitlichen (Körös- und Pécel-Kultur) der dritte (türki-
sche) südosteuropäische Faunentyp, der das Gebiet 
Ungarns erreicht ha t . Bei der Beurteilung des „türki-
schen Faunentyps" darf aber der Umstand nicht außer 
acht gelassen werden, daß auch die Tierknochenfunde 
des als Typ dienenden Fundortes im Palast des Budaer 
Paschas im Grunde genommen die die türkischen ga-
stronomischen Bräuche (die verzehrten „Tiere") re-
präsentierende Artenzusammensetzung und nicht die 
Zusammensetzung des effektiven Haustierbestandes 
widerspiegeln. 

I. Vörös 
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S Z E M L E 

OTTO NYI KOL A JEVIC S BADER 
1 9 0 3 — 1 9 7 9 

A. múl t év tavaszán, 76 éves korában elhunyt O. N. 
Bader, a szovjet régészettudomány kimagasló alakja. 
Halála az egyetemes régészet nagy vesztesége, személyé-
ben mi magyarok a finnugor őstörtónetkutatás kiváló-
ságát is gyászoljuk, aki korszakos művekkel járult hozzá 
őstörténetünk fölöttébb homályos kérdéseinek tisztá-
zásához. 

Az egykori poltavai kormányzóságban született, 
erdész édesapja mellett szerette meg életre szólóan a ter-
mészetet. 1922 — 2G-ban végezte a Moszkvai Egyetemen 
a régészetet ós az embertant . Az egyetem padjaiban 
alakul ki bámulatos sokoldalúsága. Tanulmányai befe-
jeztével az alma mater Ember tani Intézetének munka-
társa lesz, de az embertan mellett mindvégig régészetet 
is oktat , s számos tudományos intézet és szervezet tagja, 
illetve külső munkatársa . Évente jelentős ásatásokat 
vezet Moszkva tágabb környéken, a Volga és Oka men-
tén, a Fekete-tenger északi partvidékén. Nevéhez fűző-
dik a balanovói ós a pozdnyakovói műveltség elkülö-
nítése, a fat jánovói műveltség állattartó-földművelő 
jellegének felismerése, a djákovói műveltség elterjedé-
sének és időrendjének tisztázása. 

A háború idején — önkéntes katonai szolgálat után 
— az Urálban dolgozik : Magnyitogorszkban, Szverd-
lovszkban és Nyizsnij-Tagilszkban. A nehéz években is 
folytatja ásatásait. (A poludjonkai újkőkori telepről 
írott dolgozata magyarul is megjelent folyóiratunk 
1949-es kötetében.) 

1946-ban meghívják a Permi Egyetemre. Eddig is 
gazdag munkásságának ú j szakasza kezdődik ekkor. 
Az általa szervezett kámai régészeti expedíció tervszerű 
munkája nyomán ú j fejezetekkel bővül a Káma-vidék 
őstörténete. A korábban itt ismeretlen átmeneti kőkori 
emiékok egész sora került elő, Bader írja meg először e 
vidék adatolt újkőkori történetét , a középkori leletek 

pedig a régészet ós a mai kámai finnugor népek története 
közti hidat építik fel lépésről-lépésre. Időközben Perm-
ben nagynevű régészeti iskolát teremt, tanítványaival 
népesíti be az Urál-vidók intézeteit és múzeumait. 
(Gening, Oborin, Mazsitov, Gyeniszov és mások.) 

1955-ben visszaköltözik Moszkvába s haláláig* a 
Régészeti Intézetben dolgozik. Kutatásainak színterét 
azonban nem változtat ja meg. Ebben az időben különö-
sen az uráli barlangok kutatásával foglalkozik. Világ-
szerte nagy feltűnést keltettek a baskíriai Sulgan-Tas 
(Kapovaja pescsera) nevű barlangban fellelt őskőkori 
rajzok. 

Ekkoriban összegezi a finnugorság őstörténetével 
kapcsolatba hozható régészeti eredményeit. Megrajzolja 
az Urál-vidék betelepülését, k imuta t ja , hogy a finnugor-
ság az i. e. 2000 tá jékán népesíti be Kelet-Éurópa erdős 
vidékeinek jelentős részét, sa já t ásatásai alapján vázolja 
fel a Káma völgyének bronzkori tör ténetét . Úgy véli, 
az uráli közösség még az átmeneti kőkorban felbomlott 
(ekkor vándorolhattak az őslappok a Baltikumba), ma jd 
az i. e. 3300 körül számolhatunk a finnugor egység fel-
bomlásával, amit az i. e. 2000 t á j án követ a finn-permi 
közösség tagolódása. Alapvető dolgozatban írja meg e 
vidék bronzkori klímatörténetét, monográfiát szentel a 
bronzkori finnugor fémművességnek, s csodálnivaló 
munkabírással írja tanulmányait a keleti ezüstökről, 
a különböző korú ú j abb régészeti leletekről. 

Rokonszenves egyéniségét a magyar szakemberek 
két alkalommal ismerhették meg : 1966-ban a Szeleta-
szimpozionon, 1975-ben pedig a Finnugor Kongresszu-
son vett részt, s t a r to t t előadást. 

Emlékét több nemzedéken á t megőrzik magas szín-
vonalú, tiszta emberséggel megírt müvei, amelyek ben-
nünket is gazdagítottak. 

Fodor István 

HANS-GEORG PFLAUM 
1 9 0 2 — 1 9 7 9 

Korunk egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású 
epigrafusa hunyt el Linzben 1979 karácsonyán. 1902-
ben született Berlinben, ahol tanulmányait még a német 
ókortudomány nagyjainál kezdhette meg. A nácizmus 
elől menekülve Párizsban, a CNRS kuta tójaként talált 
ú j hazára, amelyhez haláláig hű maradt . Életművének 
ismeretében új ra meg ú j ra csodálkoznunk kell azon, 
hogy első munkájá t csak harmincnyolc éves korában 
adhat ta ki, akkor is névtelenül, mert a menekült tudós 
nevét a megszállt Párizsban már nem lehetett kinyom-
tatni . A francia összeomlás utáni években álnéven kel-
lett családjának megélhetését biztosítania, de — mint 
szívesen mesélte — „Monsieur Pet i t szőlőbérlő" estén-
kónt tovább gyűjtöt te az anyagot a procura torokhoz. 
Amikor előbb a „Marbre de Thorigny", majd a „Procura-
teurs équestres" megjelent, a közel ötvenéves Pflaum 
egycsapásra a római epigráfia vezető egyéniségei közé 
került. Kongresszusok keresett előadója és szenvedélyesen 
vitatkozó részvevője, szűkkörű konferenciák hangadó 
tekintélye lett, aki egyetemi katedra nélkül is sok ország 
epigrafusainak vált mesterévé. Mi külön hálával gon-

8 * 

dolunk rá az 1968-ban Balatonalmádiban tar to t t I I . 
Seminarium Epigraphicumért, amelyen az ő baráti, de 
nem hangfogós kri t ikája jó légkörben te t te lehetővé 
készülő munkáink együttgondolását, kisebb-nagyobb 
problémák termékeny megvitatását . A protokollárissá 
váló, hovatovább merőben diplomáciai jelentőségű 
kongresszusok túlburjánzása idején ezt a r i tka alkalmat 
annak köszönhettük, hogy Pf laum számára az epigráfia 
olyan szenvedély volt, amelybe szinte gyermekes hévvel 
tudo t t belefelejtkezni. Ilyenkor néha kíméletlennek is 
tűnhete t t , holott a vitakószség ós a kri t ika annyira 
eleme volt, hogy nem kímélte sa já t nézeteit sem, ha azo-
ka t az idő túlhaladta. 

A római császárkor epigráfiájának minden területén 
nemcsak fontosat, hanem módszertanilag is ú j a t adot t . 
Syme és Birley mellett kidolgozója volt a proszopográfia 
módszereinek, amelyek finom alkalmazásához szenátori 
ós lovagi cursusok rekonstrukciójában és fastik kidolgo-
zásában új ra meg ú j ra példát muta to t t . Monumentális 
„Carricres"-jo a császárkor kutatóinak maradandó kézi-
könyve. A lovagi cursus szabályszerűségeinek voltakóp-
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peni kidolgozása tőle származik. Onomasztikai munkái 
néhány nóvkutatási módszer alapját rakták le. Sokat 
dolgozott egyes provinciák romanizáeiójának, arisztok-
ráciájának ós municipális életének kérdéskörében. Csak 
sajnálhatjuk, hogy ebből a munkásságából csak az afrikai 
vonatkozásúakat adták ki gyűjteményes kötetben. Igazi 
epigrafuskónt kötelességének ta r to t ta nemcsak az inter-
pretálást, hanem a forrásközlést is. Neki köszönhető, 
hogy az afrikai (algériai) feliratcorpus nem jutot t sok 
más hasonló vállalkozás sorsára; a Gsell által elejtett 
fonalat ő vette fel és folytat ta az ILAlg két ú j kötetével. 
Minden munkájának erősségét a források hiánytalan 

gyűjtése ad ja meg. A szakirodalmi infláció idején el 
t u d t a kerülni a másodlagos nézetekkel való hadakozást, 
ezzel szemben biztosak lehetünk abban, hogy az elsőd-
leges források együtt varrnak nála. Igazi analitikus volt, 
félelmetes anyagtudással és éleslátással. 

Nemcsak szokványos frázis, ha halálát veszteségnek 
mondjuk. Régóta dolgozott egy epigráfiai kézikönyvön, 
amely végre Cagnat ,,Cours"-jának helyébe léphetett 
volna. Tudta , hogy ezt neki kell megírnia. Távozását 
még jobban fájlalnánk, ha e „Manuel" befejezését a sors 
megtagadta volna tőle. 

Mócsy András 

RÉGÉSZETÜNK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSÉRŐL 

A fenti című előadás 1979 nyarán hangzott el. 
Azon a szegedi régészeti összejövetelen, amely méltón 
emlékezett Móra Ferenc munkásságára születése századik 
évfordulóján, ós egyben a módosított szerkezetű ún. 
szakmai továbbképzés első vitaülése volt. A Kulturális 
Minisztérium Múzeumi Osztálya és a Magyar Nemzeti 
Múzeum által irányított régészeti szakfelügyelet a jövő-
ben évenként változó szegedi ós székesfehérvári hely-
színnel kívánja napirendre tűzni az aktuális szakma-
politikai kérdések, ill. a jelentősebb tudományos ered-
mények széles körű fórum előtti megvitatását. A szóban 
forgó ülésen ennek jegyében hangzottak el beszámolók 
a jelen ötéves tervidőszak kiemelt régészeti feladatainak 
pillanatnyi helyzetéről (pl. ispánsági központok kutatása, 
régészeti topográfia, corpus-munkálatok) és a nagyobb 
feltárások, ill. egyéni kuta tások fontosabb eredményei-
ről. 

E sorok íróját az alább ismertetendő vitaindító 
előadás megtartásával az a szándék vezette, hogy néhány 
olyan problémát vessen fel a szélesebb körű szakmai 
fórum előtt, amelyek — részünkről talán nein mindig 
jól aposztrofálva — tényszerűen léteznek. Egyénileg 
többen és pontosan érzékelik is ezeket, közülük sokra 
viszont a szakma egésze nem reagál, vagy talán még nem 
akar reagálni. Abban a helyzetben, amikor egész egy-
szerűen úgy változott meg a régészet társadalmi szerepe, 
hogy részben más összefüggésekben, de feltétlen más 
léptékekben jelentkezik szakmánk állami, lia tetszik, tör-
vénybe foglaltan előírt feladatainak ellátása. A jövőt 
nehezítő tévedés lenne ezt közösen nem észrevenni, 
s tovább kísérletezni azzal, ami végül is lehetetlen : a 
régészet konvencionális zártságát hangsúlyozva, irreáli-
san eltúlozni a decentralizált irányítási rendszerből 
kétségkívül adódó nehézségeket, s így mintegy intéz-
ményesen felmentve magunkat a jelen társadalom fej-
lődéséből fakadó állami feladatok, sőt ma már sok eset-
ben, a régészet által ki tűzött meghatározott szakmai-
tudományos célkitűzések következetes megvalósításának 
felelőssége alól is. 

Az előadás nem vál tot t ki sokoldalú „hivatalos" 
vitát. Annál élesebb polemizálás követte — az üléster-
men kívül. Ez bátorít fel bennünket arra, hogy nyomta-
tásban közreadjuk. A cél változatlan : apellálni közös 
felelősségünkre. S ez talán nem idealizmus e sorok írója 
részéről. 

* 

Nagyméretű feltárások, részben megvalósított team-
munkák, monográfiák sora, ú j kiadványsorozatok, több 
száz tanulmány és megannyi ú j nagy kiállítás a mérleg 
pozitív oldalán. Többször kitűzött és ú j ra meg ú j ra 
elakadó tudományos vállalkozások, már-már „törvé-
nyesí tet t" anarchia a központi célkitűzések — több-
nyire nem nyíltan történő — aláaknázására, helyenként 
raktár és szakember hiány, az anyagi és szellemi kapa-
citás kihasználatlanságának egyre rosszabbul alakuló 
aránya jelentkezik viszont negatívumként a másik olda-
lon. Eközben megváltozott a régészet szerepe mind a 
kötelező múzeumi feladatok megvalósításában, mind 
pedig a tudományos ós tudomány-népszerűsítő tevékeny-

ségének mennyiségi — de higgyük — minőségi növeke-
désében. Az erőteljes generációváltás éveit éljük, s úgy 
— jobb lenne, ha tévednénk —, hogy a növekvő 
számú ú j szakember révén nemegyszer a szakmai kontii 
nui tás negatív tendenciái kezdenek meghatározóvá lenni 
az olyan céltudatos aktivitás rovására, amelyben az 
egyéni és általános szakmai érdekek ésszerű átfedése 
ösztönző erővel ha t tevékenységünkre. Mindezek mia t t 
szükséges a különböző szakmai fórumokon szembesíteni 
magunkat a realitásokkal. Elsősorban a jövő érdekében, 
hiszen néhány bekövetkező felső szintű intézkedés elle-
nére som várhat juk, hogy „kívülről ós felülről" foma 
megoldani bárki azokat a problémákat, amelyek orvos-
lását — lehet, évtizedes munkával — a szakmának kell 
elvégezni. Ezt a célt kívánják szolgálni az alábbiak, 
vállalva az általánosításokból helyenként óhatatlanul 
következő tévedések ódiumát. 

Természetesen mások mellett, a jelenlegi szituáció 
meghatározóit a következőkben lát juk : 
— milyen súlyúak ós hatóerejűek a szakma hagyomá-

nyai, mind a s t ruktúrát , mind pedig a színvonalat 
tekintve ; 

— hogyan alakul a törvényekkel és jogszabályokkal 
determinált szervezeti-intézményi kapcsolatrendszer ; 
miként változik a régészet szakmai-funkcionális, ill. 
tudományos-tudatformáló szerepének elismerése а/, 
adot t társadalmi viszonyok között. 

S most nézzük meg ezeket közelebbről. A hazai régé-
szet társadalmi elismerése talán soha nem jelentkezett 
tisztán és oly formában, hogy az a minden mástól függet-
lenített régészet-tudománynak szólt volna. Ennek egyik 
fő oka — ós ez feltétlen pozitív —, hogy néhány évtizedet 
leszámítva, az archeológia eredményeit nem kívánták 
nacionalista törekvések bizonyítékaiként felhasználni 
hazánkban. Ugyanakkor — a változó korszellemnek 
megfelelően - a régészet, legalábbis egyes korszakai, 
hol a műemlékvédelem, hol pedig a művészettörténet 
társaságában került a társadalmi érdeklődés homlok-
terébe. De mindig a múzeumokhoz kapcsolódóan, oly-
annyira, hogy szinte azok fejlesztése-visszafogása volt 
egyik döntő determinánsa szakmánk helyzete alakulá-
sának. Egyébként így van ez ma is, hiszen bárhonnan 
közelítjük is meg, bármely számszerű vagy minőségi 
muta tó t helyezzünk mikroszkóp alá, meghatározóként 
jelentkezik múzeumaink állapota, személyi és anyagi 
ellátottságának, működésűk egészének színvonala. 
És még valami, ha erről keveset is beszélünk: a rendelke-
zésre álló financiális bázis és szellemi kapacitás ésszerű 
kihasználtságának foka. De messzebbre is kell néznünk. 
Az egyre jelentősebbé váló vidéki múzeumi központok 
kialakulása, ill. a jelenlegi szervezeti keretek miat t , 
a régészet bázis-gyűjteményei elsősorban a többféle 
szakmai és közművelődési funkciót ellátó intézmények-
ben bővülnek. Ily keretek között viszont túlzás nélkül 
állapítható meg : szakmánk jövőbeni sorsát alapvetően 
befolyásolja a magyar múzeumügy egészének alakulása. 
Bár ez régészetünk tradicionális jellemzőjének tekint-
hető, e tény befolyásoló szerepe — a korábbi évtizedek-
hez viszonyítva — a jövőben várhatóan mind jelentősebb 
lesz. 
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Ha nincs is sok jogunk régészetünk nemzetközi 
szerepét méltatni , egyéni véleményként megjegyezzük : 
nem csupán a jelenre érvényes, hisz ez is inkább hagyo-
mányosnak mondható, hogy helyünket a nemzetközi 
szakmai életben szinte mindig két dolog ha tároz ta meg. 
Pozitív előjellel : a kiemelkedő egyéni teljesítmények, 
s ennek mintegy ellenpólusaként : archeológiánk egészé-
nek a nemzetközi átlag alat t i színvonala. Persze ilyen 
„átlag" csak elméletben van, de feltárási és feldolgozási 
módszereink relatív elmaradása már egyáltalán nem 
tekinthető fikciónak. Tény : nemzetközi helyzetünk 
alapvető meghatározója országunk nagysága, gazdasági 
helyzetünk mindenkori szintje, pénzünk ereje. Lehető-
ségünk e téren is talán több a jelenleginél, ha szemlélet-
ben, módszerben és tudományszervezésbon úgy nyitunk, 
hogy legalább befogadjuk és adaptál juk azt, ami a nem-
zetközi gyakorlatban igazoltan bevált, s nem utolsósor-
ban, amit körülményeink megengednek. Ilyenek pl. az 
egyetemek és szakintézmények (múzeumok, tudományos 
intézetek) optimális kapcsolatának kialakítása ; a meg-
felelő reprezentációs értékű komplex ásatások mód-
szereinek kidolgozása, ill. megvalósítása ; az egyre hal-
mozódó forrásanyag közreadási formájának ésszerűsíté-
se ; s nem utolsósorban, a megalapozottan kitűzött 
tudományos feladatok tényleges végrehajtása. 

A magvarországi régészet szervezeti felépítése és 
intézményhálózata adott és a jövőt illetően is nagyjá-
ban-egészében annak kell tekinteni. Bírálni lehet, de túl 
kellene lépni végre azon a szemléleten, hogy minden 
szakmai nehézségünk forrását csupán ebben lássuk, s a 
tényleges cselekvési igényt a sokszor már öncélú, passzív 
kritikával helyettesítsük. Helyesebb, ha a jelen irányítási 
keretei között keressük a központi szakmai célkitűzések 
megvalósíthatóságának biztosítékait. Régészeti, vagy leg-
alábbis régészettel is foglalkozó intézményeink több-
ségének status quo-ját az ún. tanácstörvény határozza 
meg. Reális törekvésünk nem lehet ennek megváltoz-
tatási kísérlete, sokkal inkább az említett törvény, ill. 
más jogszabályok révén számunkra biztosított közvetett 
és közvetlen eszközök mind teljesebb kihasználása. Külö-
nös jelentőséggel bír a múzeumi törvény (módosítása 
folyamatban van), amely — felügyeleti szervtől függet-
lenül — kötelező érvényűén határozza meg а múzeu-
mainkban folyó gyűjtő-feltáró, megőrző feladatokat, 
azaz : az állami kötelezettségeket. Ennek rendelkezéseit 
— amennyire feltételeink engedik — be kell ta r tani és 
be kell tar ta tni . S ez nem szójáték, hisz negatívumok 
sorát taglalhatnánk, bizonyítva, a napi gyakorlatban 
sokszor mi magunk nem teszünk eleget a többnyire 
általunk megszabott szakmai követelményeknek. És 
persze kérdés, hány régész nem is tudja , milyen kötele-
zettségeket és lehetőségeket ír elő, ill. biztosít számára 
a múzeumi törvény. Mind nagyobb súllyal, közvetlen 
befolyásoló szerepe van minden régészeti intézménv 
tevékenységére a koordinatív szakmai szervként működő 
Ásatási Bizottságnak. A Régészeti Bizottság hivatott 
a Magyar Tudományos Akadémia, mint legfelső tudo-
mányirányító szerv határozatainak megvalósítása érde-
kében bármely, régészetünket érintő kérdésben véleményt 
nvilvánítani. Más dolog tevékenységének hatékonysága, 
hiszen egyéni tapasztalataink szerint javaslatait nem-
egyszer komolyabban veszik a különböző szintű állam-
igazgatási szervek, mint szakintézményeink, ill. szak-
embereink. És megint más kérdés, hogy a Régészeti 
Bizottság jelenlegi összetétele mennyiben fedi a régészeti 
intézmények különböző típusainak számarányát , ill. a 
rá juk eső szakmai-tudományos feladatok mennyiségi 
muta tó já t . Röviden : e bizottságban aránytalanul kevés-
nek érezzük a megyei múzeumi szervezetek képviseletét. 
Ennek következtében nemegyszer objektíve is rés 
t ámad bizonyos szakkérdések elméleti felvetése és gya-
korlati megvalósíthatóságának realitása között. A régé-
szet felelős irányító szerveinek, ill. intézményeinek a köz-
ponti célkitűzések megvalósításához szélesebb körű lehe-
tőséget fog biztosítani a múzeumok egy részének kutató 
hellyé minősítése. A kutatóhelyek tudományos tevé-
kenységét meghatározó ú j feltétel-, ill. követelmény-
rendszer most van a részletes kidolgozás s tádiumában. 

Végül fontos közvetett — adott esetben közvetlen 
koordináló lehetőséget, befolyásoló szerepet biztosít 

a Kulturális Minisztérium által irányított , és a Magyar 
Nemzeti Múzeum szakemberei révén megvalósított orszá-
gos régészeti szakfelügyelet. Talán sokak idevonatkozó 
téves elképzelését sikerül korrigálni, ha röviden össze-
foglaljuk — igaz, kicsit általánosítva — a szakfelügyelet 
tevékenységéhez fűződő tapasztalatainkat . 

— A szakfelügyelet munkáját a megyei tanácsok 
illetékesei kivétel nélkül igénylik, hangsúlyozva, hogy 
Szakmai kérdésekben nem érzik magukat autentikusnak 
dönteni a szakfelügyelet vagy más szakmai-tudományos 
szervek véleményének ismerete nélkül. 

— A szakfelügyelők reális, a KM Múzeumi Osztálya 
által is megerősített javaslatainak többségét a tanácsok 
a megyei múzeumi szervezetek feladatául tűzik ki ós 
ehhez a legtöbb esetben a támogatást is biztosítják. 

— Helyenként változóan, mégsem valósul meg a 
reális, ill. szükségszerű javaslatok mindegyike, és ennek 
az alábbiak lehetnek az okai : 
— a megyei tanács nem tud ja biztosítani a feltétlen 

szükséges anyagi-személyi feltételeket ; 
— a megyei múzeumi szervezet vezetői, ill. régészei 

a szakfelügyeletétől eltérő véleményt képviselnek 
а helyi tanács illetékesei felé ; 

— nem minden szakfelügyelő ismeri az adot t megyei 
múzeumi szervezet egészének tevékenységét, pilla-
na tnyi lehetőségeit és ezért szakmailag helyes javas-
lata az adott időszakban objektíve is irreális lehet. 
Mindenre természetesen nem térhetünk ki e téma-

csoport kapcsán. A vázlatosan érintettek talán mégis 
jelzik, hogy nem szabad nehézségeink egyetlen, vagy fő 
forrásának az irányítás decentralizáltságát tekinteni. 
A fentiek alapján úgy véljük, a kiemelt szakmai — 
azaz : tudományos és muzeológiai — kérdésekben az 
egységes irányítás szempontjai, ha nem is maradék-
talanul, de a jelenleginél feltétlen jobban érvényesít-
hetők a jövőben. Már csak ennek érdekében is érdemes 
felsorolni néhány további t azon okok közül, amelyek 
miatt nem használjuk ki megfelelő módon a mai szer-
vezeti-intézményi keretek nyúj to t ta lehetőségeket : 
— több energiát fordítunk előkészítésre, tervezésre, ko-

ordinálásra, mint az optimális szakmai követelmény-
rendszer kidolgozására ; 

— majd minden szinten teret engedünk az intézményi 
és személyi — többnyire vélt — ellentéteknek ; 

— a szakmai etika rangjára emeltük az ásatást végzők 
forrásanyaghoz fűződő már-már szakmaellenesen 
önző szempontjait ; 

— s ami különösen meggondolandó a jövőt illetően : a 
legfiatalabb generáció nem egy képviselője már szinte 
mindent tud jogairól, de közülük sokan nem ismerik, 
vagy éppen nem akar ják elismerni kötelezettségeiket. 
Törvényekbe foglalva mit vár az állam a régészet-

től? A múl t emlékeinek megmentését, feltárását, meg-
őrzését, tudományos értékelését, ill. annak közkinccsé 
tételét. I t t elsősorban azt szeretnénk körüljárni , meny-
nyire t u d j a , ill. miért nem képes maximálisan ellátni 
leletmentő-feltáró feladatait a magyar archeológia. Ma 
már jól körülhatárolóan a leletmentő ásatásnak két 
formája különböztethető meg : a mindennapi mezőgaz-
dasági és építőipari tevékenységhez, ill. a kiemelt és 
nagy beruházásokhoz kapcsolódó aktuális régészeti mun-
kalatok. Ami az előbbit illeti, becslések szerint a meg-
bolygatott lelőhelyek 60 — 70%-áróI nem tudunk. El-
gondolkodtató adat, hogy bár az érintett állami szer-
veket erre jogszabály kötelezi, 1978-ban alig több mint 
20 bejelentés érkezett múzeumainkba az érdekelt köz-
igazgatási intézményektől. Az utóbbi évek néhány 
konkrét tapasztalata a lapján sajnos azt is meg kell 
jegyezni, hogy néhány jelentősebb objektum szétdúlását 
a múzeumok körülményes intézkedése, vagy valamely 
szakember mulasztása t e t t e lehetővé. Mielőtt pálcát 
törnénk ezért önmagunk felett, nézzünk néhány szám-
adatot. A legutóbbi adatok szerint múzeumainkban 161, 
az MTA Régészeti Intézetében, ill. az E L T E Régészeti 
Tanszékén mintegy 30 régész dolgozik. Az" intézményi 
profilokat figyelembe véve, jó ha a 180 szakember közül 

1 1 7 



száznak munkaköri feladata a „napi leletmentések" el-
látása. Tudjuk, még ez is csak ideális szám, a valóságban 
Sokkal kevesebb az ado t t szituációban mozgatható 
régész. Ebből következik — még ha meglepő is a követ-
keztetés —, hogy ha minden közreműködő szervvel 
betar ta t juk a múzeumi törvény rendelkezéseit és orszá-
gosan jól szervezzük, ill. működtetjük a leletbejelentő 
szolgálatot, egész egyszerűen megoldhatatlannak tűnő 
problémák elé kerülünk. Némileg más a helyzet a kiemelt 
állami beruházásokhoz kapcsolódó munkálatainkkal. 
Amennyiben a beruházó a költségekot biztosítja, ezeket 
egész egyszerűen el kell végezni, de saját szakmai felelős-
ségünk szerint, ugyanis az anyagi támogatást biztosító 
bázis szervek nem tudnak s nem óhaj tanak beleszólni 
tevékenységünkbe. Szakmánkat — szervezeti és szem-
léleti problémái miatt — a hatvanas évek elején fel-
készületlenül érte, a mindenki által így fogalmazott : 
„nagy lehetőség." A dunai vízilépcső régészeti munkála-
tainak kezdetétől éppen két évtized telt el. A folytatás-
nál (beleértve a tiszai ITT. vízilépcsőhöz kapcsolódó 
tevékenységünket is) már tapasztaltabbak vagyunk, de 
ami a szakmai szemléletet illeti, ugyanolyan felkészület-
lenek mint húsz éve. Ennek ellenére bízunk abban, 
hogy központi koordinálással és a feltétlen szükséges 
szakmai összefogással a dunai és a tiszai feltárás sorozat 
a közeljövő kiemelkedő jelentőségű és eredményű szak-
mai tevékenységévé válik. 

A fentieket figyelembe véve, a ránk háruló lelet-
ínentő feladatok megfelelő szakember bázisának bizto-
sítását, a világosan megfogalmazott tudományos célki-
tűzéseket szolgáló tervásatások optimális arányának ki-
alakítását tartjuk a hazai régészet sorsát leginkább 
befolyásoló tényezőnek. Tehát nem csak raktárkérdés, 
hogy mit és mennyit ásunk, bár hamarosan az elhelyezés 
lehetősége is problematikus lehet. Egyre inkább el-
mélyülő anomáliát okoz tudományos tevékenységünkben, 
hogy a fiatalabb szakemberek többsége túlzott méretű 
ásató tevékenységet folytat . (Az előbbiekre gondolva 
ez látszólag paradoxon.) Részben helyzetükből fakadó 
kötelezettségeik révén, részben jól-rosszul alakuló ambí-
cióik folytán. A körülöttük felhalmozódó forrásanyagot 
végül emberileg szinte lehetetlen lesz publikálni idő-
hiány és az elmélyült elméleti munka lehetősége, majd 
egyre inkább igénye nélkül. Hovatovább úgy tűnik, 
kialakul az ásató ós a feltáráson kívül elméleti munkával 
is foglalkozó régészek köre. S az utóbbiak száma relatíve 
egyre csökken. Ez a folyamat károsan befolyásolja a 
hazai régészet általános tudományos színvonalának ala-
kulását. Változtatni kell ezen mind a szakemberek, 
mind pedig a szakma fejlődése érdekében. 

Ezt a tendenciaszerűvé váló jelenséget az is befo-
lyásolja, miként jelentkezik a régészet társadalmi elis-
merése napjainkban. Egyszerűsítve : a közvélemény 
elsősorban arra figyel oda, de ez kiterjeszthető a régé-
szettel kapcsolatban lévő nem szakmai szervek képvi-
selőire is, ha szenzációs leleteket találunk (igaz, több-
nyire mindent így tálalunk), ha látványos kiállítást 
nyitunk, vagy ezekről a sajtóban, rádióban, TV-ben 

nyilatkozunk. Szűkebb körben ható, kisebb elismerést 
vált ki egy színvonalas tanulmány, de még a legkiválóbb 
monográfia is. Viszont örvendetesen bővül a tere és el-
ismerése a tudományos népszerűsítő régészeti munkák-
nak. Mindebből formálódik sok szakember számára az 
a kissé torz kép, hogy a mikrokörnyezetben is pozitíven 
ható, közvetlen társadalmi elismerés fényében elhanya-
golhatók a tudományos erőfeszítések. Ezt a téves kép-
zetet nemegyszer motiválja, hogy ugyanakkor a „szak-
mai közvélemény" még ma sem ta r t j a igazi, vagy elis-
merésre méltó szakmai tevékenységnek a kiállítás rende-
zését, a tudományos-népszerűsítő publicisztikát és külö-
nösen nem a mindennapi múzeumi feladatok ellátását. 
A miértre nehéz lenne rövid választ adni, de minden-
képpen szükséges lenne okait valós alapon elemezni. 
Már csak azért is, mert sok tíz-tizenötéves gyakorlattal 
rendelkező szakemberünk parttalanságát, félig-meddig 
zsákutcába jutását a fentiekből fakadó „szakmai skizo-
frénia" okozhatja. S egyáltalán nem az egyetemi oktatás 
milyensége, amelyben sokan a „bajok fő forrását" lát-
ják. Talán többet kellene őszintén beszélnünk intéz-
ményeink belső légköréről és a szakmai műhelyek meg-
teremtésének szükségességéről. 

A fentiekből következően a közeli-távoli jövőben 
a következők megoldását érezzük szükségszerűnek : 
— a nemzetközi színvonal figyelembevételével, az utóbbi 

évtizedekben gyökeresen megváltozott hazai tár-
sadalmi és szakmai viszonyoknak megfelelően kor-
szerűsíteni kell régészetünk szakmai feladatainak 
súlypontozását és ki kell alakítani a valós tudomá-
nyos és muzeológiai érdekeket szolgáló tervezési 
rendet ; 

— meg kell teremteni oktatási és intézményi szinten a 
régészeti tevékenység egészét érintő módszertani kuta-
tások feltételeit — ez az alapja a szélesebb körű 
interdiszciplináris tevékenységnek is ; 

— a tanácsadó és irányító szervek ésszerű javaslatainak, 
ill. döntéseinek — az adott lehetőségek függvénye-
ként — érvényt kell szerezni ; 

— az oktatást úgy kell kibővíteni, hogy a szakmai 
(tudományos, muzeológiai, ismeretterjesztő) tevé-
kenység egészének ellátására képes — vagy azzá 
fejlődő — szakemberek kerüljenek ki az egyetemek-
ről ; 

— a több oldalról szorító nehézségek ellenére meg kell 
kísérelni a túlzottan felhalmozódó forrásanyag folya-
matos közreadását, és szakmai információs rend-
szerünk korszerűsítését ; beleértve külföldi tapasz-
talataink hasznosítását is. 

Ttt szándékosan nem taglaljuk azokat a nem kevésbé 
fontos teendőket, amelyeket nem régészeti szerveknek 
kell, ill. kellene napirendre tűzni a jobb feltételek meg-
teremtése érdekében (pl. épületgondok, a személyi állo-
mány fejlesztése, nyomdai keret bővítése, szakkönyv-
tárak fejlesztése). Csupán azon problémák egynéhányára 
kívántuk felhívni a figyelmet, amelyek megoldását maga 
a szakma is erősen befolyásolhatja vagy megvalósít-
hat ja . _ 

Kovács Tibor 

NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁS D U B R O V N I K B A N 1979-BEN AZ E U R Ó P A I 
R É Z K O R R Ó L É S AZ ANATÓLIAI K O R A B R O N Z K O R R Ó L 

Marija Gimbutas a kaliforniai egyetem professzora 
egy eredetileg szűk körűnek tervezett, végül egészen 
széles körűvé vált konferenciát szervezett többször vál-
tozó, végül „Az anatóliai és európai kultúra átalakulása 
az i. e. 4000—2000 közö t t " megjelent egyszerű címmel. 
A fő cél az lett volna, bogy a különböző tudományágak 
(régészet, antropológia, nyelvészet, vallástörténet, ókor-
történet, zoológia stb.) különböző rendű és rangú kuta-
tóit összehozva, kikristályosodjék valamilyen közös alap 
Európa és Anatólia indoeurópai/ál ó d ás án а к megközelí-
tésében, kb. úgy, ahogy ezt a szervező nagy vonásokban 
már korábban elképzelte. 

A cél ugyan dicséretre méltó kezdeményezéssel 

párosult, az eredmény azonban nem váltotta be egészen 
a hozzáfűzött reményeket. A mintegy 50 részvevő közül 
37 kutató t a r to t t előadást s maga a szervező Marija 
Gimbutas is egy-egy előadással felérő hozzászólással bizo-
nyította sokoldalú tájékozottságát. Az előadások azon-
ban annyira szerteágazóak voltak, hogy semmiképpen 
sem lehetett a fő témát érdemlegesen, konkrét adatokkal 
megvitatni. (Elsősorban a régészeti ós antropológiai 
előadásokra gondolok). Voltak témacsoportok, amelyek 
valamilyen formában érintették vagy érinthették a ki-
tűzött célt, azonban az egyes kutatási ágak annyira 
messze álltak egymástól (pl. az európai régészet az 
anatóliai nyelvészettől), hogy nemcsak közös hangot, 
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de még közös érdeklődést is alig lehetett találni kép-
viselőik között. Ugyanis számos előadás nagy részét 
az eredmények más tudományág művelői számára alig 
követhető módszertani bizonyítása töltötte ki. 

Az eredetileg Európára korlátozott, majd később 
Anatóliát is bevonó konferencia tervezete a kalibrált 
módszer szerinti i. e. 4000 2000 közötti időszak tör-
téneti folyamatait lett volna hivatott felölelni. Ez az 
időszak lényegében a magyarországi középső és késő-
rézkort foglalja össze. Talán beleszámíthatjuk még korai 
rézkorunk egy részét. A Szervező koncepciója szerint 
a sztyeppéi népek (Kurgán kultúra), mint az ősindo-
európaiak mozgása indította volna el a jelzett időben 
azt a folyamatot, amely végső soron Európa, az Égeikum 
és Anatólia indoeurópaizálódását eredményezte. 

Csakhogy a konferencia nagy szakadéka éppen 
ennek a súlyos kérdésnek az egységesítési tendenciájában 
jelentkezett. Az európai régészeti előadások lényegében 
a jelzett időhatárok között mozogtak és igen sok érdekes, 
főleg átfogó referátum hangzott el. E sorok írója a közép-
ső rézkori balatoni (Lasinja) kultúra problematikáját 
foglalta össze a közép- és délkelet-európai összefüggésekbe 
ágyazva. Több előadás a közép- és kelet-európai zsinór-
díszes kerámia kialakulását, fejlődését boncolgatta. Az 
antropológiai előadások és néhány vallástörténeti, tár-
sadalmi, technológiai vonatkozású részletkérdéseket is-
mertető előadás kapcsolódott az európai régészeti téma-
körhöz. 

Ezzel szemben az igen nagyszámú nyelvészeti elő-
adás és az ókortörténeti előadások is a jelzett időhatárok-
nál fiatalabb időszakkal foglalkoztak, mivel a rendel-
kezésükre álló források is fiatalabbak. így a régészet 
eredményeit lényegében a szervező koncepcióján keresz-
tül, mint meghatározott tényt fogadták el kiindulás-
pontnak. Eszerint az Anatóliában a 2. évezredben le-
játszódó történeti és nyelvészeti folyamatok eredőjét 
a Fekete-tenger északi partvidékéről a Kelet-Balkánon 
végighúzódó sztyeppeiek mozgására vezették vissza. 
Lényegében ennyi volt a régészet és nyelvészet talál-
kozása. 

Az európai régészeti előadásokból azonban élesen 
kitűnt, hogy az indoeurópaizálódásnak jelenleg nem 
ismerjük a régészeti kritériumait. A ló megjelenése 
Európa nagy területein, a Balkánt is beleértve, nem 
lehet erre bizonyíték. 

Sajnálatosan hiányoztak a bolgár kutatók és a 
román kutatók jelentős része Sem volt jelen, akik első-
sorban érdekeltek ennek a problémának régészeti meg-
oldásában. A szovjet és jugoszláv régészetnek is kevés 
képviselője volt jelen ezen a festői környezetben rende-
zett tanácskozáson, amelyet három világrész számos 
kiemelkedő kutatójának jelenléte tett vonzóvá. 

Jóval sikeresebb lett volna a konferencia, ha leg-
alább két párhuzamos szekcióban folytak volna az 
egymáshoz kapcsolódó előadások. így akarva akarat-
lanul mindenkinek minden előadást végig kellett hall-
gatni. A rendkívül érdekes és izgalmas téma valószínűleg 
a konferencia kötetének megjelenése után indítja el azt 
a vitát, amely közelebb visz annak a kérdésnek a fel-
vetéséhez, hogy milyen alapunk van az indoeurópaizáló-
dás problémájának tisztázásához. Közelebb juthatunk 
ahhoz a módszertani kérdéshez is, hogy az európai 
régészeti, antropológiai, zoológiai és egyéb hasonló forrá-
sok milyen mértékben használhatók fel egy ilyen komp-
lex (multidiszciplináris) kutatásokat igénylő és szerte-
ágazó, bonyolult, egyelőre beláthatatlan távla tú és meg-
foghatatlan kérdés megoldásában. 

Hasznos volt megismerni különböző kutatás i ered-
ményeket. Régészetileg elsősorban azok számára jelen-
tet t hasznot ez a tanácskozás, akik az európai régészet 
ezen szakasza iránti érdeklődésüket közvetlenül csak 
ezen a fórumon elégíthették ki. Úgy érzem, hogy egészé-
ben túlságosan sokrétű volt a kitűzött cél eléréséhez 
felhasznált energia s talán az eredeti, szűk körűnek 
tervezett tanácskozás esetleg csak egy-egy részletkérdést 
alaposabban megvitathatott volna. Köszönet illeti a 
szervezőt, hogy az ellentétesen ható erők ellenére sikerült 
a konferencia egységét megtartani és irányítani. 

Kalicz Nándor 

A IX. NEMZETKÖZI SZIMPÓZIUM A D U N A - V I D É K ENEOLITIKUMÁRÓL 
É S KORAI BRONZKORÁRÓL NŐVÉ VOZOKANY-BAN 1979-BEN 

Szlovákiában tar tot ta tanácskozását 1979 októberé-
ben az európai ősrégészet egyetlen, nem hivatalos, mégis 
rendszeresen összeülő fóruma. Érdemes elgondolkozni 
azon, hogy a szétesővé ós már alig megrendezhetővó 
váló nagy kongresszusok mellett egyre életképesebbé és 
hasznosabbá válnak az aránylag kis létszámú tanács-
kozások. Alaposan eddig még nem elemezett hasznos-
ságuk többek között abban is rejlik, hogy bizonyos 
témakör kutatói (még ha az a témakör olykor kissé 
szélesebb időhatárokat is ölel fel) rendszeresen találkoz-
nak, beszámolnak ú j kutatási eredményeikről, infor-
mációt és véleményt cserélhetnek olyan kérdésekről, 
amelyek a hosszú nyomdai átfutási idő miatt még nem 
hozzáférhetők. Mindezeket pedig élénk — olykor heves 
— viták keretében tárgyalhatják meg, amikor a légkör 
töretlenül barátságos marad. Nem utolsósorban kell 
említeni a folyamatos személyes kapcsolatok jelentő-
ségét, mivel az ilyen alkalmak egy-egy kérdés kötetlen 
sokoldalú megbeszélését is lehetővé teszik. 

A tanácskozást a Szlovák Tudományos Akadémia 
Régészeti Intézete rendezte meg s központjában a 
Duna-vidék eneolitikuma és korabronzkora állt. A 
magyar terminológia szerint ez a későrézkorral kezdődő 
ós a középső bronzkorral záruló időszakot ölelte át. 12 
ország kutatója 31 előadást ós 1 korreferátumot tar to t t 
a témát érintő időszerű kérdésekről. Az előadások túl-
nyomó része valamilyen formában a relatív kronológiát 
és az ezzel összefüggő párhuzamosítások lehetőségét 
tárgyalta. H. Todorova Bulgária ú jabb oneolitikus és 
korabronzkori periodizációját ismertette egy átmeneti 
periódus közbeiktatásával, amelyben a sztyeppei befo-

lyást hangsúlyozta. B. Brukner a vajdasági gomolavai 
ásatások rózkori (baden-kostolaci) stratigráfiáját és épít-
kezési emlékeit mutat ta be. A Kárpát-medence kora-
bronzkori problematikáját Kalicz Nándor előadása vezet-
te be a nyírségi kultúra (korábban csoport) ú j kronoló-
giájának ismertetésével, amely szerint a korábban egy-
idősnek tar to t t makói kultúra (csoport) megelőzte a nyír-
ségi kultúrát. Az utóbbit most már a nagyrévi kultúra 
legidősebb fázisával lehet párhuzamosítani. J. Bátora 
a kelet-szlovákiai korabronzkor relatív kronológiáját 
finomította s a hatvani kultúra keletkezésével kapcsola-
tos hipotézisét ismertette. M. Girié a Maros (szőregi) 
kultúra szociális szerkezetét elemezte, elsősorban a teme-
tőfeltárások alapján. Igen szorosan kapcsolódott a 
Kárpát-medence korabronzkor kutatásaihoz M. Buch-
valdek, A. Medunova, V. Moucha és L. Sebala előadása. 
A cseh-morvaországi zsinórdíszes kerámia, a Jeviäovice 
В és a korai aunjetitzi kultúra relatív kronológiáját 
módosították, finomították és ezt igyekeztek jó alappal 
a Kárpát-medencei, elsősorban a magyarországi kora-
bronzkorral párhuzamosítani, főleg a Kárpát-medencé-
ből eljutott hatások összefüggése alapján. J. Pavelíik, 
J. Machnik és J. Pavúk a BoSáca, illetve a Chlopice-
Veselé csoport vagy kultúra ú j elterjedését ismertették 
ós relatív kronológiai helyzetének módosulását vitatták. 
M. Pleslová széleskörű áttekintést adott a közép-európai 
eneolitikum ós bronzkor fejlődésében megfigyelhető folya-
matosság és törések vizsgálatának alapjairól. Ugyan-
csak elsősorban a Kárpát-medence volt a központi témá-
ja a bronzkor fejlettebb szakaszaival kapcsolatos krono-
lógiai ós történeti kérdéseknek. Amíg J. Vladár az égei 
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hatások fokozott, közvetlen jelentőségét hangsúlyozta 
a szlovákiai, főleg a középső bronzkor fejlődésé-
ben, addig N. Tasié a hasonló korú ós erőteljes déli 
hatásokat tükröző Vatt ina kultúrában az égei befolyá-
sokkal szemben a helyi tényezők szerepét emelte ki. 
Kovács Tibor, 7J. Benkovsky és E. Plesl a tanácskozás 
témakörének legfiatalabb és sokat vitatott kérdését 
a későbronzkori haloinsíros kultúra előzményeit és fej-
lődésének aspektusait ismertették. Az előadásokból ki-
tűnt , hogy a fő vitás kérdések elsősorban terminológiai 
jellegűek. A koszideri időszakkal kapcsolatban Kovács 
Tibor véleményét fogadják el mérvadónak. Ide kapcso-
lódott Z. Bukowsky előadása is, ' aki lengyelországi 
nézőpontból vizsgálta a Kárpát-medencével fennállott 
kapcsolatokat. L. Fasani az észak-itáliai Polada kultúra 
kapcsolatait elemezte, ami annál is fontosabb, mivel ez 
a jelentős bronzkori kul túra még mindig nem rendelkezik 
megbízható belső tagolással. A. Todk korreferátumában 
a Kárpát-medencei bronzkor minden problémáját érin-
tet te. 

A felsorolt előadások lényegében kronológiai kér-
désekkel foglalkoztak, de egyúttal történeti kérdéseket 
is érintettek. Azonban éppen az újabb és újabb ásatások, 
kutatások bizonyítják, hogy a korábban szilárdnak vélt 
relatív kronológia sok esetben módosulásra szorul és ez 
módosításra kényszeríti a rá épített elméleteket is. 

Két előadás vallástörténeti emlékkekel foglalkozott. 
B. Novotny a badeni kultúra szlovákiai fej nélküli idol-
jait ismertette, Schreiber Rózsa pedig a Budapest kör-
nyékén talált különböző típusú korabronzkori áldozati 
gödreit mutat ta be. Mindkét előadás felhívta a figyelmet 
a hasonló jellegű, felületesen „hulladékgödröknek" neve-
zett objektumok differenciáltabb vizsgálatának szüksé-
gességére. 

A Kárpát-medence rózkori és korabronzkori fém-
feldolgozásával, régészeti és technológiai elemzésével 

E. Schubert, M. Novotná ós Patay Pál foglalkozott. 
Patay Pál elsősorban a bodrogkeresztúri kultúra kora utá-
ni rézbaltákkal kapcsolatos ú j eredményeivel gazdagította 
e réztárgyakkal kapcsolatos hiányos ismereteinket. B. 
Ottaway előadása a közép-európai rézkereskedelem igen 
figyelemre méltó és tovább gondolkozásra érdemes 
modell-vázlatát adta elő az „újrégószet" módszerei 
alapján 

Néhány előadás antropológiai (N. Xirotiris), teine-
tőelemzési (A. Häusler) módszerekkel közelített meg 
olyan kérdéseket, mint pl. Közép- és Délkelet-Európa 
népessége és az indoeurópaizálódás folyamata. A kérdés-
felvetést értékelhetjük, de a megoldás lehetősége még 
igen távol van. E. Neustupny ós C. Strahm terminológiai 
ós a terminológia által képviselt tartalom összefüggésé-
nek fontosságát és az értelmezés egységesítésének tenden-
ciájának szükségességét hangsúlyozták. Ezzel a kér-
déssel szándékozik foglalkozni a X. tanácskozás Veroná-
ban 1080-ban. H. Quitta a kalibrált rádiókarbon adatok 
elfogadása mellett tört lándzsát az abszolút kronológiá-
ban. Objektíven bemutatta azonban azokat a nehéz-
ségeket is, amelyek elsősorban a 2., de kisebb mértékben 
a 3, évezredben tapasztalható vizsgálatok ellentmondá-
saiból származnak. Ezek az abszolút számok ma még 
áthidalhatatlan ellentétben állnak a régészeti módszerek-
kel nyert számadatokkal. 

À nagyon jól szervezett tanácskozás zavartalan 
menete elsősorban V. Némejcová-Pavúková és J. Vladár 
fáradozásainak köszönhető. A tanácskozás kissé feszített 
programját egy kirándulási nap lazította fel, amikor a 
részvevők megtekintették Nyitrán a múzeum kiállítását 
és a Régészeti Tntézet tanulmányi kiállítását, valamint 
Nyugat-Szlovákiában egy későneolitikus erődített tele-
pülés leletmentését. 

Kalicz Nándor 

А ХП. NEMZETKÖZI LIMESKONGRESSZUS SKÓCIÁBAN 

A Római Birodalom legészakibb részében, a távoli 
Skóciában, Stirlingben 1979. szeptember 1 — 10. között 
megrendezett XII . Nemzetközi Limeskongresszus a 
nagy múltú limeskutatás újabb jelentős állomása volt. 
Három évvel korábban, 1976-ban Magyarország adott 
ot thont a szakterület kutatóinak. A mostani kongresz-
szuson 17 ország mintegy 160 kutatója vett részt, közöt-
tük igen szép számban — tizenöten — a magyar régészet 
képviseletében. 

Stirlingben több mint hatvan előadás hangzott el, 
témájuk a birodalmat körülölelő limes csaknem vala-
mennyi szakaszát felölelte. Az előző kongresszusok tema-
tikájához viszonyítva jelentős változást figyelhettünk 
meg. Míg korábban az előadások — s ez a kutatás érdek-
lődési körét is tükrözte — lényegében az európai provin-
ciák limesproblémáival foglalkoztak, addig most az el-
hangzott beszámolók egyötöde a közel-keleti és az észak-
afrikai újabb kutatásokat ismertette. Az észak-afrikai, 
de különösen a közel-keleti limes jelentősége egyre hang-
súlyosabbá válik, s bár problematikájuk sok esetben 
eltérő a nyugati tartományok limesétől, mégis számos 
hasznosítható szempontot és eredményt szolgáltatnak 
a mi kutatásainkhoz. 

A plenáris ülések előadásai egy-egy terület ú jabb 
eredményeit foglalták össze, magyar részről Mócsy 
András adott tájékoztatót a székesfehérvári kongresz-
szus óta eltelt időszak hazai kutatásairól. A szekció-
üléseken további öt magyar régész tar to t t előadást, 
melyek közül három előadás (Lőrincz Barnabás, L. 
Szabó Klára és Visy Zsolt) Tntercisával foglalkozott, 
Gabler Dénes az Antoninus-kori pannóniai limes törté-
netéről, míg alulírott a dunai vízlépcső építésével kap-
csolatban eddig végzett, leletmentő munkák római kori 
eredményeiről számolt be. A szomszédos Ausztria kuta-
tói a minket is szorosan érdeklő nyugat-pannoniai és 
noricumi feltárásokat ismertették. Elsősorban H. J . 

Ubl összefoglalása az ausztriai limesszakasz újabb kuta-
tási eredményeiről, és H. Stiglitz beszámolója a carnun-
tumi auxiliáris tábor ásatásáról, érintették szorosan a 
hazai kutatást . 

Mint, ismeretes, Skócia területének csak a déli fele, 
s az is aránylag rövid ideig volt római uralom alatt. Az 
itt található limesmaradványok lényegében három idő-
szak római hódításaihoz, illetve hadjárataihoz kapcso-
lódnak. A kongresszusi kirándulások is ezt a kronológiai 
beosztást követték. Előbb Agricola 80 — 84 közötti had-
járatának, majd az azt követő néhány éves megszállás-
nak az emlékeit (Tnehtuthil, Fendoch, Kaims Castle, 
Barkneuk, Ardoch) tekintettük meg két kirándulás 
keretében. A második periódust az Antoninus Pius-kori 
mintegy két évtizedes megszállás jelzi, melynek legjelen-
tősebb építménye a Skóciát átszelő Antoninus-fal. A 
kongresszus egyik legélménygazdagabb programjai 
éppen az Antoninus-fal menti autóbusszal és gyalog 
megtett kirándulások voltak. A résztvevőknek alkalmuk 
nyílt a legépebben megmaradt szakaszokat és a fal 
mellett található táborokat és limesobjektumokat meg-
szemlélni. A mintegy 60 km hosszú, kőalapozású föld-
sánc vonalvezetésében és szerkezetében sok hasonlóságot 
mutat az ugyancsak római kori, alföldi hosszanti sán-
cainkkal. Az Antoninus-fal táborai és feltárásai közül 
Rough Castle, Bar Hill, New Kilpatrick, Bearsden és 
Duntocher emlékeit tekintettük meg. Végül a harmadik 
római periódus a Severusok korára, helyezhető, az akkor 
vezetett hadjáratokhoz kapcsolódik a earpowi légiós-
tábor. A kirándulások során a rómaikort megelőző ős-
lakosság néhány emlékét és több, kisebb-nagyobb múze-
umot is meglátogattunk. Közülük a legnagyobb gyűjte-
ményekkel rendelkező Hunterian Múzeumot (Glasgow) 
és az edinburghi nemzeti múzeumot kell megemlítenünk, 
melyek külön kiállításon mutat ták be igen gazdag 
római kori leletanyagukat . Skócia római kori emlékeiről 
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Stirlingben rendeztek kitűnő légifénykép kiállítást a Hadrianus-fal mentén rendezett pilgrimage képezte, míg 
kongresszus szervezői. az utókirándulás résztvevői Dél-Skócia római település-

A kongresszus előkirándulását a tízévenként a oit tekintették meg. . , 
Soproni Sándor 

A II. ANTIK K E R Á M I A - K O N G R E S S Z U S BULGÁRIÁBAN 1979-BEN 

A Terra Antiqua Baleanica nevet viselő kerámia-
kongresszus megrendezésére 1979. szept. 24 — 30. között 
került sor Bulgáriában. (Az elsőt 1976-ben tar tot ták 
Veliko Tirnovoban.) A rendező szervek, a bolgár Tudo-
mányos Akadémia, a szófiai Régészeti Intézet ós a Veliko 
Tirnovó-i Történeti Múzeum az idén Pavlikeni központtal 
tar tot ta meg a szemináriumokat ós a tanulmányi kirán-
dulásokat. A házigazdákon kívül 10 ország küldte el ku-
tatóit, Magyarországot hárman képviseltük (Facsády 
Annamária, Pető Mária BTM, T. Buocz Terézia, Savaria 
Múzeum). Az előadások két napon keresztül, Pavlikeni-
ben, két szekcióban folytak, közel 40 beszámolóra került 
sor, a római kori kerámia készítésmódja, típusai, fel-
használása, keltezési problémái témakörében. Magyar 
részről e sorok írójától „Ujabb késő-La-Téne-koracsászár-
kori fazekastelepek feltárása Budapest területén" címmel 
hangzott el vetített képes előadás. A kongresszus leg-
tanulságosabb része azonban a legújabb ásatások meg-
tekintése volt. Moesia Inferior egykori települései közül 
megtekintettük Nicopolis ad Istrum, Novae, Oescus fel-
tárását, ahol az ásatásokat vezető régészek kalauzolták 
a vendégeket. Az antik kerámiakészítő központok 
(Butovo, Hotnica, Biala Cserkva, Pavlikeni) megláto-
gatása Pannónia-kutatásunk szempontjából is több tanul-
sággal szolgált. Részben azért, mert fokozottabban fel-
hívta figyelmünket az őslakosság anyagi kultúrája fel-
tárásának szükségességére, valamint azért mert össze-

hasonlításra, illetve különbségtételre nyílt módunk az ott 
kiásott kerámia-anyag, és kemence típusok tanulmányo-
zása révén. Nagyon érdekes és talán nálunk is megvalósít-
ható lenne az a didaktikus szemléletű bemutatási mód 
(szabadtéri régészeti múzeum), mely a maga élő valóságá-
ban közelebb hozza a látogatót az egykori antik életmód 
megismeréséhez. 

Az ókori emlékek megtekintése mellett lehetőségünk 
nyílt arra, hogy Bulgária sokszínű kultúrájának más 
korszakaiba is bepillantást nyerjünk. A rómaiakat meg-
előző thrák őslakosság emlékei, a középkori maradványok 
(Veliko Tirnovo, Trojan) mellett módunk volt arra, hogy a 
bolgár folklór és a modern iparművészet alkotásaiban is 
gyönyörködhessünk. Ezen kívül a mai élet egyes meg-
nyilvánulásai (Butovoi modern kerámia-üzem, Pleven 
modern városrészei) sem maradtak rejtve előlünk. 

A rendező szervek tájékoztatása szerint a I I . kong-
resszus előadásait a közeljövőben kiadvány formájában 
megjelentetik. Sajnálatos, hogy az első kiadvány nem 
készült cl, pótlásával utólagosan sem foglalkoznak. A so-
ron következő harmadik kongresszus megrendezésére 
pedig újabb négy év elteltével kerül sor. 

A gazdag programért, a tanulságos és érdekes látni-
valókért, és nem utolsósorban a baráti légkörért és a 
vendéglátásért ezúton is köszönetünket fejezzük ki a 
rendező szerveknek és a bolgár kollégáknak. 

Pető Mária 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULAT 1977—78. ÉVI 
M Ű K Ö D É S É R Ő L 

Főtitkári beszámolómban a Társulat két, eredmények-
ben gazdag évéről kell számot adnom. A két év legjelen-
tősebb eseménye a Társulat 100 éves fennállása alkalmá-
ból rendezett jubileumi ünnepségek előkészítése ós le-
bonyolítása volt. 

A legutóbbi közgyűlésünket 1977. május 2-án tar-
tot tuk, melyen az 1976. évi működésről szóló beszámoló-
kon kívül sor került a Társulat emlékérmeinek kiosztá-
sára. Eredményes munkásságukért Kovrig Ilonát Rómer-
óremmel, Wessetzky Vilmost Ipolyi-éremmel, Makkay 
Jánost Kuzsinszky-éremmel, és Batári Ferencet Pasteiner 
éremmel tüntet tük ki. A közgyűlésen hangzott el Aradi 
Nóra, „A spanyol polgárháború és a nemzetközi képző-
művészet" c. előadása. 

1977-ben különböző rendezvényeinken összesen 30 
régészeti, művészettörténeti ós iparművészeti előadás 
hangzott el. A szokásos havi felolvasó ülések száma hat 
volt. Ezeken kívül megtartottuk az évi ásatási beszámoló-
kat, melyen öt tagtársunk ismertette a legújabb régészeti 
feltárásait. ,,A honfoglaló magyarok művészete és hit-
világa" címen tudományos ülésszakot rendeztünk a TIT 
Régészeti Szakcsoportjával közösen, melyen a szakterület 
négy kutatója tar to t t előadást a téma legfrissebb ered-
ményeiről. Egyik felolvasó ülésünk keretében megemlé-
keztünk az aquincumi múzeum volt igazgatójának, Nagy 
Lajosnak 80 éves születési évfordulójáról. Az évi vándor-
gyűlést a Csongrád megyei tanács és múzeumi szervezet 
meghívására Szegeden rendeztük meg. A vándorgyűlés 
előadásai a megye régészeti és művészettörténeti kuta-
tásának állásáról adtak keresztmetszetet. Megismerked-
hettek a résztvevők a megye múzeumaival ós az ópuszta-
szeri újabb feltárásokkal is. 

Az óv folyamán a Magyar Tudományos Akadémia 
jelentős anyagi ós erkölcsi támogatásával megkezdtük a 
jubileumi ünnepség előkészítését, szervezését. A vezető-

ségi és választmányi üléseink fő témája a tervek össze-
állítása és az előkészítő munkálatok voltak. A vezetőség 
öttagú szervezőbizottságot jelölt ki a szervezéssel ós a le-
bonyolítással kapcsolatos teendők intézésére. 

1978. évben a Társulati élet a hagyományos keretek 
között zajlott. Az év folyamán hót felolvasó ülésen, vala-
mint a többi rendezvényen összesen 41 előadás hangzott 
cl. A szokásos évi ásatási beszámolókon hat tagtársunk 
ismertette ú jabb kutatási eredményeit. A két tudományos 
ülésszak közül az egyik a magyarországi koravaskor tör-
téneti kérdéseivel, míg a másik a trák kultúrával ós mű-
vészettel foglalkozott. Ez utóbbit a Szépművészeti Mú-
zeummal közösen rendeztük bolgár kutatók közreműkö-
désével a budapesti trák kiállítás kapcsán. Évi vándor-
gyűlésünket a Hajdú-Bihar megyei tanács ós múzeumi 
szervezet meghívására Debrecenben rendeztük meg. Az 
első nap tíz előadás foglalkozott a megye régészeti és 
művészettörténeti problémáival, majd kétnapos autó-
buszkirándulás keretében a megye régészeti, művészet-
történeti emlékeivel, illetve múzeumaival ismerkedhet-
tek meg a résztvevők. A Társulat vezetősége -és tagsága 
nevében ezúton mondok ismételten köszönetet Csongrád 
ós Hajdú-Bihar megye tanácsainak és múzeumi szer-
vezeteinek a vándorgyűlés sikeres lebonyolításához nyúj-
tot t értékes segítségükért ós a szívélyes vendéglátásért. 

1978. szeptember 19 —20-án jubileumi ülésszak kere-
tében emlékeztünk meg a Társulat fennállásának 100 éves 
évfordulójáról. Az ünnepségekre az MTA támogatásával a 
külföldi társszervezetek vezetőit és neves külföldi kutató-
kat is meghívtunk. A jubileumi közgyűlésünket az MTA 
11. Osztálya nevében Mócsy András akadémikus nyitotta 
meg szép számú érdeklődő jelenlétében, majd Entz Géza 
elnök foglalta össze a Társulat 100 éves történetét. Az 
ünnepi ülés keretében került sor a Társulat életében több 
évtizede tevékenykedő kutatók tiszteletbeli taggá válasz-
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tására. Az elnökség és a választmány határozata értelmé-
ben az időközben elhunyt Fenyő Iván, valamint Huszár 
Lajos, László Gyula ós Zádor Anna tagtársainkat válasz-
to t tuk tiszteletbeli tagokká. Az ünnepi közgyűlés be-
fejezéseként osztottuk ki a Társulat jutalomérmeit is. 
Pa t ay Pál ós Szilágyi János György Rómer-érmet, 
Aggházy Mária Ipolyi-érmet, Cs. Sós Ágnes Kuzsinszky-
érmet, F. Tóth Rózsa és Prokop Mária Pasteiner-órmet 
kaptak. A közgyűlést követően az MTA IT. Osztálya ós a 
Társulat vezetősége fogadást adott , melyen az Akadémia 
részéről Szentágothay János, az MTA elnöke, Köpeczi 
Béla főtitkárhelyettes és Mócsy András akadémikus is 
megjelent. 

A centenárium alkalmával rendezett tudományos 
ülésszakon hazai ós külföldi kutatók a „Nemzetközi 
együttműködés problémái és lehetőségei a régészeti ós 
művészettörténeti kuta tásban" c. t éma keretében tar-
to t t ák meg nagy érdeklődós mellett előadásaikat. Magyar 
részről Garas Klára akadémikus és Fülep Ferenc alelnö-
künk a 17 — 18. századi közép-európai barokk művészet 
kapcsolatai, illetve a pécsi rómaikori feltárások módszer-
tani problémáiról tar tot tak előadást. A jubileumi ünnep-
ségek gazdag programját a Magyar Nemzeti Múzeumban 
rendezett fogadás, múzeumlátogatások, s a vendégek 
részvételével rendezett egésznapos dunakanyari kirándu-
lás egészítette ki. Az ünnepségek szervezése ós lebonyolítá-
sa zökkenőmentes volt. A Társulat vezetősége nevében 
hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik támogatá-
sukkal, odaadó munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
ezt, a Társulat életében jelentős állomást méltó keretek 
között ünnepelhettük meg. 

Az évfordulóról több megemlékezést közöltek a tu-
dományos folyóiratok és a napilapok is. Az ünnepi al-
kalomra a II . Osztály Közleményeiben megjelent J akab f fy 

Imre ós Kovács Tibor tanulmánya a Társulat 100 éves 
történetéről, melyet valamennyi tagtársunknak meg-
küldtűnk. 

Az elmúlt két év munkájának ismertetésekor csak 
röviden kívánok megemlékezni az egyéb munkákról, 
feladatokról. A vezetőség rendszeresen, évente általában 
három alkalommal vezetőségi üléseken tárgyal ta meg a 
soron következő feladatokat, a társulati élet problémáit, 
melyekről minden esetben tá jékozta t tuk a választmány 
tagjait is. Az MTA TI. Osztályának tudománypolit ikai 
irányítása és ú tmuta tása mindenkor nagy segítséget 
nyú j to t t a vezetőség munkájához, s különösen gyümöl-
csöző volt a kapcsolat a jubileumi ünnepségek szervezése 
és rendezése alkalmával. A társulati munka keretében 
kell megemlékeznünk a kelta corpus szervezési munká-
latairól, melyek tervszerűen haladnak s a teljes dunántúli 
kelta anyag feldolgozása elkészült. 

Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor a 
Társulat elmúlt két évben elhunyt tagjairól emlékezem 
meg. Fá jón érintett tiszteletbeli tagunk, Fenyő Iván 
tragikus halála, valamint a Társulat lelkes támogatóinak, 
Kéry Lajosnónak, Passuth Lászlónak, Reményi József-
nek és Szabó Jánosnak a távozása körünkből. Emléküket 
kegyelettel őrizzük. 

Beszámolóm végén idei munkánkról s további fel-
adatainkról csak röviden kívánok említést tenni. Rend-
szeresen t a r t j uk felolvasó üléseinket, a vándorgyűlésün-
ket az idei évben Tolna megyében rendezzük meg. Ter-
veink között szerepel ú j abb tudományos ülésszakok meg-
rendezése, a kelta corpus munkálatainak folytatása, s sor 
kerül az alapszabály kisebb mértékű korszerűsítésére is, 
melynek előkészítését megkezdtük, s a jövő évi közgyűlés 
olé kívánjuk terjeszteni. 

Soproni Sándor 
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I R O D A L O M 

Folia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Év-
könyve. XXVII . kötet. Bp. 1976. Népművelési ós Propa-
ganda Iroda. 212 lap, 69 ábra. 

A kiadvány tá jékoztat az MNM-ban folyó legújabb 
kutatások eredményéről s egyben pontosan megjelöli a 
magyar régészeti kuta tás aktuális témáit . 

T. Dobosi Viola, őskori telep Demjcn Hegyeskő-
bércen. (Prehistoric Settlement at Demjén-Hegyeskő-
bérc) címen egy jégkor végi hagyományokat őrző, a 
koraneolitikumban élő népcsoport kis telepót elemzi. 
Megállapítja, hogy itt az Eger-kultúra vadászó és zsák-
mányoló életmódjától eltérően, már az élelemtermelés 
fokozottabb szintjére jutot t a közösség. 

Ecsedy István, Két neolitikus, kelet-magyarországi 
lelőhelyű agyag idolt t e t t közzé (Two Neolithic idols from 
Eastern Hungary). Az emlékekről megállapítja, hogy 
nagyobb méretű, fából faragott prototípusok alapján ké-
szültek. Különféle szertartásoknál — a kultikus tárgy-
ban lakó ős szellemének a segítségével — mágikus cselek-
mények előidézésére szolgáltak. 

Kovács Tibor, Későbronzkori aranyleletek a Tisza-
vidékről. (Spätbronzezeitliche Goldfunde aus der Theiss-
gegend) címen folytat ja az évkönyvben korábban meg-
kezdett sorozatát az MNM-ban őrzött és a legújabb ásatá-
sok lelőhelyes darabja i mia t t újraértékelhető arany ék-
szerekről. Megállapítja, hogy a középső bronzkor utolsó 
századát felölelő koszideri időszakban az arany ékszerek 
valószínűleg importként érkeztek az erdélyi aranybányák 
vidékéről. I t t helyben ezek a darabok szolgáltak minta-
képül a bronz ékszerek készítéséhez. 

B. Bónis Éva, Edényraktár a brigetioi katonaváros 
fazekastelepén. (Gefässdepot im Töpferviertel der Militär-
s tad t von Brigetio) címen foglalkozik egy különleges 
kerámia-együttessel, amelyhez — néhány kivétellel -
tálak és fazekak tar toznak. Szerző feltételezése szerint a 
katonaság étkészleteit tárolták eredetileg az összedőlt 
raktárhelyiségben. Az edény-együttes a I I . század má-
sodik felében készült s ugyanerre az időre tehető egy 
köztük heverő, kis korong alakú negatív minta, r a j t a 
táncoló mainasz alakja látható. A formából, domború-
díszes edények dekorálására, sorozatban gyár that ták a 
megfelelő motívumokat . A brigetioi katonai fazekastelep 
a I I . század folyamán végig üzemben volt ; a tárgyal t 
kerámia-együttes a gyártás kifejlett szakaszából való. 

Tóth Endre, Savaria és környéke IV. —IX. századi 
történeti problémáihoz. (Zu den historischen Problemen 
der Stadt Savaria und ihrer Umgebung zwischen den 
4 . - 9 . .Thdt.) e. feldolgozásában Szombathely vízrajzi 
adottságából indul ki. Savariát az I . században mocsarak-
ból kiemelkedő viszonylagos magaslatra telepítették. 
A következő évszázadokban — új lakóterületek bekap-
csolása érdekében — a zsombókos környéket víztelení-
teni kellett, ezért egy kb. 10 km hosszú, mesterséges 
csatornát létesítettek. Szerző az ú j földrajzi helyzetből 
adódó ú j pataknevek, ú j helységnevek nyomán elindulva 
lokalizálni t ud ta — többek között — a salzburgi egyház 
birtokát a sicca Sabaria körzetében. Majd több, honfog-
laláskori település helyét kereste meg, a rómaiak alapján, 
amelyeknek az azonossága korábban vitatot t volt. 

Blró-Sey Katalin, I . Anastasius ezüst modalionja 
a Magyar Nemzeti Múzeum Éremgyűjteményében (Sil-
ver Medal of Anastasius I . in the Numismatic Collection 

of the Hungarian National Museum) címen egy hibás fel-
iratú, barbarizáló stílusú V. századi verettel foglalkozik. 
Szerző megállapítja, hogy a VOTA számok ebben az idő-
ben már nem jelentenek biztos kronológiai támpontot s 
csak á tvi t t értelmű magyarázatként foghatók fel. 

Garam Eva, Adatok a közép avar-kor és az avar 
fejedelmi sírok régészeti és történeti kérdéseihez. (Zu den 
archäologischen und historischen Fragen der mittleren 
Awarenzeit und awarischen Fürstengräber) címen fontos 
megfigyeléseket tesz a VII . század történetéhez. Tanul-
mánya alapjául a Kisköre-Halastó 211 sírós temető 
szolgál, amelynek együttesében az iráni, a kisázsiai és a 
bizánci hatások ötvöződnek. 

Póczy Klára 
» 

A magyar nép őshazájának kérdése hosszú idő óta 
állandó kuta tás és vita tárgya. Míg eleinte elsősorban 
nyelvészeti adatok vizsgálata próbált e nehéz és homályos 
területen tisztább helyzetet teremteni, az utóbbi év-
tizedek régészeti tevékenysége a Szovjetunió megfelelő 
területein igen jelentős eredményeket és szempontokat 
hozott felszínre. Fodor István tanulmánya (Az uráli és 
finnugor őshaza kérdése címen) tömör ós világos áttekin-
tést ad az ú jabb ásatások tanulságairól s ezeket helyes 
módszertani alapon összeveti a nyelvészet korábbi és 
jelenlegi álláspontjaival, következtetéseivel is. Az ú j 
eredmények különösen azáltal válnak fontossá, hogy a 
szerző a múl t századtól kezdve végigkíséri a finn, észt, 
orosz, magyar és szovjet tudósok eléggé szétágazó néze-
teit, nyelvészeti, élet-földrajzi, etnológiai, történeti és 
régészeti érveit, azokat nemcsak ismerteti, hanem kriti-
kai szempontból is értékeli. így távlatot és éles meg-
világítást kapnak a két-három évtizede nagy lendülettel 
folytatot t ásatások, amelyek most már a korábbi kuta-
tási megközelítések mellé egyenrangú, sőt Fodor véle-
ménye szerint nem egy szempontból döntő jelentőségű 
félként zárkóznak fel. Az utóbbi évtizedek szovjet régé-
szete meggyőzően muta to t t rá arra a körülményre, hogy 
Nyugat-szibéria és a Balt ikum közötti erdővidék újkőkori 
kul túrájá t sokféle nép hordozta. A fésűs edényművesség-
nek csak az Urai-vidéki csoportja t a r tha tó finnugor 
hagyatéknak. Fodor csatlakozik Csernyecov véleményé-
hez, amely szerint a IV. évezredben az uráli népek ős-
hazája az Ural hegységtől keletre, az Ob és I r t i s folyók 
vidékén volt. Onnan terjed á t e műveltség a I I I . évezred-
ben az Ural nyugati oldalára, a Káma és a középső 
Volga környékére. Nagyjából i.e. 3000 körül népesítették 
be a finnugorok a Káma völgyét, ahol eddig az előző év-
ezredből még nem kerültek elő települések. E felfogás 
közelesik H a j d ú Péter legújabb nyelvészeti eredményei-
hez. A tanulmányban közölt térképen lá tható IV. év-
ezredi lelőhelyek szemléletesen alátámaszt ják a szóban 
forgó véleményt. 

Parádi Nándor a Nyáregyháza-Pusztapótharaszton 
1965-ben talált négy kovácsoltvas sarlót magában fog-
laló lelet időmeghatározására tesz kísérletet más közép-
kori sarlóleletek vizsgálata alapján. A részletes elemzés 
a nyáregyházi sarlótípust a X I I L századra valószínűsíti. 
Ezt a megállapítást t ámogat ja az a körülmény is, hogy 
sarlókat egy pénzekkel pontosan meghatározható kincs-
lelet közvetlen közelében találták. Az 1240 körül elrej-
te t t kincs s így a sarlók földbe kerülése is minden való-
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színűség szerint a tatár járással függhetett össze. A szerző 
a sarlóleletek alapján figyelemre méltó kísérletet tesz 
arra, hogy középkori sarlóink formai fejlődését keletke-
zésük időrendjével hozza kapcsolatba. 

Korek József röviden összefoglalja az 1974-ben vég-
zett ásatások eredményeit. Ezek során kiemeli a Raka-
maz-Strázsadombon végzett leletmentést, amelynek ered-
ményeként egy X. századi fejedelmi sír vált ismeretessé. 
A sír magas színvonalú, nemesfémből készült mellékletei 
mellett főként a temetkezés szertartása szempont.jából 
válik különösen fontossá. A szemfedő arany szem- és 
szájlemezei ugyanis világosan a K á m a vidéki illetőleg 
baskíriai azonos szokásra utalnak (Dienes István). A ko-
raközépkori települések alakulása szempontjából figye-
lemre méltó eredményeket hoztak Sós Agnes zalavári, 
Fodor Tstván kisfaludi, Kovalovszki Júlia dobozi, a 
későközépkori tekintetében pedig Pa rád i Nándor és Holl 
Imre sarvalvi ásatásai. A visegrádi ispánsági központ 
jelentős lelete a IV. századi római táborra épített 1 8 x 9 
méteres palota (Szőke Mátyás). Lászlófalván Pálóezi 
Horvá th András fo lyta t ta a település és a templom cin-
termének feltárását. Sárospatakon pedig Dankó Katalin 
a kastély nyugati bejáratához szolgáló híd pillérjeit 
talál ta meg. 

Entz Géza 

Folia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Mflzeum Év-
könyve. XXVIIT. kötet. Bp. 1977. Népművelési és Propa-
ganda Iroda. 221 lap, 65 ábra. 

A Magyar Nemzeti Múzeum 1977-ben ünnepelte 
alapításának a 175. évfordulóját. 

„Magyarországon a múzeum-ügy alapjait a Magyar 
Nemzeti Múzeum létrehozása teremtet te meg 1802-ben. 
A Nemzeti Múzeum korai haj tása annak a felvilágosodás 
hatására kibontakozott mozgalomnak, amely a magyar 
nyelvért, a magyar nemzeti kultúra megbecsüléséért, a 
magyar történeti hagyományok megőrzéséért folyt a re-
formkorban hazánkban" . . . így vezeti be ünnepélyes 
hangvételű megemlékezését Fülep Ferenc, az intézmény 
főigazgatója, megidézve az ügy alapítóját Széchényi 
Ferencet, az épület tervezőjét, az egyes gyűjtemények 
szervezőit, az intézmény neves vezetőit. E személyiségek 
hátterében kibontakoznak az eredmények, amelyben a 
múzeum dolgozói ma is fontos részt vállalnak. Bizonyít-
ják ezt az évkönyvben megjelent alábbi tanulmányok is : 

Ecsedy István, Korai rézkori sírok Szabolcsból, című 
dolgozatában a tiszapolgári kultúrához kapcsolódó lelet-
anyaggal foglalkozik. 

Kovács Tibor, A koszideri fémművesség telepekről és 
temetőkből származó leletei (Funde der Metallkunst der 
Koszider-Periode aus Siedlungen und Gräberfeldern) 
címen a bronzkor közepének a végére tehető leletcsopor-
tokat vizsgálja. Ez az időszak a Kárpát-medencében ki-
vételesen hosszú nyugalmi történelmi korszakként ismert, 
ezért nagy területre jellemző, sajátos kézművesség ala-
kulhatot t ki. Szerző szerint ez a korabeli fémművesség 
nem köthető egyetlen etnikumhoz, több, különböző nép-
csoport használta. 

KemenczeiTibor, Ha llstatt-kori leletek a Dunakanyar 
térségéből. (Hallstattzeitliche Funde aus der Donauknie-
gegend) címen a régészeti tárgyak segítségével nyomozza 
a Duna két oldalán élt, különböző eredetű népességek 
kapcsolatait. A Dunakanyar eredetileg két nagy kultúrkör 
határvonalát jelezte : itt mérkőzött meg a már korábban 
megtelepült nvugat-kárpát-medencei urnamezős kultúra, 
a kelet felől előrenyomuló szkíta népcsoportok hatásával. 
A hatalmi egyensúly-ingadozások folvamatosak a VI. 
századig. Az ütközővonalat a kelta hódítás alakítja á t a 
ITT. században, s ekkor ismét határfolyóvá vált а Пипа. 

Bíró-Sey Katalin, Római pénzek egykorú hamisít-
ványai a Niklovits-gyűjteménvből (Contemporary Ro-
man Counterfeit Coins in the Niklovits-Colleetion) címen 
egy 24 darabból álló éremegyüttessel foglalkozik. Közü-
lük az Augustus császárt ábrázoló veretek Déloroszország-
ban készültek, az 1 1 1 . századiak az Alföldön hamisított 
példányok. Leggyakoribbak I. Constantinus 320 körüli 

utánzatai, amelyeket valószínűleg Pannoniában sok-
szorosítottak, s amelyek „hivatalos" kifizetésekbe pl. 
zsold fizetésnél is becsúsztak. 

B. Bonis Eva, A kurucdombi fazekastelep (Das Töp-
ferviertel am Kurucdomb von Brigetio) címen folytat ja 
e fontos katonai kerámia-centrum anyagának a feldolgo-
zását. Különböző kerámia formák, selejt edények, mécs 
negatívok, terracották, a légió bélyegzőjével ellátott 
díszedények szerepelnek a fazekastelep szóban forgó együt-
tesében. Ebben a regióban ugyanis évszázadokon á t folyt 
a kerámiagyártás, s a területen korábban felhalmozódott 
tégla törmelókhegybe mélyítették be a későbbi finomabb 
kerámia céljára alkalmas edényégető kemencéket. Ebből 
a sokrétű anyagból vonja le szerző kiterjedt anyagisme-
rettel e fontos katonai ipartelep működésére vonatkozó 
megfigyeléseit. 

Tóth Endre, Korabizánci lámpafüggesztő Brigetioból 
(Frühbyzantinisches Lampenglied aus Brigetio) с. kereszt 
alakú bronz fiiggesztővel foglalkozik. Formája alapján 
a darabot a 450 550 közötti évekre teszi. Használatát 
azzal a romani lakossággal hozza kapcsolatba, amely az 
V. század első évtizedei után is helyben maradt a Dunán-
túlon és itt élt tovább a jövevény y entes népcsoportokkal. 

róczy Klára 
* 

A Tiszántúl I X . századi lakosságának kérdését vizs-
gálja Mesterházy Károly, A Tiszántúl I X —X. századi 
bolgár emlékei című tanulmányában. Bár rámuta t a tör-
téneti és régészeti kutatások egymásnak ellentmondó 
következtetéseire, a maga részéről úgy látja, bogy a tör-
téneti adatok egyértelműen uta lnak a Tiszántúlnak a 
szóban forgó időben bolgár lakosságára. Az egykorú ré-
gészeti anyag gondos vizsgálata alapján a TX — X. szá-
zadi kerámia leletek között megállapít egy olyan cso-
portot, amelynek párhuzamai Bulgáriában, Romániában, 
Jugoszláviában egyaránt fellelhetők és a bolgárszláv 
népesség szaltovói kultúrájához tartoznak. A magyar-
országi lelőhelyek (Debrecen, Hajdúböszörmény, Egyek -
Külsőohat, Ártánd) arra vallanak, hogy a IX .—X. szá-
zadban a Tiszántúl bolgár lakossága még a Tisza vonalát 
is átléphette s felhúzódhatott a Mátra, Bükk és Zempléni 
hegységek pereméig. 

Lovaq Zsuzsa román kori körmeneti keresztjeinek egy 
csoportját m u t a t j a be a Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményéből. Bár nem mindegyikről bizonyítható a ma-
gyarországi származás, a nagyváradi, kunszentmiklósi és 
pusztaszentmiklósi keresztek alapján valószínűnek ta r t j a , 
hogy a végső fokon francia eredetű táblán szárvégző-
désű kereszteket délnémet behozatal közvetítésével hazai 
bronzművességiink is átvette és továbbfejlesztette a XTT. 
században. E nagyrészt földből előkerült korai román 
kereszteket feltehetően a t a t á r j á rás következtében rej-
tették, illetve ásták el. E korai csoportot pótolták a XITT. 
század köztme óta nagy számban felbukkanó limoges-i 
keresztek, f g v Kovács Éva e korábban megfogalmazott 
következtetését Lovag Zsuzsa e tanulmánya is meg-
erősíti. 

Örvendetes, hogv Eisler János behatóan foglalkozik 
a Nemzeti Múzeum XV. századi kiemelkedő értékű csont-
nyergeivel. A jelenlegi kötetben közzétett t anu lmány 
csak indítása a hosszabbra tervezett és nyilván minden 
tárgyra kiterjedő értekezésnek. Az eddigi, aránylag gyér 
hazai és külföldi feldolgozások álláspontjainak ismerte-
tése után Eisler az egykorú források és ábrázolások alap-
ján cáfolja azt a felfogást, amely szerint e nyergeket 
Zsigmond császár és magyar király az általa alapított 
Szent György lovagrendbe való felvétel esetén adomá-
nyozta volna. Rámuta t , hogy Bert.randon de la 
Rrocquière ír le olvan alacsony nyergeket, amelyek, ellen-
tétben az általánosan használt ún. Krippensattel típussal, 
éppen e csontnyergeket jellemzik. E tanulmányban rész-
letesebben csak a bécsi ún. Vencel-nyereggel foglalkozik 
és ábrázolásainak elemzése során a nvereg eddigi 1419 
körüli időmeghatározását mintogv két évtizeddel ké-
sőbbre, 1437 és 1437 közé, teszi. Stíluskritikai megfigyelés 
alapján a budapesti Batthyány-nyerget is 1435 és 1440 
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közé helyezi. A tanulmány folytatását érdeklődéssel 
vár j uk. 

Korek József ismerteti az 1975-ben végzett ásatási 
munkákat . A Tiszafüred-Nagykenderföldek területén 
Fodor István vezetésével jelentős X. századi köznépi te-
mető vált ismeretessé. Zalaváron Sós Ágnes a Vársziget 
fonott technikájú IX. századi erődítését talál ta meg, 
amelynek kialkaítása egyezik a Berlin-Spandauban fel-
t á r t VI I I—IX. századi szláv földvárral. Ugyancsak 
Fodor István vezette Szabolcs község mellett a kisfaludi 
település ásatását , amely jól példázza az ispánsági köz-
pontot kiszolgáló népek életformáját . Visegrádon tovább 
folyt az ispánsági központ, valamint a palota bejárati 
részének ós a fellegvár nyugati oldalán levő XV. századi 
épületének feltárása (Héjj Miklós, Szőke Mátyás, Soproni 
Sándor). Kovalovszki Júlia folytat ta a néhány éve abba-
hagyott feldebrői tomplom helyszíni kutatását , amelynek 
során a sírkamra régészeti tisztázása mellett a cinterem 
kőkerítésének vonalára ós a hozzá csatlakozó területek 
temetkezéseire derült fény. Ugyanő folytatta a dobozi 
Árpád-kori falu településének feltárását. Dankó Katal in 
megtalálta Sárospatakon a X I I I . századi ferences temp-
lom szentélyét és az erősen elpusztult rendház csekély 
nyomait . 

A kötetet Paráili Náadomák Méri Istvánról írt meg-
emlékezése zárja le. Méri egvik legkiválóbb régész kor-
társunk volt, az ásatási módszerek, megfigyelések ós ér-
tékelések mestere. Negyedszázadon át dolgozott a 
Nemzeti Múzeumban és a fiatal régész nemzedék neve-
lésében, irányításában nagy érdemeket szerzett. Nehéz 
élete sokminden megvalósításában megakadályozta, de 
módszere, anyagszeretete valóban „példa lehet a magyar 
középkori régészet következő nemzedékeinek is." 

Entz Géza 

K. Bíró-Sey, Coins from identified sites of Brigetio and 
the Question of local currency. Régészeti Füzetek. Ser. 
II . No. 18. Bp. 1977. 184. lap, 9 tábla. 

Elöljáróban az anyaggyűjtés, a feldolgozás és az ér-
tékelés kérdéseit taglalja a szerző. Osztanunk kell azt az 
aggályos mérlegelést és óvatos fogalmazást, melyet az 
egyes leletekkel kapcsolatban tesz, hiszen az utóbbi év-
tizedekben ki tűnt , hogy egy-egy lelet történeti esemé-
nyekkel való összevetése, de különösen gazdaságtörténeti 
értékelése jóval bonyolultabb, mint ahogyan azt gondol-
tuk, mivel az összetevők egy részét még nem is se j t jük. 
A grafikus ábrázolásoknál pedig a darabszámokat tün-
tet ték fel, ami messzemenőleg nem azonos az előkerült 
éremanyag egykori értékével. Ez különösen Brigetióra 
érvényes, hiszen itt kiemelkedően sok aranypénz került 
elő. Ä grafikonok adatait nem lehet mechanikusan fel-
használni, mert nemcsak a pontosan évre vagy néhány 
évre keltezhető darabokat használják fel megrajzolásá-
hoz, hanem ennek hiányában a császár teljes uralkodási 
idejét vették fel s ez eleve torzí t ja az ábrát. A IV. szá-
zadra vonatkozóan ez a közös nevezőre hozás nem is való-
sítható meg, hiszen a többféle bronzpénz — follis, maiorma, 
centenionalis közötti finom értékkülönbséget nem ismer-
jük, bár az nem lehetett túlságosan lényeges. 

A feldolgozott mintegy 7300 érmet három csoportba 
osztotta a szerző : 1. Szórványérmek (ide kerültek az egy-
kori hamisítványok és a telepásatásból származó dara-
bok), '2. Sírokból előkerült érmek, 3. Kincsleletek. Sta-
tisztikai értékelhetőség szempontjából а szórványok a leg-
használhatóbbak, mivel ezeknél a legnagyobb az eset-
legesség. A kincsleletek csak egy bizonyos időszak pénz-
forgalmáról adnak képet, ami nem minden esetben egye-
zik a szórványokéval. A három leletcsoport adatait össze-
gezve jól látszik, hogy igen kevés a köztársasági dénár, 
de ez nemcsak Brigetióra jellemző, hanem az egész Dunán-
túlra. A császárság első évtizedeiből kizárólag bronz-
pénzek maradtak ránk. Domitianus alatt kezd kiépülni 
a légiós tábor, Traianus uralkodásának első évtizedében 
pedig különböző légiók váltották egymást. Az idetelepí-

te t t katonaság nemcsak a tábor ós ellenerőd (Celamantia) 
kiépítését jelentette, hanem a katonák zsoldját képező 
rendszeres pénzbeáramlást is. A quád mozgolódásokat 
a 129 —131 között csökkenő szórványérmek száma és egy 
134 előtt záruló kincslelet elrejtése muta t j a . A marko-
mann háborúk második szakaszában erősen visszaesik a 
pénzforgalom, sőt majdnem teljesen megszűnik. А I I . 
század végén — nem utolsósorban a markomann hábo-
rúk hatására — az eddiginél rohamosabb infláció indul 
meg. A dénárok ezüsttartalma csökken, sok a subaeratus, 
sőt a teljesen bronznak látszó dénár. Septimius Severus 
alat t szép számmal akad koloniális (Thracia, Macedonia, 
Mysia) veret. Ez a keleti hadjára tokban részt vet t kato-
nák hazatértével és keleti népesség betelepülésével hoz-
ható kapcsolatba. Hasonló jelenségekkel Intercisában 
és Carnunt urn ban is találkozunk. 240 — 250 között ma-
gasra szökik a veretek évi átlaga, de ebben a silány pénz 
is szerepet játszott, hiszen a forgalomban levő pénznek 
csak a fele ezüst és annak is romlott a finomsága. A bronz-
pénzt a bronzzá silányult antoninianusok pótolják. A szór-
ványok csökkenése a 290-os években összhangban áll a 
tábor második pusztulásával. Valentinianus és Gratianus 
uralkodásának ideje az utolsó fellendülés korát jelenti a 
pannóniai pénzforgalomban. A nagy pénzmennyiség be-
áramlásának oka a limes helyreállítása. A brigetioi lele-
tek alapján is áll í thatjuk, hogy 395-ig, ha csökkent mér-
tékben is, de volt pénzbeáramlás a tar tományba. Sok 
olyan, sajnos csak hátlapi típus alapján keltezett, de 
pontosan meg nem határozható érem is van, melyet 423-ig 
verhettek. Őszintén szólva a doktori disszertációnak meg-
írt munka méltóbb kiadást érdemelt volna meg, hiszen ez 
az első eset, hogy egy pannóniai város teljes római érem-
anyaga feldolgozásra került . 

Kőhegyi Mihály 

E. Tóth, Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Aus-
grabungen von A. Radnóti , 1943. Régészeti Füzetek. Ser. 
I I . No. 19. 1978. Bp. Magyar Nemzeti Múzeum, 124 lap, 8 
tábla, 21 kép. 

A „Régészeti Füzetek" ú j kötete Radnót i A. 1943. 
évi mojgrádi ásatásait közli az ásató feljegyzései alapján. 
Radnót i A. az 1940-es években sokat foglalkozott Dacia 
kutatásával, e munkásságának jelentős része azonban nem 
jelent meg.1 Ezt a hiányt igyekszik pótolni a jelen kötet, 
amely a jól dokumentált ásatást teszi közzé. 

Egy rövid bevezető (3 — 4) után Tóth E. ismerteti az 
ásatási eredményeket ( 5 - 1 4 ) , az előkerült feliratokat 
(15 — 44), bélyeges téglákat (45 — 68) s az érmeket (69 — 
70). E részt egy magyar nyelvű összefoglaló zárja (71— 74) 
amelyet Radnóti A. ásatási naplója és értékelése követ 
(75 —115). A kötetet a bibliográfiai összeállítás (117 — 120) 
a táblák és az ábrák jegyzéke (121 — 123), valamint a 
képanyag zárja. 

Az egyes részekhez a megjegyzéseink a következők : 
A bevezetőben írtakkal kapcsolatban meg kell említe-
nünk azt, hogy Dacia Porolissensis megszervezése nem 
120/123 között történt (3), hanem már korábban, Március 
Turbo daciai tevékenysége idején.2 

A kőemlékekkel foglalkozó fejezet a még publikálat-
lan feliratok és kőemlékek közlésén túlmenően azért is 
fontos, mert a szerző a helyőrségek már közölt feliratait 
is felsorolja. Ez a felsorolás azért is célszerűnek látszik, 
mivel a kötet a további Porolissum-kutatásokhoz ki-
indulási pontul szolgál. 

A kötetben jelentős szerepet kapot t a bélyeges tég-
lák közlése, ill. értékelése. Ez indokolt, hiszen az ásatás 
során 375 példány került elő. Nagyon fontosnak ta r t juk , 

1 Műveinek bibliográfiáját Id. BVB1 37 (1972) 2 8 1 - , 
A legjelentősebb Dacia-munkája az „Ubersicht der 
Topographie von Dazien." Dissertationes Pannonicac 
1/13. kötet lett volna, ez azonban kéziratban maradt . 

2 Visy, Zs., Acta ArchHung 29 (1977) 455; fí. Lő-
rincz, Zur Konsulliste des Jahres 154. ArheoloSki Vestnik 
28 (1977) 369. 
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hogy a típusok 1 : 1 méretarányban lettek közölve.3 

A cohors-téglák értékelésével kapcsolatban meg kell je-
gyeznünk, hogy a CH1IBR-, ül. COHlIBRTS-bólyegek 
feloldása nem olyan problematikus, min t azt a szerző 
lát ja (49 — 50). A Porolissum közelében található certiai 
tábor helyőrsége a I I — I I I . században a cohors II Britan-
nrtrum oo volt,4 ahonnan a bélyeges téglái is ismertek.5 

A Szilágyi J . által közölt darabokon a csapattest neve 
után az A(ntoniniana), ill. a S(eueriana) jelző szerepel,6  

s az A(ntoniniana) jelző van egy porolissumi darabon is.7 

Az 1943. évi ásatások során előkerült példányok minden 
különösebb nehézség nélkül ugyanerre a csapattestre 
vonatkoztathatók. Igen fontos megfigyelés az, hogy a 
315 — 317. darabok, amelyeken a S(eueriana) jelző szere-
pel, a porta decumana legfelső szintjéről kerültek elő 
(49 — 50). E bélyeges téglák alapján a torony legutolsó 
megújí tását Severus Alexander uralkodásának időszakára 
tehet jük. A fentiekből két dolog következik : 1. a cohors 
nem volt Porolissum helyőrsége ; 2. a bélyegek feloldásai 
a következők : c(o)h(ortis) II Brit(tannorum) [ ], 
[c(o)hfortis) I] I Br(itannorum) (Kat . 287); coh(ortis) 
II Br(i)t(annorum) S(euerianae) (Kat . 315 — 317). 

A kötet képanyagával kapcsolatban megemlítjük, 
hogy a Dacia-térkép közlését nagyon fontosnak ta r t juk , 
mivel N. Gudea az utóbbi időben több helyen írt arról a 
daciai limeskutatásokkal kapcsolatban, hogy a Duna— 
Tisza—Maros-szög is Daciához tartozott .8 Erre azonban 
semmiféle bizonyítók nincs. Az a néhány szórvány bé-
lyeges tégla ós felirat, amely e területen előkerült,9 egyál-
talán nem bizonyítja egy „Maros-limes" létezését. Római 
bélyeges téglák ós feliratok ismertek pl. a Dunától észak-
ra is a barbaricumból,10 s a kutatóknak eszébe sem jut e 
területeket Pannoniához vagy Noricumhoz „csatolni". 
Az Alföldről is több helyről ismerünk római feliratokat11 

(pl. Debrecenben került elő a legio II adiutrix veterán-
jának a szarkofágja),12 azonban ezeket sem lehet egy 
római provincia bizonyítékaként értékelni. 

A fentiekben a kötet kapcsán néhány problematikus 
kérdéssel foglalkoztunk. Ezek a megjegyzések természe-
tesen nem csökkentik a kötet értékét, amely a további 
Porolissum-kutatásokhoz alapul szolgál. 

Lőrincz Barnabás 

3 Ezt azért is hangsúlyoznunk kell, mert bár a daciai 
felirat-corpus új köteteiben közlik a bélyeges téglaanya-
got is (vö. Inscriptiile Daciei Romane Vol. I I — I I I / l . 
Bucureçti 1977), azonban e közlések nem felelnek meg a 
kuta tás követelményeinek. 

4 Ilussu, I. I., Auxilia provinciáé Daciae. SCIV 23 
(1972) 69 ; Beneë, J., Auxüia Romana in Moesia atque in 
Dacia. Zu den Fragen des römischen Verteidigungs-
systems im Unteren Donauraum und in den angrenzenden 
Gebieten. Praha 1978. 21. 

5 Szilágyi, J., Die Besatzungen des Verteidigungs-
systems von Dazien und ihre Ziegelstempel. DissPann 
U/21. Bp. 1946. 56; X V I I . t . 263, 265 — 266; 268. 

6 Uo. 
7 Uo. XVII. t . 264. 
8 Gudea, N., Das Verteidigungssystem des römischen 

Dazien. SJb 31 (1974) 41— ; TJa. Der Limes Dakiens und 
die Verteidigung der obermoesischen Donaulinie von 
Trajan bis Aurelian, in : Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt II/6. Berlin—New York 1977. 849— ; Ua. 
Die Militärorganisation an der Nordgrenze der Moesia 
Superior während der Römerherrschaft in Dakien. in : 
Limes. Akten des X I . Internationalen Limeskongresses. 
Bp. 1977. 223—; Inscriptiile Daciei Romane Vol. IIT/1. 
Bucureçti 1977. 241 — . 

9 I D R IIT/1, 2 4 1 - , 
10 Ld. Lőrincz, В., Ziegelstempel römischer Gebäude 

im Barbaricum. ArcliÉrt 100 (1973) 59— ; T., Kölnik : Q. 
Atilius Primus — interprex centurio und negotiator. Acta 
ArchHung 30 (1978) 61—, további irodalommal. 

11 Ld. Lőrincz, В., Die epigraphische Forschung in 
Ungarn seit 1902. Arheoloäki Vestnik 31 (1980) im Druck. 

12 Balla, L., Studia Pannonica. Acta Univ. Debr. 
Sectio Historien 2 (1963) 4 9 - ; ArchÉr t 89 (1962) 188. 

S. Soproni, Der spätrömische Limes zwischen Esztergom 
und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz 
Valeria im 4. Jahrhunder t . Bp. 1978. Akadémiai Kiadó, 
232 lap, 95 tábla. 

Az utóbbi évtizedekben a Közép-Dunavidék római 
korának a kutatásában a korszakzáró időszaknak ós a 
„kontinuitás"-kérdóskörnek a vizsgálata különösen fel-
lendült. Pozitívan értékelhető ez a fellendülés. Egyrészt 
azért, mert a korszak kutatói mindinkább felismerték, 
hogy a terület történetéről és kul túrájáról korábban ki-
alakított kép csak az elmúlt időszak kutatási stádiumá-
ban állta meg a helyét. Az ú jabb eredmények ebbe a sé-
mába már nem illeszthetők be. Másrészt azt is jelenti a 
fellendülés, hogy a későrómai időszak régészeti módszerű 
tör ténetkutatásával számosan foglalkoznak és ez nem-
csak az ú j tárgyi forrásanyag feltárását és a v i ta to t t 
problémák több oldalú megközelítését — beleértve a foko-
zott kontrollt is — teszi lehetővé, hanem elősegíti az egész 
kérdéskör szemléletbeli átértékelését. 

A későrómai Pannónia megismerésének alapfeltétele 
a korszak hadtörténetének a feldolgozása és megismerése. 
Soproni Sándor monográfiája ehhez — tegyük mindjá r t 
hozzá — valóban eredményesen járul t hozzá. A munká ja 
címe szerint ugyan csak EK-Pannonia — Valeria tarto-
mány — 4. sz.-i védelmi rendszerét vizsgálja, de a szerző 
könyvében többet nyúj t ennél : érdemben foglalkozik a 
pannon tar tományok későrómai hadtörténetével. A téma 
jelentőségét fokozza, hogy a Közép-Dunavidék katonai-
stratégiai szempontból a birodalom egyik fontos — és a 
4. században defenzív szempontból különösen jelentős 
— területe volt. 

A monográfia fókuszában nem az eseménytörténet, 
hanem az erődítmény- és csapattörténet, a garnizon-
történet valamint ezek speciális, elsősorban régészeti 
úton megfogható vonatkozásai állnak. Olyan problémák, 
amelyek a pannon tartományok megismeréséhez alap-
vetőek. 

A munka két nagy egységre oszlik. Az első fejezetek 
a szerző ásatásainak és terepmunkáinak topográfikus sor-
rendben történő ismertetését tartalmazzák. A szerző két 
évtizedes munkájának eredménye ez a rész, amely nem-
csak mennyiségben, hanem minőségben is megnövelte a 
régészeti forrásanyagot. Ez az a forrásanyag az MNM mun-
kaközösségében végzett nagyszabású vállalkozással, az 
alföldi Csörszárok feltérképezésével együtt, amelyre a 
szerző a téma feldolgozása során eredményesen tudot t 
támaszkodni. Ez azért is figyelemre méltó, mert lá t juk: 
Soproni Sándor a hosszú évek során kutatásai t terv-
szerűen végezte, megfelelően dokumentálta és az így 
megszerzett nyersanyagot — régészeti forrásanyagot 
körültekintően kiértékelte. Nem utolsó és elhanyagolható 
szempont ennek a kiemelése akkor, amikor a szakemberek 
— nem csak a római korral foglalkozók — gyakran meg-
feledkeznek a régészeti módszerű tör ténetkutatás két nagy 
lépcsőjéről : a forrásfeltárás és a feldolgozás, kiértékelés 
(publikálás) kettős követelményéről. Az utóbbi elvégzése 
nélkül a régészeti forrásfeltárás a tudomány számára rak-
tár i anyaggá válik, és a későbbiekben — szerencsés eset-
ben még a más által történő feldolgozása esetében is — 
csak csökkent értékű forrásanyagot jelent. A második 
fázis elvégzése ugyanolyan elengedhetetlen, mint az első. 
És ez az a második lépcsőfok, amit a szerző munkájában 
megvalósított. 

Ami a régészeti forrásanyagot illeti : Valeria Brlgetio 
és Aquincum közti frontszakaszán végezte a szerző, a 
terepmunkáit . Ennek során Solva ós Ulcisia Castra — 
Castra Constantia között majdminden 4. sz.-i katonai léte-
sítményt megkutatot t . Elsősorban a szerző munkájának 
köszönhető, hogy a védelmi rendszer számbeli képe a 
30-as évek állapotához képest (3 tábor, 13 őrtorony) 
jelentősen megváltozott: 6 tábor és 43 őrtorony helyezke-
dik el ezen a határszakaszon. Lényegében tehát a 4. sz.-i 
katonai létesítmények teljes topográfiája a rendelkezé-
sünkre áll. Hogy korábban, a főleg fából készült őrtor-
nyokkal ellátott határ 1 — 3. sz.-i erődítésrendszere milyen 
volt, azt a további kutatás feladata megállapítani. 
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A Szerző a téglabélyegek és más régészeti leletek 
segítségével meghatározta, liogy a kő őrtornyok jelentős 
része ahhoz a Valentinianus-kori építkezéshez tartozik, 
amely a 371 — 372-es évekre tehető. 

A Dunakanyar ilyen megerősítése — a Solva — 
Castra Constantia szakaszon a toronytávolság 400 méter-
től 3 km-ig terjed — nem volt véletlen. Soproni S. fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a jelentős megerősítés nem 
független az aldunai, Djerdap környéki erődítésektől és az 
alföldi Csörszárok megépítésétől. Fz utóbbi viszont a 
romániai Brazda lui Novae de Nord-dal együt t egységes 
koncepció eredménye : a Nagy Konstantin által létre-
hozott, mélységben háromszorosan tagolt rendszer front-
vonalát alkotta. Ahol a 322 — 330 körül megépített 
Csörszárok elérte a Dunát — mind északon, mind délen 
a birodalom számára egyaránt kedvező terepviszonyok 
mellett —, ott a ripát fokozatosan, igen erősen kiépítet-
ték. A Fossatum Sarmatiae által közrefogott szakaszon a 
második vonal a dunai limes. Emellett a tar tomány 
belsejében — harmadikként - egy belső erődsort léte-
sítettek, felhasználva a fallal körülvett városokat is 
(Környe, Ságvár, Alsóhetény, Fenékpuszta és Sopianae, 
Mursella, Scarbantia, Savaria). 

A Nagy Konstantin-kori erődépítkezésekhez tartoz-
nak a táborok legyezőalakú sarok- és patkó alakú oldal-
tornyai. Az építkezések következő szakasza I I . Constan-
tius alat t következett be : ennek a programnak a lényegi 
része a Dunakanyar további megerősítése. A Diocletianus 
alatt megépült pilismaróti tábor (Castra ad Herculem, 
ND Осе. X X X I I I 32) mellett ú jabb táborok épültek 
Tokodon (amelyet a szerző meggyőzően azonosított 
Gardellaca = Gardabiacaval, N D Occ. X X X I I I , 50) és 
Visegrádon ( = Pone Navata, ND Occ. X X X I I 1 47). 
Ulcisia Castra neve Castra Constantia lett : a névváltoz-
tatás szintén építkezésre utal. Szentendrével szemben, a 
barbaricumban, Gödön egy tábor épült meg (Contra 
castra Constantia—Contra Tautantum), a Fossatum 
Sarmatiae által határolt Duna-szakaszon ekkor építették 
meg a balparti hídfőállásokat is. Erre az időszakra helyezi 
S. S. a táborkapuk félkörös lezárását (Campona, Intercisa 
stb.), valamint a belső-pannóniai táborok átépítését. 

A 4. sz.-i katonai építkezések harmadik nagy peri-
ódusa Valentinianus uralkodására esik, amikor majd-
minden objektumban munka folyt : a hídfőállásokban, 
Castra Constantiában, a belső erődökben. Különösen 
fontos a Dunakanyar őrtornyokkal (általában cca 10 X 10 
m területüek) történő megerősítése 371/372-ben : ugyan-
akkor, amikor az Esztergom-hideglelőskereszti tábor 
építkezése is feltételezhető. 

A 378/380-as években azonban feladták a Fossatum 
Surmatiaet — majd felhagyták a PoneNavata-i (Visegrád, 
Sibrik-domb) tábort is a kisebb dunakanyari őrtornyok-
kal együtt . Végül sor került egyes táborok leszűkítésére 
(Almásfüzitő, Dunabogdány) is, ami a birodalom dunai 
frontján egyébként is megfigyelhető. Ez a tevékenység, 
— ami egy foederati-csoport betelepítésével egyidőben 
történt — alapjaiban változtatta meg a határtartomány 
védelmi rendszerét. Soproni Sándor eddig az időpontig tár-
gyalja a hadtörténeti problémákat. Addig az időpontig, 
amikor a ha tár végső felbomlása előtt az utolsó átszer-
vezésre sor került. Ennek az utolsó, számunkra még telje-
sen homályos időszaknak a történetét a szerző már csak 
érinti. 

A monográfia tekintélyes részét alkotja a Notitia 
Dignitatum valeriai l is táját tárgyaló fejezet, amelyben a 
szerző meggyőzően bizonyítja annak egyidejű érvényes-
ségót. Kimuta t ja : a constantinusi hadseregreform után a 
valeriai comitatenses alakulatokból nem vontak el kon-
tingenst, hanem az équités-alakulatok a helyükön ma-
radtak. (Ennek egyik oka éppen az alföldi szarmata terü-
let ellenőrzése volt). A valeriai lista 364-ben készült a 
Valentinianus ós a Valens közti csapatfelosztás után, majd 
378/380-ban módosították („nunc" bejegyzés). 

A szerző a további fejezetekben érdemben foglalko-
zik a témához kapcsolódó olyan fontos kérdésekkel, 
mint a Fossatum Sarmatiae keltezése és a Hydatius-
adat (Göns Gonst ad ann. 294) értelmezése, a pannon tar-
tományok belső védelmi vonala, a 4. századi tisztneves 

bélyeges téglák, és a ND valeriai listájának a részletes 
vizsgálata. 

A monográfia fontos eredménye, hogy a különféle 
t ípusú és rendeltetésű katonai építményeket, a szétszórt, 
adatokat és a hozzájuk kapcsolódó szerteágazó problé-
mákat sikerült S. S.-nak egységes koncopcióba foglalnia 
és így a negatív állásfoglalás helyett pozitív eredményre 
jutnia. A negatív állásfoglalások és következtetések 
(mit nem lehet megállapítani, mire nem lehet következ-
tetni) természetesen szükségesek, azonban a tudomány-
ág fejlődése szempontjából legalábbis indifferensek, vagy 
éppen gátló tényezők is lehetnek. Soproni Sándor a 
munkahipotézis szintjén túlmenően rekonstruálta a do-
minatus védelmi rendszerének a vázát Pannóniában, 
valamint még számos ezzel a kérdéssel összefüggő ténye-
zőt eredményesen megvizsgált. 

A munka értékéből mit sem von le az, ha később — 
ú jabb ásatások alapján — az eredmények esetleg módo-
sulnak. Természetes ez akkor, amikor a kérdéskör első 
monografikus feldolgozásáról van szó. Természetes az is, 
hogy az eltérő ós változó értékű adatmennyiség mia t t a 
szerző esetenként tágabb időhatárok között, vagy követ-
keztetéseit feltételesen fogalmazta. Azonban a 4. sz.-i 
pannon tar tományok hadtörténeti, szervezeti, védelmi 
rendszerének a kereteit úgy állapította meg, hogy ezzel 
nemcsak a későbbi terepmunkákhoz nyúj to t t segítséget, 
hanem a további feldolgozásoknak — legyenek ezek S. S. 
könyvével szemben akár pozitív akár negatív állásfog-
lalásúak — irányt mutatot t . 

A monográfia egyes részletkérdéseihez az Antik 
Tanulmányok-ban fogok hozzászólni. 

Tóth Endre 

J . Hahn, Aurignacion, das ältere Jungpaläolithikum in Mit -
tel- und Osteuropa. Fundamental A sorozat, 9. kötet . Köln 
Wien 1977. Böhlau Verlag. 329 lap, 5 térkép, 19 táblázat , 
187 kép. 

Bevezetésül egy idézet, amely egyúttal magába fog-
lalja azt a néhány, bírálatnak sem nevezhető megjegy-
zést, amit előre kell bocsátani a könyv ismertetésekor. 
H. J . Miiller-Beck szólt hozzá D. Collins cikkéhez a 
Current Anthropology 1969 októberi számában : „We 
are indeed in urgent need of a more uniform method for 
describing stone artefact assemblages. Every year new 
systems are created . . . for limited time ranges and areas. 
They make it more and more difficult to describe differ-
ences or similarities or even to compare opinions of 
different authors." 

Minél nagyobb a H.J . Miiller-Beck által is meg-
fogalmazott igény az egységes közlési rendszer kidolgozá-
sa iránt, gyakorlatilag egyre távolodmik tőle. A maga-
sabb matematika alkalmazásának lehetőségeit és kor-
látait ismerő régészek sem bizonyos, hogy követni tud ják 
a gyorsan avuló számítógépek egy-egy típusához készí-
te t t , önmagában tökéletes kódokat. A matematikai szem-
mel nézve bizonyára sokat mondó ós látványos grafikonok 
tömkelegében nagyon nehéz (vagy lehetetlen) a válta-
kozó elvek szerint csoportosított adatokból kihámozni a 
szükséges információkat. A bírálat annyiban vonatkozik 
a szerzőre is, hogy néhány grafikon (39, 41, 58 rajzok) 
kissé öncélúnak tűnik. Bizonyos, hogy a sokoldalú, egyre 
egzaktabb feldolgozással való kísérletezés előbb-utóbb 
kikristályosít egy olyan egyszerű, mérhető adatokkal 
dolgozó, könnyen követhető módszert, amely nem elfedi, 
hanem teljes gazdagságában kibont ja a leletekben rejlő 
ismereteket. 

A monográfia világos szerkezetű, logikus felépítésű. 
1. fejezet : az aurignacien kutatásának történeti át-

tekintése. 
2. fejezet: leglényegesebb része az eszközkészlet 

elemzése. Az előállítási módok, retusfaj ták, típus-cso-
portosítások mellett a hazai gyakorlatban is bevezetendő-
nek tar tom az eszközök tájolásának az anatómiában hasz-
nálatos elnevezésekkel történő leírását. 

3. Nagy ós fontos fejezet : a lelőhelyek országonként.i 
ismertetése. Szempontjai : rétegsor, leletek, az őrző 
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múzeum, irodalom. A rétegsorok, profilok rajzos ábrá-
zolásainak változatossága lát tán jogos lehet az igény az 
üledékek jelölésének egységesítésére is. 

4. fejezet : környezet és kronológia. (Geológiai flóra 
és fauna alapján megállapított valamint С 14 kronológia 
stb.) Nagy érdeme a fejezetnek, hogy az adatok össze-
hangolásával segít eligazodni a geomorfológiai — 'ég-
hajlat i szintek helyi (országonkénti) elnevezéseiben. 

5. fejezet : a kultúra embertani leleteinek jegyzéke. 
Magyarországról az Istállóskői barlangból előkerült 
gyermekfogat említi (sajtóhiba lehet, hogy a genust és 
speciest is nagybetűvel írták). A szerző hírt ad egy még 
publikálatlan leletről : a Jankovich barlang közelében, 
Szeleta kultúrabeli kísórőleletekkel neandertaloid csont-
vázmaradványok kerültek elő. Az információ forrását a 
szerző nem tünte t i fel, a leletet nem tudjuk azonosítani. 

C. fejezet : regionális csoportosítás. Az eszköztípusok 
elemzésével J . Hahn egy ,,aurignacien-modell"-t próbál 
felállítani, s a jellemző eszköztípusok előfordulási aránya 
szerint hat (A-F) csoportba sorolja a lelőhelyeket. 

7. fejezet: Társadalmi-kulturális jelenségek. A lelőhe-
lyek jellegének, a települések szerkezetének elemzése u tán 
különösen érdekesek a népesség nagyságára és a település 
élet tartamára vonatkozó számításai. 

Az egy főre jutó lakóterület nagyságát a kaliforniai 
indiánok (2,25 m2) és a busmanok (4,2 m2) adata i fel-
használásával becsli meg. A személyenként elfogyasztott 
átlagos (optimális) húsmennyiség a fehérje- és kalória-
szükséglet figyelembevételével évi 700 kg, tehát naponta 
valamivel kevesebb, mint 2 kg. Miután a település nagy-
ságából következtet az ot t élő közösség lélekszámára, a 
lélekszám és a paleontológiái leletek alapján kiszámított 
húsmennyiség adataiból a telep élet tar tamát becsli meg, 
a logikai sor következő számítása az emberek eszköz-
készítő aktivitásának megközelítése (különbséget téve az 
„Artefakt" ós a „Werkzeuge" között). 

Az adot t időszakban Közép- és Kelet-Európa népes-
sége fél- egymillió között lehetett, a népsűrűség: 8 —15 
km2-kónt egy ember. 

A 8. fejezetben az aurignacient beilleszti a felső-
paleolitikum történetébe. 

Az elméleti részt három nyelvű (német, angol, 
francia) összefoglalás zárja. 

Az illusztrációk közül a térképek kevésbé sikerültek 
(a számok nehezen olvashatók), az értelmező, világos 
rajzok szépek. A felhasznált irodalom jegyzéke imponáló. 

A könyv nélkülözhetetlen a kultúrával — és az ős-
kőkorral — foglalkozók számára. A szerző figyelme min-
denre kiterjedt, adatai t körültekintően gyűj tö t te össze, 
alaposan átgondolt következtetései a realitások ta la ján 
maradnak. A monográfia becses kötete a Fundamenta 
sorozatnak. 

T. Dobosi Viola 

J.-G. Rozoy, Les derniers chasseurs. Bulletin (le la Société 
Archéologique Champenoise, juin 1978. A szerző kiadása. 
1256 lap, 81 táblázat, 294 ábra, 259 tábla. 

Annak ellenére, hogy a szerző nem régész, a kissé 
költői cím professzionista munkát takar . Témája : Fran-
ciaország, Belgium s részben Hollandia déli területeinek 
története a posztpleisztocénban : az Allerödtől a neolitiku-
mig. Szerkezetileg három egységre tagolódik : I. módszer-
tani bevezetés ; II . a tárgyal t területek régészeti kul túrái 
az adott időhatárokon belül ; I I I . szintézis, néprajzi vizs-
gálatok eredményeinek összegzése. 

I. A néprajzi szemlélet, amely végig jellemző a 
könyvre, már az időszak elhatárolásánál kezdődik : a 
szokásos abszolút-kronológiai meghatározásokkal ellen-
tétben a szerző szerint az ú j kulturális szint a magdalóni 
tompítot t há tú pengéktől eltérő t ípusú mikrolitek töme-
ges elterjedésével veszi kezdetét. A ,,mezolitikum"-ot, 
mint terminus technicust, Rozoy nem ta r t j a alkalmaz-
hatónak. A szintjelző mikrolitokat két további kategó-
riába sorolja : „pygmy" : 10 — 20 mm közötti nagyságúak, 
ós a „hyperpygmy" : 10 mm alatt i eszközök. 

A szerző a kutatástör ténet áttekintése u tán a külön-
böző feldolgozási és megközelítési lehetőségek pozitív és 
negatív oldalait mérlegeli. Arra a következtetésre jut , 
hogy a néprajzi értelmezés a legalkalmasabb, dacára 
annak, hogy az eszközök funkcióját távolról sem ismer-
jük eléggé. 

А1Г. részhez alig van hozzáfűzni valónk. A tárgyalt 
terület és a Kárpát-medence akkori történetében jelen is-
mereteink szerint más népcsoportok játszottak döntő 
szerepet. A könyv legterjedelmesebb része világos, át-
tekinthető adatközlés, a lelőhelyekről katalógus-szerűen 
közzétett minden szükséges információt (geológiai viszo-
nyok, eszközlista, kummulat ív görbék, települési körül-
mények, botanikai-faunisztikai adatok stb.). A monog-
ráfia e fejezeteit haszonnal forgathatja a szakember, aki 
általános áttekintést kíván kapni a korszak ökológiai 
körülményeiről. 

I I I . A kultúrák részletezése után az összegzés követ-
kezik. Az epipaleolitikum az Alleröd kezdetétől a Dryas 
I l l - ig ter jedő időszakban bármikor kezdődhetett , ide 
tartozónak ítéli meg a változatos helyi kultúrák bár-
melyikét, lia a mikrolitizálódás eléri vagy meghaladja a 
10%-ot. Időrendi szakaszok : 

Legkorábbi szakasz : az i.e. 9. évezred végéig, a geo-
metrikus hegyek még nagyon ritkák. 

Korai szakasz : a prcboreálissal kezdődik a 8. év-
ezredet foglalja magába, a helyi kultúrák differenciálód-
nak, a népesség megnövekedik. 

Középső szakasz : a 7. évezred, ós a 6. legeleje. A 
mikrolitizálódás (amelyben az egyenlőtlen háromszög 
alakú mikrolitek vannak túlsúlyban) eléri a 25%-ot, a 
tardenoisiben holyenként a 75%-ot. 

Késői szakasz: valamivel hamarabb kezdődik, mint 
az at lant ikum, 5900 t á j á n fejeződik be. Megjelennek а 
hurpunák, ez az élelemszerzés bővülését jelenti. 

Befejező szakasz: i. e. 5. évezred, jellemzője a trans-
verse nyílhegy. 

A néprajzi szintézisben részletezi Rozoy mindazt, 
amit az időszak kultúráiról tudunk : eszközök funkciója, 
táplálkozás, ruházat, települési helyek, népsűrűség (egy-
egy kulturális egység: 80 — 300 km átmérőjű területen, 
30 — 300 alapegységben 500 — 5000 ember, az azonos 
kulturális szinten élő, azonos szerkezetű nyi tot t közössé-
gek között békés kapcsolatokat, nyelvi kommunikációt 
tételez fel a szerző), temetkezés, fizikai antropológia, 
művészet ós ideológia. A gondosan összegyűjtött adatok-
ból többnyire igen mértéktar tó következtetéseket von le. 
Rozoy. Néhány fordítási következetlenségre hívnám fel a 
figyelmet (pl. a francia ethnographiques és a német 
ethnographische jelző nem pontosan fedi az angol socio-
logical-t !). 

Minden fejezetet bibliográfia zár, melyet a kötet 
végén összesít. A külön egybekötött grafikonok, rajzok 
értelmező, világos, szép munkák. 

A könyv elolvasásával az általános szakmai tájé-
kozottságot jóval meghaladó ismeretanyaghoz ju tunk. 

Hasznos kiegészítője és nehezen nélkülözhető mel-
léklete a könyvnek : 
J.-G. Rozoy : Typologie de l 'Epipaléolithique (Mésolithi-
que) franco-belge (Rulletin de la Société Archéologique 
Champenoise, juillet 1978), a szerző kiadása, amelyben a 
fentebb ismertetett monográfia harmadik fejezetéhez 
kapcsolódva a BSPF-ben különböző időpontokban meg-
jelent öt kisebb tanulmányát összesíti az előzékeny szerző. 

T. Dobosi Viola 

H. V. Vallois—S. de Félice, Los Mésolithiques de France. 
Étude Anthropologique. Arch. Inst . Palóont. humaine, 
móm. 37, Paris, 1977. 194 lap, 50 kép, б tábla. 

Franciaország legfontosabb mezolitikus lelőhelyei az 
1920-as, 1930-as években kerültek feltárásra. Közöttük 
vannak a többsíros téviec-i ós hoedic-i temetők, melyek 
a portugáliai Muge temetőjével együtt mind a régészeti, 
mmd az embertani kutatások szempontjából, Nyugat-
Európa mezolitikuinának megismeréséhez feltehetően 
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még sokáig alapforrásul szolgálnak majd. Éppen ezért 
jelentett nagy hiányt a két nagy breton temető, Téviec 
ós Hoedic esetében, az első temető hiányos közlése, ill. a 
másik temető embertani anyagának feldolgozatlansága. 
Ezt a hiányt pótolja most teljes mértékben a jelen kötet. 

A könyv első része részletesen foglalkozik a hoedic-i 
temető embertani anyagával. Az A-L jelzéssel ellátott 
kilenc sír 14 egyén csontmaradványait ta r ta lmazta (6 
Inf. I., 4 férfi, 4 nő, 1 ? nemű). A koponyák és vázcsontok 
részletes, egyenkénti és összegező leírása, valamint met-
rikus adataik közlése után, külön fejezet foglalkozik a 
breton félsziget előtt fekvő, és egymástól csupán néhány 
kilométerre levő, de egykor a szárazföld részét képező 
szigetek — Téviec ós Hoedic — embertani anyagának 
összehasonlításával. Ennek végső eredményeként a 
Szerzők leszögezik, hogy a két népesség azonos embertani 
t ípust képvisel ós genetikailag igen szorosan kapcsolód-
nak egymáshoz. A könyv első részének függelékeként a 
Szerzők a tóviec-i temető felnőtt korcsoportokba tar-
tozó egyéneinek metrikus adata i t közlik (7 férfi, 8 nő), 
mintegy kiegészítéséül az 1937-ben megjelent monogra-
fikus feldolgozásnak. 

A kötet második része néhány kisebb lelőhely ember-
tan i anyagát ismerteti. így Poeymaü (12—14 éves, 
feltehetően férfi), Rochereil (50 — GO éves férfi) és Mont-
clus (18 — 20 éves nő) lelőhelyek embertani anyagának 
morfológiai ós metrikus adata i kerültek közlésre. 

A kötet harmadik része a két nagy breton temető 
— Téviec és Hoedic — valamint az eddig közzétett egyéb 
franciaországi mezolitikus embertani anyag összehason-
lító elemzését tartalmazza, összesen 11 lelőhelyről ( 19 
férfi, 15 nő). További 12 lelőhely embertani anyaga töre-
dékessége mia t t nem volt az összehasonlításba bevonható, 
ill. a gyermekcsontvázak erre a célra eleve alkalmatlanok. 
A lelőhelyek a következők : Le Cheix, Saint-Rabier, 
Rochereil, Montardit (Azilien), Culoz I. (kora Turdeno-
isien), Hoedic, Téviec, Gramat (Tardenoisien), Culoz I I . 
(Tardenoisien hatású Sauveterrien), Poeymaü (Sauveter-
rien), Montclus (késő Sauveterrien) és Rastel (atipikus 
mezolitikum). Földrajzilag a lelőhelyek Dél-Délkelet 
Franciaországban találhatók, illetve a breton partvidék 
szigeteki. Az összehasonlítás során a Szerzők egyaránt 
kitérnek a koponyák ós vázcsontok leíró és metrikus 
jellegeire, valamint a testmagasság és testarányokra. 
Véleményük szerint a breton temetők tipológiailag homo-
gén embertani anyaga („type de Téviec insulaire") némi-
leg — főleg robuszticitás terén — eltér a többi francia-
országi lelőhely anyagától („type de Téviec continen-
tal") . 

A kötet záró fejezete a franciaországi mezolitikus 
embertani anyag eredetével foglalkozik. Ismertetve más 
kuta tók korábbi véleményeit, a Szerzők leszögezik : 
habár a breton temetők embertani anyaga, kis földrajzi 
területre korlátozott , gracilisabb változatot képvisel, 
genetikai egységük a többi franciaországi, korabeli ember-
tani lelettel v i ta thata t lan. 

A munka egyetlen hiányossága az embertani ered-
mények egyeztetése a korszakra vonatkozó történeti-
régészeti kuta tások eredményeivel. Az embertani anya-
got értékelő fejezet 11 lelőhelye több régészeti kultúrát 
képvisel, ezek történeti-régészeti összefüggéseinek, kap-
csolatainak rövid vázlata azonban a kötetből hiányzik. 
A vizsgált anyag kizárólag a mai Franciaország területé-
ről származik, annak ellenére, hogy régészeti kultúráik 
más mai ország területeire is ki terjedtek. A kötet értékét 
kétségtelenül megsokszorozta volna a korabeli embertani 
anyagnak a mai politikai ha tárok által nem korlátozott, a 
történeti-régészeti összefüggésekre is kiterjedő elemzése. 

K. Zoffmann Zsuzsanna 

P. C. Bol, Großplastik aus Bronze in Olympia. Olym-
pische Forschungen, IX. köte t . Berlin 1978. W. de Gruy-
ter & Co. 145 lap, 72 tábla. 

Aki — érthetően elterjedt szokás szerint — az olym-
piai ásatások publikáció-sorozatának ú j kötetéből először 
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a táblákat lapozza át, alighanem csalódottan valami mes-
terségesen könyvvé felduzzasztott kevés mondanivalójú 
publikációra gondol, amilyenből egyre több kerül a ke-
zébe itthon és külföldön egyaránt. A szöveg elolvasása 
azonban ennek az ellenkezőjéről győzi meg. A szerző, 
akinek nevét az antik szobrászat kutatói közt 1972-ben 
az antikythérai elsüllyedt hajó szoborleleteiről írt mun-
ká ja te t te ismertté, ú j monográfiájában a jelentéktelen-
nek látszó anyag vizsgálatával alapjait vetet te meg a 
görög bronz nagyszobrászatról való ismereteinknek. 

A katalógusba felvett mintegy 450 tárgy között csak 
három teljes fej van (kettő közülük régebbről jól ismert), 
alig néhány egészben maradt kéz- vagy lábrósz és egy 
kuros-szobor nagyobb részlete ; a többi : elpusztult nagy-
szobrok pár centiméteres maradványai, ha j für tök , ujjak, 
emberi ós állatalakok kis részletei vagy at tr ibútumaik-
nak maradványai. Nagy részük most először kerül be-
mutatásra , de jó néhány már a múlt század végén Furt-
wängler publikációjában is szerepelt. A mű kiindulási 
pon t ja az, hogy a klasszikus ókor bronz nagyszobrásza-
tárói való eddigi ismereteink szinte kizárólag római anya-
gon alapulnak (a technikai megfigyelések is), az ismert 
görög nagybronzok pedig túlnyomórészt tengerből kerül-
tek elő, ezért eredeti felület-megmunkálásuk nem re-
konstruálható. Olympiában viszont ezerszámra maradtak 
fenn részletek nagyméretű görög bronz-szobrokból, ame-
lyeket még az ókorban elástak vagy elrejtettek szét-
szórva a szentély egész területén (nyilván különböző 
építkezések vagy ma már csak bizonytalanul rekonstruál-
ható történeti események alkalmából, mint egyfelől a 
Zeus-templom építése, másfelől a herulok betörésének 
fenyegetése). Ezek a töredékek a görög szobrászat egész 
történetét felölelik a 7. sz. végétől a római korig, és nem-
csak eredeti állapotában megmaradt felületük teszi kü-
lönlegesen alkalmassá őket arra, hogy a görög bronz-
szobrászat technikájával megismertessenek, hanem töre-
dékes voltuk is, amely belső felületük, öntósmódjuk, 
összeállításuk tanulmányozását teszi lehetővé. 

A mű, a tárgyalt darabok katalógusán (102 —136), az 
indexeken (137 —145) ós a katalógusba felvett darabok 
(1 — 70. tábla), továbbá néhány párhuzamként reprodu-
kált tárgy képén (71 — 72. tábla) kívül két nagy részre 
oszlik. Az elsőben (1 — 70) az olympiai nagybronzok ál-
talános kérdéseit (leletkörülmónyek, egyedülálló helyük 
az ismert görög leletek közt, földbe kerülésük okai, lelő-
helyeik a szentélyen belül) tárgyaló rövid bevezetés után 
az emberi és állatalakokról származó töredékek tárgya-
lása következik koronként s azon belül tar ta lmi csopor-
tosításban (fejek, ha j für tök, karok stb.), ma jd mintegy 
függelékül (58 — 70) „Antiquaria" címen összefoglalva a 
saruk, páncélok, villámok, tollak ós szárnyak, lándzsák, 
botok, ruhabojtok, koszorúk, ágak, lószerszámok és 
felületminták válogatott töredékei. A második rósz (71 — 
98), amelyet rövid összefoglalás (99—101) zár le, a töre-
dékek vizsgálatából az antik, elsősorban görög nagy-
bronzok készítésére vonatkozólag levonható következ-
tetéseket tárgyalja. 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a munka értelmét a 
második rész adja meg. A szerző kiindulási pon t ja azon-
ban a tudományosan egyedül lehetséges : a nagybronzok 
megítélésének alapvető feltétele datálásuk, történeti el-
helyezésük stíluskritikai, régiségtani és esetleg a lelet-
körülményekből adódó kritériumok alapján. Az első 
rósz ezért a kiválasztott töredékeket elhelyezi a görög 
szobrászat nagy korszakaiban. A hangsúly az ember- és 
állatalakok részletein van, érthető módon, mert ezeknek 
a fennmaradt nagyszobrászati emlékekkel való össze-
vetése kínálja a legmegbízhatóbb kiindulási pontokat a 
keltezéshez. A görög bronz nagyszobrászat történetének 
teljes tárgyalását a szerző joggal t a r t j a jelenleg meg-
oldhatatlan feladatnak, az ismert anyag hiányossága és 
részben hozzáférhetetlensége miat t (így nem tárgyalta 
részletesen a pireusi bronzokat és nem tudo t t hozzáférni 
a messinai lelethez), és a gyorsan szaporodó ú j leletek is 
inkább várakozást ajánlanak. Elég itt csak három olyan 
nagy jelentőségű, a könyv kéziratának lezárásakor még 
hozzáférhetetlen ú j leletre utalni, mint a krétai Hierapet-
rában talált hellénisztikus ifjúalak, teljesen ép felülettel 
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(È. G. Raftopoulou, L 'enfant d'Hiérapétra, Paris 1975), 
az Ión-tengerből előkerült és a kaliforniai J . Paul Getty 
Museum tulajdonába ju to t t 4. századi eredeti (vagy azt 
másoló római) ifjúszobor (J. Frei, The Get ty Bronze, 
Malibu 1978) és az Alexandria mellett a tengerből ki-
emelt, az edinbourghi Royal Scottish Museumban őrzött, 
még közéletien háromnegyed életnagyságú korahellé-
nisztikus Poseidon alak. 

Bol azonban, bár lemondott a görög bronz nagy-
szobrászat rendszeres tárgyalásáról, valamennyi ismert, 
illetve hozzáférhető darabot bevonta vizsgálataiba, és ez 
nemcsak az olympiai töredékek meghatározását segítette, 
hanem gyakran új felismeréseket adott rég ismert dara-
bok meghatározásához is (így végérvényesen eldöntötte 
azt, hogy a piombinói i f jú késői klasszicista munka). 
A töredékeknek a teljes ismert anyaggal való szembesítése 
során а 6. századtól a római korig görög szobrászat a 
stílustörténetének teljes képe rajzolódik ki a bámulatosan 
finom és érzékeny részletelemzésekből ; kiemelkedő részei 
az elemzéseknek a ha j fü r tök és az ujjak forma-változá-
sairól szóló megjegyzések, amelyekben különösen érvé-
nyesül a könyv egyik fő erénye, a részleteket mindig az 
egészből magyarázó vagy az egészre vonatkoztató szem-
léletmód. így az első pillantásra jelentéktelen töredékek 
vizsgálata a görög nagyszobrászat történetének fő vonu-
latairól is részben új, részben az eddiginél konkrétabb 
vagy árnyaltabb képet ad . A kora-archaikus fejezetben 
két állatszem elemzése és a 6. század elejére datálása 
egyéb, kisebb méretű darabokkal együtt azt muta t ja , 
hogy az üreges öntésű nagyszobrászatot már ekkor ismer-
ték, szemben az antik hagyománnyal, amely a samosi 
Theodórosnak tulajdonítot ta a felfedezését. Ugyanakkor 
az antik hagyomány valamiféle igazságát is bizonyítja 
az a további megfigyelés, hogy ezeknek a korai üreges 
öntvényeknek nem volt közvetlen folytatása, a technikát 
folyamatosan csak Theodóros idejétől, a 6. század utolsó 
harmadától alkalmazták. A feltűnően gazdag késő-
archaikus és koraklasszikus anyagban a híres Zeus-fej 
lokalizálásának kérdését B. jó okokkal nyi tva hagyja ; 
rendkívül fontos és meggyőző annak a kimutatása, hogy 
a szigorú stílus kora 480 u t án nem hozott alapvető válto-
zást bronz- ós márványszobrászat formai különválásában, 
a szigorú stílusú bronzok e t ekintetben még inkábbaz archa-
ikus korhoz kötődnek, a nagy forradalmat a század köze-
pe, a klasszikus kor kezdete jelentette. Az 5. sz. második 
felének meglepően kevés a fennmaradt anyaga, gazdagabb 
a 4. századó és a hellenisztikus koré, amelynek tárgyalt 
darabjaiból kimutatható volt az, hogy az archaizálás és 
klasszicizálás már a korai hellenisztikus bronzszobrászat-
ban megjelenik. A római anyag tárgyalása a munka cél-
kitűzésének megfelelően vázlatos, elnagyolt : Olympiá-
ban aligha volt római másoló műhely és a római bronz-
szobrászatot másutt sokkal jobb anyagon lehet tanul-
mányozni. 

A stüisztikai ós tárgyi elemzés anyagának gondos 
megrostálása során (a válogatásról természetesen csak a 
teljes anyag ismerője ítélhet) sok töredék maradt közö-
letlen, de a mintegy kétharmadrészben most először közölt 
darabok közt kiemelkedő jelentőségűek is vannak, mint 
a tudományosan most először tárgyalt, bár az ú j olympiai 
múzeumban évek óta az egyik fő látványosságnak szá-
mító későhellénisztikus if júfej , a legkorábbi olympiai 
üreges öntésű emberszobornak: egy 600 körüli kuros 
töredékének egy karral való kiegészítése, egy lóláb része 
szigorú stílusú szoborról ós egy bot 5. századi szoborról 
E I I 0 1 E felirattal, sajnos, a szignáló neve nélkül, do így 
is érdekes bizonyítéka annak , hogy nagybronzokat nem-
csak a talapzaton, hanem magán a szobron is szignáltak 
már ebben a korban is. 

A haj für t - és ujj-elemzés olykor ta lán messzebbre 
jut, mint maga a tárgyalt anyag engedné : egy hajtöre-
dékből Bol Polykleitos iskolájába tartozó szoborra követ-
keztet, sőt még Polykleitos életművének időrendjébe is 
beilleszti az elveszett szobrot (32), jóllehet nemcsak az 
urgosi mestertől, de az egész korszakból nem ismerünk 
egyetlen eredeti bronzfejet sem; máskor két ha j fü r t 
hasonlóságából az ant ikythórai atlétákéval peloponnósosi 
mester olympiai működésére (39), egy levágatlan körmű 

lábujj-töredékből cinikus filozófus emlékszobrára (48) 
következtet. Az ilyenekért azonban bőségesen kárpótol a 
meggyózó eredményekre vezető elemzések sora. 

Ezeken alapszik a könyv második része, amelyben az 
antik bronz nagyszobrászat technikájának teljes leírását 
kapjuk, a különböző öntési eljárásoktól az öntött szobor 
felületének mogmunkálásáig, továbbá a részek össze-
állításának, az antik javításnak, az ötvözésnek, a talap-
zatba való beillesztésnek, a másszínű anyagból készült 
részletek (száj, mellbimbó, szemöldök, szempilla, szem-
golyó) applikálási módjának pontos megfigyeléseken 
alapuló történeti tárgyalását, amely fontos kiindulási 
pont ja lesz ezután talált darabok meghatározásának épp-
úgy, mint ismert művek esetleges újraértékelésének tör-
téneti meghatározásuk szempontjából. 

Egy-két problematikus rész csak mellékesen érde-
mel említést : az athéni Nemzeti Múzeumban őrzött híres 
4. századi ökölvívó-fejet Bol az általános véleménytől el-
térően a 4. sz. közepére keltezi, ugyanakkor hajlik rá, 
hogy elfogadja az azonosítást Silanión Satyros-szobrával, 
ami csak a szokott későbbi keltezés esetén lehetséges 
(42 — 3). Az, hogy az itáliai bronzokon a szemgolyó nem 
színes, csak az írisz (93), távolról sem általános : elég csak 
a todii „Mars"-ra utalni, amelynek technikai szempontból 
is mintaszerű feldolgozása F. Roncallitól (Atti della 
Pontif. Acc. Romana di Arch., Memorie, vol. XI , I I , 
1973) nem jutot t el a szerzőhöz a kézirat fogalmazásakor. 

Befejezésül és csak futólag érinti (98) a könyv az olym-
piai bronz nagyszobrászat egyik legfontosabb kérdését, a 
l 'heidias-műhely tevékenységéét. Néhány szempilla-
maradvány gondos elemzése nyilvánvalóvá teszi azt , 
amit a műhelyben talált vázák datálása is indikált, hogy 
az olympiai Zeus-szobor elkészítése u tán nem szűnt meg 
a műhely tevékenysége. Ez a rövid megjegyzés is utal 
arra, mennyire aktuális volna a l'heidias-műhely meg-
kezdett. publikációjának befejezése, amely kiegészítené' 
a bronz nagyszobrászat technikájának itt adott képét . 
A sorozatnak egy — úgy látszik — elkerülhetetlen, de 
krónikus problémáját kell itt érinteni : az egyes kötetek 
tartalmát, nem sikerült teljesen összehangolni. A frissen 
megjelent három, bronzokról szóló kötet összevetése 
magában is igazolja ezt. A M. Maass által tárgyalt t r ipu-
sok és a Heilmeyertől feldolgozott korai kisbronzok 
technikai vizsgálata szervesen kiegészíti és részben át-
fedi a nagybronzokét, de egyik kötet sem tartalmazza a 
műhelymaradékokat., hibás öntvényeket, salakot, rész-
formákat, stb. amelyeknek természetesen döntő fontos-
ságuk lehet a bronzöntés technikájának rekonstruálásá-
ban, de amelyekből eddig csak egy folyóiratcikk közölt 
jelentősebb anyagot (VV.-D. Heilmeyer, Jd Г 84, 1969, 1 
sköv.). Ez természetesen nem a fent tárgyalt kötet szer-
zőjének hibája ; az ő munkája , nem utolsósorban azért, 
mert tökéletesen tisztában volt lehetőségeinek határai-
val, kiemelkedő fontosságéi teljesítménye az antik szob-
rászat ú jabb irodalmának 

Szilágyi János György 

J . M. Blazquez, Castillo I. Acta Archeologica Hispanica 8. 
Madrid 1975. Comisaria General del Patrimonio Artistico 
у Cultural. 344 lap, 188 kép, 83 tábla . 

Az évről évre növekvő intenzitású spanyol régészeti 
kutatások egyik jelentős állomásáról számol be a mo-
nográfia : az antik írott forrásokban az egyik legtöbbször 
említett hispániai település, Castulo első tudományos 
ásatásainak eredményeiről. Az ibér oretanusoknak ezt a 
jelentős központját a középkorban teljesen lerombolták, 
s azóta néptelen maradt , így kiváló lehetőséget nyú j t o t t 
a feltárásokra. A U K Spanyolországban, Córdobától ke-
letre mintegy 70 km-re, a mai Linares közelében fekvő 
lelőhely feltárását három évtizede szorgalmazta egy helyi 
kutató, 1). R. Contreras, aki 1956-ban a linaresi régészeti 
múzeumot, a most kiásott anyag őrzési helyét, ma jd 
három évvel később az Oretania c. folyóiratot alapította, 
és a jelen kötetet bevezető történeti összefoglalás szer-
zője. Az ásatást, amelynek a kötetben közölt anyaga jó-
részt egy évad ( 1 970) leleteit, tartalmazza, a spanyol ókor-
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kuta tás egyik legsokoldalúbb egyénisége, J . M. Blazquez, 
akkor a madridi egyetem ókortörténeti tanszékének pro-
fesszora, jelenleg A. Garcia y Bellido utódaként a Spanyol 
Régészeti Intézet igazgatója vezette, a publikáció az б és 
D. F. Molina közös munkája , amelyet a talált emberi 
koponyáknak a granadai D. C. Botellától származó vizs-
gálata egészít ki. 

Emlí tet t bevezetőjében (11 — 39) D. R . Contreras a 
Onstulo területén eddig előkerült leletek és az ú jabb ása-
tások rövid ismertetése u tán részletesen tárgyal ja a tele-
pülés lokalizálásának, antik névváltozatainak kérdéseit, 
majd Oretania, az oretanusok lakóterülete egyéb köz-
pontjainak áttekintése u tán összefoglalást nyú j t , elsősor-
ban az antik írott források alapján, Castulo történetéről, 
a neolitikumtól a görög és föníciai kolonizáció, továbbá 
Tartessos hatásának korszakán át a hispano-karthágói 
(i.e. 237 — 205) korig, m a j d a római hódítás korának át-
tekintése után (i.e. 205 —19) a római-keresztény kor (i.sz. 
314 — 409), a hispano-vizigót korszak (409 711) és a 
muzulmán uralom kora (711—912), végül Castulo közép-
kori pusztulásának leírása következik. 

Ez t a látványos ú j eredményekre nem törekvő, a 
lelőhely fontosságát azonban kellő megvilágításba helyező 
bevezetést az ásatások anyagának ismertetése és érté-
kelése követi (41 — 310). A kötetben közölt anyag négy 
necropolisból származik a település különböző pontjain. 
Közülük három (Los Pátos, 19 sírral ; Bános de la Muela, 
18 sírral, és egy sír Casa Blancában) egykorú és nagyjából 
homogén anyagot tar ta lmaz : urnatemetkezéses sírok 
elsősorban festett és festetlen, korongon ós kézzel készült 
ibér keramikával, mollette azonban a sírok jó részében a 
keltezés szempontjából alapvető fontosságú at t ikai vörös-
alakos és feketemázas edényekkel, egy színes üvegpaszta 
aryballossal görög műhelyből, ibér bronz övcsaiokkal, 
fibulákkal és vastárgyakkal. Mindhárom temetkezési 
hely az import-keramika alapján az i.e. 425 — 350 közti 
évekre keltezhető. Jelentőségük nem pusztán abban áll, 
hogy Castulo ibér korszakának első hiteles régészeti 
tanúi , hanem további történeti tanulságaik is adódnak ; 
így feltűnően élénk kapcsolatokat muta tnak a tenger-
part i görög településekkel, amelyekről az import-kera-
mika nyilvánvalóan származik, s amelyek számára a 
kapcsolat elsősorban Castulo környékének fómbányái 
miat t volí, fontos. Nem kevésbé figyelmet érdemlő a fes-
te t t ibér keramika (csak geometrikus minták fordulnak 
elő) és a bronzcsatok kapcsolata a Meseta-, a kézzel for-
mált edényeké a Ny.-Andalúzia-beli ibér kultúrával. 
Érdekes a korai föníciai formák továbbélése a vázákon, 
s társadalomtörténeti szempontból a sírok csaknem teljes 
egyneműsége : egy kivételével nem tanúskodnak nagyobb 
társadalmi különbségekről. Aligha lehet kétséges, hogy a 
temetkezések Castulónak a karthágói és római hódítás 
előtti, legvirágzóbb korszakát muta t j ák be. 

A negyedik necropolis az ún. „Északi Kapu"-nál 
mintegy negyven feltárt sírjával Castulo hanyatlásának 
korszakába vezet: a sírok a bennük talált pénzek alapján 
egyértelműen az i. sz. 4. század közepére keltezhetők, 
kivéve egy 6. századi vizigót sírt. Szegénységük szembe-
tűnő, ha a másik három lelőhely sírjainak mellékleteivel 
hasonlítjuk össze őket. A szegényes, néhány importált 
festetlen unguentariumon kívül csak helyi keramikát 
tar talmazó sírok azonban egy rendkívül érdekes ú j moz-
zanatát t á r ják fel a terület későcsászárkori kultúrájának : 
a helyi keramika az intenzív romanizáció és a virágzó 
római kultúra századai után is elevenen megőrizte az i.e. 
5 — 4. századi ibér keramika díszítő motívumait . A római 
sírokból előkerült öt koponya anthropológiai vizsgálata 
még messzebb vezetett ebben az irányban: három közü-
lük az Ibér-félsziget déli és keleti részének a neolitikum 
óta etnikai alaprétegét képező mediterrán t ípust mu-
ta t j a , egy negyedik eurafrikai típusú, vagyis a másik, 
kevésbé számos, de nem kevésbé fontos korai etnikai 
szubsztrátum továbbéléséről vall, és csak egy alpesi tí-
pusú koponya jelzi a keletről érkező foglalók ethnikai 
jelenlétét. 

A kötet rajz-dokumentációja kitűnő, a képanyag a 
szükségesség határáig teljes, bár nem kifogástalan minő-
ségű. A feldolgozás azonban — nyilván a közlés minta-

szerű gyorsasága miatt — aligha végleges. Ez különösen 
az importált anyag meghatározására vonatkozik ; itt 
a publikáció távolról sem merítet te ki a lehetőségeket : 
a vázák pontosabb keltezésével a sírok időhatárai pon-
tosabban megadhatók lesznek, a mesterkezek azonosítása 
alapján lehetséges lesz talán felvilágosítást kapni arról, 
hogy közvetlenül honnan, melyik hispániai görög tele-
pülésről érkezett Castulóba az at t ikai keramika. Számos 
más mediterrán lelőhely tanúsí t ja ugyanis azt, hogy bizo-
nyos at t ikai műhelyek és mesterek munkái bizonyos 
meghatározható útvonalakon ós export-centrumokban 
kerülnek elő. Adódnak azonban a görög keramikával kap-
csolatban az ásatást közvetlenül nem érintő, do a klasszi-
kus ókori kul túrák szempontjából jelentős tanulságok is. 
Ezek közül elég itt egyre utalni : a 192—193. lapon és a 
36 — 37. táblán közölt att ikai vörösalakos harangkratér 
főoldala nem dionysosi jelenetet ábrázol, jobb szólén 
szatírral, ahogy a publikációban olvasható (192), hanem 
a kitömött, phallost viselő alakok jelmezéből világosan 
láthatóan ókomédia-jelenetet, a váza készítési ideje 
alapján az ókomédia virágkorának végéről, Aristophanés 
munkásságának utolsó éveiből. 

A kötet, tanulmányozói így több okból is fogadják 
örömmel Castulo feltárásának első eredményeit, és néznek 
várakozással a továbbiak elé, amelyek előbb-utóbb a tele-
pülés feltárásához is elvezetnek, és még tágabb lehető-
séget nyúj tanak az ibér és ibér-római kultúra közelebbi 
megismerésére. 

Szilágyi János György 

P. Kos, Keltski novei Slavonije — Keltische Münzen Sla-
womens. Natisnilo CG P. Ljubljana 1977. 156 lap, 42 tábla. 

A könyv a Szlavóniában előkerült kelta pénzek fel-
dolgozását tűzte ki célul és ezen belül külön gondot fordít 
a norieumi ezüstveretekro. Pink 1937-ben kiadot t mun-
kájában a kelta pénzverésen belül 5 típust különböztetett 
meg, melyet azután 2 évtized múlva egy hatodikkal egé-
szített ki. Összefoglaló művében (Einführung in die 
keltische Münzkunde. Wien, 1974.) úgy vélte, hogy a 
norieumi kisezüstök a nagyobb darabok utánzatai és 
azokat időrendben is követik. Ez az álláspont ma már 
— ezt a most feldolgozott anyag is egyértelműen bizo-
nyí t ja — tar tha ta t lan . Joggal feltételezhető, hogy a leg-
több nagyezüstnek megvolt a megfelelő súlyú kisebb 
ezüstje, hiszen zömük az utóbbi évtizedekben előkerült, 
ha esetenként csak néhány példányban is. K. Castelin 
pl. egy norieumi tetradrachmának 16-od súlyú kisezüstjét 
közölte (K mincovnictví norickych Keltű. Numismatické 
Listy 1965.) Az ún. Eis t ípusú kisezüstök között sok 
hasonlít az ATTA, NEMET, ECCATO és ADNAMATI 
tetradrachmák éremképeihez. Mindebből az is követke-
zik, hogy a kisezüstöket az i. е. I. évszázad második har-
madában már verni kezdték és Tiberius alatt még forga-
lomban voltak. A lelőhelyek térképre rögzített adatai 
bizonyos központokat jelölnek ki, amelyek közelében kell 
a verőhelyeket is keresnünk, bár régészeti feltárás nélkül 
ezek mindig bizonytalalnok maradnak. Ami viszont egy-
értelműen kiderül, az a különféle típusok elterjedési te-
rülete. Ez bennünket is közelről érint, hiszen a Djurdjevac 
t ípusú kelet-noricumi ezüstök legészakibb vonalát Velem-
szentvid, Fenék és Szárazd jelöli ki. A nyugat-norieumi 
tetradaehmák viszont még a Fertő vonalánál is feljebb 
jutnak, bár feltűnő, hogy a Balatontól és a Kapos-völgyé-
től északra egyetlen darabot sem ismerünk. Könyve 
végén a szerző megjegyzéseket fűz a fontosabb éremle-
letekhez és egyúttal összeállítja a rávonatkozó irodalmat. 
Külön katalógus tartalmazza, ábécés sorrendben, a 
Szlavóniában előkerült összes licit,a érmet. Amennyiben 
a lelet Ljubl janában található, úgy annak darabsúlyát 
is közli. Ttt kerülnek helyreigazításra az irodalom téves 
lelőhelyre, súlyra, tar tásra, keltezésre vonatkozó adatai . 

Kőhegyi Mihály 
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M. Schindler—S. Scheffenegger, Die glatte rote Terra 
sigillata vom Magdalensberg. Kärntner Museumsschrif-
ten 62. Archäologische Forschungen zu den Grabungen 
auf dem Magdalensberg 6. Klagenfurt 1977. Teil 1. 
Die Formen von M. Schindler, Teil 2. Dio Stempel von 
S. Scheffenegger. Szövegkötet 403 lap, táblakötet 178 
tábla. 

A kutatás már régóta érdeklődéssel vár ta a magda-
lensbergi ásatások anyagát közreadó monográfiák sorá-
ban a terra sigillatákat feldolgozó kötet megjelenését. 
Érthető, hiszen az 1948 óta folyamatosan ta r tó ásatás-
sorozat alkalmával felszínre került anyagnak csak egy kis 
része került részleges közlésro 1961-ig a Carinthia T. ha-
sábjain (H. Kenner : Die Kleinfunde römischer Art) ; ill. 
kisebb tanulmányok keretében (Id. M. Schindler ; Arh. 
Vestnik 26 (1975) 1976, 1 2 7 - 1 3 7 ; É. Kaudo lka -Sch ind-
ler—S. Scheffenegger; Acta R C R F 1 7 - 1 8 (1977) 5 1 -
80). 

A terjedelmes szintézis 3500 vörös terra sigillatát 
dolgoz fel, folytatva azt a munkát , melyet a szerzőnő a 
fekete sigillaták közreadásával végzett (Id. M. Schindler : 
Die „schwarze Sigillata"des Magdalensberges. Kärn tner 
Museumsschriften 43. Archäologische Forschungen zu 
den Grabungen auf dem Magdalensberg. 1. Klagenfurt 
1967.). A munka mind a tárgyal t leletek időrendje, az 
edények formaadása, műhelyhagyományai, kereskedelmi 
kapcsolatai, mind a feldolgozás ehhez alkalmazkodó mód-
szertana szempontjából szorosan kapcsolódik az említett 
monográfiához és hű keresztmetszetet ad mintegy 100 év 
kereskedelmi kapcsolatainak alakulásáról ; sőt a kultúr-
történetileg érdekes étkezési kul túra változásairól (214. o.) 
melyek a formák fejlődésének hátterében állhatnak. Ez a 
mennyiség önmagában is óriási, különösen ha végiggon-
doljuk azt, hogy valamennyi sigillata szállítási költséggel 
megterhelt, drága importáru, méghozzá — leszámítva 
egy-egy dél-galliai vagy keleti gyártmányú darabot — 
szinte kizárólag itáliai eredetű. Pannoniába ennek a 
mennyiségnek a fele sem ju to t t egy évszázad, vagy vala-
mivel talán még hosszabb idő alatt sem. Ez a tény nem-
csak a Magdalensberg intenzív kutatot tságával függ össze, 
hanem inkább a kereskedőtelep kiemelkedő jelentőségé-
vel. A Pannoniába irányított csekélyebb mennyiségű 
szállítmányok feltehetően azt tükrözik, hogy a t a r tomány 
gazdasági vonzóereje a noricuminál csekélyebb lehetett . 
A leletanyag olyan időszakról ad keresztmetszetet, mely 
a Duna-vidék római megszállása szempontjából döntő, 
ugyanakkor számos tekintetben még ismeretlen : az 
Augustus korról ill. az i. sz. I . sz. első feléről. Az i. sz. 
45 körül feladott Magdalensberg sigillatái és egyéb leletei 
a számunkra különös jelentőséggel bíró prcflaviusi lelet-
anyag különválasztásában és kronológiai kérdéseinek 
megoldásában nyúj tanak lényeges segítséget. 

A nagy mennyiségű leletanyag szétválasztását a 
szerzők az agyag és a felület sajátságai alapján kísérelték 
meg. Kémiai elemzéseket csak egy-egy mintán végeztet-
hettek a lyoni Laboratoire de Céramologio intézetben. 
A magdalensbergi anyag ilyen — agyag ós felület minő-
ségi — sajátságok alapján négy nagy csoportra bontható 
(314. o.), melyből az Â Fabr ikat a jó arretiumival azo-
nosítható (17. o.). Problémát jelent azonban a korai 
(i. e. 15 előtti) arezzoi áru meghatározása, melynek az 
A Fabrikat a la t t leírt sajátságai, mint ez Chr. Goudineau : 
La céramique arétino lisse. Fouilles de Bolsena 4. M E F R 
Suppl. 6. Paris 1968, 319 bolsenai sigillatákat közreadó 
munkájából kiderül — a fénykorában levő Arezzo ter-
mékeitől eltérőek. A Fabr ikat meghatározása nem jelenti 
minden esetben a műhely meghatározását, sőt nem is 
mindig egyetlen műhely termékeit foglalja össze (16. o.). 

A több alcsoportra bontható В Fabrikat (18. о.) 
számos olyan gyártmányt foglal magában, melyeket ál-
talában Pó-vidéki áru néven ismer a kutatás . Ez a Pó-
vidéki áru azonban lényegesen különbözik attól, amelyik 
csak a telep életének utolsó periódusában érkezett a 
Magdalenshergre (D Fabrikat) . A szerzők ez utóbbihoz 
kötik pl. a Duna-vidéki piacokon is gyakran feltűnő 
C.T.S. árut (ld. E. B. Vágó : Acta ArchHung 29 (1977) 
97, Abb. 10; D. Gabler, Acta ArchHung 30 (1978) 405. 
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A négy csoport (A — В—С—D) egyikébe sem sorol-
hatók az L.M.V mesterhez köthető sigillaták, melyek a 
Locarno környéki temetőkben, és a Középső-Dima-vidó-
ken gyakoriak. A Pó-vidéki gyártmányok aránya igen 
magas a magdalensbergi anyagban ; kár azonban, hogy 
csupán a TI. részt összefoglaló 329. oldalon derül ki, 
hogy az észak-itáliai áru aránya 75 — 80%. Megállapít-
ható tehát , hogy még a kiemelkedően jó anyagi lehető-
ségekkel és összeköttetésekkel rendelkező magdalens-
bergi telepet is — ugyanúgy, mint a középső Duna-vidéki 
provinciákat — döntően az észak-itáliai műhelyek lát ták 
el importáruval már Augustus korában (v.ö. I . Mikl-
Curk, Acta R C R F 17 — 18 (1977) 84). Az arezzoi áru jelen-
léte vagy hiánya tehát nem elsősorban kronológiai, ha-
nem sokkal inkább gazdaságtörténeti tényezőkre vezet-
hető vissza. (Zalalövő itáliai anyagának 95%-a a Pó-
vidéki műhelyek terméke.) Az arezzoi műhelybon még a 
reliefdíszű sigillaták gyártása is legalább i. sz. 40 tá já ig 
folyamatos (Id. G. Pucci in : A. Carandini —C. Panella, 
Ostia I I I . Par te prima. La terme del Nuotatore. Studi 
miscellanei 21. Roma 1973, 316), míg a díszítetlen kerá-
miáé még az I. sz. 60-as ill. 70-es évekig is követhető 
(Chr. Goudineau op.cit. 364). Feltűnő, hogy a vékonyfalú 
áruhoz hasonlóan (Id. E . Schindler—Kaudolka, Die 
dünnwandige Gebrauchskeramik vom Magdalensberg. 
Kär tner Museumsschrifton 58. Arch. Forschungen zu den 
Grabungen auf dem Magdalensberg 3. Klagenfurt 1975.) 
a terra sigillata anyagban sincs helyi termék (utánzat) 
mert a telep lakosságának anyagi lehetőségei megengedték 
a drágább importáru beszerzését. 

A kevésszámú dél-galliai sigillata esetében M. Schind-
ler felveti annak lehetőségét, hogy esetleg nem kereske-
delmi áruként került a Magdalenshergre (186. o.). Bár 
e feltevést nem cáfolhatjuk, mégsem tekinthető egészen 
véletlennek, hogy néhány korai, jobbára Claudius kori 
dél-galliai típus, mint pl. a márványozott sigillata a Mag-
dalensbergen kívül Carnuntumban (M. Grunewald, PAR 
26 (1976/30) és Arrabonában is feltűnik. Nincs kizárva 
tehát, hogy a dél-galliai manufaktúrák esetleg már az I . 
sz. közepe tá ján megkísérelték Aquileián át el jut tatni 
gyártmányaikat a Duna-vidékre ; ekkor azonban még az 
itáliai behozatal bizonyult rentábilisabbnak. 

A munka egyik komoly értéke a megbízható kro-
nológiai eredményekben rejlik. Az építési periódusokkal 
kapcsolatba hozható kevés róteganyag, valamint egyes 
gazdag — legalább záródásában biztos — feltöltések 
anyaga képezi a leletegyüttesek (Komplexek) szerinti 
csoportosítás alapját. A hét komplex közül a legkorábbi 
az i. e. 20 előtti, a legkésőbbi a telep feladása (i. sz. 45) 
körüli anyagot foglalja magában. Az ú j abb ásatások 
egyik legfontosabb eredményének a kerámiakutatás 
szempontjából az tar tha tó , hogy mód nyílt olyan réteg 
megfigyelésére, mely csaknem kizárólag fekete sigillatát 
tar ta lmazot t (15. o. E . Kaudelka—Schindler—S. Schef-
fenegger, Acta R C R F 17 —18 (1977)55). A fekete sigillata-
gyártásáról a vörösre való átállás időpontja a magdalens-
bergi anyag stratigraphiai-tipológiai elemzése alapján 
i. e. 30 körűire tehető (205. o.). Mint ismeretes ennek az 
időpontnak meghatározása korábban a kutatás egyik 
desideratums volt (id. E . Ettlinger, Rezension von M. 
Schindler, Die schwarze Sigillata des Magdalensberges. 
Germania 60 (1972/310). A formák elemzése alapján M. 
Schindler 6 nagy csoportot különít el : 

a) a fekete sigillaták 
b) korai vörös sigillatatípusok (22 — 76. o.) 
c) a „klasszikus" Service 1 formák (77 —103. o.) 
d) a Service I I formák (104-125. o.) 
e) Serie ITT (125-146 . o.) 
f) Serie IV (147 — ). 

Utóbbi kettő főként Tiberius—Claudius kori á rufa j táka t 
tar talmaz. 

Az i. sz. 20-as évektől kezdődően — elsősorban az 
észak-itáliai műhelyek — átállnak a sorozatgyártásra 
(126. o.) ; Pannoniában is általában az íveltporemű edé-
nyek ill. a IV. sorozatba csoportosított függőleges peremű 
formák tűnnek fel nagyobb számban. 

Az applikált díszek A. Stenico által közölt sorát 
lényegesen kiegészítik (190. o.). Kimuta t ják , hogy a Pó-



vidéki műhelyek forinaadása általában az areZzoi faze-
kascentrumét követte. A 203 — 205, 209 oldalakon levő 
szemléletes táblázatok hasznos összefoglalását adják 
annak a sokrétű elemzésnek, amelyet a szerzőnő elvég-
zett. Ezekből jól leolvasható a formák ill. a Fabrikatok 
szerint csoportosított anyag mennyiségének változása az 
időrendben tagolt leletegyüttesek (Komplexek) vetületé-
ben. Az import intenzitásának változásait azonban grafikon 
vagy más eszköz igénybevételével lehetett volna szem-
léletesebbé tenni. 

Rendkívül fontosak számunkra а 1Г. részben közölt 
sigillata bélyegek is. Az itáliai sigillatákon jelentkező 
mesterjelzések összefoglaló feldolgozását, az 1968-ban 
megjelent A. Oxé-H. Comfort-féle Corpus Vasorum Ar-
retinorum katalógust S. Scheffenegger 40 ú j bélyeggel 
bővíti ki ; alfabetikus sorrendben 1500 ( !) mesterbélyeget 
adva közre. Ezeknek elemzése kitér a komplexenkénti ós 
Fabrikatonkénti csoportosításra, a bélyegek formájának 
elemzésére, fejlődésének nyomon követésére, a bélyegek 
és az edényformák összefüggéseinek vizsgálatára, a gyár-
tással és a kereskedelemmel kapcsolatos ismeretek össze-
gezésére, valamint a nóvanyagelemzésre. A feldolgozás 
jelentőségét az alábbi példán keresztül mérhet jük le. 
A 117. tábla 1 alat t közölt korai M.SFNTI/SEX F bélyeg 
előfordul a pannóniai anyagban is egy Vágó E. által 
közölt izményi táltöredéken (Vágó op.cit. 78, 80, 86, 88, 
90). (Az izményi darabon (Vágó op.cit 88. o. 4. kép 1) a 
kiformázás világosabb, mint a magdalensbergin, éppen 
ezért S. Scheffenegger T olvasatát mi F-re javítanánk — 
tehát M(arci) Senti(i) / Sex(ti) f(iguli) ). Eddig meghatá-
rozására analógia hiányában nem volt lehetőség, csak a 
bélyegforma engedett meg egy nagyon tág Augustus-korai 
Tiberius kori keltezést (így Vágó op.cit. 86). A magda-
lensbergi párhuzam — lehetővé tette ennek időrendi 
szűkítését, mind a bélyeg, mind a forma, mind a radiáli-
sán elhelyezett bélyegek időbeni szóródása alapján : ezek 
valamennyien a I I . Komplex kronológiai határa i közé 
utalják az izményi sigillatát (i. e. második évtized). 
A magdalensbergi analógiák tehá t egy pannóniai viszony-
latban rendkívül korai, szinte a tar tomány foglalásának 
hivatalos deklarálása előtti időből származó darab fel-
ismeréséhez vezettek. A magdalensbergi bélyegek közül a 
legtöbb L. Gelliushoz kö the tő ; a telepen mintegy 141 
névbélyeges sigillatadarabja került elő (248. o.). Ezek a 
Gellius gyártmányok arezzoiak, amit mindkét szerző több 
helyen meggyőzően bizonyít (125, 248. o.) ; érvelésük 
helytállóságát M. Picon elemzéseinek eredményei (196. 
o.) teszik egzakttá. Bár a Magdalensbergre érkező Gellius 
áru arretinitásához nem fér kétség, mégis utalnunk kell 
arra, hogy ennek az officinának bélyegeit és díszítő-
motívumait észak-itáliai műhely(ek) is felhasználhatták 
(vö. E. Ettlinger, Atti del Convegno Tnternazionale sui 
problemi della ceramioa Romana di Ravenna, della 
Valló padana e dell'alto Adriatico. Bologna 1972, 143. 
továbbá F . Scotti, Aquileia Nostra 48 (1977) 7 3 - . ) 
A Gellius árura jellemző applikált díszek Zalalövőn is 
olyan gyártmányokon tűnnek fel, melyeknek agyaga, 
színe, felületi sajátságai semmiben sem térnek el pl. az 
L • M • V áruétól. 

A Tiberius—Claudius kori F. Gellius áru forgalma 
nagyjából akkor zárul, amikor az L • M • V csoport ter-
mékei a piacra kerülnek. N. Lamboglia alapján megálla-
pítható, hogy a Locarno környéki temetőkben a Gellius 
bélyeg i. sz. 40 t á j án tűnik el (168. o.), ezért Pannoniában 
is csak azokon a lelőhelyeken találkozunk ezzel az áru-
val, amelyeken i. sz. 40 t á j á n már tar tós római meg-
szállás igazolható. A lelőhelyek sorából ugyanakkor hiá-
nyoznak azok a Claudius kori táborok, katonai állomások, 
melyeknek kiépítése feltehetően az i. sz. 50-es év ese-
ményeivel, a Vannius bukása nyomán kialakult helyzet-
tel hozható összefüggésbe. 

A munka számos értéke mellett hivatkozunk azokra 
a megfigyelésekre, melyek az Alpok vidékének, tágabb 
értelemben a dunai tar tományoknak a Rajna-vidéktől el-
térő piaci, áruforgalmi sajátságaira hívja fel a figyelmet. 
A nyugati tar tományokban gyakori Ateius árut pl. a 
Magdalensberg gazdag anyagában mindössze 2 db kép-
viseli (247. o.), Emonából pedig egyáltalán nem is ismer-

jük ezt a bélyeget. Az aquileiai kereskedelmi érdek-
szférába tartozó keletalpesi-dunai piacterület és a galliai-
ra jna i területek divergáló áruforgalmát emelte ki koráb-
ban M. Vegas (Aco Becher. Acta R C R F 11 — 12 (1969 — 
1970) 114). A zarretiumin kívüli itáliai sigillataműhelyek 
lokalizálásának kérdésében a szerzők természetesen nem 
léphettek előbbre, ezért a „Gyártás ós kereskedelem" e. 
fejezetben (340 — ) nagyjából az eddigi ismeretek rekapi-
tulálását találjuk ; ezek a kérdések csupán a magdalens-
bergi anyag közreadásával nem is oldhatók meg. Ugyan-
így a korábbi eredmények összefoglalását találjuk azok-
ban a részekben, melyek a sigillata ill. a kerámiaiparban 
alkalmazott rabszolga- ill. szabad munka arányára, az 
ipari rabszolgatartás alakulására vonatkoznak (342—; e 
kérdéshez lel. G. Prachner : Arii. Vostnik 26 (1975) 1976, 
125.). 

Mind a mintaszerűen elvégzett elemzések, mind az 
elért eredmények a továbblépés számos lehetőségét rejtik 
magukban és arról győzhetik meg az olvasót, hogy nem-
csak fontos, hanem kitűnően megírt monográfiát t a r t ha t 
kezében, melyet mind az itáliai sigillatagyártás, az itáliai 
á ru kronológiája, mind pedig a velük összefüggő kereske-
delmi, gazdasági kérdések kutatásának kapcsán egyaránt 
hasznosan forgathat a kerámiakutató és az ókortörténész. 

Gabler Dénes 

L. Eckhart , Die Skulpturen des Stadtgebietes von Lauria-
cum. Corpus Signorum Imperii Romani — Österreich 
Band TTT. Faszikel 2. Wien 1976. Öst. Akademie der 
Wissenschaften. 84 lap, 133 kép, 2 térkép. 

Az Association Internationale d'Archéologie Classi-
que nemzetközi összefogás keretében lá tot t napvilágot 
L. Eckhart munkája . Az egykori Lauriacum (ma Enns 
városa) 111 feliratos emléke (bronz, kő- ós terrakot ta 
nyersanyagából) került feldolgozásra. 

FLOSZO-ban szerző röviden vázolja az évtizedek 
óta folyamatosan feltárásra kerülő nagy fontosságú római 
város szerepót, hasznos tá jékoztatást ad a lelőhelyek 
topográfiai helyzetéről, amelyeket külön térképen rög-
zített (Taf. 49). 

BFVEZETÉS-ben Eckhart kiemelten felhívja az 
olvasó figyelmét a legfontosabb emlékekre, műhelyekre. 
U j és követendő feldolgozás eredményeként a leletanyag-
ról petrográfiai vizsgálatok készültek, amelyek meg-
határozásai a leírásoknál szerepelnek. E vizsgálatokból 
megtudjuk, hogy a leletanyag zöme homokkő (jégkori 
konglomerátum), előfordult azonban tufa, gránit ós 
márvány is. A kőemlókek zöme itt is — mint általában 
mindenütt — a sírtáblákból tevődik össze. 

A fejezet igen értékes részekónt került egy-egy stílus-
kritikai kérdés szinte 1 — 1 résztanulmány formájában 
megtárgyalásra. Valamennyi motívum értékelése külön 
tanulmányt igényelne, ezért most csak felhívjuk a figyel-
met ezekre. Meg kell itt még jegyezni azt is, hogy általá-
ban a gazdag irodalmi forrásanyag szinte kizárólag Róma-
városi előképekre támaszkodik. Nem valószínű azonban, 
hogy a noricumi kőfaragók, csakúgy min t a pannóniai 
műhelyek mesterei — ezeket valaha is ismerték volna. 
Inkább ezeknek provinciális változatainak mintakönyv-
elterjedése látszik valószínűnek. 

A rendkívül értékes fejezet értékelésekor feltétlenül 
ki kell emelni azt a követendő szerkesztési módszert , 
amely az oldalak szólein kivetített összefoglaló utalások-
kal segítik az olvasót a gyors tájékozódásban. 

A kötet felépítése a következő : 

A. K E R E K K Ő E M L É K E K (Die R u n d s k u l p t u r e n 2 3 - 2 9 . 
old.) 

I . Fémek (Metall) 
a, bronzszobrok töredékei 
b, ólom-kéz 
c, kérdéses bronztöredékek 

I I . Kőemlékek (Stein), 26 — 29. old.) 
a, istenek — istenségek 
b, császárok 
c, töredékek 
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В. DOMBORMŰVEK (Die Reliefs 3 3 - 7 2 . old.) 
Г. Sír-reliefek a —i csoportban. 

Kiemeljük it t a különböző kőfaragóműhelyeket : 
„Werkstat t der Dreifigurenreliefs" (44. skk) 
„Werkstat t der Mysterienreliefs" (51. skk) 

Ii . Fogadalmi domborművek (68 — 72. old.) 
a, kőből b, ter rakot ta 

0. ÁLLATÁBRÁZOLÁSOK K E R E K - ÉS DOMBOR-
MŰVEKEN ( 7 5 - 7 6 . old.) 
Г. kőből 

I I . terrakot ta 

D. BIZONYTALAN KORMEGHATÁROZÁSÚ DOM-
BORMŰVEK (77. old.) 

E. F Ü G G E L É K - K É T Bl tONZTÁBLATÖREDÉK 
(79. old.) 

Az egyes emlékek leírásai a CSIR nemzetközi „Szab-
ványelőírásainak" megfelelően történtek : Lelőhely, El-
helyezés, Irodalom, az emlék leírása technikai megmun-
kálás szempontjából, Méretek, Petrográfiai vizsgálatok 
(legújabb !) eredményei. Ezek után következnek a stílus-
kritikai leírások — váltakozó terjedelemben. Felirat 
esetén a szükséges epigráfiai feloldásokkal, ahol lehet 
kormeghatározás zárja az emlék közzétételét. Először itt 
publikált emlék esetében a Taf. szám mellett (Erstabb.) 
olvasható. 

A R E G I S T E R ( 8 0 - 8 3 . old.) rendkívül hasznos és 
szükséges bontásban tá jékoz ta t a gazdag anyag felől : 
a) Register : a Bevezetésben nem tárgyalt dolgok, nevek 

és fogalmakhoz 
b) Lelőhelyek, 
c) Megőrzés helyei 
d) Feliratok 

A rendkívül gazdag bibliográfia a kötet legelején 
található és komoly forrása e tárgykörben kuta tóknak. 

Valamennyi rövidítés megtalálható (nem szerenesés 
megoldás !) a kötet legvégén — behajtva. 

A kiadvány szép és igényes kivitelezését emelik a 
képes táblák fotói. Ezzel szemben sajnos nem méltó e 
nagy és értékes munkához az egyébként igen jól forgat-
ható térkép (Karte, Taf. 48 —49) primitív technikai ter-
vezése, kivitelezése. Ezzel kapcsolatban felhívnám a fi-
gyelmet a CSIR egy másik kötetének hasonló térképére, 
Alzey und Umgebung (CSTR Deutschland Band 11, 1 
— È. Künd, Bonn 1975, Abb. 1.) 

Emeli a kiadvány értékét még az is, hogy nemcsak a 
CSTR munkálatain dolgozó országok munkatársainak 
nyú j t igen hasznos ós követendő példát, hanem e tárgy-
körön túl — egy római város szisztematikus feltárása és 
anyagának közzétételével modellnek számító Lauriaeum-
kutatáshoz kaptunk ú jabb, értékes láncszemet. 

Sz. Burger Alice 

(1. Piccottini, Die Dienerinnen- und Dienerreliefs des 
Stadtgebietes von Virunum. Corpus Signorum Imperii 
Romani Österreich — Band II , Faszikel 3. Wien 1977. 
Öst. Akademie der Wissenschaften. 78 lap, 125 kép, 
1 térkép (33 táblán). 

A BEVEZETÉSBEN röviden és tömören ismerteti a 
szerző Virunum szerepét a római korban, megadva a 
szükséges ide vonatkozó irodalmat. 

Municipium Claudium Virunum területéről főképpen 
karintiai márványból készült kőemlékek maradtak ránk. 
Szerző specialistája az lin. „áldozati jelenetek"-nek. Fel-
hívjuk a figyelmet a most ismertetendő kötet előtt meg-
jelent tanulmányára : G. Piccottini, Zur Typologie der 

Opferdienerhireliefs des Stadtgebietes von Virunum. 
Rom. hist. Mitt. 18 (1976) 145 ff. amelyet a most meg-
jelent kiadvánnyal együtt a témakör feldolgozását te-
kintve iskolapéldának tar tunk. 

Szerző munkásságának tapasztalatai t leszűrve a 
szerteágazó anyagot h á г о m fő t ípusba sorolva dol-
gozta fel : 
1. Siracdikula - ezeknek alapzatán (sarok- ós oldal-

felületek) található domborművek, 
2. Síroltárok különböző nagyságban, oldalaikon levő 

domborművek, 
3. Sírtáblák képes mező és feliratos rész közötti sáv-

ban található jelenet. 
Piccottini gondosan elemzi a jelenetek viseleti, hasz-

nálat i tárgyait. Külön foglalkozik a „Librarius" alakjá-
val, viseletével, at tr ibútumaival . A különböző meg-
jelenítési formák alapján bizonyos tipológiai csoportokat 
állított fel : 
7. Librariusok — Volumennel 

a, „mit entrolltem Volumen" 
b, „mit entrolltem Volumen und Capsa" 
c, „mit Volumen, Capsa und Federfut tera l" 

itt felhívom a figyelmet a fentebb ismertetett L. ECK-
H A R T kötet „Schriftrollen" 15. sk. részére. Érdemes eze-
ket összevetni. 
2. Librariusok Diptychonnal 
3. Librariusok Diptychonnal és Volumennel 
4. Librariusok Tabula cerata-val 
5. Librariusok Tabula cerata-val és Polytychon-nal. 
6. „Kurier" 
Ezeken kívül foglalkozik még a calókkal is. 

A fenti alaptípusok a következő fejezetekben kerül-
tek a CSIR előírásainak megfelelően közzétételre 

T. Opferdienerinnen (Áldozati szolgálólányok) (13-
34. old.) 
a—n, alcsoportok szerint 

I I . Opferdiener (áldozati szolgák) (35 — 42. old.) 
a —c, alcsoportok szerint 

I I I . Librarii (íródeákok) ( 4 3 - 6 1 . old.) 
I — 7. csoportban, több alcsoportban 

IV. Calones (lovat vezető szolgák) (63. old.) 
V. Lictor (67. old.) 

VT. Szolgálók nem meghatározható teendőkre (69. old.) 
VII . Togafiguren (71. old.) 

L. Eckhart módszerével szemben szerző az egyes 
emlékek leírásakor tömören és lényegre törően írja le 
mondanivalóját. Az egyes emlékek leírásakor nem készít 
külön „ tanulmányt" . 

Felhasznált irodalmi forrásanyaga is jóval kevesebb, 
értékében azonban annál hasznosabb. A kötet legelején 
található. 

Szintén értékes része a kiadványnak a REGISTER 
(73 — 75. old.) a) Tárgy b, Lelőhely, c, őrzés h e l y e -
Múzeum, d, Feliratok. 

A RÖVIDÍTÉSEK ugyancsak a legutolsó oldalon 
elrejtve, ill. behaj tva találhatók, azonban itt a tartalom-
jegyzék erre felhívja a figyelmet ! 

A szép kiadvány tábláinak fényképei jól sikerültek. 
A Taf. 33. elterjedési térképpel kapcsolatban ugyanaz a 
véleményem, mint L. Eckhart kötetének térképével. 

Virunum ezúttal közzétett 173 — 290. számú ki-
válóan feldolgozott, egy témakört minden szempontból 
körül jár t anyagcsoportjának most megjelent feldolgozása 
mind a CSIR munkatársainak, főleg azonban a pannóniai 
történeti — gazdasági — művészeti kérdések kutatásával 
foglalkozó szakemberei számára régen nélkülözött és igen 
hasznos forrásanyagot jelent. 

Mind Lauriacum mind Virunum most megismert kő-
emlékanyagcsoportjának feldolgozásában számos olyan 
ú j módszertani, stíluskritikai vélemény látot t napvilágot, 
amelyekre — véleményem szerint — az éppen adott eset-
ben feltétlenül reagálni kell. Az e tárgykörben dolgozók 
munká já t mindkét kiadvány nagy mértékben lendíti ma je 1 
előre. 

Sz. Burger Alice 
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F. Ii. Sear, Roman Wall and Vault Mosaics. Mitteilungen 
des DAI, Römische Abteilung, 23, Ergänzungsheft. 
Heidelberg 1977. 202 lap, 47 szövegközti ábra és 72 tábla. 

A Römische Mitteilungen kiegészítéseként megjelenő 
kitűnő monográfiasorozat ú jabb kötete a római épület-
díszítéseknek egy eddig alig vizsgált, ámbár a legkevésbé 
sem jelentéktelen területével foglalkozik. G. kuglinak a 
falmozaikok eredetével, elnevezésével foglalkozó fontos 
tanulmánya után (Nymphaea sive musaea, Atti del IV 
Congrcsso Internazionale di Studi Romani, Roma, 938, 1. 
155 -168) végre sor került a sík és az íves falfelületeket 
díszítő mozaikok, valamint a szórványos leletanyag (fal-
mozaiktöredékek, üvegmozaikkockák) korpuszának az 
összeállítására. 

F . B. Sear az általános kérdéseket. : a falmozaikok 
történetét , a mustrát , a díszítések temat iká já t vizsgáló, 
4'alamint a falmozaikok anyagával foglalkozó, dicsérete-
sen tömör fejezetek után a birodalom területén előkerült 
leletek topográfikus felsorolását adja . 

A császárkor legelején a padlómozaikot tesselatum-
nak vagy pavimentum-nak, a falmozaikot vitrum-nak 
nevezték. Később az utóbbi elnevezés megváltozott, de a 
padlómozaiktól továbbra is megkülönböztették : a fal-
mozaikot opus musaeum, opus musivum névvel jelölték. 
Készítői a musivarii voltak. A két mesterség között az 
Edict um Diocletian i is különbséget t e t t , amikor a musi-
variusok munkájá t 10 denarral többre értékelte a tessa-
lariusokénál. Az utóbbiak napi fizetése 50 denar volt. 

A díszítési mód neve a mesterséges grották, barlan-
gok elnevezéséből származik (musaea), mert ezeket az 
építményeket előszeretettel díszítették természetes kö-
vekkel, kagylókkal, különféle mesterséges kockákkal, 
hogy ezáltal az építmény a grotta illúzióját keltse. Nem 
véletlen, hogy a díszítést különösen a nymphaeumoknál , 
falikutaknál használták fel. Augustus korában megindult 
az üvegkockák felhasználása. Az i. sz. 2. sz. közepétől a 
Mitliras-szentélyek — barlangok — kedvelt díszítésévé 
válik Itáliában. A provinciákban az i. sz. 2 — 3. században 
ter jedt el, és különösen a fürdők díszítésére használták. 

A kezdeti, illúziókeltő mintázat u t án a geometrikus 
változatok, majd mitologikus jelenetek is szép számban 
készültek ebben a műfa jban . 

A díszítésnél felhasznált anyag változatos. Kezdet-
ben a vulkanikus eredetű lukacsos ta j tékkövet is fel-
használták. Ez, a szintén gyakran alkalmazott két kagyló-
faj tával (cardium és murex) az illúziókeltést szolgálta. 
Használatuk az i. sz. 1. század folyamán megszűnik, míg 
a provinciákban továbbra is előfordulnak. 

A koracsászárkorban szívesen használták fel az 
„egyiptomi kéket", amely szilikátok, rézvegyületek, 
kalciumkarbonátot és nátron vegyületekből 850°-on ol-
vasztottak össze. Ezt az egyiptomi fajanszot az i.e. 1. sz. 
közepétől az i. sz. 1. századig alkalmazták, később azon-
ban már csak nagyon szórványosan jön elő. 

Alkalmaztak még csavart üveg pálcákat és korongo-
kat, terra sigillata és kő tessorakat, végül színes üveg-
kockákat, amely később a műfa j fénykorában, a kora-
bizánci időben szinte kizárólagossá válik. 

Az üveg használata már az i. sz. 1. században meg-
kezdődött. Különösen a kék és a zöld különféle árnyala-
tait kedvelték, de emellett a sárga, barna, piros, bíbor, 
fekete, fehér színt is alkalmazták. A 4. században, Nagy 
Konstant in uralkodásától különösen előtérbe kerül az 
aranykockák alkalmazása, azonban már ez is előfordul 
korábban — Domus Aurea. 

A szerzőnek a katalógusrészben 308 képviselőt sike-
rült összegyűjteni. Ezek javarésze (165 db) I tál iában 
található. Tekintélyes szám jut Afrikára is : 69. A keleti 
provinciák leleteinek a kis száma (összesen csak 9) kuta-
tási hiányt jelenthet. Meglepő viszont az európai pro-
vinciákban a viszonylag magas szám: összesen 54. Egészen 
biztos, hogy ez a szám még növekedni fog. A kuta to t t -
ság mia t t pl. Németországból 17, Spanyolországból vi-
szont csak 1 db-ot ismer a szerző. A leletek megosztási 
aránytalansága később bizonyára nivellálódni fog. 

A Duna-vidéki provinciák nincsenek képviselve. 
Pannoniához legközelebb Diocletianus spliti palotájának 

vestibulumját említi a szerző. A palotában azonban az 
ú jabb ásatások alkalmával is kerültek elő üvegmozaik-
kockák (Marosovic J. — Marosovié T. McNalíy Sh.— 
Wilkes J., Diocletian's Palace. Split 1972.). 

A falak mozaikkal való díszítése Pannoniában sem 
volt ismeretlen. A szombathelyi Savaria Múzeum több 
tucat — köztük több összeégett, olvadt — színes üveg-
mozaikkockát, jó néhány aranyalaposat is, őriz. Nem lehe-
tetlen, hogy ezek egy savariai későantik épületet díszí-
tet tek. De ásatás során is került elő falmozaik a tarto-
mányban. A ságvári (Quadriburgium) 4. századi katonai 
erődben a parancsnoki lakóépület egyik termét részben 
falmozaik díszítette. Az ásatás során egyrészt sok színes 
üvegmozaikkocka (zöld, kék, piros, lila, sárga, sőt egy 
kétrétegű : kék alapon zöld) került elő. Másrészt vakolat-
ba rakott falmozaiktöredékek is előkerültek. Megállapít-
ható, hogy fehér és piros kőkockákból geometrikus must-
rát állítottak össze. A falmozaik nem egy teljes falfelületet 
díszített, hanem a falfestménnyel ellátott fal egy részét. 
A lelet jelentőségéhez hozzájárul a pontos keltezés : a 
szoba díszítése a 374/75-ös nagy szarmata-kvád betörés 
során összedűlt épület helyreállításakor készült. 

F. B. Sear monográfiájának nem volt célja a fal-
mozaikok elhelyezése és értékelése a római művészetben. 
A munka a m ű f a j teljes értékű feldolgozásának első fele-
ként értékelhető. 

Tóth Endre 

W. Kellner, Ein römischer Münzfund aus Sirmium. (Gal-
lienus-Probus). Osterreische Akademie der Wissenschaf-
ten Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften 133. 
kötet Wien. 1978. Österreische Akademie der Wissen-
schaften. 57 lap, 20 tábla. 

Mostanában lesz 100 éve amiak, hogy Rohde Tiva-
dar könyve Miskolcon megjelent, mely aztán sokáig alap-
ját képezte az Aurelian us császár idejében vert pénzek 
osztályozásának ós a pénzreform történeti körülményei 
megismerésének. A kutatás természetesen sokat lépett 
előre ennyi idő alat t , de közismert, hogy a RIC V/l-es 
kötete a különben általánosan használt sorozat leggyen-
gébb tagja és Aurelianus, de Valerianus és Gallienus vo-
natkozásában inkább ár tot t , mint használt ós minden-
képpen visszalépést jelentett az előző kutatással szem-
ben. A bécsi numizmatikai iskola két legközismertebb és 
szakmailag is legfelkészültebb tagja Karl Pink és Robert 
Göbl ezért kezdeményezte még az 1960-as évek elején e 
korszak teljes átdolgozását. Tanítványok egész sora kapta 
egyetemi szakdolgozatként vagy doktori értekezés té-
májaként a 3. századi pénzverés egyes kérdéseinek vizs-
gálatát . A feldolgozást teljesen ú j rendszertani alapokra 
helyező elgondolás (MIR = Moneta Imperii Romani) első 
írásbeli lefektetése (R. Göbl : Der Aufbau der römischen 
Münzprägung in der Kaiserzeit V/2 Gallienus als Allein-
herrscher. Num. Zeitschrift 1953) után azonban hosszét 
szünet következett a különben termékeny bécsi numiz-
matikai könyvek kiadásában. Közben azonban eléggé 
éles viták folytak baráti és hivatalos összejöveteleken 
egyes nyitot t kérdések felett. Végre aztán mintegy az étj 
eredmények és a javasolt rendszer próbájaként 1975-
ben megjelent a wilheringi ós a zwettli cisztercita kolos-
torok pénzgyűjteményének feldolgozása (TNRB = Thesa-
urus Nummorum Romanorum et Byzantinorum. Wien, 
1975.), majd ezt követte a most ismertetésre kerülő kötet, 
melyben a szerző egy 1972-ben, Sirmiumban előkerült 
lelet meghatározására és rendszerezésére vállalkozott. 
A 2322 db érem erre önmagában igen alkalmas lenne, bár 
a leletkörülmények nem a legmegnyugtatóbbak. Annyit 
tudunk mindössze, hogy már 1971-ben nagyszámú Aureli-
anus és Probus veret került a kereskedelmi forgalomba, 
majd 1972-ben állítólag építkezés során a most feldolgo-
zott lelet látott napvilágot az előbbi közelében. 

Sajnos nagyon is elképzelhetőnek ta r t juk , hogy itt 
nem két külön-külön leletről van szó ós akkor a ránk 
maradt darabok egy részét képezik csak a megtaláltak-
nak. Mindettől függetlenül mégis nagy nyeresége a kuta-
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tásnak a mostani feldolgozás, hiszen számos, eddig is-
meretlen típus, az ismerteknek pedig sok változata van az 
anyagban. A DIVO CLAVDIO veretek viszont — fel-
tűnő módon — teljességgel hiányoznak. Bizonyára gyor-
san igyekezett tulajdonosa megszabadulni ezektől a köny-
nyebb súlyú és ezért értéktelenebb veretektől, melyeket 
tezaurolásra nem ta r to t t érdemesnek. Az elrejtés ideje 
összefügghetett Probus 282-ben, a közeli Sisciaban tör-

tént meggyilkolásával, ami nyilván nyugtalanságot kel-
te t t a szomszédos városokban. 

Kellner könyve jó bepillantást enged az immáron két 
évtized óta Bécsben folyó átértékelési munkálatokba, 
melynek eredményei elé nagy várakozással tekintenek az 
ókori pénztörténettel foglalkozó szakemberek. 

Kőhegyi Mihály 
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AAnt 
AArchTT 
ACDeb 
AEthn 
AHist 
AHistArt 
AOr 
ABiol 
AHist ( Szeged ) 
AgrSz 
AnnHN 

AnthrK 
AT 

ArchÉrt 

BékMK 

BMHB 

DMÉ 
DissAreh 
DunaiRH 
ÉT 
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MAIU 
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MűvtÉ 
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NyK 
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RégDolg 
RégFüz 
RFZ 
SomMK 
SSz 
StCom 

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. 23(1076) ; 24(1976) 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. 30(1978); 31(1979) 
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Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, Szeged, 66(1979) 
Agrártörténeti Szemle, Bp. 20(1978) ; 21(1979) 
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici — A Természettudományi Múzeum Év-
könyve, Bp. 70(1978); 71(1979) 
Anthropológiai Közlemények, Bp. 22(1978) 
Antik Tanulmányok, Bp. 24(1977[1979]) 
Archaeologiai Értesítő, Bp. 105(1978) : 2.; 106(1979): 1. 
Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve. Győr, 19 — 20(1977 — 78) 
A Békés megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba, 5(1978) 
Borsodi Szemle, Miskolc, 24(1979) 
„Budapest", Bp. 17(1979) 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, Bp. 51(1978) 
Cumania. Bács-Kiskun megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 5(1978) 
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen, 1976(1978) 
-•RégDolg 
Dunai Régészeti Híradó, Bp. 1(1979) 
Élet ós Tudomány, Bp. 34(1979) 
Építés- Építészettudomány, Bp. 11(1979) 
Az Érem, Bp. 34(1978) ; 35(1979) 
Ethnographia, Bp. 90(1979) 
Études Finno-Ougriennes, Bp. 13(1976[1979]) 
Folia Archaeologica, Bp. 30(1979) 
Folia Historica, Bp. 6(1978) 
Földrajzi Közlemények, Bp. 25(1977); 26(1978) 
Hadtörténelmi Közlemények, Bp. 26(1979) 
Helikon, Bp. 25(1979) 
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc, 16(1977[1979]) 
História, Bp. 1(1979) 
A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, 22(1977[1978]) 
Jászkunság, Szolnok, 25(1979) 
Kortárs, Bp. 23(1979) 
Magyar Építőművészet, Bp. 1978, 1979. 
Magyar Könyvszemle, Bp. 95(1979) 
Magyar Nyelv, Bp. 75(1979) 
Magyar Tudomány, Bp. 24(1979) 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, Bp. 
30(1978) 
A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei, 
Bp. 27 (1978) 
A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc, 16(1977) 
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Bp. 
7(1977[1978j) 
Múzsák, Bp. 1979. 
Műemlékvédelem, Bp. 23(1979) 
Művészet, Bp. 20(1979) 
Művészettörténeti Értesítő, Bp. 29(1979) 
The New Hungarian Quarterly, Bp. 18(1979) 
Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján, 1(1975) ; 2(1976); 3(1977); 4(1978); 6(1979) 
Nyelvtudományi Közlemények, Bp. 81(1979) 
Pest megyei Múzeumi Híradó, Szentendre, 6(1979) 
Régészeti Dolgozatok — Dissertationes Archaeologicae, Bp. I I : 6. 
Régészeti Füzetek, Bp. 1 : 31 ; I I : 19. 
Römische Forschungen in Zalalövő ( in: AArcliH 30(1978) 
Somogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár, 3(1978) 
Soproni Szemle, Sopron, 33(1979) 
Studia Comitatensia, Szentendre, 6(1978) 
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StSl Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. 24(1978) 
SzabSzSz Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza, 14(1979) 

Századok, Bp. 113(1979) 
SzekMÉ A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd, 8 — 9(1977 — 78) 
SzolMÉ Szolnok megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok, 1978. 
TermV Természet Világa, Bp. 110(1979) 

A Természettudományi Múzeum Évkönyve -»-Annales . . . 
TörtSz Történelmi Szemle, Bp. 1979. 

Ú j írás, Bp. 18(1978) ; 19(1979) 
Valóság, Bp. 21(1978) ; 22(1979 

VSz Vasi Szemle, Szombathely, 33(1979) 
VMMK Veszprém megyei Múzeumi Közlemények, Veszprém, 13(1978) 

Világosság, Bp. 20(1979) 
ZalGy Zalai Gyűjtemény, Zalaegerszeg, 8(1978); 12(1979) 

Külföldiek Externa 

AMN Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca 
A J A American Journal of Archaeology, New York 

Anthropos, St. Augustin 
A n t J The Antiquaries Journal , London 
AC1 L'Antiquité Classique, Bruxelles 
AR Archeologické Rozhledy, Praha 
AV ArheoloSki Vestnik, Ljubljana 
BVbl Bayerische Vorgeschichtsblätter, München 

Britannia, London 
B I A Bulletin of the Inst i tute of Archaeology, London 

Cahiers Européens, Hamburg 
EAZ Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, Berlin 
ÉC1 Les Études Classiques, Namur 
F o r U F Forschungsberichte zur Ur- und Frühgeschichte, Wien 

Germania, Mainz 
Gnomon, München 

HC Historicky Öasopis, Bratislava 
HZ Historische Zeitschrift, München 
J G O Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Wiesbaden 
J R S The Journal of Roman Studies, London 

Latomus, Bruxelles 
Listy Filologické, Praha 

MAG Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 
Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde Carnuntums, Wien 
Neue Museumskunde, Berlin 

PA P a m á t k y Archeologické, Praha 
P P S Proceedings of the Prehistoric Society, London 
RVM Rad Vojvodjanskih Muzea, Novi Sad 
R e v I Revista Istoricâ, Bucureçti 

Schild von Steier, Graz 
S1A Slovenská Archeológia, Bratislava 

Starinar, Beograd 
SCIV Studii çi Cercetäri île Istorie Veche çi Arheologie, Bucureçti 
SF Südost-Forschungen, München 

Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Eisenstadt 
ZfA Zeitschrift für Archäologie, Berlin 
ВДИ Вестник Древней Истории, Москва 
CA Советская Археология, Москва 

ALTALANOSAK ES V E G Y E S E K - GENERALIA ET VARTA 

Balassa Iván : A munkaeszközkutatás elvi és módszer-
tani kérdései. — Prinzipielle und methodische 
Probleme der Geräteforschung. = Etlmographia 90 
(1979) 1 - 1 4 . 

Bóna István (rec.) : Alt-Thüringen 14. Weimar 1977. = 
ArchÉrt 106 (1979) 144. 

Sz. Burger Alice (szerk.) : Az 1976. év régészeti kutatásai . 
Bp. 1977. = Rec. Castiglione, László: AArchH 31 
(1979) 207 — 208. 

Sz. Burger Alice (szerk.) : Az 1977. év régészeti kutatásai . 
= Bp. MNM 1978, 136 p. 1 térk. (RégFüz 1 : 3 1 ) 

Castiglione, László : Hunder t Jahre der Ungarischen 
Archäologischen und Kunsthistorischen Gesell-
schaft. = AArchH 30 (1978) 4 3 7 - 4 3 9 . 

Castiglione, László : Bericht über die Tätigkeit des 
Archäologischen Inst i tuts der Ungarischen Akade-
mie der Wissenschaften in den Jahren 1976 und 
1977. = S1A 26 (1978) 4 6 2 - 4 6 6 . 

Castiglione, László (rec.) : Spatial archaeology, edited by 
D. L. Clarke. London — New York — San Francisco 
1977. = AArchH 30 (1978) 4 6 2 - 4 6 4 . 

Castiglione L. -»• Burger A. 
Ceram, C. IF. : Az első amerikai. Az észak-amerikai 

régészet regénye. = Bp. Gondolat 1979, 390 p. 45 t. 
ill. 

Clarke, D. L. -»• Castiglione L. 
Csókás János - Gádor Judit —Gyulai Ákos: Geofizikai 

módszerek archaeologiai kutatásban. — Geophysi-
kalische Methoden bei archäologischen Forschungen. 
= HOMÉ 16 (1977 [1979]) 7 — 33. ill. 

T. Dobosi Viola : In memóriám Vértes László. = FA 30 
(1979) 273 -277 . ill. 

Domanovszky Endre : Korok divat ja . = Bp. Corvina 
1979, 319 p. ill. 

Erdélyi, István: Dezső Csallány. Szentes 1903 — Nyír-
egyháza 1977. = AArchH 30 (1978) 441. ill. 
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Farkas György : Mogyoródi évszázadok. = Aszód 1979, 
123 p. (Múzeumi Füzetek 10) 

Farkas Gyula—Marcsik Antónia : Bibliographie anthro-
pologica hungarica 1975 — 1976. = AnthrK 22 (1978) 
121-148. 

F. Fejér Mária : Bibliographie archaeologica hungarica. 
— Magyar régészeti irodalom 1978. = ArchÉrt 106 
(1979) 1 5 2 - 1 7 4 . 

F. Fejér Mária—Hztszár Lajos : Bibliographia numis-
maticae hungaricae. Bp. 1977. = Ree. Jontes, Gün-
ther : SF 37 (1978) 271—272.; Kolniková, Eva-. 
S1A 27 (1979) 2 2 8 - 2 2 9 . ; Winkler, Iudita : AMN 
15 (1978) 693 — 694. 

Fejős Zoltán : Mítosz ós történelem. = Valóság 22 (1979) : 
5. 113-115. 

Gádor Judit—Hellebrandt Magdolna : A Herman Ottó 
Múzeum ásatásai és leletmentései 1976-ban. = 
HOMÉ 16 (1977 [1979]) 77 — 84. ill. 

Gádor J. -» Csókás J. 
Gömöri, János : Archäologische Eisenforschung in West-

ungarn. = Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bur-
genland 59 (,1977) 8 3 - 9 9 . ill. 

Gömöri János : U j állandó régészeti kiállítás Sopronban. 
= SSz 33 (1979) 7 7 - 9 4 . 

Gunda Béla (reo.) : Müller, Hanns-Hermann : Biblio-
graphie zur Archäo-Zoologie und Geschichte der 
Haustiere (1974 — 1975), (1976 — 1977). Berlin 1976, 
1978. = AgrSz 21 (1979) 278. 

Gunst Péter (szerk.) : Magyarország történelmi kronoló-
giája. Az őstörténettől 1970-ig. (3. átdolg. kiad.) = 
Bp. Tankönyvkiadó 1979, 587 p. 

Gyulai Á. — Csókás J. 
Harmatta János : Mády Zoltán 1898. IX. 9. — 1977. 

V. 13. = AT 24 (1977 (1978)) 2 3 5 - 2 3 6 . 
Héjj Csaba : Harminc év régészeti kutatásai Nógrád 

megyében. = NógMÉ 2 (1976) 245 -261 . 
Hellebrandt M. -* Gádor J. 
Horváth István—H. Kelemen Márta—Torma István : 

Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom 
és a dorogi járás. = Bp. Akadémia 1979, 455 p. 81 t . 
ill. 6 térk. (Magyarország Régészeti Topográfiája 5) 

Huszár L. — Fejér M. 
Irmscher, Johannes : Gedenkworte auf Gyula Morav-

esik. = AAnt 23 (1975) 1—2. 
Jakab, Béla : Vergleichende Analyse der anlässlich von 

Ausgrabungen in Ungarn freigelegten Eierschalen-
funde. (Zeugnis der Schalenfunde.) = AArchH 31 
(1979) 147 — 162. ill. 

Jakabjfy Imre—Kovács Tibor: A Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat száz éve. = MTAK(II) 
27 (1978) 239 — 254. ill. 

Jankovic Sándor—Kovács Tibor : Régészettudományunk 
helyzetéről. = ArchÉrt 106 (1979) 128—132. 

Jankovich Dénes—Makkay János : A somogyi föld történe-
te a legrégibb időktől a középkorig. = A Rippl-Rónai 
Múzeum állandó kiállításai. Kaposvár 1978, 4 — 51. ill. 

Jontes, G. -* Fejér M.—Huszár L. 
Julütsz Antal: Móra Ferenc a muzeológus és a népmű-

velő. = ÉT 34 (1979) 8 9 9 - 9 0 1 . ill. 
Kádár Zoltán : „Magyarország népeinek története az 

őskőkortól a honfoglalásig". A Magyar Nemzeti 
Múzeum ú j régészeti kiállítása. - ArchÉrt 106 
(1979) 132—134. 

Kelemen M. -<- Horváth I. 
Kiszely István : A Föld népei 1. Európai népei. = Bp. 

Gondolat 1979, 736 p. ill. 
Kiszely, István : Rassengeschichte von Ungarn. = 

Rassengeschichte der Menschheit. München — 
Wien 1979, 9 — 49. ill. 

Kolniková, E. -» Fejér M.—Huszár L. 
Korek, József: Die Ausgrabungstätigkeit des Ungari-

schen Nationalmuseums im Jahre 1977. = FA 30 
(1979) 2 6 3 - 2 7 1 . 

Korek, József : Das Ungarische Nationalmuseum und 
die europäische Museimsarchitektur des 19. Jh . = 
Neue Museumskunde 22 (1979) 205 — 208. ill. 

Kovács Tibor : A Jó sa András Múzeum ú j régészeti kiál-
lítása. = SzabSzSz 14 (1979) : 3. 123-125 . ill. 

Kovács T. — Jakabffy I., Jankovic S. 
Kővári Klára: A Váci Múzeum ásatásai 1978-ban. = 

Pes tMH 6 (1979) : 1. 1 1 - 1 2 . 
Láng János : A mitológia kezdetei. Az ősi népek elbe-

szélései. = Bp. Gondolat 1979, 593 p. 
László Gyula : „tímlékezzünk régiekről . . . " A Kárpát-

medence egykori népeinek története ós a magyar 
honfoglalás = Bp. Móra 1979, 160 p. ill. 

László Gyula : Rógószprofesszor levelei. = História l 
(1979) : 3. 2 8 - 2 9 . ill. 

Lengyel, István: Palaeoserology. Bp. 1975. = Ree. 
Sercelj, Alojz: AV 29 (1978) 788—789. 

Lotterhof, Edit : On the problem of gracilization in the 
Central Danubian Basin. = AnnHN 70 (1978) 
369 — 371. 

Makkay János (reo.) : Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae XXVII I . 1976, X X I X , 
1977. = ArchÉrt 105 (1978) 295-297 . , 106 (1979) 
137—139. 

Makkay J. Jankovich D. 
Marcsik A. Farkas Gy. 
Maróti, Egon : Über dio Verbreitung der Wassermühlen 

in Europa. (Beiträge zu den zwischen der ungari-
schen Urgeschichte und der antiken Wirtschafts-
geschichte bestehenden Bindungen.) = AAnt 23 
(1975) 255-280 . 

Mik ós Zs. Nováki Gy. 
Mithay Sándor : Miháldy Is tván régészeti gyűjtőtevé-

kenysége. — Die archäologische sammlerische Tätig-
keit István Miháldys. = VMMK 13 (1978) 7 - 1 3 . 

Moucha, V. — — Folia Archaeologica . . . , — 
Somogyi Múzeumok . . . , — Studia Comitaten-
sia . . . 

Müller, H.-H. Gunda В. 
Nováki Gyula : Újabb agrártörténeti adatok a magyar-

országi régészeti kutatások eredményeiből (1970 — 
1976). = AgrSz 20 (1978) 301 — 310. 

Nováki Gyula—Sándor fi György—Miklós Zsuzsa : A Bör-
zsöny hegység őskori ós középkori várai. = Bp. 
Akadémia 1979, 125 p. ill. (Fontes Archaeologici 
Hungáriáé) 

Pap, F. — — A Debreceni . . . 
Patay Pál : Régészeti kutatások, régi és ú j lelőhelyek 

Szóesény határában és környékén. = Tanulmányok 
Szécsény múltjából 2 (1979) 17 — 27. 

F. Petres Éva : A Magyar Régészeti és Művészettörténeti 
Társulat régészeti tevékenysége az 1977. évben. = 
ArchÉrt 105 (1978) 269. 

Póczy Klára : Aquincum bűvöletében. = Magyar Nem-
zet 1979. deo. 12. [Torma,Károlyról] 

Baczky Pál : Régészet '78. Ú j szerzeményi kiállítás a 
szolnoki Damjanich Múzeumban. = Művészet 20 
(1979) : 3. 46. ill. 

Sándorfi Gy. Nováki Gy. 
Sárvári Márta: Győr kiásott évszázadai. A táborvárostól 

a céhekig. = Delta 1979 : 6. 11 — 13. ill. 
Sercelj, A. — Lengyel I. 
Sjevold, T. : Inference concerning the age distribution 

of skeletal populations and some consequences for 
paleodemography. = AnthrK 22 (1978) 99 — 114. 

Soós Virág : Régészeti kutatások Nógrád megyében 
(1976-1978). = NógMÉ 5 (1979) 3 4 7 - 3 6 8 . ill. 

Soproni Sándor : 100 éves a Magyar Régészeti és Művé-
szettörténeti Társulat. = ArchÉrt 105 (1978) 163. 

Soproni Sándor : Beszámoló a Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat jubileumi ünnepségéről. 
= ArchÉrt 106 (1979) 135-136 . 

Szabadfalvi József (szerk.) : Herman Ottó Múzeum. = 
Miskolc 1979, 48 p. ill. 

Tamás István : Beszámoló a Magyar Nemzeti Múzeum 
1977. évi munkájáról. — Über die Tätigkeit des 
Ungarischen Nationalmuseums im Jahre 1977. = 
FHis t 6 (1978) 241—257. 

Torma I. -+ Horváth I. 
Tóth, István (rec.) : Mitteilungen des Archäologischen 

Ins t i tu ts der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften 5. 1974 — 75. Bp. 1976. = AArchH 31 
(1979) 208 -209 . 
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Tóth, Tibor : Some factors in the morphological modifica-
tion of human groups. = AnnHN 71 (1979) 321 — 328. 

Trogmayer Ottó: Csalog József 1908 — 1978. = ArchÉrt 
106 (1979) 127. ill. 

Trogmayer Ottó (rec.) : Mitteilungen des Archäologischen 
Inst i tuts der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften 4, 6, 6. 1974—1976. = ArchÉrt 105 (1978) 
297 — 298., 106 (1979) 140-141 . 

Winkler, I. -* Fejér M.—Huszár L. 
Zoltán Péter (szerk.) : Istenek, megváltók, próféták. = 

Bp. RTV-Minerva 1979, 285 p. 

— Régészeti ásatások Pest megyében 1979 nyarán. — 
PestMH 6 (1979): 2. 10. 

— A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1975. = Rec. 
Pap, Francise: AMN 14 (1977) 681 -682 . 

— Folia Archaeologica 26. 1975., 27. 1976. = Rec. 
Moucha, Václav : AR 31 (1979) 221-223 . 

— Studia Comitatensia 3. 1975. = Reo. Moucha, V. : 
AR 31 (1979) 233. 

— Somogyi Múzeumok Közleményei 2. 975. = Rec. 
Moucha, F . : AR 31 (1979) 2 2 7 - 2 2 8 . 

ŐSKOR - PRAEHISTORIA 

Árkus, Péter—Makkay, János : E n d r ő d . = M A I U 7 (1977 
[1978]) 121-122. ill. 

Bándi Gábor : Egy ma jdnem igazi város a bronzkorban. 
= Régészeti barangolások Magyarországon. Bp. 
1978, 5 2 - 6 8 . ill. 

Bándi, Gábor : Ein Siedlungszentrum aus der Spätbron-
zezeit und »Eisenzeit bei Velem-St. Veit. = ForUF 
10 (1978) 5 5 - 5 6 . 

Bándi G. — Kovács T. 
Banner, János—Bóna, István: Mittelbronzezeitliche 

Teil-Siedlung bei Békés. Bp. 1974. = Rec. Leben, 
France: AV 29 (1978) 767-770 . 

Benes, A. — Trogmayer O. 
Bíróné Sey Katalin—Goldman György : A dobozi görög 

éremlelet. — The Greek com find from Doboz. = 
ArchÉrt 105 (1978) 223 -234 . ill. 

Bognár-Kutzián, Ida: Ausgrabung in Szakmár- Kis-
ülés im Jahre 1975. = МАШ 7 (1977 [1978]) 1 3 - 1 7 . 
ill. 

Bóna, István : Die mit t lere Bronzezeit Ungarns und ihre 
südöstlichen Beziehungen. Bp. 1975. = Rec. Giric, 
Milorad.: RVM 23 — 24 (1974 — 78) 1 7 7 - 1 7 9 . ; 
Harding, Anthony : P P S 44 (1978) 4 6 3 - 4 6 5 . ; László 
Attila: SCIV 30 (1979) 123 —129. ; Leben, France : 
AV 29 (1978) 766—767.; Narr, Karl J. : JGO 26 
(1978) 635.; Thomas, Homer L. : AJA 81 (1977) 
392. 

Bóna I. -• Banner J. 
Ilökönyi, Sándor : Vlasac und die Fragen der mesolithi-

schen Domestikation. = MAI U 7 (1977 [1978]) 
85 — 92. 

Carancini, G. L. — Patek E. 
Ii. Csányi, Marietta: Die Probleme der transdanubi-

schen inkrustierten Keramik. = F o r U F 10 (1978) 
3 4 - 3 6 . 

R. Csányi Marietta : Középső bronzkori telep a veszp-
rémi Várhegyen. — Siedlung aus dor mittleren 
Bronzezeit auf dem Burgberg von Veszprém. = 
VMMK 13 (1978) 29 — 50. ill. 

Cseplák György : A salgótarjáni Pécskő hegyről származó, 
későrézkori edenydarabokon ta lá lható emberi ujj-
lenyomatok és ujjbegy-köröm benyomatok archaeo-
dactyloscopiai összehasonlító vizsgálata. = NógMÉ 
2 (1975) 197-206. ill. 

T. Dobosi, Viola —Vörös, István: Da ta to an evaluation 
of the finds assemblage of the palaeolithic paint 
mine a t Lovas. — Adatok a lovasi őskori festék-
bánya leletegyüttesének értékeléséhez. = FA 30 
(1979) 7 - 2 6 . ill. 

T. Dobosi Viola (rec.) : Hunters, gatherers and first far-
mers beyond Europe. Leicester 1977. = ArcbÉrt 
106 (1979) 144-145 . 

T. Dobosi V. - Gábori M. 
Driesch, A. von den ->- Makkay J. 
Ecsedy, István : Die Funde der spätkupferzeitlichen 

Boleráz-Gruppe von Lánycsók. — Későrézkori 
bolerázi csoport leletei Lánycsókról. = J P M É 22 
(1977 [1978]) 163 — 183. ill. 

Ecsedy István : Adatok a Somogy vár-Vinkovci kul túra 
kérdéséhez. — Angaben zur Frage der Somogy vár-
Vinkovci Kultur. = J P M É 22 (1977 [1978]) 185 — 
194. ill. 

Ecsedy, István: Excavations a t Lánycsók in 1976. 
(Preliminary report) — Ásatás Lánycsók-Égett-
halom lelőhelyen (Előzetes jelentés). = J P M É 22 
(1977 [1978]) 119-135 . ill. 

Ecsedy, István: Neue Angaben zur Spätkupferzeit und 
Frühbronzezeit Pannoniens. = ForUF 10 (1978) 
2 4 - 2 5 . 

Ecsedy, István : The people of the pit-grave kurgans in 
Eastern Hungary. = Bp. Akadémia 1979, 148 p. 
18 t. ill. (Fontes Archaeologici Hungáriáé) 

Ecsedy, Isrván (rec.) : Sympozium Teèetiee-Kyjovice 
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Soproni S. -* Fitz J. 
Speidel, M. P. — Mócsy A. 
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Syme, Ronald : Union and division. = A Ant 24 (1976) 
337 -340 . 

Szabó, Klára: Bronzefunde (RFZ 1976). = AArchH 30 
(1978) 4 0 8 - 4 1 7 . ill. 

Szabó, Klára : Bronze plates on the Pannonian border 
(between Vetus Salina and Lussonium). = 12th 
International Congress of Roman Frontier Studies, 
Scotland 1979. Lecture summaries 31. 

L. Szabó Klára—Vándor László: Római kori tumulusok 
Pördeföldén. — Tumuli aus der Römerzeit in Pördo-
földo. — Roman period tumuli at Pördefölde. = 
ZalGy 12 (1979) 3 3 - 4 2 . ill. 

Szabó К. Visy Zs. 
Szentlélekу, Tihamér : Das Isis- Heiligtum von Savaria 

und die Isis-Noreia-Heiligtiimer in Noricum. = 
Schild von Stcier 1 5 - 1 6 (1978 — 79) 179-188 . 

T. Ssőnyi Eszter : Előzetes jelentés a Sopron, Deák tér i 
római temető feldolgozásáról. — Vorbericht des 
römischen Gräberfeldes in Sopron, Deák-Platz. = 
Arrabona 19 — 20 (1977 — 78) 5 — 15. ill. 

T. Szőnyi Eszter : A nagybarát i üvegamfora. = E T 34 
(1979) 603. ill. 

В. Thomas, Edit : Frühchristliche Kontinuität im west-
pannonischen Raum. (Zur Quirinus- und Martins-
frage.) = ForUF 10 (1978) 97—102. 

B. Thomas, Edit : Pannonische Reliquienaltäre. — OI-
tar j i za relikvije panonskega t ipa. = AV 29 (1978) 
573-587 . ill. 

В. Thomas, Edit : Martyres Pannoniac. = Att i del I X 
Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, 
Roma 21—27 settembre 1975. Vol. I. Città del 
Vaticano 1978, 6 1 5 - 6 2 0 . ill. 

Topái Judit (rec.) : G. Müller, Novaesium VII . Die rö-
mischen Gräberfelder von Novaesb . Limesfor-
schungen 17. Berlin 1977. = Arch" 106 (1979) 
149-150 . 

Tóth Endre : Pannónia és Noricum közös határának a ki-
alakulása. = AT 24 (1977[1979]) 192-200 . 

Tóth, Endre : Zur Ents tehung der Grenzen zwischen 
Noricum und Pannonién. = ForUF 10 (1978) 76 — 78. 

Tóth, Endre : Porolissum. Das Castellum in Moigrad. 
Ausgrabungen von A. Radnóti, 1943. = Bp. 1978, 
124 p. ill. (RégFüz I I : 19) 

Tóth, Endre : Über einen spätantiken Prunksaaltyp. = 
Schild von Steier 1 5 - 1 6 (1978 — 79) 189-196 . 

Tóth, Endre : Römische Gold- und Silbergegenstände mit 
Inschriften im Ungarischen Nationalmuseum. Gold-
ringe. — A Magyar Nemzeti Múzeum feliratos arany 
és ezüst tárgyai. Aranygyűrűk. = FA 30 (1979) 
157—184. ill. 

Tóth Endre : Vésett kövek a római császárkorban. = 
Valóság 22 (1979): 1. 13, 21, 36, 54, 67, 77, 85, 97, 
104. ill. 

Tóth Endre : Körmend vidéke római kori történetéhez. 
— Die Geschichte der Gegend von Könnend in der 
Römerzeit. - VSz 33 (1979) 342-346 , 471. ill. 

Tóth István : IuppiterDoliehenus-tanulmányok. Bp. 1976. 
= Rec. Mócsy András: AT 24 (1977[1979]) 249-250 . 

Tóth, István : Das lokale System der mithraischen Per-
sonifikationen im Gebiet von Poetovio. — Lokalni 
sistem mitraienih personifikacij v pootovionskem 
obmoöju. = AV 28 (1977) 385-392 . 

Török L. Kaba M. 
H. Vaday, Andrea : Rasparagonus Rex Roxolanorum. 

= MÁIU 7(1977[1978]) 2 7 - 3 1 . ill. 
В. Vágó, Eszter—Bóna, István : Die Gräberfelder von 

Intercisa. Bp. 1976. - Rec. Clarke, Giles: Britannia 
9 (1978) 5 1 0 - 5 1 2 . ; Dautova-Rusevljan, V. : RVM 
23 — 24 (1974-78) 180—182.; Колосовская, Ю. К: 
ВДИ 1979: 4. 164 — 170.; Reece, Richard: AntJ 58 
(1978) 186 — 187.; Sivec-RajteriS, Irena : AV 29 
(1978) 779 — 780. 

Valachovië, P. — Póczy К. 
Vanderhoeven, M. -• Fitz J. 
Vándor L. Szabó К. 
Velkov, V. : Das Zeitalter Konstantins des Grossen in 

Thrakien. = AAnt 24 (1976) 397 -406 . 
Vend, S. — Kába M. 
Visy Zsolt—Szabó Klára—Lőrincz Barnabás : Pannóniai 

limesszakaszok légifényképeken. — Pannonische 
Limesabschnitte auf Luftaufnahmen. = ArchÉrt 
105 (1978) 235 -259 . ill. 

Visy Zs. Lőrincz B. 
Wilkes, J. J. -* Barkóczi L.—Mócsy A. 

— Römische Forschungen in Zalalövő 1976 (RFZ). 
= AArchH 30 (1978) 349 -430 . ill. 

— Gorsiumi leletek. = Múzsák 1979 : 3. 47. ill. 
— A család ábrázolása Pannóniában talál t római sír-

köveken. = Valóság 22 (1979) : 12. 12, 52, 60, 64, 73, 
81. ill. 

NÉPVÁNDORLÁS ÉS KORAI KÖZÉPKOR, MAGYAR ŐSTÖRTÉNET -
AETAS MIGRATIONUM, PROTOHUNGARICA 

Almásy, György : Zentralasien die Urheimat der Turk-
völker. Ein Vorschlag zur Methodik der turkistischen 
Ethnologie und Linguistik (Reprint aus 1902). = 
AEthn 27 (1978) 253 -274 . 

Bakay Kornél : A lovas íjásztól a sarkantyús lovagig. 
= Régészeti barangolások Magyarországon. Bp. 
1978. 258 -274 . ill. 

Bakay Kornél : Honfoglalás- és államalapítás-kori teme-
tők az Ipoly mentén. — Gräberfelder an der Eipel 
aus der Zeit der ungarischen Landnahme und Staats-
gründung. = Szentendre 1978, 200 p. ill. (StCom 6) 

Balassa I. —• Györffy Gy. 
Bálint Csanád : Válasz Dienes Istvánnak. = ArchÉr t 

105 (1978) 2 6 4 - 2 6 8 . 
Bálint Cs. — Erdélyi I. 
Bárczi Géza — Benkő Loránd — Bcrrár Jolán : A magyar 

nyelv törtenete (2. kiad.) — Bp. Akadémia 1978, 
6Ö0 p. 

Bárdos Edith : Avar temető Kaposvár határában. 
Rescue excavation the findspot nr. 33 of Kaposvár . 
= SomMK 3 (1978) 13 — 65. ill. 

Bárdos Edith : Előzetes jelentés a pusztaberényi avar 
temető és Árpád-kori telep feltárásáról. — Án Avar 
cemetery and a settlement from the Arpadian age in 
Pusztaberény. = SomMK 3 (1978) 8 1 - 9 4 . ill. 

Barlay Ö. Sz. — Györjjy Gy. 

Bartha, Antal : Hungarian society in the 9 10. centuries 
Bp. 1975. = Rec. Boba, ' Imre : JGO 25 (1977) 
2 8 7 - 2 8 8 . ; Kopéan, Vojtech : HÖ 26 (1978) 469. 

Belitzky János : Észrevételek és feltételezések a Palóc-
föld koraközépkori településföldrajzához és törté-
netéhez. — Bemerkungen und Vermutungen über 
die Ansiedlungsgeographie und Geschichte des 
Landstriches der Palóczen im Friili-Mittelalter. 
NógMÉ 4 (1978) 73 — 114. 

Benkő L. -* Bárczi G. 
Berrár J. -* Bárczi G. 
Boba, I. — Bartha A. 
Bollók János : A Thonuzoba-legenda történelmi hitele. 

= Századok 113 (1979) 97 -107 . 
Bóna István : Erdélyi gepidák — Tisza-menti gepidák. 

(Régészeti kutatás-módszertani és leletértelmezési 
problémák.) = МТАКД1) 27 (1978) 123-170 . 

Bóna, István : Das langobardenzeitliche Gräberfeld von 
Hegykő/Heiligenstein. = ForUF 10 (1978) 107. 

Bóna István : A Szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a 
korai avar temetkezési szokásokhoz. — Захоронение 
с конями в Сегвар-Щаполдал. К вопросу о погре-
бальном обряде раннеаварского времени. Das 
Reitergrab von Szegvár-Sápoldal. Beiträge zu den 
frühawarischen Bestattungssitten. = ArchÉrt 106 
(1979) 3 - 3 2 . ill. 
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Bóna, István: Gepiden in Siebenbürgen — Gepiden an der 
Theiss. (Probleme der Forschungsmethode und 
Fundinterpretation.) = AArchH 31 (1979) 9—50. 

Bóna, István (reo.) : U. Koch : Das Reihengräberfeld bei 
Schretheim. Germanische Denkmäler der Völker-
wanderungszeit. Serie A, Bd. ХТГ1. Berlin 1977. = 
AArchH 31 (1979) 2 2 9 - 2 3 1 . - II. Roth: Die Orna-
mentik der Langobarden in Italien. Antiquität, 
Reihe 3, Bd. 15. Bonn 1973. = AArchH 31 (1979) 
231-233 . 

Bökönyi, Sándor : Die Pferdeskelette von Linz-Zizlau I. 
= Kloiber, Amilian : Die Menschen von Linz-Zizlau. 
Baierische Gräberfelder des 7. Jhs. auf dem Gelände 
der VÖEST. Teil 3. Linz 1978, 7 1 - 8 5 . ill. 

Brezeanu, S. — Moravcsik Gy. 
Bunta, M. -* — La formation . . . 
Burns, Thomas S. : Pursuing the early Gothic migrations. 

= AArchH 31 (1979) 189 — 199. 
öilinská, Z. -* Garam É. — Komig I,—Szabó J. Gy.— 

Török Gy., Kiss A. 
Czeglédy Károly : Ú j arab forrás a magyarok 942. évi 

spanvolországi kalandozásáról. = MNy 75 (1979) 
2 7 3 - 2 8 2 . 

Daim, F. — Garam E.—Kovrig I.—Szabó J. Gy. — Török 
Gy.—Kiss A. 

Dienes István : A honfoglaló magyarok lélekhiedelmei. 
= Régészeti barangolások Magyarországon. Bp. 
1978, 170 -233 . ill. 

Dienes I. -* Bálint Os. 
Diószegi Vilmos : A pogány magyarok hitvilága (2. kiad.). 

= Bp. 1978, 142 p. ill. (Körösi Csorna Kiskönyvtár 4) 
Domokos Péter : Uralisztikai olvasókönyv. Bp. 1977. = 

Ree. Kodolányi János : Ethnographia 90 (1979) 
297 -298 . 

Dostál, B. — Müller R. 
Ecsedy Ildikó : Nomádok és kereskedők Kína határain. 

= Bp. 1979, 238 p. (Körösi Csorna Kiskönyvtár 16) 
Ecsedy, Ildikó : A problem of interpretation of the early 

Chinese sources on Barbarians. = Prolegomena to 
the sources on the history of Pre-Islamic Central-Asia. 
Bp. 1979, 2 7 1 - 2 7 2 . 

Erdélyi, István (red.) : Les anciens Hongrois et les ethnies 
voisines à l 'Est . Bp. 1977. = Ree. Bálint, Csanád: 
AArchH 31 (1979) 204. ; Justová, J. : AR 30 (1978) 
336.; Narr, Karl J. : JGO 26 (1978) 634—635.; 
Preidel, Helmut : SF 37 (1978) 274 — 275.; Bossier, 
Detlef : ZfA 13 (1979) 131 —139. ; Streinz, Ludwig: 
MAG 108 (1978) 2 0 3 - 2 0 4 . ; Tocik, Anton : S1A 27 
(1979) 2 2 2 - 2 2 3 . 

Erdélyi, István : Das awarische Gräberfeld in Budakalász-
D unapart (Donauufer). = MAIU 7 (1977[1978]) 
4 5 - 5 4 . ill. 

Erdélyi, István : Archäologische Denkmäler des Ungar-
tums aus der Zeit der Landnahme an den Westgrenzen 
des Landes. = ForUF 10 (1978) 120 — 121. 

Эрдели [Erdélyi] И. : Вопросы археологических памятни-
ков славян в Фенекпустенеё окрестностях. = РгоЪ-
lemi seobe narodu u Karpatskoj kotlini. Novi Sad 
1978, 163—166. 

Erdélyi István: Előzetes jelentés az 1974. évi mongol-
magyar régészeti expedíció munkálatairól. — Отчет 
о работе монгольско - венгерской археологической 
экспедиции В 1974 году. — Preliminary report on 
the works of the Mongolian-Hungarian archaeologi-
cal expedition in 1974. = ArchÉrt 106 (1979) 
1 1 2 - 1 2 6 . 

Erdélyi István (тес.) : Pletnyova, Sz. А. : Foloveckijo ka-
mennüje izvajanyija. Moszkva 1974. = Ethnog-
raphia 90 (1979) 298 -299 . 

Erdélyi I. Kiss A. 
Ery Kinga : Honfoglaló magyar csont vázleletek Sza-

konyról. — D a t a about skeletal finds of Hungarian 
conquerors from Szakony. = Arrabona 19 — 20 
(1977-78) 177 — 182. ill. 

Ery Kinga : Regionális különbségek a magyarság X. 
századi embertani anyagában. — Regional differences 
in the anthropological material of the tenth century 
Hungarians. = AnthrK 22 (1978) 77—86. 

Farkas Gyula : A magyarországi etnikai embertani kuta-
tások módszertani problémái (lektori vélemény). = 
Cumania 5 (1978) 4 4 9 - 4 5 4 . 

Farkas, Gyula — B. Marcsik, Antónia: Paläopatliologi-
sehe Fälle in der awarenzeitlichen Serie von Baéka-
Topola, SFR Jugoslawion. = EAZ 20 (1979) 15 — 
33. ill. 

Fintha István : Alföldünk titokzatos dombjai , a „kun-
halmok". = ÉT 34 (1979) 1375—1376. ill. 

Fodor, István : Research on the Proto-Hungarians. = 
The New Hungarian Quarterly 18 (No 68) 145 -150 . 

Fodor István : A bezdédi tarsolylemez. = MNM kiállítási 
lapok 1. 1978. leporello, ill. 

Fodor István: A bánkúti tükör. = ÉT 34 (1979) 895 — 
896. ill. 

Fodor István : A rakamazi arany szemfedő. = ÉT 34 
(197?) 1055 — 1056. ül. 

Garam, Eva—Kovrig, Ilona—Szabó, János Győző—Török, 
Gyula : Avar finds in the Hungarian National Mu-
seum. Bp. 1975. = Ree. Öilinská, Zlata : AR 30 
(1978) 336 — 337.; Daim, Falko : MAG 108 (1978) 
195—196. 

Garam, Éva : Awarenzeitliche Bronzescheiben. = ForUF 
10 (1978) 111 — 112. 

Sz. Garam Éva : A közép avarkor sírobulussal keltezhető 
leletköre. — Среднеаварская группа памятников, 
датированных монетами. — Der mi t Grabobulus 
datierbare Fundkreis der Mittelawarenzeit. = Arch 
É r t , 1 0 5 (1978) 206 — 216. ül. 

Garam, Eva : Die A waren. = Propyläen Kunstgeschichte, 
Suppl. IV. Frankfur t a. M. 1979, 179 — 185. Ul. 

Garam, Eva : Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kis-
köre. = Bp. Akadémia 1979, 106 p. 42 t . ill. (Fontes 
Archaeologici Hungáriáé) 

Gening, V. F. : Magna Hungaria és a régészeti emlék-
anyag. (Megjegyzések E . A. Halikova elgondolásához. 
— Magna Hungaria und das archäologische Fund-
material. (Bemerkungen zur Konzeption von E. A. 
Halikova.) = ArchÉrt 105 (1978) 260 -263. 

Gömöri János : Jelentés a nyugat-magyarországi vas-
vidék Győr-Sopron megyei lelőhelyeinek kutatásá-
ról. — Meldung über die Forsch im gen der Fundorte 
des westungarischen Eisenerzgebietes im Komitate 
Győr-Sopron. = Arrabona 19 — 20 (1977 — 78) 109 — 
158. ill. 

Gulya, János—Honti, László : Forsch ungsstätte für 
Finnougristik in Ungarn. Bp. 1975. = Ree. Saëel, 
Jaroslav: AN 29 (1978) 784-785 . 

Györffy Gi/örgi/ : Is tván király és műve. Bp. 1977. = Ree. 
Balassa Iván : Ethnographia 90 (1979) 429—432.; 
Barlay ö. Szabolcs : MKsz 95 (1979) 1 0 4 - 1 0 5 . ; 
Heckenast Gusztáv : Századok 113 (1979) 708—710. 

Györffy, György : Civitas, Castrum, castellum. = AAnt 
23 (1975) 331 — 334. 

Györffy Gy. — Moravcsik Gy. 
Hajdú Péter (szerk.) : Uráli népek. Nyelvrokonaink kul-

t ú r á j a és hagyományai. Bp. 1975. = Ree. Kodolányi 
János : Ethnographia 90 (1979) 289 — 294. 

Hankó Ildikó : A balatonszentgyörgyi V I I I — IX. századi 
temető embercsont-anyagának rövid antropológiai 
jellemzése. — Kurze anthropologische Charakterisie-
rung der Menschengerüstmaterial von Balatonszent-
györgy. = SomMK 3 (1978[1979]) 67 — 79. ill. 

Harmatta János : Anonymus a magyarok kijöveteléről. 
= AT 24 (1977[2979j) 206-220 . 

Harmatta, János : L'apparit ion des Huns en Europe ori-
entale. = AAnt 24 (1976[1979]) 277 — 283. 

Heckenast G. — Györffy Gy. 
Henkey Gyida : Etnikai embertani vizsgálatok taxonómiai 

eredményei Közép-Magyarországon. — Taxono-
mische Ergebnisse von ethnisch-anthropologischen 
Untersuchungen in Mittelungarn. — Таксономичес-
кие данные этнических антропологических иссле-
дований в центральной Венгрии. = Cumania5 (1978) 
395 — 448. ill. 

Henkey Gyula : A magyar etnikai embertani vizsgálatok 
problémái (válasz Farkas Gyulának). = Cumania 
5 (1978) 4 5 5 - 4 5 8 . 
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llonii László (гос.) : Magyar őstörténeti tanulmányok. 
Bp. 1977. = N y K 81 (1979) 189-194 . 

Hörandner, W. — Moravcsik Gy. 
Hösch, E. Moravcsilc Gy. 
M. Hrotkó Zs. - László Gy. Rácz I. 
Justová, J. —• Erdélyi I. 
Kisházi Péter : Megjegyzések a nyugat-dunántúli régi 

vaskohászati leletek vasérc- és salakmintáin végzett 
röntgen-diffraktométeres vizsgálatok eredményeihez. 

Einige Bemerkungen zu den Ergebnissen der 
Diffraktometer-Untersuchungen von Eisenerz- und 
Schlackenmustern der alten Hüt tenfunde aus West-
Ungarn. - Arrabona 1 9 - 2 0 (1977 — 78) 109-175. 

Kiss, Attila : Avar cemeteries in countv Baranya. Bp. 
1977. = Rec. Cilinská, Zlata: SI A 27 (1979) 2 2 4 -
225.; Daim, Falko : MAG 108 (1978) 195 -196 . ; 
Erdélyi, István : AArohH 31 (1979) 2 0 2 - 2 0 3 . ; 
Preidel, Helmut: SF 37 (1978) 277 — 278. 

Kiss, Attila : Das Gräberfeld und die Siedlung der awa-
renzeitlichen germanischen Bevölkerimg vonKölked. 
— A Kölked-feketekapui avarkori germán temető és 
telep. = FA 30 (1979) 185 — 192. 

Kiszely, István : Artifizielle Schädeldeformation bei Ru-
giern, Hernien und Langobarden. = ForUF 10 
(1978) 103-104. 

Kiszely, István : The anthropologv of t he Lombards. 
I — TI. = Oxford 1979, 022p. ill. (BAR International 
Series 61 : I - T I ) 

Koch, U. — Bóna I. 
Kodolányi J. Domokos P., Hajdú P. 
Komoróczy Géza : Sumér és magyar? Bp. 1970. = Rec. 

Maroth Miklós : AT 24 (1977[1979j) 250 — 251. 
Komoróczy, Géza : F la t -ear th sumerology. = The New 

Hungarian Quarterly 18 (No 68) 132 — 145. 
Kaplan, V. — Bartha A. 
Kovács, László : Über die ungarischen Lanzen aus dem 

10 — 11. Jahrhundert . = MAIU 7 (1977[1978j) 61 — 
73. ill. 

Kovács, László: Die fränkischen Flügellanzen in Ungarn. 
= ForUF 10 (1978) 118-120 . 

Kovrig, Ilona : Die Ostgermanen im Donauraum. = 
Propyläen Kunstgeschichte. Suppl. IV. Frankfurt 
a. M. 1979, 126—,133. ill. 

Kovrig I. ->• Garam E. 
Kristó Gyula—II. Tóth Imre : A legrégibb Naum-legenda 

és a magyar honfoglalás. AHist (Szeged) 58 (1977). 
= Ree. Batkos, Peter : HÖ 26 (1978) 470. 

Kunszabó Ferenc : Töprengés a jászok eredetéről. = 
Életünk 16 (1979) 290 — 294. 

László Gyula—Rácz István : A nagvszentmiklési kincs. 
Bp. 1977. = Ree. M. Hrotkó Zsuzsanna : SomMK 3 
(1978) 535-536. 

László, Gyula : Über die Probleme der spätawarischen 
Gürtel. = ForUF 10 (1978) 112 113. 

László Gyula : Vallomás. = Ű j írás 18 (1978) : 6. 99 — 
102. [Nagyszentmiklós] 

László Gyula : Más megoldás is elképzelhető? = Életünk 
16 (1979) 273-289 . [Őstörténeti fantáziákról] 

Ligeti Lajos: Régi török eredetű neveink. = MNy 75 
(1979) 26 -42 , 1 2 9 - 1 4 1 , 259-273 . 

Magyar Kálmán : A magyarországi állam- és egyház-
szervezés kérdéseihez. Egy ispánsági, nemzetségi 
központ kutatása. = Valóság 21 (1978) : 4. 26 — 34. 

Magyar Kálmán (rec.) : Magvar őstörténeti tanulmányok. 
Bp. 1977. = SomMK 3 (1978) 529 — 531. 

Marcsik, Antónia : Comparative evaluation of patholo-
gical Avar findings from excavations between the 
Danube and Tisza rivers. = ABiol 24 (1978) 143 -
150. 

Marcsik A. — Farkas Gy. 
Maroth, Miklós : Sistan nach den arabischen geographi-

schen Quellen. = AAnt 24 (1976) 141 — 147. 
Maroth M. — Komoróczy G. 
Mesterházy, Károly : Die landnehmenden ungarischen 

Stämme. AÁrchH 30 (1978) 313 -347. 
Mohay, Л. : Priskos' Fragment über die Wanderungen 

der Steppenvölker. (Übersicht über die neueren 
Forschungen.) = AAnt 24 (1976) 125—140. 

Moravcsik, Gyula : Einführung in die Byzantinistik. 
Darmstadt 1976. = Rec. Brezeanu, Stelian : R e v l 
32 (1979) 991—993.; Györfjy, György : AHist 24 
(1978) 316. ; Hörander, Wolfram : Gnomon 50 (1978) 
410 412. ; Hösch, Edgar : JGO 26 (1978) 261—263. ; 
Tar Ibolya: NvK 81 (1979) 2 2 2 - 2 2 3 . ; Van Dicton, 
Jan-Louis : H Z 226 (1978) 423 — 424. 

Müller Róbert : I X . századi sírok Nagypáliból. Beerdi-
gungen in Nagypáli aus dem IX. Jahrhunder t . — 
Захоронения позднего периода переселения наро-
дов в Надьпали. = ZalGy 8 (1978) 3 1 - 4 6 . ill. 

Müller Róbert : Népvándorlás kori vaseszköz lelet Fonyód -
Ilonaberekből. — Eisengerätfund aus der Spät-
völker wand (ïrungsze it von Fonyód-Ilonahain. = 
SomMK 3 (1978) 5 - 1 1 . ill. 

Müller, Róbert (rec.) : В. Dóstól : Breclav-Pohansko vel-
komoravsky velmozsky' dvorec TV. Brno 1975. = 
AArchH 30 (1978) 477 - 4 7 8 . 

Narr, K. J. - Erdélyi I. 
Németh Péter : A szabolcsi földvár kutatásának hét éve. 

= Régészeti barangolások Magyarországon. Bp. 
1978, 2 3 4 - 2 5 7 . ill. 

Németh Péter : A honfoglalástól az államalapításig. 
KT 33 (1978) 1574-1576. 

Olajos Teréz : Theophylaktos Simokattés ós történetíró 
elődje, Menandros Protéktor. — Théophylacte Si-
mocatta et son historien prédécesseur Ménandre le 
Protecteur. — Феофилакт Симакатта и его предшест-
венник историограф Менандр Протиктор. = AHist 
(Szeged) 66 (1979) 3 - 1 7 . 

Pletnyova, Sz. A. -• Erdélyi I. 
Preidel, H. — Erdélyi I., Kiss A., — La formation . . . 
Rácz I. -* László Gy. 
Ratkos, P. - Kristó Gy.—H. Tóth I. 
Rosner Gyula : Avar kerámiaközpont Szekszárd környé-

kén. — Keramisches Zentrum der Awaren in der 
Umgebimg von Szekszárd. = SzekMÉ 8 — 9 (1977 — 
78) 97 — 108. ill. 

Roth, H. — Bóna I., — La formation . . . 
Rössler, D. Erdélyi I. 
Salamon, Ágnes : Grave 5 from the cemetery at 1 lács-

Béndekpuszta. = MAIU 7 (1977[1978]) 3 7 - 4 0 . ill. 
Sasel, J. — Gulya J. — Honti L. 
Simon V. Péter : A Nibelungónek magyar vonatkozásai. 

= Századok 112 (1978) 2 7 1 - 3 2 5 . 
Sólyom Károly : Hol feküdt az anonymusi Zemplén-

' vára? = MNy 75 (1979) 3 3 4 - 3 3 5 . 
Cs. Sós, Ágnes : Frühmittelalterliche Brandbestat tung 

mit Feinwaage in Pókaszepetk. — SIA 26 (1978) 
423—430. ill. — Раннесредневековое погребение 
с трупожжением с весами в с Покасепект. 

Cs. Sós, Ágnes : Neue Daten zur Siedlungsgeschichte von 
Mosaburg-Zalavár. = Fo rUF 10 (1978) 115-116 . 

Streinz, L. Erdélyi I. 
Szabó, János Győző : Zum Problem der Bjelo Brdo-Kultur. 

= ForUF 10 (1978),122-124. 
Szabó J. Gy. — Garam E. 
Szabó J. József : Nép vándorláskori teloprószlet és Árpád-

kori településnyomok Bat tonya határában. — Völ-
kerwanderungszeitlicher Siedlungsteil und arpaden-
zetitliche Siedlungsspuren in der Nähe von Battonya. 
= BékMK 5 (1978) 6 1 - 8 6 . ill. 

Szádeczky-Kardoss, Samu : Bemerkungen zur Geschichte 
(Chronologie und Topographie) der sassanidisc.h-
byzantinischen Kriege (in der siebziger Jahren 
dos sechsten Jahrhunderts.) = AAnt 24 (1976) 
109-114 . 

Szádeczky-Kardoss, Samu: Zur Textüberlieferung mid 
„Homilia de obsidionc avarica Constantinopolis 
auetore u t videtur Theodora Syncello". = AAnt 
24 (1976) 297 -306 . 

Szádeczky-Kardoss Samu : Kiadatlan prológus a Konstan-
tinápolyt az avar-perzsa ostromtól megszabadító 
Mária csodájának elbeszéléséhez. — Prológus in 
narrationem de miraeulo Mariae liberatriois Constan-
tinopolis ab avaris et persis oppugnatae. = AAnt 
(Szeged) Suppl. I. (Opuscula Byzantina V) 1978. 
3 9 - 5 2 . 
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Szádeczky-Kardoss Samu : Az avar történelem forrásai 
I I . Az avar honfoglalás előzményei, lefolyása s fel-
tételezhető elismerése Bizánc részéről.— Die Quellen 
der Awarengeschichto I I : Die Vorereignisse und 
der Ablauf der awarischen Landnahme, die vermut-
lich auch von Byzanz anerkannt wurde. = ArchÉrt 
106 (1979) 9 4 - 1 1 1 . 

Szathmáry László : A szécscnyi foramen magnum-trepa-
nált koponya. Der foramen magnum trepanierte 
Schädel aus Szécsény. = NógMÉ 4 (1978) 227 — 233. 
ill. 

Székely, D. : A lead tablet with inscriptions from Hács-
Bóndekpuszta. = MAIU 7 (1977[1978J) 4 1 - 4 3 . ill. 

Szimonova, Eugenia : Die Siedlung von Zalavár-Rezes aus 
dem 9. Jahrhunder t . = MAIU 7 (1977 [1978]) 6 5 - 6 0 . 
ill. 

Симонова, E. H.: Результаты исследоваания позднеаварс-
кого могильника в фейсерлак. = CA 1978:2. 
268—272. ill. 

Симонова, E. Н. (rec): О. В. Суходоков: Славяне днепров-
ского леводелжья. Киев 1975. = AArchH 31(1979) 
233-235. 

Szőke, Béla Miklós— Vándor, László : Pusztaszentlászló, 
Deáksűrű. Árpádenzeitliehes Gräborfeid. = MAIU 
7 (1977[1978]) 134—135. 

Szőke, Béla Miklós : Zur Problematik des Bestattungs-
ritus mit verstümmeltem Rinderschädel des Typs 
von Sopronkőhida. = AArchH 31 (1979) 51 — 103. ill. 

Szőke Béla Miklós : A Kárpát-medence a magyar hon-
foglalás előestéjén. = Valóság 22 (1979) : 12. 1—12. 

Tar I. — Moravcsik Gy. 
Tocík, A. — Erdélyi I. 
Tomka Péter : Adatok a Kisalföld avar kori népességének 

temetkezési szokásaihoz I I I . — Angaben zum Bestat-
tungsbrauchtum der Bevölkerung vom Kleinen Al-
föld in der Awarenzeit I I I . = Arrabona 19 — 20 
(1977 — 78) 17 -108 . ill. 

Tomka Péter : Avarok a Kisalföldön. = Régészeti baran-
golások Magyarországon. Bp. 1978, 124—169. ill. 

H. Tóth I. - Kristó Gy. 

Tóth Judit : Tarjánpusztai vaskohó archoomágneses vizs-
gálata. — Research of the iron furnace in Tarján-
puszta by archeomagnetic method. = Arrabona 
19 — 20 (1977—78) 163—167. ill. 

Tóth, Tibor : Some problems in the somatology of the 
Hungarian people. = AnnHN 71 (1979) 315 — 319. 

Török Gy. Garam É. 
Török, László (rec.) : К. Weitzmann : Spätantike und 

frühchristliche Buchmalerei. München 1977. = 
AArchH 30 (1978) 476—477. 

Váczy, Péter : Arrabona (Győr) an der Wende der Antike 
und des Mittelalters. = AAnt 23 (1975) 221 — 254. 

Van Dieten, J.—L. — Moravcsik Gy. 
Vándor L. — Szőke В. M. 
Vargyas Lajos : A honfoglaló magyarság hitvilágának 

legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. = 
Kortárs 23 (1979) : 1. 127 — 136. 

Vargyas Lajos : A regösének problémájának újabb, zenei 
megközelítése. — Ein neuer Versuch das Problem 
des Neujahrsansingenliedes (regösének) zu lösen. 
= Ethnographia 90 (1979) 163 — 191. 

Vastagh Gábor : Adatok a késő avar kori vaskohászat 
ismeretéhez. — Beiträge zur Kenntnis der spät-
a warischen Eisenmetallurgie. = Arrabona 19 -20 
(1977 — 78) 159 — 162. 

Weitzmann, K. — Török L. 
— La formation et le développement des métiers au 

moyen âge (Ve — XlVe siècles). Colloque internatio-
nal organisé par le Comité des Recherches sur les 
Origines des Villes, 25 — 27 oct. 1973. Bp. 1977. = 
Rec. Bunta, Magdalena : AMN 15 (1978) 695 - 696. ; 
Preidel, Helmut: SF 37 (1978) 214.; Roth, Helmut: 
Germania 56 (1978) 314 — 319. 

— L'Art des invasions en Hongrie et en Wallonie 
(Exposition). = Székesfehérvár — Morlanwelz 
1979, 61 p. ill. 

— A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. 
Györffy György, Hanák Péter, Makkai László és 
Mócsy András kerekasztal-beszélgetése. = História 
1 (1979): 1. 25 — 28. 

KÉSŐ K Ö Z É P K O R , M Ű E M L É K E K - MEDIUM AEVUM, MONUMENTA 

Bándi Zsuzsanna : Ágostonos remeték Körmenden. — 
Die Augustinereinsiedler in Körmend. = VSz 33 
(1979) 359 — 366, 472. ül. 

Barbalics I. J. — G erő L. 
Bárdos Edith : Középkori templom és temető Kaposvár 

határában. (Előzetes jelentós a leletmentő ásatásról) 
— A medieval church and a cemetery on the con-
fines of Kaposvár. = SomMK 3 (1978[1979]) 187 — 
234. ill. 

Bariska István : Kőszeg királyi város középkori történe-
téhez. — Beiträge zur Geschichte der königlichen 
Freistadt Kőszeg. = VSz 33 (1979) 7 0 - 8 2 , 136. ill. 

Benda Kálmán—Fügedi Erik : A magyar korona regénye. 
= Bp. Magvető 1979, 255 pl. 1 t . 

Biczó Tamás : Budapest egykor és ma. = Bp. Panoráma 
1979, 168 p. ill. 

Borsos Gyula : Körmend városszerkezetének alakulása. 
— Die Entwicklung der Stadts t ruktur von Könnend. 
= VSz 33 (1979) 3 2 2 - 3 4 1 , 471. ill. 

Czukender Gyula : A Margitsziget az Árpád-korban. = 
„Budapes t" 17 (1979) : 1. 3 2 - 3 5 . ill. 

Dercsényi Dezső : Egy elfelejtett építészettörténet (Ge-
recze Péter). = ÉpÉp tud 11 (1979) 355 -361 . 

Dercsényi Dezső : A jáki templom. = Bp. Corvina 1979, 
35 p. 40 t . ill. 

Dobos Lajos : Magyar műemlékek. (2. bőv. kiad.) Bp. 1978. 
= Rec. Gerő László: Műved 23 (1979) 289. 

Dobos L. Gerő L. 
Dragonits Tamás : A pápóci X I I . századi ágostonrendi 

kolostor ú j funkciója. = Művéd 23 (1979) 172 — 178. 
ill. 

Eisler, János : Zu den Fragen der Beinsättel des Unga-
rischen Nationalmuseums I I . — A Magyar Nemzeti 
Múzeum csontnyergeinek kérdéséhez. = FA 30 (1979 
2 0 5 - 2 4 8 . ill. 

Engel F. : Királyi hata lom és arisztokrácia viszonya a 
Zsigmond-korban (1387 — 1437). Bp. 1977. = Rec. 
Kőhegyi Mihály : ArchÉrt 105 (1978) 304. 

Entz Géza—Szalontai Barnabás : Nyírbátor. Bp. 1978. = 
Rec. Németh Péter: SzabSzSz 14 (1979) : 3. 41—43. 

Entz Géza : Gótikus építészetünk településalakító szerepe. 
= ÉpÉp tud 11 (1979) 1 7 - 2 1 . 

Entz G. — Zolnay L.—Szakái E. 
Erdei Ferenc : A szerencsi vár holyreállítása. = Művéd 

23 (1979) 2 0 4 - 2 1 5 . ill. 
Erdélyi, Balázs : Die Höhlenklöster von Diwnogore. = 

MAIU 7 (1977 [1978]) 75 — 83. ill. 
Erdélyi Balázs : A kora középkori és kora Árpád-kori 

félig földbe ásott falusi lakóépületek feldolgozásának 
szegélylyukkartonra alkalmazott kódmódszere. = 

. É p É p t u d 11 (1979) 4 9 - 5 4 . 
Érszegi Géza : Körmend középkori pecsétje és címere. 

Das mittelalterliche Siegel und Wappen Könnende. 
= VSz 33 (1979) 347 — 358, 471—472. ill. 

Feld István : A zubonyi református templom. = Művéd 
23 (1979) 2 4 0 - 2 4 7 . ill. 

Fodor Pál : Török várerődítesi munkák Magyarországon 
a XVI—XVII században. — Работы турок по уск-
реплению крепостный в Венгрии в XVI XVII веках. 
Türkische Befestigungsarbeiten in Ungarn in den 
XVI—XVII . Jahrhunderten. = H a d t K 26 (1979) 
3 7 5 - 3 9 8 . 

Fügedi Erik : V á r és társadalom а 13—14. századi Ma-
gyarországon. Bp. 1977. = Rec. Kőhegyi Mihály: 
ArchÉrt 105 (1978) 303 — 304. 

Fügedi Erik : A befogadó : a középkori magyar király-
ság. = TörtSz 1979. 3 5 5 - 3 7 6 . 

Fügedi E. -• Benda K. 
Gaál Attila: Jeni Palanka feltárul. = É T 34 (1979) 

627 — 630. ill. 
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Gedai István : Apafi Mihály 50 dukátos verete. — The 50 
ducat mint of Mihály Apafi. = FA 30 (1979) 257 — 
261. ill. 

Gerelyes I. -*• Molnár J. 
Gerevich, László: Dömös. Mittelalterliches Stif t . = MA1U 

7 (I977[1978j) 133. 
Gerevich, László : Pilisszentkereszt. Mittelalterliches 

Kloster. = MAIU 7 (1977[1978j) 134. 
GergelyЦу András : A várpalotai vár építési korszakai 

I I I . — Bauperioden der Burg von Várpalota I I I . 
= VMMK 13 (1978) 103-111 . ill. 

Gerő László : ltégi orosz építészet. Bp. 1977. = Rec. 
Barbalics Imre János : Művéd 23 (1979) 287 — 288. 

Gerő László : A budai középkori királyi vár és várpalota 
helyreállítása (1948 —1966). = Bp. 1979, 10 p. 
(Doktori ért. tézisei) 

Gerő László : A budai Várnegyed (Fotók : Dobos Lajos). 
= Bp. Corvina 1979, 40 p. 72 t. 

Gerő, László : Schutz eines historischen Stadtkerns : 
Buda. = Cahiers Européens 6 (1979) : 1. 100—109. 
ill. 

Gerő László : Nádosdy vár (Művelődési Központ) helyre-
állítása, Sárvár. = M É p 1979: 3. 50 — 57. ill. 

Gerő L. — Dobos L. 
Gerőné Krámer Márta : A budaszentlőrinci pálos kolostor. 

= Művéd 23 (1979) 2 4 - 4 1 . ill. 
Gömöri János : A soproni középkori zsinagóga régészeti 

ku ta tása . = SSz 33 (1979) 222 — 242. ill. 
Gutheil Jenő : Az Árpád-kori Veszprém (2. kiad.). = 

Veszprém 1979, 390 p. 42 t . (Veszprém megyei Levél-
t á r kiadványai 1) 

Hársing László—Kozák Károly : A johanniták a közép-
kori Magyarországon. = Világosság 20 (1979) 692 — 
698. 

G. Héri Vera : A Spes mot ívum átalakulása Mária magyar 
királyné érmének hát lapján. — Umwandlung des 
Spes-.Motivs auf der Rückseite der Medaille von 
Maria, Königin von Ungarn. = FA 30 (1979) 249 — 
255. ill. 

Holl, Imre : Sopron (Ödenburg) im Mittelalter. (Archäo-
logisch-stadtgeschichtliche Studie.) = AArchH 31 
(1979) 105-145. ill. 

Holl Imre : Sarvaly középkori lakóházai. — Die mittel-
alterlichen Wohnhäuser von Sarvaly. = ArchÉrt 
106 (1979) 3 3 - 5 1 . ül. 

Holl Imre (rec.) : В. Nechvatál, Stfcdovoké s tudna v Plzni-
Solni ulici. Praha 1976. = ArchÉrt 106 (1979) 150 — 
151. 

Horler Miklós : Módszertani adalékok a magyar késő 
középkori építészet kutatásához. = ÉpÉptud 11 
(1979) 35 -48 . 

Horváth Ferenc : A csengelei Szent György. = ÉT 34 
(1979) 799-800. ül. 

Horváth István : Esztergom-Szentkirály. = DunaiRH 1 
(1979) 37 -46 . ill. 

Huszár, Lajos : Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. 
= Bp. Corvina 1979, 366 p. ill. 

Huszár Lajos : Az éremművészet kezdetei Magyarorszá-
gon. = ÉT 34 (1979) 891. ill. 

Kálmán Béla : Hogyan keletkeztek а helységnevek ? 
= MTAK(I) 30 (1978) 171-174. 

Katona Tamás (szerk.) : Mohács emlékezete. A mohácsi 
csatára vonatkozó legfontosabb magyar , nyugati és 
török források. A csatahely régészeti feltárásának 
eredményei. (2. bőv. kiad.) = Bp. Európa 1979, 
476 p. ül. 

Katona Tamás (szerk.) : A korona kilenc évszázada. 
Történelmi források a magyar koronáról. = Bp. 
Magyar Helikon 1979, 455 p. ill. 

Király Ilona : Árpádházi Szent Margit ós a Sziget. = 
Bp. Szt. István Társulat 1979, 356 p. 48 t . 

Kiss Akos : Olaszország 1977-ben (műmléki, úti tapasz-
talatok). = Művéd 23 (1979) 266 — 272. ül. 

Kiss Anikó : A gyulai várbirtok malmainak története. — 
Geschichte der Mühlen des Gyulaer Burgherrschafts-
gutes. = BékMK 5 (1978) 2 6 9 - 2 9 1 . ill. 

Kiszely István : A somogyvári apátsági templom terü-
letén előkerült csontanyag embertani vizsgálata. — 

Die anthropologische Untersuchung des auf dem 
Gebiete der Somogyvárer Abteikirche vorgekom-
menen Knochenfundes. = SomMK 3 (1978 [19791) 
9 5 - 1 3 0 . ill. 

Kocsis Gyula : A Tápió mente falvainak népe, gazdálko-
dása, települése a XVI —XVII. században. — Bevöl-
kerung, Siedlung und Wirtschaft in den Dörfern 
der Tápió-Gegend (16—17. Jahrhunder t ) . = Ethno-
graphia 90 (1979) 15—41. ill. 

H. Kolba Judit : A Történeti Kiállítás koronái. = MNM 
kiállítási lapok 3. sz. 4 p. ül. 

Koppány Tibor : A körmendi kastélypark építéstörté-
nete. — Die Geschichte des Schlossparks zu Kör-
mend. = VSz 33 (1979) 367 — 396, 4 7 2 - 4 7 3 . ill. 

Koppány Tibor : Filippo Solari ozorai vára. = Művéd 
23 (1979) 193 — 203. ül. 

Koppány Tibor : A csákánydoroszlói volt Ba t thyány 
kastély. = Művéd 23 (1979) 5 6 - 6 3 . ill. 

Koppány T. — Valter I. 
Kováts Valéria : Adalék Pécs középkori vízvezeték-

rendszeréhez. (Pécs, Kápta lan u tca 4. szám) — 
Beitrag zur Forschung des mittelalterlichen Wasser-
leitungssystems der Stadt Pécs. = J P M É 22 (1977 
[1978]) 1 9 7 - 2 1 6 . ül. 

Kozák К. — Hársing L. 
Kőhegyi M. - Engèl P., Gerő L. 
Kővári Klára—Tettamanti Sarolta : Ásatás a váci vár 

területén. = PestMH 6 (1979) : 2. 9. 
Kristó Gyula : Szempontok Anonymus Gestájának meg-

ítéléséhez. — Contributions à l 'évaluation de la 
valeur historique de la Gesta Hungarorum. — К 
вопросу oG оценке «До янкий Венгров» Аномниа. 
= AHist (Szeged) 66 (1979) 45 — 59. 

Kristó Gyula: K i volt ós mikor ólt Anonymus? = His-
tória 1 (1979) : 2. 1 4 - 1 5 . 

Levárdy Ferenc : A gyöngyöspatai templom vallatása. 
= Művészet 20 (1979) : 2 — 6. ill. 

Lovag Zsuzsa : Nézzük meg együt t a magyar koronázási 
jelvényeket. = Művészet 20 (1979) ; 8. 34 — 39. ill. 

Lovag Zsuzsa: Dömös-Alsóföldek. = Duna iRH 1 (1979) 
3 1 - 3 6 . ill. 

Lovag Zsuzsa : Kanizsai János esztergomi érsek pecsét-
gyűrűje. — Siegelring des János Kanizsai, Erzbischof 
von Esztergom. = FA 30 (1979) 193 — 204. ill. 

Lovag Zsuzsa : A középkori bronzművesség emlékei 
Magyarországon. = Bp. Corvina 1979, 54 p. 40 t . 
ill. 

Lovag, Zsuzsa: Mittelalterliche Bronzekunst in Ungarn. 
= Bp. Corvina 1979, 64 p. 40 t . ill. 

Lovag Zsuzsa : Lovas vadászt ábrázoló aquamanilék. 
MNM kiállítási lapok, Történeti Kiállítás 2. sz. 4 p. 
ill. 

Magyar Kálmán : Somogy vár ispánsági- és megye-
központról. = Levéltári Évkönyv (Kaposvár) 10 
(1979) 3 - 5 0 . ill. 

Magyar Kálmán : Somogyi reneszánsz kályhacsempe. 
ÉT 34 (1979) 863-864 . ill. 

Magyar Kálmán: A szigligeti öregvár. = ÉT 34 (1979) 
1215 -1216. ill. 

Magyar Kálmán: Sárvár. Árpád-kori emlékek az Ecsedi-
láp szigetén. = ÉT 34 (1979) 101-103. ill. 

Magyar Kálmán : A rozsályi reneszánsz várkastély tör-
ténete és régészeti emlékei. = SzabSzSz 14 (1979) : 2. 
127-137 . ill. 

Magyar Kálmán : A babócsai nemzetségi központ kuta-
tása I. (Beszámoló az 1978-ban folytatot t régészeti 
ásatásokról.) — Recherches du centre généalogique 
[ ?] de Babócsa. = SomMK 3 (1978[1979j) 131 -153 . 
ill. 

Magyar Kálmán : Régészeti kutatások a középkori 
Hedrehely területén. (Adatok Hedrebely mezőváros 
középkori történetéhez.) — Recherches archéologi-
ques sur le terrain de Hedrehely médiéval. = 
SomMK 3 (1978[1979j) 1 6 1 - 1 8 5 . ill. 

Maksay, Ferenc : Das Agrarsiedlungssystem des mittel-
alterlichen Ungarns. — Система венгерских аграрных 
поселений в средневековье. = AHist 24 (1978) 83 — 
108. 
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Manninger Egon : A magyaróvári rk. plébániatemplom 
újjáépítése. = Műved 23 (1970) 6-1 06. ill. 

Maróczky Erzsébet : A bakonyai (Baranya m.) т.к. temp-
lom helyreállítása. = Műved 23 (1979) 216 -223 . ill. 
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TANULMÁNYOK 

Á R O K K A L KÖRÜLVETT SÍROK A HALOMSÍROS K U L T Ú R A JÁNOSHIDAI 
TEMETŐJÉBEN 

A Szolnok megyei Jánoshida határában 1974-
ben halomsíros kultúrához tartozó temető feltárá-
sát kezdtük meg (1. kép). A lelőhely a Zagyva 
jobb partján, a folyó Berek néven ismert holt ágá-
tól délnyugatra mintegy 500 méterre fekszik, Fe-
kete Béla hajdani tanyájának helyén. Keleti-dél-
keleti irányban az ún. Kéri útba torkolló, Alat-
tyánba vezető földút határolja. A temető átnyúlik 
a közigazgatásilag már Alattyánhoz tartozó táb-
lába is (2. kép). 

A lelőhelyen 1974 és 1979 között 3000 m2-en 
278 sírt tár tunk fel. A felszíni megfigyelésekből 
arra következtethetünk, hogy a temető rendkívül 
nagy kiterjedésű, melynek csak bizonyos százalé-
kát alkotják a már ismert sírok. A feltárás még 
nem fejeződött be, a leletanyag restaurálása most 
folyik, részletes temető elemzésre tehát nincsen 
lehetőségem. Az ásatáson azonban olyan jelensé-
geket rögzíthettünk, melyek egyedülállóak a Kár-
pát-medence eddig publikált halomsíros temetői-
ben. Ezért tartom szükségesnek a Jánoshidán ta-
lált körárkos temetkezések ill. sírépítmény előzetes 
ismertetését, annál is inkább, mivel ezekhez az ob-
jektumokhoz kapcsolódva újra felvetődik a temet-
kezési szokások és a halomsíros etnikum összefüg-

Janoshida 

• y 
(Szolnok 

1. kép. Jánoshiila-Berek. A halomsíros temető helye az 
Alföldön 

Рис. 1. Яношхида-Берек. Располож ениемогильника 
культуры курганных погребений в венгерской низмен-

ности 
Fig. 1. Jánoshida-Berek. The site of the tumulus grave 

in the Great Plain 
1 A közös a kutatók véleményében az, hogy a koszi-

deri típusú kincsek földbe kerülésének időpontját az R BB 
végével párhuzamosítják. 

géseinek kérdése, sőt bizonyos történeti következ-
tetésre is alkalmat ad. 

Részletes kutatástörténeti ismertetés helyett a 
jelenleg érvényben levő, a halomsíros kultúrára és 
a kutatásban vele elválaszthatatlanul összeforrott 
koszideri korszakra vonatkozó álláspontokat ösz-
szegzem. Az utóbbi negyedszázad ősrégészeti iro-
dalmában jelentős szerepet kapott a koszideri idő-
szak és a későbronzkor 1—2. problémáinak meg-
oldása. A vita elsősorban a koszideri korszak etni-
kuma és datálása ill. az első halomsíros népcsopor-
tok megjelenési ideje körül bontakozott ki. Míg a 
kutatók véleménye — a koszideri típusú kincsek 
datálását illetően — relatív kronológiai kérdések-
ben egyre jobban közeledik egymáshoz, lényegbe-
vágó különbségek mutatkoznak a jelenségek tör-
téneti-etnikai hátterének értelmezésében.1 Mozso-
lics A. a koszideri kincsek földbe kerülésével zárja 
a középső bronzkort ill. saját korszak-beosztásá-
ban а В I I I végét. A koszideri periódus szerinte 
kulturálisan (a valójában korábbi) veszprémi, szek-
szárdi és füzesabonyi csoportok, valamint (a kin-
csekkel tényleg egykorú) magyarádi és Círna-sze-
remlei csoportokhoz köthető.2 Ezután jelenik meg 
a Kárpát-medencében a halomsíros kultúra (B 

kedése 
Рис. 2. Яношхида-Берек. Топография могильника 
Fig. 2. Jánoshida-Berek. The topographie situation of the 

site 

2 Mozsolics, A., Bronzefunde des Karpatenbeckens. 
(Bp. 1907) 124-125. 
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IV).3 B ó n a I. koncepciója szerint azonban a Kár-
pát-medencei középső bronzkori kultúrák folya-
matos fejlődését az e lső halomsíros népcsoportok 
megjelenése zavarja meg. Bizonyos területeken 
ugyan továbbél az őslakosság, anyag i kultúrájuk 
azonban — a kétségtelen genetikai összefüggés el-
lenére — a korábbitól eltér, jól e lkülöníthető. E 
felfogás szerint a koszideri periódus már nem lehet 
a középső bronzkor része, hanem új korszak, a 
késő bronzkor kezdetét jelenti (késő bronzkor Г.), 
melyet a koszideri t í p u s ú kincsleletek földbe kerü-
lése zár le.4 Kovács T . , Kemenczei T. és Kőszegi 
F. szerint a koszideri korszak, mint átmenet i jel-
legű periódus középső bronzkorunk záró szakasza. 
K o v á c s T. döntő bizonyítékokkal a látámasztva 
vázolta fel a Kárpát-medence lehetséges etnikai 
összetételét ebben az időszakban.5 B i zonyos terüle-
tek, pl. a Dunántúl e g y része és a Közép-Tiszavi-
dék népességére — le le tanyag hiányábanjígy^sincs 
adatunk. 

A kiüturális tarkaságnak a halomsíros nép 
tömeges megjelenése v e t véget, egységes színezetű 
le letkomplexumot h o z v a létre az egész Kárpát-
medencében. Mivel ez a leletanyag nagymértékben 
eltér a halomsíros kul túra dél-németországi , cseh-
országi, ausztriai anyagátó l , b izonyossá vált , hogy 
létrehozásában a helyi középső bronzkori lakosság 
is részt ve t t . 6 Az Alföld két távoleső pont ján feltárt 
tápéi és tiszafüredi t e m e t ő az eltérő helyi alapla-
kosságból adódó különbségeket jól reprezentálja.7 

A jánoshidai temető m i n d földrajzi he lyzeté t mind 
le le tanyagát tekintve a tiszafüredihez áll közelebb, 
bizonyos síregyüttesei pedig a Közép-Tiszavidék 
rákóczifalvi típusú kerámiájához kapcsolódnak.8 

A sírok Jánoshidán is vegyes rítusúak. Ez a 
temetkezés i rítusban tapasztalt ket tősség közös 
jel lemzője a Kárpát-medencei halomsíros temetők-
nek. Okainak vizsgálata a kutatás v isszatérő prob-
lémája. A z már nem kétséges, hogy a két ritus 
egymás mellett egy időben létezett, arányát pedig 
az adot t terület etnikai összetétele, eset leg a nép 
társadalmi szerkezete határozta meg. 9 Oberpfalz-
ban a Reinecke В C x —C 2 időszakban a halmok 
alatt csak csontvázas temetkezések ismertek,1 0 

Ausztriában már előfordulnak hamvasz tásos sí-
rok,1 1 Csehországban pedig a ha lot thamvasztás ál-

3 Uo. 125. 
4 jBóna, I., Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre 

südöstlichen Beziehungen. ( Bp. 1975) 9 — 10. 
5 Kovács, T., Acta ArchHung 27 (1975) 297-316. ; 

Kemenczei T., ArchÉrt 95 (1969) 162-166. ; Kőszegi, F., 
Acta ArchHung 20 (1968) 136-141. 

6 Tocík, A., Die Gräberfelder der Karpatenländischen 
Hügelgräberkultur, FA Prag 7 (1964) 54. 

7 Kovács, T., Tumulus Culture cemeteries of Tiszafü-
red. l légFüz Ser. II. 17 (1975) 1 - 3 4 . t . ; Trogmayer, О., 
Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé (Bp. 1975) 1 
61. t . 

8 A temető 136. és 153. sírjában rákóczifalvi típusú 
urnát találtunk. 

8 Kalicz N., HOMK I I (1958) 5 8 - 5 9 . ; Kovács T. 
ArchÉrt. 93 (1966) 1188-189. 

10 Torbrügge, IF., Die Bronzezeit in der Oberpfalz, 
(Kallmünz 1959) Materialhefte zur Bayerischen Vorge-
schichte 13, 5 2 - 5 5 . 

talános gyakor la t tá válik.1 2 F igye lembe véve azt 
a tényt , h o g y a halomsíros kultúra népe a Kárpát-
medencén kívül is ismerte a hamvasztás szokását , 
valószínű, hogy területünkre érve sem egységes rí-
tus szerint temetkezet t . Az a feltevés, hogy a kul-
túra legkorábbi sírjai csontvázasak lennének, egy 
temetőn belül, egy-egy sírra vonatkozóan esetleg 
k imutatható , de nem általánosítható a kultúra 
egészére.13 A kétfé le rítus megoszlásának eredeti 
arányát a he ly i lakosság szokásai nagymértékben 
átalakították. 

Jánoshidán a sírok rítus szerinti megoszlása a 
következő: 135 hamvasztásos sír közül 103 urnás, 
32 szórthamvas (összesen 48 %), a pitosz-temetke-
zésekkel együtt 132 csontvázas sír 47%-ot tesz ki.14 

összehasonlításul a Kárpát-medence különböző 
pontjain feltárt nagyobb temetők közül azoknak 
az adatait ismertetem, melyekről pontos informá-
cióink vannak. Szálkán (Salka) 151 hamvasztásos 
sír mellett 12 csontvázas,15 Tiszafüreden 111 ham-
vasztásos (30,4%) és 132 csontvázas (36%),16 

Rákóczifalván 50 hamvasztásos és 17 csontvázas 
sír került elő.17 A Mezőcsát-hörcsögösi temető 40 
sírja közül mindössze 4 hamvasztásos volt,18 Tápén 
a 32 hamvasztásos sírral szemben 575 csontváza-
sat találtak.19 

A rítus szerinti megoszlás feltétlenül kifejezője 
annak, hogy a helyi középső bronzkori őslakosság 
milyen mértékben vet t részt az új kultúra kiala-
kításában. Elképzelhető, hogy egymással szomszé-
dos ill. topográfiai lag közel f e k v ő települések (te-
metők) etnikai összetételében jelentős különbségek 
voltak. A tápéi t emetőben a csontvázas t emetkezés 
dominanciája az előző perjámosi kultúra meghatá-
rozó szerepét mutatja , de erre utal a velebit i te-
mető hasonló rítus szerinti megoszlása.2 0 A perjá-
mosi és a v a t y a i kultúra elterjedési területének ha-
rán fekvő Kiskundorozsmán és Szeged-Bogárzón a 
hamvasztás n a g y arányát a va tya i kultúra hatá-
sának tulajdoníthatjuk. 2 1 Az új nép, a halomsíros 
kultúra az egész Kárpát-medencében egységesí-
t e t te ugyan az anyagi kultúrát, bejövetelével mint-
e g y betetőzve azt a fo lyamatot , ami a bronzműves-
ségben, valószínűleg csak kétoldali kereskedelmi 
kapcsolatok révén,2 2 már a koszideri időszakban 
elkezdődött , de az egy-egy nép hiedelemvilágában 

11 Willvonseder, К., Die mittlere Bronzezeit in Öster-
reich. (Wien 1937) 5 2 - 5 4 . 

12 Jílková, E.—Rijbová, A.-Saldová, V., PA 50 (1959) 
118. 

13 Kőszegi F., ArchÉrt 91 (1964) 13-14. , Toíík, A., 
i. m. 43—44. 

14 A fennmaradó 16 sír jelképes temetkezés ill. üres 
sírgödör. 

15 Tocík, A., i. m. 43. 
10 Kovács, T., Tumulus Culture . . . 41. 
17 Uo. 41. 
18 Patek, E., MittArchlnst 1 (1970) 119. 
19 Trogmayer, O., i .m. 148. 
20 Brukner, B. Jovanovic, B.—Tasic, N., Praistorija 

Vojvodine. Monumenta Archaeologica 1 (Növi Sad 1974) 
461.; Bóna I., i. m. II . térkép. 

21 Foltiny I., RégFiiz Ser. T: 4 (1957) 11 12. 
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mélyen gyökerező temetkezési szokások megvál-
toztatására ill. egységesítésére a kultúra viszonylag 
rövid időtartama nem volt elegendő.23 Ez azonban 
azt is jelenti, hogy az anyagi kultúra gyökeres vál-
tozása ellenére sem kell feltétlenül az ú j nép nagy 
számbeli fölényére következtetnünk. Ezt még több 
száz sírós temetői sem indokolják, nagy sírszámú 
temetők a középső bronzkorban is keletkeztek 
(Tiszafüred, Dunaújváros),24 ami az előző törté-
nelmi korszak hasonlóan nagy népességszámáról 
tanúskodik. 

A halomsíros temetők rítus szerinti arányainak 
értékelése az Észak-Alföldön ill. a Felvidéken ko-
rántsem ilyen egyértelmű, hiszen e területen a 
koszideri időszakra jellemző etnikai kép sem egy-
séges. Már e tájak nagy részét birtokló késő füzes-
abonyi nép (bodrogszerdahelyi csoport) is — eddig 
tisztázatlan okok miatt — birituálisan temetke-
zett.25 Az egymással szomszédos egyeki és tisza-
füredi ill. a hozzájuk közel fekvő mezőcsáti temető 
igen eltérő rítus szerinti arányaira egyelőre nincs 
bizonyítható magyarázat.20 Az Ipoly-Garam közé-
nek déli része a középső bronzkorban a dunántúli 
mészbetétes kerámia készítőinek szállásterülete 
volt, s ahogy Torma I. bizonyította az esztergomi 
síregyüttes kapcsán, egy részük megérte a halom-
sírosok bejövetelét.27 Erre példa a szőnyi és duna-
almási bordadiszes urna is.28 Tehát az Észak-
Dunántúlon és Délnyugat-Szlovákia bizonyos ré-
szein az észak-dunántúli mészbetétes kerámia népe 
élt még a koszideri korszakban is. A szálkái teme-
tőben a hamvasztás s ezen belül is a szórtham-
vas( !) rítus döntő súlya azt dokumentálja, hogy a 
mészbetétes kerámia népe a halomsíros időszakban 
is jelentős etnikus összetevő lehetett. 

Jánoshida a hamvasztásosan temetkező vatyai 
kultúra elterjedési területének a határán fekszik, 
esetleges meghatározó szerepét ennek ellenére sem 
a hamvasztásos-csontvázas sírok megoszlásának 
aránya, sem pedig a temető kerámiája nem tükrö-
zi. A felsorolt számadatokból az látszik, hogy nem-
csak leletanyagában, hanem a sírok rítus szerinti 
megoszlásában, és így — a fenti gondolatmenetnek 
megfelelően — valószínűleg etnikai összetételében 
is a tiszafüredi temetővel rokon. 

Továbbiakban azoknak az objektumoknak a 
leírását közlöm, melyek, a leletanyagtól függetle-
nül is, a jánoshidai temetőnek az európai halom-
síros körrel való összefüggését dokumentálják. 

22 Kovács, T., FA 28 (1977) 6 1 - 6 2 . 
23 A hazai kuta tásban elfogadott álláspont, hogy а 

halomsíros kultúra élete az i. e. 14. századot töltötte ki. 
Kovács, T., Tumulus Culture . . . 49. 

24Kovács, T., Acta ArchHung 27 (1975) 303-304 . ; 
Bóna I., i. m. 76. 

26 Chropovské), B.—Dusek, M. — Polla, В., Gräberfel-
der aus der älteren Bronzezeit in der Slowakei. (Bratislava 
1960) 335 — 336. Több ku ta tó korábban a hamvasztás 
elterjedését vatyai néptörzsek északra kerülésével magya-
rázta . Mozsolics, A., Acta ArchHung 8 (1957) 141.; 
Kalicz N., i . m . 58.; Kemenczei T. ArchÉrt 90 (1963) 
1 7 7 - 1 7 8 . 

1* 

3. kép. Jánoshida-Вегек. , ,A" — , ,D" körárkos sírok hely-
színrajza 

Рис. 3. Яношхида-Берек. Погребения «А Д», окружен-
ные канавами 

Fig. 3. Jánoshida-Berek. The general plan of graves sur-
rounded by circular ditches ,,A" — , ,D" 

26 Kalicz N. i. m. 58 
27 Torma, I., MittArehlnst 6 (1976) 3 6 - 3 7 . 
28 Bóna, I., i. m. 207. t . 2, 208. t . 15. 
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4. kép. Jánoshida-Berek. Az ,,A" körárkos sír ásatáson 
megfigyelt fol t ja 

Рис. 4. Яношхида-Берек. Пятно погребения «А» с 
канавой 

Fig. 4. Jánoshida-Berek. The spot of grave with circular 
ditch ,,A" <>l)served in course of excavation 

, ,A" k o r á r o k . Belső átm.: 5,2 m, külső átm.: 
6,15 m. Mélysége: 63 — 68 cm, körülötte a bolyga-
tatlan altalaj jelentkezési mélysége: 43 — 53 cm. 
Az ároknak kb. 2/3-át lehetett észlelni. Hozzávető-
leg a centrumában helyezkedett el a 113. sír (3 — 
4 4. kép). 

113. sír. Csontvázas temetkezés, ÉK—DNy. 
Padkás kiképzésű sírgödörben teljesen feldúlt 
csontváz maradványai. In situ csak a két lábfej 
feküdt, helyzetéből nyújtot t testhelyzetre lehetett 
következtetni. A felsőtest helyén sok apró és né-
hány nagyobb méretű borostyán gyöngy valamint 
egy borostyán korong, a lábszár környékén külön-
böző méretű bronz pity kék feküdtek. Valamennyi 
lábujján gyűrű volt (5. kép). 

Leletek. 1. Patkó alakú csüngők, felül függőle-
ges átfúrással, a lyuk mellett 1 — 3 függőleges bor-
dával (7. kéj) 1 — 33). 2. Borostyán gyöngyök. 
Lencse alakú, középen átfúrt (7. kép 45) ós apró, 
szögletes keresztmetszetű gyöngyök (7. kép 46). 
3. Gömbszelet alakú borostyán korong (7. kép 44). 
4. Háromszög keresztmetszetű spirális bronzgyű-
rűk (7. kép 34—43). 5. Spirális csövecskék (7. kép 
47 — 48). 6. Bronztutulusok két lyukkal (7. kép 
49 — 64). 7. Nagyméretű tutulus a szélén körbe-
futó domborított pontsorral (7. kép 67). 8. Vékony 
lemezből készült csüngők, szív alakúak (7. kép 
65 -66 ) . 

„ B " k ö r á r o k . Csak kis részletét lehetett meg-
figyelni, de meglevő ívéből a folytatása is megraj-
zolható. Belső átm.: 6,2 m, külső átm.: 7,3 m. 
Mélysége: 53—58 cm. A szűzföld 52 — 60 cm között 
jelentkezett. Helyzete alapján a 114. vagy a 46. 

о 50 cm 

5. kép. Jánoshida-Berek. Az „ A " körárokkal körülvett 
113. sír 

Puc. 5. Янпшхида-Берек. Погр. 113, окруженное канавой 
« А » 

Fig. 5. Jánoshida-Berek. Grave 113 surrounded by circu-
lar ditch ,,A" 

sír — esetleg mindkettő — tartozik hozzá. Az 
ároktól függetlennek tar that juk a 116. melléklet 
nélküli csontvázas sírt (3. kép). 

46. sír. Urnás. Kerek, 60 cm mély gödörben 
állt az urna, mellette szájjal lefelé fordított fazék. 
A hamvak között bepödrött fejű tű és égett bron-
zok. 

Leletek. 1. Kónikus nyakú, kihajló peremű 
urna, a vállon ujjbenyomkodásos borda, a hasvo-
nal alatt függőleges átfúrású fül (8. kép 15). 2. 
Fazék. Kihajló peremű, a nyakban ujjbenyomko-
dásos borda és négy függőleges állású ék alakú 
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6. kép. Jánoshida-Berek. Az , ,E" objektum helyszínrajza 
Рис. 6. Яношхида-Берек. План объекта „ E " 

Fig. 6. Jánoshida-Berek.Tho generalplan of st ructure , ,E" 

bütyök (8. kép 14). 3. Bepödrött fejű tű (8. kép 
13). 

114. sír. Urnás. Szabálytalan, 70 cm mély gö-
dörben nagyméretű urna, tetejére szájjal lefelé 
tálat borítottak. 

Leletek. 1. Urna. Kihajló peremű, fazék alakú, 
általában a pitosz-temetkezéseknél alkalmazott 
edénytípus. A nyakban ujjbenyomkodásos borda 
(8. kép 7). 2. Felcsúcsosodó peremű tál (8. kép 8). 

„C" k ö r á r o k . Belső átm.: 7,3 m, külső 
átm.: 8,4 m. Mélysége: 71 — 105 cm, körülötte a 
szűzföld 68—82 cm mélységben jelentkezett. Az 
árok keleten 1,4 m-es szakaszon nyitott. Centrumá-
ban helyezkedett el a 118. sír, a 120. sír metszette 
az árkot (3. kép). 

118. sír. Urnás. Kerek, 72 cm mély gödörben 
nagymérer urna, mellette kis csupor és egy bronz-
csákány töredéke, benne a hamvak mellett égett 
bronzok. 

Leletek. t .Urna . Kónikus nyakú, a vállon ket-
tős bütyök, a hason két fül és két bütyök (8. kép 
1). 2. Csupor. Vörösre égett, vastagfalú, kihajló 
peremű kétfülű. Pereme enyhén felcsúcsosodik (8. 
kép 2). 3. Tűzben deformálódott spirális bronz-
gyűrű (8. kép 3). 4. Patkó alakú csüngők töredékei 
(8. kép 4). 5. Bronzcsákány töredéke (8. kép 6). 6. 
Háromszög keresztmetszetű díszített karperec tö-
redéke (8. kép 5). 

„D" k ö r á r o k . Belső átm.: 7,8 m, külső 
átm.: 8,9 m. Mélysége: 61 — 73 cm, környezetében 
a szűzföld mélysége: 51 — 56 cm. ÉK-en 3,5 m-es 
szakaszon nyitott. Centrumában található a 151. 
sír, benne az árokban pedig a 167. és 148. sír (3. 
kép). 

151. sír. Szórthamvas, melléklet nélküli. 
148. sír. Urnás. Ovális, 80 cm mély gödörben, 

az árok vonalában állt az urna. Felső része tönkre-
ment. 1. Urna. Nagyméretű, kónikus nyakú, a has-
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7. kép. Jánoshida-Berek. 1—67. A 113. sír mellékletei. 1:2 
Рис. 7. Яношхида-Берек. 1—67. Инвентарь погр. 113. М : 1 : 2 

Fig. 7. Jánoshida-Berek. 1—67. Finds of grave 113. 1:2 
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Рис. 8. Яношхида-Берек. 1 - 6 . Инвентарь погр. 118. — 7 - 8 . Инвентарь погр. 114. — 9 - 1 2 . Инвентарь погр 
167. — 13-15 . Инвентарь погр. 46. М: 1 , 1 5 = 1 : 1 0 ; 2 , 9 = 1 : 4 ; 3 - 6 , 1 1 , 1 3 = 1 : 2 ; 7 , 1 0 = 1 • 8" 8 1 4 = 1 • 6-

12 = 1 : 12 
Fig. 8. Jánoshida-Berek. 1 — 6. Finds of grave 118. — 7 — 8. Finds of grave 114. — 9 —12. Finds of grave 167 — 

1 3 - 1 5 . Finds of grave 46. 1, 15 = 1:10; 2, 9 = 1:4; 3 — 6, 11, 13 = 1:2; 7, 10 = 1:8; 8, 14 = 
= 1:6; 12 = 1:12 



9. kép. Jánoshida-Berek. A „ D " körárokban feltárt 148. 
sír urnája 

Рис. 9. Яношхида-Берек. Урна из погр. 148, открытого 
внутри канавы «Д» 

Fig. 9. Jánoshida-Berek. The urn of grave 148 excavated 
in circular ditch , ,D" 

vonal alatt ujjbenyomkodásos borda. Pereme 
hiányzik (9. kép). 

167. sír. Urnás, 70 cm mélyen az árokban. Olda-
lára dőlt fazék alakú urnában voltak a hamvak, 
eredetileg egy szájával lefelé fordított tállal borí-
tották le, a hamvak között egy talpas edényke 
volt. A sírban nagyméretű edény darabjai is vol-
tak. 

Leletek. 1. Urna. Nagyméretű, fazék alakú, a 
nyakban ujjbenyomkodásos borda (8. kép 12). 2. 
Fazék. Kihajló peremű, kétfülű, pereme kissé fel-
csúcsosodik, a nyakban ujjbenyomkodásos borda 
(8. kép 10). 3. Tál. Behúzott peremű, 4 helyen fel-
csúcsosodik (8. kép 9). 4. Korsó. Alacsony talpon 
álló magasfülű miniatűr korsó, a hasvonalon bü-
työkkel (8. kép 11). 

,,E' ' á r o k é s с ö 1 ö p s о r. Hossztengelyé-
ben 11 m hosszúságban van feltárva, valószínű 
folytatásában állt sajnos az újkori tanyaépület. 
Rövid tengelyén a belső átm.: 7,4 m, külső átm.: 
8,2 m, melysége: 58 — 73 cm, körülötte a szűzföld 
jelentkezési mélysége: 50 — 60 cm. Az árok a szel-
vény déli sarkában megszakad ill. szabálytalanná 
válik. DNv-on kisméretű, a gávai kultúra lelet-
anyagát tartalmazó gödör metszi. NyÉNy-on az 
árokba van beleásva a 124. sír. 2,5 m-rel beljebb 
az árok F Ny-i ívétől, annak vonalát követve, egy-
mástól 10—15 cm távolságra cölöplyuk-sor húzó-
dik, mely DNy-on az árokkal párhuzamos, az 
ÉK-i oldalon pedig az árokba csatlakozik. Az ob-
jektumon belül, hossztengelyének két oldalán he-
lyezkedett el a 277. és 278. sír. A 276. sírt az árok 
metszette (6. kép). 

124. sír. Urnás. Ovális alakú, 97 cm mély sír-
gödörben állt az urna, körülötte sok faszén. 1. Urna. 

29 Willvonseder, K., i. m. 50 — 52. 
30 Gujanová-Jílková, E., Mittelbronzezeit liehe Hügel-

gräberfelcler in Westböhmen. (Praha 1970) 7. 

10. kéj). Jánoshifla-Berek. Az , ,E" objektum árkában 
feltárt 124. sír u rná ja 

Рис. 10. Яношхида-Берек. Урна из погр. 124, открытого в 
канаве объеута «Е» 

Fig. 10. Jánoshida-Berek. The u m of grave 124 excavated 
in the ditch of s tructure , ,E" 

Kihajló peremű, díszítetlen, a hasvonal alatt 
vékony bevagdosásokkal tagolt borda, melyet 4 
szalagfül szakít meg (10. kép). 

277. sír. Zsugorított csontvázas temetkezés. 
DNy - É K . Gyermeksír. Mélysége: — 140 cm. 
Combtól fölfelé feldúlták. A halott lábánál kis bög-
re, a szétdobált ujjpercek mellett 3 bronzgyűrű 
volt. 

Leletek: 1. Bögre. Kihajló peremű, magasfülű, 
nyomott gömbtestű bögre, nyakán, hasán szabá-
lyos, besimított díszítéssel, hasán három függőle-
ges, enyhén kiugró borda (11. kép 1). 2. Bronzgyű-
rük. Egy sima és egy bordázott lemezgyűrű (11. 
kép 2 — 3), spirális bronzgyűrű (11. kép 4). 

Az ismertetett objektumok kétféle összefüggés-
ben, két oldalról megközelítve értékelhetők. Törté-
neti-etnikai szempontból lényeges kérdés, hogy 
hogyan kapcsolódnak a halomsíros kultúra nagy 
európai komplexumában a többi temetőben ismert 
temetkezési módokhoz. Másrészt bizonyos társa-
dalmi, esetleg kronológiai értelmet nyert funkció-
juk tisztázása a jánoshidai temetőn belül. 

A Közép-Duna-medencén kívül Dél-Németor-
szágban, Csehországban, Ausztria nagy részén a 
halomtemetkezés a kultúra fontos ismertetőjegye. 
A halom nélküli sírok elterjedése Willvonseder, K. 
alapján Alsó-Ausztria északi részére korlátozó-
dik.29 Jílková, E. megállapítása szerint is a halom-
síros kultúra különböző helyi alapokból kifejlődött 
csoportjait a Rajnától a Nyugati-Kárpátokig hú-
zódó nagy területen a közös gazdasági bázis és a 
bronzművesség mellett a halomtemetkezés szo-
kása kapcsolja össze.30 A Kárpát-medencében ezzel 
szemben csak néhány halomsír ismert.31 Ezért fon-
tosak a jánoshidai körárkok; jelentőségük megíté-

31 B. Häusel ezt csuj)án kult árhatásnak tulajdonít ja . 
Hansel, В., Beiträge zur Chronologie der mittleren 
Bronzezeit im Kurpatenbeeken. (Bonn 1968). 167 —168. 
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éséhez az Európa különböző pontjain feltárt hal-
mok belső felépítése, szerkezete a kiindulópont. 
Közös vonása ezeknek a tumulusoknak, hogy vala-
milyen kőkonstrukciót rejtenek magukban. Will-
vonseder, K. csoportosításában három típus szere-
pel. A kőpakolás a halom alakjával egyezik (pl. 
Gmunden),32 vagy a halom alatt, annak peremé-
nél kb. 1 m széles kőgyűrű húzódik, a centrumá-
ban pedig a sír körül egy kissebb kör alakú kőpa-
kolás található (pl. Winklarn 3. sír).33 Gyakran a 
halom alatt levő sírgödröt bélelik ki kővel (pl. 
Grosshöflein-Föllik 8. lelőhely).34 A kőpakolás 
Oberpfalzban is fontos alkotórésze a halmoknak. 
Gyakran a sírokat csak szabálytalan kőkupacok 
borítják, de elsősorban a halom alatti kőgyűrűk 
előfordulása az általános. Egy vagy több sírt is 
körülvehet. Falszerű kőgyűrű esetenként a halmot 
kívülről övezi.35 A csehországi halmokban is elő-
fordul a kőpakolás minden variációja: az egyes sí-
rokat borító kőhalmok, szimpla kőgyűrű, kettős 
kőgyűrű a középpontban kőpakolással.36 A Kár-
pát-medencében a szálkái temetőnek csak egy sír-
ját borítja halom, alatta 5 —6 m átmérőjű kőgyűrű 
(181. sír).37 A kicsindi (Malá nad Hronom) 34. sírt 
hasonló felépítésű tumulus fedi.38 

Ez az európai rézkorban kezdődő szokás éppen 
a középső ill. a késő bronzkor idején válik — a 
halomsíros kultúra elterjedési területén kívül is 
általánossá. Illusztrálására néhány példa. Lengyel-
ország területén a pre-lausitzi időszakban is jellem-
ző az előbbiekkel teljesen azonos kőkonstrukcióval 
(pl. Golowice, Wielka Lipa, Grabonog stb.)39 

Nyugat-Szerbiában ill. a Szávától délre a Drina 
völgyében feltárt halmok alatt is kőpakolás volt.40 

Az Égeikumban az első tumulus-temetkezések 
a korai helladikumban jelennek meg, a halmok 
alatt kőgyűrűvel (Leucas — EH II).41 A mykenei 
aknasírok időszakában épülnek a tumulusok alatt 
az első kupolasírok majd dromosok (pl. Kakova-
tos,42 Peristeria),43 és ez a fajta temetkezés a Bal-
kán-félszigeten a késő helladikum végéig tart,44 

tehát az i. e. 14. században a Kárpát-medencei 
halomsíros korszakkal egy időben (LH I l la ) is.45 

Pl. Karaphora, Vrana.40 

Ezek az Európa különböző pontjairól kiraga-
dott példák mutatják, hogy a halomtemetkezés 
általában véve nem köthető sem korszakhoz sem 
etnikumhoz, adott területen, meghatározott időben 
azonban jellemző lehet egy-egy kultúra temetkezé-

32 Willvonseder, К., i. m. 45 — 47. 1. kép. 
33 Uo. 47 — 48. 2. kép. 
34 Uo. 49 — 50. 3. kóii. 
35 Torbrügge, W., i. m. 50 — 51, 82 — 83. t . 
36 Őujanová-Jüková, E. i. m. 116-117. t . 
37 Tocík, A., i. m. 36 — 37. Csak a leírásban szerepel 

halom, a rajzon síktemetkezés látható: 3. kép 6 — 7. 
38 Uo. 41. 
30Machnik, J.—Gediga, B.—Miskiewicz, J.—Hensel, 

W., Wczesna epoka brqzu. (Wroclaw 1978) 138 -141 . 
40 GaraSanin, M.—Garasanin, D.. Zbornik radova 

Narodnog Muzeja I I I (1962) 66 — 68.; Kosoric, M., Kul-
turni, etnicki i hronoloski problemi ilirskih nekropola 
Podrinja. (Tuzla 1976) 83 — 84. A közölt halmok különbö-
ző korúak. 
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1 1. kép. János)iida- Berek. I —5. Az „ l i " objektumon belül 
feltárt 277. sír mellékletei 

Pnc. 11. Яношхида-Берек. 1 - 5 . Инвентарь погр. 277, 
открытого на территории объекта „ Е " 

Fig. 11. Jánoshida-Berek. 1 - 5 . The finds of grave 277 
excavated withing structure , ,E" 

si módjára, jelen esetben a halomsíros kultúráéra. 
A halomtemetők hiánya a Közép-Duna medencé-
ben e nép bejövetelét nagy számban megélő helyi 
középső bronzkori lakosság eltérő hagyományai-
nak tulajdonítható elsősorban. Az okok között 
azonban nem hagyható figyelmen kívül a speciá-
lis, kizárólag erre a tájegységre jellemző földrajzi 
környezet sem, mely az Alföldön ós Kisalföldön, 
a tumulusok belső felépítését szem előtt tartva, 
a kő teljes hiányában és az alig néhány méteres 
relatív szintkülönbségben nyilvánul meg. A hal-
mok hiányából tehát történeti következtetések 
nem vonhatók le. 

41Dickinson, О. Т. Р. К., The Origins of Mycenean 
Civilisation. (Göteborg 1977) 59. 

42 Buchholz, H-G.—Karageorghis, V., Altägäis und 
Altkypros. (Leipzig 1972) 42. 

43 Hooker, J. T., Mycenaean Greece. (London — 
Boston 1976) 5 5 - 5 6 . 

44 Buchholz, H-G.— Karageorghis, V., i. m. 40. 
45 A hazai kuta tásban általánosan elfogadott abszo-

lút datálást használom. Hansel, В. a halomsíros idősza-
kot az i. e. 16. századra teszi. Hansel, В., Jahresbericht 
des Insti tuts für Vorgeschichte der Universität Frank-
fur t а. M. (1977) 8 7 - 1 0 0 . 

46 Schachermeyr, F., Die Mvkenische Zeit (Wien 
1976) 97, 146., 16, 38. kép. 
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A felsorolt temetkezésekben alkalmazott objek-
tumok (halom, kőgyűrű, kőpakolás, tholos sőt a 
mykenei sírkerületek) közös vonása a kör alap-
rajz. Hátterében bizonyára őstörténetünk egészen 
korai időszakába visszanyúló túlvilághit áll. Ebbe 
a képbe illeszkednek bele a jánoshidai körárkok is, 
ill. az összefüggéseket a Kárpát-medencei késő 
bronzkorra leszűkítve, a halomsíros kultúra tumu-
lusaival való kapcsolatot bizonyítják. Kőben sze-
gény Alföldünkön a halmok alatt talált kőgyűrűk 
helyi megfelelőinek tekinthetők. A kőgyűrű szere-
pét nem elsősorban az árok, hanem eredetileg a 
part jára hányt földből kialakított sánc töltötte lie. 
Az ovális árok (sánc) funkciója is hasonló lehe-
tett — ovális alakú halmok kivételesen előfordul-
nak a temetkezések között (Mantlach,47 Thori-
kos)48; tartós építménnyel (cölöp-kerítéssel) való 
helyettesítése arra utal, hogy ezt a funkcióját 
hosszabb ideig megtartotta. 

A körárkok analógiáit, éppen a földrajzi kör-
nyezet meghatározó jellege miatt csak a Kárpát-
medence sík vidékein kereshetjük. Eddig csak a 
közöletlen makiári temetőben fordult elő.49 A ma-
gyarádi kultúra koszideri periódusra datált Dolny 
peteri temetőjében azonban hat ilyen körárkot 
találtak: a 7., 9., 20., 21. és 25. sír körül, s ez a 
temető halomsíros kultúrával való intenzív kapcso-
latának újabb bizonyítéka.50 

A jánoshidai árkok temetőn belüli értékelésénél 
egymáshoz és a többi sírhoz viszonyított helyze-
tük a kiindulópont. A közvetlenül egymás mellett 
levő „A"—„C" körárkok a közelben fekvő „ D " 
árokkal sort alkotnak (3. kép). A „C" és , ,D" árkot 
metsző sírok sztratigráfiai bizonyítékai az árkok 
korábbi keletkezésének. A körárkoktól DK-re, 
mintegy 30 m-re találtunk rá az E objektumra (6. 
kép). Utóbbi tehát nemcsak alakjában tér el, ha-
nem az A—D árkoktól topográfiailag is elkülönül. 
A 276. sírral való viszonya alapján a sír a korábbi. 

Az A—D árkok egymáshoz való közelsége arra 
utal, hogy e temetkezések időpontja között nem 
lehetett nagy különbség, tehát a jánoshidai teme-

tőnek gyakorlatilag azonos periódusát képviselik. A 
továbbiakban az a kérdés, hogy megnyilvánul-e ez 
az egyidejűség az árkokhoz tartozó sírok leleta-
nyagában. 

Az A körárokhoz tartozó 113. sír patkó alakú 
csüngőinek (7. kép 1 — 33) párhuzama legkorábban 
a koszideri típusú leletegyüttesekben tűnik fel, de 
ekkor még ritka ékszernek számít (Orosipuszta,51 

Dolny Peter,52, Várgede (Hodejov) I. kincs).53 

Gyakorivá a halomsíros korszakban válik. Elő-
fordul Tápén,54 Tiszafüreden,55 Szeged-Bogárzón,50 

Egyeken,57 Blazicén,58 Morvaországban.59 Megta-
lálható a pilinyi kultúrkörben Kemenczei T. meg-
állapítása szerint a korai és BD korú leletegyütte-
sekben egyaránt (Detek, Halmaj,60 Zagyvapál-
falva,61 Safarikovo).62 A patkó alakú csüngők egy-
egy példánya eszerint közelebbi kormeghatáro-
zásra nem alkalmas. Figyelemreméltó viszont a 
jánoshidai 113. sírban tapasztalt nagy számuk. A 
képen látható, hogy a 33 csüngő minden darabja 
más, tehát különböző öntőmintával készült,63 ami 
e csüngőtípus nagy tömegű gyártására utal. Annak 
ellenére,' hogy egy-egy darab a késő bronzkor 3-
ban is előfordul, használatuk ilyen mértékű gya-
korisága valószínűleg csak egy bizonyos időszakhoz 
köthető. A tiszafüredi temetőben — 2 kivételtől 
eltekintve — a Kovács T. által korainak megha-
tározott sírokból származnak, a biztosan fiatalnak 
tartott együttesekből viszont hiányoznak. A tisza-
füredi temető és a jánoshidai 113. sír tapasztalatai 
együttesen ahhoz a következtetéshez vezetnek, 
hogy a patkó alakú csüngők „nagy divatja" a 
halomsíros kultúra korai időszakában volt.65 

A spirális bronzgyűrűknek viszonylag ritka vál-
tozatai a 113. sírban talált háromszög keresztmet-
szetű típusok (7. kép 34—43),66 általánosan elter-
jedt viszont e gyűrűfajtának a körszelet vagy kör 
keresztmetszetű variánsa a középső bronzkortól a 
késő bronzkor végéig terjedő időszak leletegyüt-
teseiben.67 A halomsíros temetőkben is gyakori.68 

A szív alakú csüngő a Reinecke В Cx—C2 idején 
a Kárpát-medencében és a Cseh-oberpfalzi körben, 

"Torbrügge, IV., i. m. 52., 83. t . 
48 Dickinson, О. T. P. К., i. m. 60. 
49 Szabó J. Gy., RégFüz Ser. I : 16 (1963) 23. 
50 Dusek, M., Bronzezeitliche Gräberfelder in der 

Südwestslowakei. (Bratislava 1969) 50. 4. kép, 79. 18 — 
20 kép; Kovács, T., Acta ArchHung 27 (1975) 208 — 310. 

51 Mozsolics, A., Bronzefunde . . . 276., 70. t . 4 — 6.; 
Tompa, F., BRGK 2 4 - 2 5 (1924-35) 34. t . 2 7 - 2 9 . 

62 Dusek, M., i. m. 70, 14. kép 14. 
53 Mozsolics, A., B r o n z e f u n d e . . . 176.; Furmánek, 

V., SA 25 (1977) XXII . t . 3. 
54 Trogmayer, О., i . m . 17. t . 189., 25. t . 280., 29. t . 

326.; A hetényi sírból is származik egy darab, Mozsolics, 
A., Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. (Buda-
pest 1973) 254. 

55 Kovács, T., Tumulus Culture . . . 3. t . 27., 5. t . 56., 
12. t . 143., 15. t . 160, 161., 17. t . 172, 175., 24. t . 258., 
29. t . 308. 

56 Foltiny, I., i. m. VII I . t . 5. 
57 Kovács T., 1966, i. m. 166, 5. kép. 
58 Novotná, M., Die Bronzehortfunde in der Slowa-

kei. (Bratislava 1970) 25. 4. kép. 

59 Furmánek, V., SA X X I (1973) 49, 16. kép, 37, 8. 
kép, 81, 41. kép. 

60 Kemenczei T., 1969, i. m. 170, 175, 6. kép 8, 10. 
kép 9., 182. Uo., Acta ArchHung 19 (1967) 292 — 293. 

64 Uo. X X I . t . 3., 5., 7., XXVI. t . 10., XXVII . t . 4. 
82 Furmánek, V., 1977, VI. t . 1 — 2. 
63 Gazdapusztai, Gy., Acta ArchHung 9 (1958) 277., 

IV. t . 1., V. t . 6., VI. t . 1, 8. Az idézett képeken látható, 
hogy egy öntőmintában általában több egyforma apró 
tárgy készült. 

64 Kovács, T., Tumulus Culture . . . 46. 
65 Több korszakon á t változatlan bronztípusoknál, 

elsősorban ékszereknél, ki lehet muta tn i gyakoriságuk 
alapján azt az időszakot, amikor leginkább használatban 
voltak. Tehát nagy számuk datáló értékű lehet egy lelet-
együttesen belül, melyben ilyenformán a kor divatja tük-
röződik. 

66 Tompa, F., i. m. 45. t . 29. 
67 Mozsolics, A., Bronze und Goldfunde . . . 54. 
68 Trogmayer, О., i . m . 73, 240, 252, 301-302 , 324, 

500, 656. sír; Kovács, T., Tumulus Culture . . . 7, 98, 143, 
163, 307, 308, 347, 354. sír. 
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ill. Morvaországban egyaránt elterjedt viseleti 
tárgy volt.69 (7. kép 65—66). A típus később is 
(tovább)él. A bronzkori leletegyüttesekben nagy 
tömegben előkerülő bronzpitykék és spirálcsövek 
(7. kép 49 — 64; 47 — 48) sem datáló értékűek. A 
Kárpát-medence késő bronzkori lelőhelyeiről eddig 
nem közöltek a 113. sír nagyméretű díszített tutu-
lusához (7. kép 67) hasonlót, annál gyakoribb azon-
ban területünkön kívül.70 A jánoshidaival analóg, 
szélén domborított pontsorral díszített darabokat 
Jilkova, E. Csehországban a Reinecke EB-re jel-
lemzőnek tartja.71 

A borostyán gyöngyök a neolitikumtól a bronz-
korig Európa-szerte lényegében változatlan for-
mában készültek. A lencse alakú, hengeres vagy 
gömbölyű típusok egyaránt elterjedtek.72 A Kár-
pát-medencében nagy számban a középső bronz-
korban tűnnek fel.73 A nagyméretű borostyán ko-
rong megfelelői a Baltikum vidékén a legkorábbi 
időktől ismertek (7. kép 44), díszített változatait 
egyes kutatók napszimbólumnak tartják.74 

A 118. sír háromszög keresztmetszetű, díszí-
tett karperecének (8. kép 5) előzménye az azonos 
mintájú, gömbszelet keresztmetszetű típus, mely 
közvetlenül a koszideri időszak után lépett fel, 
valamivel később a háromszög keresztmetszetű, de 
a halomsíros kultúra egész elterjedési területén 
megtalálható a Reinecke BCt—C2 idején.75 Hosszú 
életű típus a 46. sír bepödrött fejű tűje is (8. kép 
13). 

A kónikus nyakú jellegzetes halomsíros urnatí-
pus nyakban kis bütyökkel díszített ritka változa-
tának (8. kép 1) egy-egy analógiája minden halom-
síros korú temetőben megtalálható (Tápé,76 Sze-
ged-Bogárzó,77 Egyek,78 Szalka79 stb.). Általában 
idősebbnek tar t ják, mint a gyakoribb, nyakban két 
füllel ellátott típust.80 A csehországiak Jilkova, E. 
szerint a BB-re jellemzőek.81 

A jánoshidai 46., 148. és 124. sír urnái lényegé-
ben azonos típus különböző variánsai (8. kép 15., 
9. kép, 10. kép). Tápéról hiányzik, más leletegyüt-
tesekben gyakori. Tocík, A. mutatot t rá helyi ere-
detükre. Az urna hasvonalát díszítő négy fül is helyi 
középső bronzkori jellegzetesség.82 

A 114. és 167. sír fazeka is Kárpát-medencei 
eredetű, előképe a korabronzkortól kezdve ismert, 

leggyakrabban a pitosz-temetkezéseknél használ-
ták83 (8. kép 7, 12). A 167. sír magas fülű csupra 
(8. kép 10) az egyik leggyakoribb típus a halomsí-
ros kultúra temetőiben. Kalicz N. hívta fel a figyel-
met valószínű lokális összefüggéseire.84 Hasonló, de 
ritkább változat a 46. sírban talált csupor (8. kép 
14). 

A halomsíros kultúrkörben gyakori csúcsos pe-
remű tál Kárpát-medencei változata a 114. és 167. 
sír tála (8. kéj) 8, 9).85 Archaikus forma a 167. sír 
kis talpas korsója (8. kép 11), díszített változatai 
gyakoribbak és a bodrogszerdahelyi csoport kerá-
miájára vezethetők vissza.86 

Az ovális sírkerületen belül elhelyezkedő 277. 
sír gazdagon díszített bögréjéhez (11. kép 1) hason-
ló darabokat a tápéi temetőben láthatunk, talpas 
változatai Bodrogszerdahelyről ill. az észak-alföldi 
halomsíros temetőkből ismertek.87 A bordázott és 
sima lemezgyűrűk a R BCj—C2 idején a halomsí-
ros kultúra legdivatosabb gyűrűi, a sír korára vo-
natkozóan nem nyújtanak támpontot (11. kéj) 
2 - 3 ) . 

A jánoshidai temető szóban forgó síregyliftesei-
nek analízise után vissza kell kanyarodnunk a 
kiindulóponthoz, az árkos temetkezések relatív 
időrendjének megállajútásához. A leletanyagot — 
amint kiderült — a kerámia- és fémtípusok hosszú 
használata miatt hiába fogtam vallatóra. A 113. 
sírt azonban, ú j módszer lehetőségét is felvetve 
egyúttal, a patkó alakú csüngők nagy tömege 
miatt, a halomsíros kultúra korai időszakába he-
lyeztem. A körárkok datálásához tehát a következő 
tényeket lehet felsorakoztatni: 1. az „A" —„D" 
körárkok egymáshoz viszonyított helyzete egyide-
jűségük bizonyítéka; 2. a sztratigráfiai megfigyelé-
sek alapján a környezetükben levő síroknál koráb-
ban keletkeztek. 3. a 113. sír a halomsíros kultúra 
korai időszakára datálható. E három momentum 
együttesen azt bizonyítja, hogy a körárkos temet-
kezések a jánoshidai temető legkorábbi sírjaihoz 
tartoznak. Későbbi periódus emléke a körárkoktól 
távoleső ovális alakú „ E " objektum, amit a 276. 
sírral való sztratigráfiai helyzete is tanúsít. 

Mivel a temetőben nem általános a körárkos 
temetkezés, az árkoknak bizonyára megkülönböz-
tető szerepe is volt. A 113. sír kivételes gazdagsága 

69 Mozsolics, A., Bronze und Goldfunde . . . 62 — 53.; 
öujanová-Jílková, E., i. m. 87, 60. kép; Furmánek, V. 
SA X X I (1973), 44. kép. 

70 Torbrügge, IF., i. ni. 95., 81. t .; öujanová-Jílková, 
E., i. m. 39. t . A/13 
71 Uo., Típustábla. 
72 Bohnsack, D., Documenta Archaeologica 1956, 11. 
73 Mozsolics, A., Bronzefunde . . . 254. 48. t . 1 — 20. 
74 Sturms, E., Documenta Archaeologica 1956. 11. 
75 Mozsolics, A., Bronze imd Goldfunde . . . 4. t . 3a, 

168 — 169.; Furmánek, V., SA X X I (1973) 142.; Bóna I. 
HOMK I I I (1963) 19., TH. t . 7 — 8. 

74 Trogmayer, 0., i. in. 21. t . 234. 
77 FoÙiny I., i. m. I I . t . 11. 
78 Kovács T., 1966, i.m. 6. kép 5., 7. kép 19., 10. kép 

15., 11. kép 20. 

79 Tocík, A., i. m. X X I X . t . 1. 
80 Kovács T., FA XVII (1965) 70. 
81 öujanová-Jílková, E., i. m. Típustábla. 
82 Kovács T., 1966, i. in. 6. kép 18., 7. kép 6, 12, 18., 

8. kép 21., 11. kép 17., 12. kép 17.; Schreiber В. BpR 
X X I I (1971) 294, 4. kép., Tocík, A., i. m. VIII . t . 1., 
XI . t . 5., XI I . t . 7., XVII I . t . 15., X I X . t . 3, 4 4 - 4 5 . ; 
Bóna, I., i. m. 53. t . 2. 

83 Toóík, A., i. m. 48. 
84 Kalicz N., i. m. 40. j. 
85 Kovács T., 1966, i . m . 194. 
86 Kemenczei T. ArchÉrt 90 (1963) 178 -179. 
87 Trogmayer, O., i. m. 5. t . 44., 10. t . 122., 45. t . 510.; 

Kovács T., 1966, i. m. 21. kép 10, 13.; Chropovskjj, В.— 
Dusek, M.—Polla, В., i. m. V. t . 1., VI I I . t . 5., X. t. 6., 
XIV. t . 2., XVII I . t . 8., X X I I I . t . 7. 

163 



(a rablás ellenére is) ezt igazolni látszik. A többi 
ároknál azonban nem fedezhető fel ilyen össze-
függés. Az ovális árok (sánc) helyettesítése a cölöp-
kerítéssel arra utal, hogy az általa körülvett terü-
letnek kiemelkedő, idővel talán kultikus jelentő-
sége volt. 

A jánoshidai temetővel a halomsíros kultúra je-
lenlétének újabb bizonyítéka került napvilágra. A 
szoros genetikai kapcsolatot az európai halomsíros 

körrel az ismertetett körárkos temetkezések még 
jobban alátámasztják. A temetkezési rítus külön-
böző lelőhelyeken tapasztalt eltérései vezettek arra 
a megállapításra, hogy a megjelent nép, egész kor-
szak fejlődését meghatározó, döntő fölényét nem 
túlereje, hanem gazdasági-társadalmi felépítésének 
jellege biztosította. 

R. Gsányi Marietta 

ПОГРЕБЕНИЯ, ОКРУЖЕННЫЕ КАНАВАМИ В МОГИЛЬНИ КЕКУЛЬТУРЫ КУРГАННЫХ 
ПОГРЕБЕНИЙ У Д. ЯНОШХИДА 

Резюме 

В д. Яношхида (комитат Сольнок) было открыто 278 
погребений биритуального могильника культуры курган-
ных погребений, который датируется периодами Р В 
Ct—С2. были раскопаны погребения, окруженные кака-
вами, и также остатки погребального сооружения. Соот-
ношение обряда трупосожжения и трупоположения: 135: 
132. Соотноше ние обряда в могильниках культуры кур 
ганных погребений всегда выражает роль местного насе-
ления эпохи средней бронзы в создании новой культуры и 
из этого вытекает, что несмотря на коренное изменение 
материальной куль туры мы не можем считаться значи-
тельным численным преобладанием нового населения 
культуры круганных погребений. 

Могилы, окруженные канавами в Яноихиде (круг-
лые канавы А—Д, овальная канава «Е» и частокол: рис. 
3—6) документируют явные связи с другими памятника-
ми культуры курганных погребений Европы. Окружные 

канавы на территории венгерской низменности, бедной 
лесом, вероятно соответствуют каменным кругам под 
круганами, найденные повсюду в Европе. Подобнее функ-
ции мы можем приписать и овальной канаье с частоко-
лом. Вещи, найденные в погребениях, относящихся к ка-
навам, принадлежат типам, бывшие чрезвычайно долго в 
употреблении и поэтому не могут быть датирующими. 
Подковообразные подвески из погр. 113 вследствии их 
многочисленности и по часто встречаемым аналогиям мо-
гут быть отнесены к раннему периоду культуры курган-
ных погребений. Это и также стратиграфия круглых 
канав «А—Д» указывают на то, что могилы, окруженные 
канавами, относятся к раннему периоду могильника. 
Канава овальной формы относится к более позднему 
периоду. 

AÍ. Р. Чани 

GRAVES SURROUNDED BY DITCHES I N T H E JÁNOSHIDA C E M E T E R Y OF T H E TUMULUS 
GRAVE CULTURE 

Summary 

Two hundrod and seventy eight graves of a cemetery 
of the Tumulus Grave Culture were excavated at a site 
known Berek in the bounds of Jánoshida of S/.olnok 
County between 1974 and 1979. These graves represent 
only a certain part of the full cemetery. Circular ditched 
burials and the remains of a funeral construction also 
came to light in course of the excavations. The correlation 
between the burial rites and the ethnic composition of the 
Tumulus Grave Culture comes up again providing data 
for certain historical conclusions indicating this prelimi-
nary report linked to these finds. 

Similarly to the other Tumulus Gravo cometeries 
of the Carpathian Basin the graves of the Jánoshida 
cemetery are also of mixed rites. Since the people of the 
Tumulus Grave Culture in other areas of Europe also 
knew the cremation rite, 1 0 - 1 2 it is very likely tha t they 
used mixed rites upon arriving to our region. The original 
ratio between the two rites had been drastically changed 
according to the customs of the local population. The 
ratio between the cremation and skeletal graves in the 
Jánoshida cemetery is 135 to 132. The same ratio is 151 
to 12 at Salka; 111 to 132 at Tiszafüred, 50 to 17 at 
Rákóczifalva, 4 to 36 at Mezőcsát, 32 to 575 at Tápé. 1 5 - 1 9  

The distribution by rite is the expression of the rate of 
the participation on the pa r t of the Middle Bronze Age 
population in the formation of the new culture. The 
dominat ion of the skeletal rite in the cemeteries of Tápé 
and Velebit, and the high ratio of the cremation rite at 
Kiskundorozsma and Szeged-Bogár/.ó can be considered 
the influence of t he previous Perjámos and Yatya cultures 
respectively.2 0 - 2 1 The evaluation of cemeteries by rite 

in the northern Plains and the Highlands are made more 
difficult by the fact t hat the ethnic picture characteristic 
to the Koszider period is not at all united. Even the people 
of the Streda nad Bodrogom group of this area used biri-
tual burials. The people of the Transdanubian Lime Inc-
rusted Pot tery lived in the southern area between the 
Ipoly and the Garam during the Middle Bronze Age. A 
few of them, as proven by the Esztergom grave find, lived 
to see the coming of the Tumulus Grave Culture people. 
The definite ratio of the cremation (scattered ashes !) rite 
of the cemetery of Szalka shows tha t the people of the 
Lime Incerusted Pot te ry was of great ethnic importance 
even during the time of the Tumulus Grave Culture. This 
however means also t h a t we need not conclude to a nume-
ric dominance of the new people even though the material 
culture changed drastically. The cemetery of Jánoshida is 
related to the Tiszafüred cemetery both in distribution 
according to rites and most likely in its ethnic composition 
as well. 

The ditch burials excavated a t Jánoshida ( „А" — 
„ D " circular ditch — graves 113, 46, 114, 118, 148, 167; 
, ,E" oval ditch and post fence — gravos 124, 277; Fig. 6) 
are the documents of the close link with the European 
Tumulus Grave cultural circle. To evaluate their signifi-
cance our background is the interior structure of the 
tumulus graves, excavated at different sites of Europe. 
The mutual characteristic of the tumul i known from the 
Copper Age on in all of Europe hide some kind of a stone 
construction inside. Stone rings, stone packing, or the 
Aegean tholos-dromos structures.3 2 - 4 6 The tumulus burial 
cannot be linked neither to period nor to ethnic groups. 
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The lack of large tumulus cemeteris in the Middle Danube 
Basin is due on one hand to different traditions of the 
local Middle Bronze Age population, on the other hand 
to its special geographic surroundings (the total lack of 
stone and the very few meters of level difference in the 
Great Plain and in the Plain in Northwestern Hungary). 

The mutual characteristic of the structures used in 
burials is the circular ground-plan (tumulus, stone ring, 
tholos, and even more so, burial sanctuaries). The János-
hida circular ditch fits into this picture and could be 
considered the parallels in our stone poor Plains to the 
stone rings found mider tumuli of the Tumulus Grave Cul-
ture. The function of the oval ditch-fence could be the 
same, as indicated by the rare oval tumuli in Europe.47"48 

Circular ditches came to light in the yet unpublished 
Maklár cemetery, furthermore six such circular ditches 
were found in the Dolny Peter cemetery of the Madarovce 
culture dated to the Koszider period which is new eviden-
ce to the intensive link between the Tumulus Grave Cul-
ture and the cemetery.49"50 

The relative position of the circular ditches of the 
Jánoshida cemetery is the background for evaluation 
within the cemetery. The proximity of circular ditches 
, ,A" — , ,D" indicates tha t there is no significant t ime dif-
ference among them, thus representing practically the 
same period of the cemetery. This, however, does not 
concern structure „E" , lying at quite a distance. And then 
it has to be investigated whether this contemporaneity 
expresses itself in the find material belonging to the 
ditches. 

The parallels of the horseshoe shape pendents (Fig. 
7: 1 — 33) of grave 113 belonging to circular ditch , ,A" 
occur from the Koszider period to the R BD period.51"62 

Their large number in the grave however is unusual. 
Since they come from different moulds it is indicated 
t h a t they were mass produced. Such ratio of frequency 
links them to a certain period, according to their occu-
rance in the early Tumulus Grave Culture finds of Tisza-
füred, to the early period of the Tumulus Grave Culture.04 

The other bronze objects are also of types of long 
use, not fit for dating.60"71 (Fig. 7: 34 — 43, 47 — 48, 4 9 - 6 4 , 
67; fig. 8: 5,13). The amber beads are neither of dating 
value (fig. 7: 44 — 46)72"74 Chronological evaluation of 
pot tery types, like the bronzes, is not possible since their 
use extended to the full period of R BCi—C.,.77-87 

The following data are rendered to the determination 
of a relative chronology of the circular ditch burials at 
Jánoshida: 1. The situation of circular ditches , ,A" — , ,D" 
(fig. 3) proves their contemporaneity; 2. According to 
strat igraphie da ta they precede the graves in the neigh-
bourhood: 3. Grave I 13 can be dated to the Early period 
of the Tumulus Grave Culture. Conclusively the graves 
surrounded by circular ditches in the Jánoshida cemetery 
belong to the earliest graves here. The oval ditch is of 
a later period (fig. 6) and the substitution by a post fence 
indicates that the rising area it surrounded might have 
had some cultie meaning in time. The unusual richess of 
grave 113 (proven by its robbing as well), the circular 
ditches in each case focus our at tention to their distin-
guishing role. 

M. R. Csányi 
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RÓMAI JELZÜTORNYOK ÉS A LIMES-ÚT INTERCISA TÉRSÉGÉBEN 

Nemrégiben sikerült kimutatni, bogy Interci-
sától délre nem egy, hanem két időszak jelzőtor-
nyaival és a hozzájuk tartozó, eltérő vonalvezetésű 
limes-úttal kell számolnunk.1 Már a légifényképek 
tanulmányozásából is kiderült, hogy a régóta is-
mert tornyok és a hozzájuk tartozó egyenes vonal-
vezetésű út a későbbi, a csak egy árokkal övezett, 
egymástól nagyobb távolságra fekvő tornyok és a 
hozzájuk kapcsolható, S-alakban kanyarodó út pe-
dig a korábbi, de ebből sem pontos időbeli helyze-
tüket, sem építési sajátságaikat nem lehetett meg-
állapítani. Ezekre a kérdésekre egy 1979-ben le-
folytatott kisebb ásatással kíséreltünk meg fele-
letet kapni, melynek során mindkét jelzőtorony-
típusból föltártunk egyet — részlegesen — Kis-
apostag közelében.2 

Intercisa-10. jelzőtorony 

A 10. jelzőtorony a mai 6. számú országút 
77,1 km pontjától nyugatra van 122 méterre, és 
egy domb keleti kiszögellésén helyezkedik el. Déli 
oldalán egy kisebb vízmosásos horhos van, északi 
oldala a Kisapostagon is átfolyó patak völgyére 
néz (1. kép; vö. Visy (1978) 12. kép). Középpont-
jának szintje a jelenlegi, mintegy 2 m magas töl-
tésen futó út szintje fölött van 650 cm-rel. A ko-
rábbi jelzőtornyok egyik jellegzetességének tűnt a 
légifelvételeken, hogy árkuk nem négyzetes, ha-
nem rombikus területet övez. A feltárás meggyő-
zött arról, hogy ez a megfigyelés helyes volt, mivel 
a 10. torony árokszakaszai mintegy 76 és 104 
fokos szöget zárnak be egymással. A jelenségre 
nehéz magyarázatot találni, mivel a terepalakulat 
és a domborzat sem látszik ezt különösebben in-
dokolni. 

A feltárást két, egymásra merőlegesen húzott, 
1 m széles kutatóárokkal végeztük, amelyek a kö-
zéppont közelében metszették egymást. A kutató-
árokkal négy /ossa-metszetet nyertünk, amelyek-
kel meg lehetett határozni a jelzőtorony területét. 
Eszerint az árok tengelye egy 42 m alapú és 47,7 m 
magasságú rombikus területet határolt. Az árok 
relatív és abszolút mélysége, valamint észlelt leg-
nagyobb szélessége a következő volt. 

Mrtlativ Mabszolót Sornál. 

Észak 345 cm — 270 cm 655 cm 
Dél 262 cm — 392 cm 405 cm 
Kelet 307 cm -382 cm 475 cm 
Nyugat 288 cm — 211 cm 550 cm 

Az árkok betöltése meglehetősen homogén, 
löszhumusz keverék volt, elsősorban alsó részüknél 
voltak jól elkülöníthető világosabb és sötétebb 
sávok. Lelet alig volt bennük, a néhány cserépen 

és állatcsonton kívül néhány öklömnyi kődarab 
volt a föltárt szakaszokban. Az északi fossa betöl-
tése némileg eltért a többiétől, mivel sokkal kemé-
nyebb és sötétebb volt azokénál, de ez nem égés 
következménye volt, hanem egy számunkra isme-
retlen okból történhetett így. Ugyanennek a fossá-
nak a déli oldalában egy, a rézsűből vízszintesen 
befúrt, helyenként égett oldalú üreg ágazott ki. 
Szabálytalan formája és meglepő hosszúsága alap-
ján állati üreg lehetett, amit még a római korban 
kifüstöltek. 

Sajnos a torony maradványait nem sikerült 
megfigyelni, jelenlétére egyedül a középső rész 
sötétebb, de leleteket nem tartalmazó talaja utalt. 
Ennek kiterjedése a két kutatóárokban mintegy 

DUNAÚJVÁROS 

INTERCISA 9. 

1 " 
INTERCISA 3. 

KISAPOSTAG 

1. kép. Limes-ú.t térképe Dunaújváros <léli határa és 
Kisapostag között 

Abb. I . K a r t e der Dirnes-Straße zwischen der südlichen 
Gemarkung von Dunaújváros und Kisapostag 

kép. 
Visy Zs., ArchÉrt 103 (1978) 2 4 3 - ; 10, 2, 13, 22. 2 Az 1979. 3. 26 — 4. 11. között lefolytatott ásatás 

anyaga és dokumentációja a dunaújvárosi Intercisa Mú-
zeumban van. 
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Abb. 2. Grundriß des 10. Signalturmes von Intercisa 

18x18 m volt. Az egyetlen, épületre utaló nyom 
egy cölöplyuk volt, amelynek 24 cm volt az 
átmérője és megmaradt mélysége. A sekély mély-
ség arra utal, hogy a római kor óta igen erősen 
lepusztult a jelzőtorony felülete, abból pedig, 
hogy ez volt az egyetlen cölöplyuk, amit talál-
tunk, arra lehet következtetni, hogy a torony, 
amely kétségkívül fából készült, borona falú volt. 
Ezt a véleményt az is alátámasztja, hogy a két 
kutatóárok kereszteződésénél föltárt 6 x 7 méte-
res szelvényben sem találtunk semmilyen épü-
letnyomot, bár az feltétlenül a torony területére 
esett. 

Az ásatás során igen kevés lelet került elő. A 
tegula-töredékek hiánya azt jelzi, hogy a torony 
lefedésére is valamilyen szerves anyagot használ-
tak, föltehetőleg zsindelyt. A néhány edénytöre-
dék a torony használati idejére enged csak követ-
keztetést levonni, építési idejére nem. A leleteket 
néhány állatcsont és a már említett kis kődara-
bok egészítik ki. 

1. Edény oldaltöredéke. Erősen soványított, 
kvarcszemcsékkel kevert anyagú, kívül sötét-
szürke, belül fekete fazék oldaltöredéke. Külseje 
repedezett, d = 5,7 cm. Északi fossa, —140 cm 
(8. kép 4). 

2. Téglalap keresztmetszetű vasszög szára. H = 
= 6,4 cm. Északi fossa, —200 cm. 

3. Erősen soványított, szemcsés anyagú, szürke 
fazék oldaltöredéke, d = 5,4 cm. Keleti fossa, 
- 1 4 5 cm (8. kép 5). 

4. Sárgáspiros anyagú edény törés után meg-
égett oldaltöredéke, d = 4,3 cm. Az 1. kutatóárok 
déli végétől 3 méterre, a déli fossa külső oldalán, 
— 20 cm. 

5. Sárgáspiros anyagú, gyengén égetett, porlé-
kony dörzstál oldaltöredéke zöldes színű ólom máz 
bevonattal. Külső oldalán is mázfoltok, d = 8 cm. 
Nyugati fossa, —70 cm (8. kép 3). 

6. Kívül foltokban megégett, belül világos szür-
ke, porlékony anyagú fazék fenéktöredéke. Fá = 
= 8,1 cm. A-szelvény, 1. ásónyom. (8. kép 2.) 
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3. kép. А/. Intercisa 10. jelzétorony déli árka a nyugati 
profilban 

Abb. 3. Südlicher Graben des 10. Signalturmes von Inter-
cisa im W-Profil 

7. Sötétszürke, kékes törésfelületű, fehér kvarc-
szemcsékkel soványított fazék perem- és oldal-
töredéke. Szá = 1 7 cm. A-szelvény, 1. ásónyom 
(8. kép 1). 

Az ismertetett néhány lelet csak tágabb idő-
beli meghatározást enged meg. Kronológiai szem-
pontból csak az 5. és 7. számú leletet használhat-
juk föl. A kutatás szerint ugyanis az ólommázas 
kerámia а IV. század közepénél előbb nem fordul 
elő,3 de a nagy fehér szemcsékkel soványított 
szürke kerámia is a század második felére, esetleg 
az V. század elejére jellemző.3'3 Ezek a leletek tehát 
azt mutatják, hogy a jelzőtorony még а IV. század 
második felében is használatban volt egy ideig. 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy egyik 
lelet sem zárt rétegben feküdt: az ólommázas töre-
dék az árok betöltődésének mintegy a felénél, a 
szürke fazéktöredékek pedig az 1. ásónyomban. 
Éppen ezért a torony használati idejét biztonsággal 
csak a század közepéig vihetjük föl. 

3 Intercisára vonatkozóan Póczy, K., in Intercisa 
II . ArchHung 36 (1957) 76, újabban B. Vágó, E. — Bóna, 
I., Der spätrörnische Südostfriedhof von Intercisa. Bp. 
(1976) 190. 

3/a Hasonló formájú és teclmikájú edények Intercisa 
későróniai, nyugati temetőjében is kerültek elő, melynek 

4. kéj). Intercisa 10. jelzőtorony, cölöplyuk metszete 
Abb. 4. Der 10. Signalturm von Intercisa, Querschnitt des 

Pfostenloches 

Inlercim-6. jelzőtorony 

A fölmerülő kérdések tisztázása végett a ké-
sőbbi tornyok sorából is megástunk egyet, a 6. 
számút. Ez a jelzőtorony is Kisapostag közelében 
van, néhány száz méterre a fentebb tárgyalttól. 
Helyét könnyű volt megtalálni, mivel az idézett 
légifelvétel alapján pontosan be lehetett mérni, 
de a felszín enyhe domborulata is megőrizte nyo-
mát. Föltárását két, egymásra merőleges kutató-
árokkal és az azokból nyitott négy szelvénnyel 
végeztük el. 

Árkainkkal mind a négy oldalon elmetszettük 
a kettős védőárkokat. A meredek falú, V-kereszt-
metszetű külső árkok — tengelyüktől mérve — 
43,95x48,4, a belsők pedig 24,9x24,75 méteres 
területet határoltak (5. kép). Föltűnő, hogy a 
nyugati oldalon csak 7,1 m van a két árok között, 
szemben az átlagos 11 méteres távolsággal. Ilyen 
méretű, a négyzetes formától eltérő szabálytalan-
ság sem Marsigli rajzán, sem pedig a légifelvéte-
len nem tapasztalható. Föltesszük tehát, hogy 
ezen az oldalon vagy három árok volt, vagy pedig, 
ami valószínűbb, megszakították az árkokat, így 
hagyva kapuszorost a megtört vonalú bejárati út 
számára. Az 1. kutatóárok keleti végénél való-
ban meg lehetett figyelni egy kevert talajréteget, 
melyet sajnos csak egy keskeny sávban tudtunk 
kibontani a 4. ásónyom mélységig, keletebbi részét 
nem áshattuk meg, mivel a szántó itt fönnmaradó 
keskeny sávját mezőgazdasági gépek útjaként 
érintetlenül kellett hagynunk. Könnyen lehet azon-
ban, hogy a nyugat felé mélyülő folt védőárokhoz 
tartozik; 

használata az V. századba is benyúlik (Visy Zs. ásatása, 
ArchÉrt 100 (1973) 264. A temető közlését átengedtem 
Bóna Istvánnak), de hasonló a csákvári 29. sír edénye is 
(Salamon Á. —Barkóczi L., Alba Regia XI (1970) X X I I . 
t . 3.). 
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5. kép. Az Intercisa 6. jelzőtorony a lapra jza 
Abb. 5. Grundrißpbm des 6. Signalturmes von Intercisa 
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Melléklet: Négyzetes keresztmetszetű, ívben 
meghajolt vasszög, hegye hiányzik. H = 5,9 cm. 
1. kutatóárok keleti vége, esetleges védőárok, —90 
cm (8. kép 10). 

Az árkok meredek falúak, V-keresztmetszetűek 
voltak, lent kissé elgömbölyödve. Ez a lapát szé-
lességű rész az árok legaljának kiásásakor, de még 
inkább időszakos tisztításakor alakult ilyen ke-
resztmetszetűvé. Relatív és abszolút mélységük, 
valamint észlelt legnagyobb szélességük a követ-
kező volt: 

Külső árok 

Belső árok 

Mrelativ Mabszolút bZmax. 

Észak 246 cm - 358 cm 310 cm 
Dél 249 cm — 327 cm 340 cm 
Kelet 210 om 280 cm 235 cm 
Nyugat 226 cm 327 cm 410 cm 

-̂ -relatív ^ a b s z o l ú t SZ joax . 

Észak 260 cm — 328 cm 366 cm 
Dél 257 cm 347 cm 320 om* 
Kelet 265 cm 316 cm 350 cm 
Nyugat 268 cm - 327 cm 538 cm 

* = nem teljes méret 

A keleti külső árok mindhárom méretadata eltér 
a többitől. Ez a tény is arra utal, hogy nem ez volt 
a legkülső árokvonal, hanem azt a föl nem tárt , 
még keletibb árokkal együtt alkotta. 

Az árkok átmetszett betöltése meglehetősen 
homogén volt, csak némelyikben lehetett meg-
különböztetni löszös rétegeket, Lelet alig volt ben-
nük, eltekintve néhány kődarabtól, tegula- töredék-
től, valamint néhány állatcsonttól. 
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6. kép. Az Intercisa 0. jelz.őtorony föltárási szelvényei 
északról 

Abb. 6. Ersehließungsblöcke (les 6. Signalturmes von 
fntercisa von N her 

Az árkokkal határolt terület közepén négy da-
rab 7 x 7 méteres szelvényt nyitottunk a jelzőto-
rony kutatására (6. kép). Sajnálatos módon mind-
egyik szelvény negatívnak tűnt ebből a szempont-
ból: semmilyen, toronyra utaló építészeti marad-
vány nem került elő, mindössze a talaj sötétebb 
volta utalt az egykori épületre. Az mindenesetre 
biztos, hogy a torony nem kőből, hanem fából ké-
szült,4 mivel sem a torony területén, sem pedig az 
árkokban nem volt habarcstöredék vagy sóder. 
Az árkokból kikerült néhány öklömnyi kődarab 
pedig semmiképpen sem elegendő arra, hogy kő-
építményre következtethessünk belőlük.5 A torony 
lefedésére viszont tegulákat használtak, amelyek-
nek kis töredékei ugyan kis számban, de mégis 
olyan mennyiségben kerültek elő, ami már igazolja 
következtetésünk helyességét. Az mindenesetre 
biztosra vehető, hogy a torony felületét erősen 
elszántották, mivel nemcsak a torony járószintjét 
nem találtuk meg, hanem a fakonstrukció cölöp-
lyukait sem. Természetesen az is lehetséges, hogy 
a torony boronafalakkal épült. 

A torony területén több gödör került elő. 
1. gödör — Enyhén ovális gödör keskeny oldal-

résszel. D = 280 cm, mélysége — 60 cm-től —149 
cm-ig terjed.6 Fölső rétegében összefügg a 4. és 
5. gödrökkel. Betöltése erősen kevert fekete föld 
magas faszén- és hamutartalommal. Melléklet: te-
gulatöredék; szürke anyagú, erősen soványított 
fekete fazék perem- és oldaltöredéke, d — 3 cm, 
Szá = 14 cm, (8. kép 6). 

2. gödör — Csak egy kis részét tártuk föl az 
A-szelvény északnyugati sarkában. Betöltésében 
faszenes és pirosra pörkölődött foltokat lehetett 
megfigyelni. M = — 1 1 3 cm. Melléklet: tegula-
töredékek, állatcsont. 

4 Pitz J., ArchÉrt 82 (1955) 76: a felszíni nyomok 
alapján valószínűbb, hogy fatornyok voltak. 

5 I). Raatz leírja, hogy a leletek alapján a tornyok 

7. kép. Intercisa 6. jelzőtorony, 1. ház a B— D-szelvények-
ben 

Abb. 7. Der 6. Signalturm von Intercisa, 1. Haus in den 
Blöcken B—D 

3. gödör — Nagyjából kör alakú sekély gödör, 
amelynek csak a legalja maradt meg. Alja kemény, 
talán döngölt. Déli részében szenes folt mutatko-
zott. M = —103 cm, D = 204 cm. 
Melléklet: tegulatöredék, állatcsont, fehér kavics-
szemcsékkel soványított szürke fazék peremtöre-
déke. Szá = 15 cm (8. kép 7). 

4., 5. gödör — Párhuzamos, északnyugat—dél-
keleti irányú hosszúkás mélyedések, amelyek fölső 
rétegükben összefüggtek az 1. gödörrel. H = 428 
cm, Sz = 320 cm, M = —140 illetve —125 cm. 
Melléklet: tegulatöredék, állatcsont. 

1. ház — Földbe mélyített kunyhó a B, D-szel-
vények területén. Déli, téglalap formájú részéhez 
az északi oldalon kerek rész csatlakozik. Járószintje 
le van sározva, keményre van döngölve, a szélei 
felé kissé emelkedik. H = 545 cm, Sz = 204 cm. 
M = —81 — 87 cm (7. kép). 
Melléklet: Sárga anyagú, piros festésű edény kis 
oldalföredéke, tegulatöredék, kődarabok, állat-
csont. Szürke, fekete szemcsés kis fazék töredékei. 
Külsején korongoláskor keletkezett simább és 
nyersebb sávok futnak körbe. Szá = 1 5 cm, Fá = 
= 8 cm (8. kép 8). 

1. tűzhely — A D-szelvény közepén sekély, kis 
méretű égett felület volt, benne pirosra égett ta-
pasztásfoltokkal D 92 cm, M = — 72 cm. 
Melléklet : Icgulatöredúk. 

A szelvények 1—2. ásónyomaiban elég sok 
tegulatöredék, néhány kődarab és állantcsont került 
elő. A B-szelvényben ezeken kívül még a követ-
kezők voltak: Gyenge anyagú és égetésű, fehér 
kavicsszemcsékkel soványított fazék oldaltöredé-
kei. A töredékek színe foltos vörösesfekete. — Jó 
anyagú, enyhén zöldes színű üvegpohár talptöre-

védői kődarabokat is használtak védekezéskor; J)ie 
Wacht türme am Limes. Stut tgar t (1976) 44. 

0 A — jellel adott mélységek a mérési alappontul 
választott geodéziai kő szintjétől számítva értendők. 
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déke üvegszálból húzott talpgyűrűvel. Fá = 4,3 
cm (8. kép 9). 

Nehéz meghatározni a torony és az ismertetett 
objektumok egymáshoz való viszonyát. Valószínű 
azonban, hogy a döngölt padlójú kunyhó az előtte 
levő tűzhellyel együtt már a torony pusztulása 
után létesült. Az erős égésnyomokat mutató göd-
rök talán még a torony fennállása idején keletkez-
tek. Pontosabb időmeghatározást a leletek sem 
tesznek lehetővé. A képileg is bemutatott perem-
töredékek anyaguk és formájuk alapján a IV. szá-
zad második felében, esetleg az V. század első év-
tizedeiben használt edények részei voltak.7 Ugyan-
csak a század második felére keltezhető az üveg-
pohár-töredék is.8 A torony és a leletek korát tehát 
pontosabban meg lehet határozni a 10. torony 
alapján. Mivel a két torony-fajta csak egymást 
követően lehetett használatban, és mivel a korábbi 
nagyjából a IV. század közepe tájáig volt haszná-
latban, a 6. torony csak ezután épülhetett, és fel-
tehetőleg rövid használat után elpusztult. Ekkor 
emelhették romjai közé a döngölt padlójú kunyhót. 

A Marsigli által megörökített tornyokkal ko-
rábban Fitz J . foglalkozott,9 aki a tornyok építési 
idejére több lehetőséget is fölvetett: a II—III . 
századi útjavítások idején; Diocletianus alatt; Va-
lentinianus idején. A 4. (az újabb számozás sze-
rint éppen a föltárt Intercisa-6. jelzőtorony) to-
rony területén 1954-ben talált későrómai, közte 
mázas edénytöredékek alapján föltételezte, hogy a 
négyzetes árkú tornyok — méretük alapján is — 
föltehetőleg Valentinianus korában épültek.10 Mint 
látható, a jelzőtorony föltárásának eredményei en-
nek a föltevésnek nem mondanak ellent, hanem 
igazolják. 

A két toronytípus egymáshoz való időrendjé-
ből, az előkerült leletekből azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a 8 — 10. jelzőtornyok a IV. 
század közepén még használatban voltak, és csak 
ezután épültek az 1 — 7. tornyok és velük az új út.11 

Az ásatásból nem nyertünk semmiféle adatot a 
korábbi tornyok építési idejére, ez azonban mégis 
meghatározható,13 mégpedig a légifotón megfi-
gyelt utak és néhány mérföldkő lelőhelye alapján. 

A nemrégiben ismertetett mp L adatú mérföld-
kövek13 nem az egyenes vonalvezetésű, késől)bi 
limes-út közelében kerültek elő, hanem attól mint-
egy 200 méterrel keletre. Annak idején nem tulaj-
donítottunk ennek különösebb jelentőséget, de 

Y 

1 • •: M 

8. kép 1 —5: Tntercisa 10. jelzőtorony; 6 10: Intercisa 6. 
jelző torony 

Abb. 8. 1 -б: 10. Signalturm; 6 10: 6. Signalturm 

azóta megváltozott a helyzet: sikerült pontosan 
azonosítani a mp LI jelű mérföldkő lelőhelyét. 
Rozsán György kisapostagi lakos, akinek segít-
ségét ezúttal is köszönöm, 1979. 3. 27-én elmondta, 
hogy gyerekként jelen volt a mérföldkő megtalá-
lásánál, amely egyik szomszédjuk földjén volt. 
Kérésemre pontosan megmutatta a helyet, amit 
térképünkön is bejelöltünk. A mérföldkő előkerü-
léséről annak idején Polgár Iván számolt be,11 ő a 
következőket írja: „Kisapostag határában, az or-

' Vö. 3/a jegyzet. A kerámiai leletek meghatározásá-
nál Salamon Ágnes látott el értékes tanácsaival. Segítsé-
gét ezúton is köszönöm. 

8 Korát Barkóczi László határozta meg, szívességét 
ismételten köszönöm. 

9 Fitz J., ArchÉrt 82 (1955) 71 — ; meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy Marsigli 2. és 3. tornyát nem találta 
meg. A 2. 1954-ben már a Dunai Vasmű alat t volt, a 
3-t pedig a 6. számú műú t ú j , a korábbitól nyugat felé 
elkanyarodó ága fedte le. Terepbejárása Során azonban 
rábukkant Fitz J. az Intercisa 9. toronyra, és ezzel azo-
nosította az egyik hiányzót, míg a másik pótlására Anna-

mat ia castellumát javasolta, vö. Visy Zs., ArchÉrt 103 
(1978) 2 5 4 - , 

10 FitzJ., ArchÉrt 82 (1955) 77. 
11 A tornyok típusának meghatározását a légifel véte-

leken való megjelenésük alapján biztonsággal el lehetett 
végezni (Visy Zs., i. in. 243 — ), vö. még az Intercisa 2. 
torony föltárásának eredményeit, Szabó К.—Lőrincz В., 
uo. 257. 

12 Vö. Visy Zs., i. m. 244. 
13Lőrincz, B. -Visy, Zs., Alba Regia XV (1977) 

199 — , 
14 Polgár I., SzSz 4 (1934) 46. 
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szágút Dunapentele és Kisapostag közti szaka-
szán, a 75,6 számú km jelzésnél, Szurma István 
földjén, az úttól keletre mintegy 200 lépésre" ke-
rült elő a mérföldkő. Látható, hogy a két, egymás-
tól független adat azonos helyet jelöl meg. A Duna-
újbárosi Levéltárban őrzött telekkönyvi betétek 
alapján azt is tudjuk, hogy a pontosan erre a 
helyre eső 773/1. helyrajzi számú telek 1934-ben 
Szurma Istvánné tulajdonában volt. Ezek után 
érthetetlen, hogy Fitz Jenő, bár Polgár Ivánra 
hivatkozik, mégis azt állítja, hogy a mérföldkő 
lelőhelyén állt a harmadik őrtorony ( = Intercisa-
5. jelzőtorony) is,15 holott a két hely között mint-
egy 500 m a távolság, és az út ellentétes oldalaira 
esnek. 

A térképről leolvasható, hogy mind a mp L, 
mind pedig a mp LI jelzésű kövek, összesen négy,16 

az A-út mentén álltak. Ez nem lehet véletlen, így 
biztos, hogy a mérföldkövek állítása idején, a III . 
század derekán, még itt haladt az Intercisa—An-
namatia közötti limes-út. Ennél a megállapításnál 
azonban még tovább is mehetünk. Elég ugyanis 
egy pillantást vetni a légifelvételre,17 hogy lássuk, 
a 10. jelzőtornyot a még együtt haladó AB-út, a 9. 
jelzőtornyot viszont nem az A-, hanem a B-út 
mellé építették. A torony ugyanis a B- és a későbbi 
limes-út találkozásának nyugati oldalán van, ebben 
a vonalban viszont az A-út és a mp L jelű mérföld-
kövek lelőhelye még 200 méterrel kelet felé esik. 
Mivel pedig nem tételezhetjük föl, hogy egyidő-
ben két, hivatalosnak tekintett útszakasz is volt, 
biztos következtetésként vonhatjuk le azt, hogy 
az Intercisa-9. jelzőtorony nem az A-, hanem a B-
úthoz tartozott. A jelenséget csak az magyaráz-
hatja, hogy az A-út szerepét az Intercisa-8—10. 
tornyok építési idejére átvette a „dűlő"-útként 
esetleg már korábban is meglévő B-út. Azt tudjuk, 
hogy az A-út legalább a I I I . század közepéig meg-
őrizte szerepét, így erre a váltásra, amely a tornyok 
építése alapján egy átgondolt, jelentős intézkedésre 
utal, legkorábban а ГТ1—IV. század fordulóján 
kerülhetett sor. 

Pontosabb keltezést az alábbi meggondolások 
tesznek lehetővé. Ismeretes, hogy Macrinus, Seve-
rus Alexander,18 és újabban Maximinus19 mérföld-
kövein szerepel a helyreállítás ténye. A limes-út 
általunk vizsgált szakaszán a helyreállítás toronyra 
nem vonatkozhat, mivel még nem voltak ilyenek. 
A helyreállítás így csak az útra érthető. Az útja-
vítások és a mérföldkövek összefüggését Pannónia 

15 Fitz J., i. m. 74. 
16 Van egy másik mp LI jelzésű mérföldkő is, ezt 

azonban nem eredeti helyén találták, Vágó E., ArchErt 
80 (1959) 74. 

17 Visy Zs., i. m. 12. kép. 
18 Vö. Fitz J., ArchÉrt 83 (1956) 202. 
19Lőrincz, В. —Visy, Zs., i. m. 199—. 
20 Fitz J., ArchÉrt 83 (1956) 201 
21 Mócsy, A.: Pannónia, in: PWRE Suppl. IX (1962) 

658; Mócsy, A., Acta ArchHung 25 (1973) 387. 
22 Soproni, S., FA X X I (1970) 9 9 - , 
23 Lőrincz, В. —Visy, Zs., i. h. 

inferior vonatkozásában Fitz J . dolgozta ki.20El-
méletével szemben azonban Mócsy A.21 és Soproni 
S.22 hangsúlyozzák a mérföldkövek propaganda 
szerepet. 

1979-ben az A-utat is átvágtuk az Intercisa-6. 
torony nyugati oldalán. Ennek alapján úgy lát-
szik, hogy itt egy olyan, mintegy 6 m széles földút 
volt, amit a keleti oldalán mintegy 4 m széles 
sekély, lankás falú árok kísért. Kőtörmelék vagy 
sóder nem került elő a metszetből, a felszínen sem 
lehetett ilyen nyomokat megfigyelni, így való-
színű, hogy a limes-útnak ez a szakasza egészen a 
IV7. század közepéig egyszerű földút volt, amit csak 
egyik oldalán védett árok a teljes elsárosodástól. 
Természetesen egy ilyen utat csak rendszeres kar-
bantartással lehetett jó és használható állapotban 
tartani, ami jelentős, évente visszatérő munkát 
adhatott a katonaságnak. Ennek ellenére ezen az 
ismert szakaszon csupán a következő évekből van 
mérföldkő: 235, 236, 237,23 238,24 250/51.25 Igaz, 
nem zárhatjuk ki, hogy mindkét helyen még to-
vábbi mérföldkövek is álltak, tie még ez sem gyen-
gítheti azt a végkövetkeztetést, hogy a rendszeres 
útjavítások alkalmával csak akkor állítottak mér-
földkövet, ha a császár propaganda céljai vagy 
valamilyen politikai ok úgy kívánták. 

Kétségtelen, hogy 260 táján hatalmas megráz-
kódtatás érte Pannoniát, az is, hogy csak nehezen 
tért vissza az élet a régi kerékvágásba.26 Jellemző, 
hogy éppen ebben az időben alakult ki a B-út, 
vagyis a karbantartás hiánya miatt annyira le-
romlott az A-útszakasz, hogy egyszerűbbnek 
látszott új nyomvonalra terelni. Sajnos nem tud-
juk, hogy az elemi helyreállításokon túl az újabb 
katonai létesítmények emelésére mikor került sor, 
így nehéz eldönteni, hogy a kétségtelenül újnak 
számító jelzőtornyok mikor épültek. Ennek meg-
közelítő meghatározásához a következő analógiák 
adnak valamennyire támpontot: 

1. A IV. század elejére tehető katonai építke-
zések. Még a III . század végére vonatkozik az 
egyetlen írásos adat, 294-re: ,,his consulibus castra 
facta in Sarmatia contra Acinco et Bononia",27 Ezzel 
az adattal hozza összefüggésbe Mócsy A. a hídfő-
állások építését.28 A Csörszárok kérdésében meg-
oszlanak a vélemények Diocletianus29 és Constan-
tinus30 kora között. A nagy későrómai erődítési 
munkák korábbi részét a kutatás Constantinus 
idejére keltezi,31 de az újabb kutatási eredmények 
szerint — legalábbis Tntcrcisában — ez a periódus 

21 Polgár I., i. h. 
25 Vágó E., i. h. 
26 Vö. Mócsy, A.: Pannónia and Upper Moesia. (Lon-

don—Boston, 1974.)205 —. Továbbiakban: l'ÜM. 
27 Chron. Min. I. p. 230. 
28 Mócsy, A., PUM 269. 
29 Mócsy, A., PUM 271. 
30 Soproni, S., Der spätrömische Limes zwischen 

Esztergom und Szentendre. (Bp. 1978.) 113 — ; vö. Visy 
Zs. : Megjegyzések Valeria védelmi rendszereinek kérdésé-
hez. AT s. a. 

31 Mócsy, A., PUM 280. 
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valójában II. Constantius/Valentinianus kori, a 
III/IV. század fordulóján csak helyreállítási mun-
kák folytak.32 

2. A szarmata háborúk. Mócsy A. kimutatta, 
hogy a 1I/IV. század fordulójának szarmata há-
borúi nem annyira rabló, mint inkább bebocsát-
tatást kierőszakolni akaró betörések voltak.33 A 
jelzőtornyoknak ugyanis kétségkívül a közvetlen 
határvédelemben is szerepük volt, hisz különben 
nem olyan helyre épültek volna, ahonnan jól szem-
mel lehet tartani a környéket, és nem árkolták 
volna őket körbe. Ásatás híján sajnos nem tudjuk, 
hogy a Commodus-kori őrtornyok31 milyen károso-
dást szenvedtek a betörések idején, használatban 
voltak-e a III/IV. század fordulóján. Felirataik 
másodlagos fölhasználásából mindössze az biztos, 
hogy a IV. század második felőlien már nem szol-
gáltak katonai célokat.35 

3. Későrómai mérföldkövek. Az eddig ismert 
hat mérföldkő a következő.: 

Florian us 
Perpetuus imp. 
Constantius, 

Galerius 
Constantius, 

Galerius 
Constantius, 

Galerius 
Licinius 

276 

tetrarchia ? 

305/6 

305/6 
305/6 
1 

Százhalombatta36 

Százhalombatta37 

Buda38 

Budafok39 

Osijek40 

Buda41 

Nem következetlenség, ha ebben az esetben a mér-
földkövek többségét — a fentebbiektől eltérően — 
elsősorban mint építési feliratokat tekintjük, mivel 
tudjuk, hogy helyenkint teljesen új útszakaszt 
kellett építeni, és hogy ekkor nemcsak útépítésre 
és javításra, hanem jelzőtornyok építésére is sor 
került. Ha áttekintjük az anyagot, két esetet 
nagy valószínűséggel nyomban kizárhatunk: Flo-
rianus néhány hónapos nyugati uralma aligha van 
kapcsolatban pannóniai építkezésekkel, nem be-
szélve arról, hogy 276-ból még nincs tudomásunk 
sehonnan sem katonai építkezésről. A mérföldkő 

állítása nyilvánvalóan propagandisztikus célból 
történt,42 mint ahogy nagy valószínűséggel Lici-
niusé is ilyen céllal készült. Van azonban három, 
azonos időpontból származó mérföldkő 305/6-ból, 
és talán a Perpetuo imperátori kő is tetrarchia-
kori,43 amelyek ha nem is bizonyítják az út újabb 
kiépítését és a tornyok emelését,44 igen valószínűvé 
teszik, hogy minderre ekkor került sor. 

Összegezve az elmondottakat megállapítható, 
hogy a legvalószínűbben 294 — 305/6 táján került 
sor különböző katonai építkezésekre Pannoniá-
ban, Diocletianus korában. Ilyenformán — bár 
megállapításunk még további bizonyítékokat is 
igényel — igen valószínű, hogy az Tntercisa-8—10. 
jelzőtornyok а 1ТГ. század utolsó vagy a IV. szá-
zad első évtizedében épültek, és ezzel egyidőben 
került sor az út helyreállítására, nyomvonalának 
helyenkénti módosítására.45 

Bármikor épült azonban az Intercisa-8—10. 
jelzőtorony, a 10. számú leleteiből arra következ-
tethetünk, hogy a IV. század közepéig voltak hasz-
nálatban. Ez egyben megadja a limes-út végső 
állapota és a mellette sorakozó tornyok kiépítése 
számára a terminus post quem-et. A 6. torony lele-
tei, beleértve a Fitz J . által 1954-ben találtakat 
is,46 csak annyit mondanak, hogy a torony a IV. 
század második felében lehetett használatban. 
Építési idejének pontosabb meghatározására így 
itt is csak analógiákkal élhetünk. Erre van is 
valamelyes alapunk. Elsőként a /ef/u/«-töredékek 
méretazonosságaiból adódó eredményeket tekint-
sük át,17 mivel nem férhet kétség ahhoz, hogy a 
torony lefedésére Intercisából szállította ki az 
építő-osztag a szükséges téglamennyiséget. A töre-
dékek mind tegulákból származnak, kivéve egy 
later és egy imbrex-töredéket. Feltűnő, hogy a tég-
laanyag nem homogén. A töredékek színe, anyagi 
összetétele és égetése szerint minimálisan öt féle 
téglát lehet megkülönböztetni közöttük. Több da-
rabon utólagos, de törés után keletkezett égésnyo-
mok látszanak, így azok egy részén is, amelyek a 
döngölt padlójú kunyhóban kerültek elő. Külön-
böző sorozatok vagy műhelyek termékére lehet 

32 Lőrincz, B. Visy, Zs. : Die Baugeschichte îles 
Kastells von InterciSa. BAR International Series 71 (1980) 
681 . 

33 Mócsy, A., PUM 268. 
34 L. legutóbb Visy Zs., i. m. 257. 
35 Sajnos az építési feliratok közül mindössze egy 

származik ásatásból (Erdélyi G.: Kokat . Nr. 302. in: 
Intereisa I. ArchHung 33 (1 954). Ez a kettéfűrészelt darab 
a Szórád-szőlü 38. sírjából származik (Hehler A., Jelentós 
a M NM állapotáról, 1912. 217). A kifosztott sírban mind-
össze egy ládika néhány vasverete volt. A sír típusa ós a 
temetkezés helye arra enged következtetni, hogy a sír a 
IV. század második feléből való. 

36 Soproni, S., FA X X I (1970) 93. 
37 Soproni, S., FA X X I (1970) 104. 
38 CIL I I I 10621 = 3711. 
33 CIL I I I 10625. 
40 CIL I I I 10648. 

41 CIL I I I 3709. 
42 Soproni, S., FA X X I (1970) 95 inkább hűségnyi-

latkozatként értékeli. 
43 Soproni, S., FA X X I (1970) 105. 
44 Mócsy A. véleménye óvatosságra int, amikor a 

mérföldkövek két előkerülési körzetét hangsúlyozza (Pan-
nónia 658.), de a százhalombattai kövek példája alapján 
az sem zárható ki, hogy másu t t még lappanganak az azo-
nos korú kövek. 

46 Ezek u tán természetesen föl sem merülhet, hogy 
Pannónia inferior e szakaszán a két ismert jelzőtorony-
típus és a IV. századnál korábbi mérföldkövek között 
bármilyen kapcsolat lenne, 1. Eitz J., ArchÉrt 82 (1955) 
74, FitzJ., ArchÉrt 83 (1956) 202, Visy Zs., ArchÉr t 105 
(1978) 256. 

46 FitzJ., ArchÉrt 82 (1955) 77. 
47 Visy Zs., Megjegyzések Valeria védelmi rendsze-

reinek kérdéséhez. AT s. a. 
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következtetni a vastagság-különbségekből is.48  

Mindezek arra utalnak, hogy a torony tetőzetét 
egy vagy több alkalommal javították.49 A tegulae 
abszolút időhatározását ugyan nem tudjuk meg-
adni, de az egyik faj tára nézve ezt mégis bízvást 
megtehetjük. Lőrincz B. összeállításaiból kitű-
nik,50 hogy a 3 cm-nél vastagabb tegulákon több-
nyire APLVPPIANOORD és APIO VINI bélyeg-
zők vannak, így az anyag mintegy ötöde, amely 
ilyen vastagságú, legalábbis ebbe a körbe tehető. 
A két nevezett téglatípus Lőrincz B. legutóbbi vizs-
gálata szerint Valentinianus kori.51 

A torony keltezéséhez fölhasználható másik le-
hetőség szintén Intercisával kapcsolatos és azon a 
föltevésen alapul, hogy a castellum-ban és a limes-
út mentén megfigyelhető hatalmas építő vállalko-
zás, amely maximálisan mintegy 20—25 éven belül 
zajlott le, nem mehetett végbe egymástól függet-
lenül, hanem csak egy azonos terv különböző ré-
szei lehettek. Azt viszont a közelmúltban sikerült 
kimutatni, hogy Intercisa erődjének nagy méretű, 
későrómai átalakítása II. Constantius vagy Valen-
tinianus idején következett be,52 legvalószínűbben 
358 — 375 között. Minden jel arra mutat tehát, 

hogy ekkor nemcsak az erődöket modernizálták, 
hanem az ezeket összekapcsoló utat is. Ekkoriban 
épülhetett tehát ki az egyenes vonalvezetésű út-
szakasz, és ekkor emelték az eddig megismert 10 
új jelzőtornyot is. 

A limes-út Intercisa-környéki szakaszának épí-
téstörténete így a következőkben foglalható össze: 

1. A limes-út = A-út kialakulása az I/II . szá-
zad fordulóján. 

Rendszeres útjavítások a II —III. században, 
esetenként mérföldkő-állítások. 

3. A 258/60 táján bekövetkezett pusztulás után 
kialakul — spontán módon? — egy valamivel rö-
videbb, de két kaptatót tartalmazó szakasz = B-
út. Emellé építik a III . század utolsó vagy a IV. 
század első évtizedében a 8 — 10. jelzőtornyokat. 
Valószínűleg ehhez az építési kampányhoz tartoz-
nak a 305/6-ból származó mérföldkövek. 

4. Megépül a mérnökileg kitűzött, és nyomvo-
nalában ma is használt egyenes út a Marsigli által 
is megörökített jelzőtornyokkal II. Constantius 
vagy Valentinianus idején. 

Visy Zsolt 

RÖMISCHE W ACHTTÜRME UND DIE LIMESSTRASSE ÍM RAUM 
VON INTERCISA 

Auszug 

I m Jahre 1979 bestand die Möglichkeit im Raum von 
Interscisa zwei Signaltürme verschiedenen Typs zu er-
schließen. Die beiden Türme standen nahe zueinander in 
der Gemarkung von Kisapostag an der westlichen Seite 
der heutigen Landstraße Nr. 6. Lage und Typ der einsti-
gen Türme konnte mit Hilfe von Luf taufnahmen be-
s t immt werden. Die Erschließung selbst brachte keine 
besonders überraschenden Ergebnisse mit sich, leider war 
die Oberfläche an beiden Fundstellen derart verwittert , 
daß sich weder die Konstruktion, noch die Maße beider 
Bauten feststellen ließen. Soviel scheint jedoch sicher zu 
sein, daß der Holzbau des Signalturmes Nr. 10 von Inter-
cisa in der Mitte e^iner etwa 42x47 ,7 m großen Fläche 
gestanden hat und n rhombischer Form von einem etwa 
3 m tiefen Graben umnommen war. In der Aufschüttimg 

des letzteren lag das Wand fragment einer Reibschüssel 
mit Bleiglasur. Der Signalturm Nr. 6 von Intercisa war 
von einem Doppelgraben umnommen. Die Achsen des 
äußeren Grabens haben eine Fläche von 43,95x48,4 m, 
die des inneren von 24,9x24,75 m umgrenzt. Die anläß-
lich der Ausgrabung zum Vorschein gekommenen Ziegel-
fragmente weisen daraufh in , daß der vermutlich aus Holz 
gebaute Turm mit einem Ziegeldach versehen war. Die 
einigen Gefäßfragmente sind für die zweite Hälfte, even-
tuell für den Beginn des 5. Jh s charakteristisch. An der 
Westseite des Turmes gelang es auch die früheren Limes-
straße durchzuschneiden. Das auffallende Fehlen des 
Schotters spricht dafür, daß dies ein Feldweg war, den an 
der Ostseite ein Graben begleitete. 

48 Pontos mérésekre nem volt módunk, mivel általá-
ban olyan kis töredékekről van szó, hogy téglán belüli 
helyzetük megállapíthatatlan, továbbá, mivel peremes 
töredék alig akadt. 

49 Visy Zs., Megjegyzések Valeria védelmi rendszerei-
nek kérdéséhez. AT s. a. 

50 Lőrincz, В., Pannonische Stempelziegel I (1976), 
I I (1978). Diss. Arch. Ser. I I No. 5, 7. passim. 

51 Lőrincz, В., Pannonische Stempelziegel I I . Diss. 
Arch. Ser. I I . No. 7. (Bp. 1978) 37. Megjegyzendő azon-
ban, hogy a legio II adiutrix teguláinaV. egyik csoportja is 
nagyjából azonos vastagságú, sőt, azonos korú (Lőrincz, 
В., i. m. 14.) — Föltűnő, hogy ehhez a vastagsághoz az 
esetek legnagyobb részében átlagosan 55 X 42 cm-es, míg 
a vékonyabbakhoz 48 X 37 cm-es oldalmóretek tar toznak. 

Ismerve a római tetőfedés módszerét tud juk , hogy 
hossztengelyük irányában csak azonos peremtávolságú 
téglák illeszkednek és kapcsolhatók egymáshoz. A „szab-
ványt" meghaladó méretű, különböző t ípusú téglák a 
gyakorlat követelményeinek megfelelően tehát azonos idő-
ben kellett készüljenek Valentinianus korában, így az 
eddig 3 2 4 - 3 7 5 közé keltezett FLMVCIANUSTRIB 
bélyegű téglák is Lőrincz, В., DissArch I I (7. 35.) erre az 
időre, az ú jabban kimutatot t , I . Valentinianus halála utá-
ni építési periódus (Lőrincz, В. —Visy, Zs., Die Bauge-
schiohte . . . , i. m.) ismeretében pedig akár későbbre is 
tehetők. 

52Lőrincz, В. —Visy, Zs., Die B a u g e s c h i c h t e . . . , 
i. m. 
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Die Bau- iiud Beil i itz ungsze it der Türme kann auf-
grund der zum Vorschein gekommenen Funde nur zwi-
schen weiten Grenzen bestimmt werden. Glücklicherweise 
konnten aber aufgrund der in der Zeitschrift Archaeolo-
giai Értesítő im Jahre 1978 veröffentlichten Fotoaufnah-
me Nr. 12 und der genau bestimmten Fundstelle einiger 
Meilensteine wertvolle Schlüsse gezogen werden. Mit 
Hilfe dieser ließ sich folgendes feststellen. An der Wende 
des 1 2 . Jh s wurde der Wegabschnitt A benutzt , sein 
eventueller Ausbau kann auch auf diese Zeit gesetzt wer-
den. Im 2. und 3. .Iii. wurden an ihm regelmäßige Wieder-
herstelhingsarbeiten durchgeführt, wovon zeitweise — 
falls es die kaiserliche Propaganda so gewünscht hat 
auch die Meilensteine berichtet haben. Nach dem Zu-

grundegehen des Weges um 258/60 ents tand ein etwas 
kürzerer, jedoch zwei Anstiege zeigender Abschnitt , der 
Weg B. An diesem baute man im letzten Jahrzehnt des 
3., oder im ersten Jahrzehnt des 4. Jhs die Signaltürme 
Nr. 8 —10. Wahrscheinlich gehören zu dieser Baukam-
pagne die aus 305/6 stammenden Meilensteine. Die letzte 
Peiiode der Limesstraße war der Weg, den auch Marsigli 
erwähnt und der - in seiner Trasse — bis auf den heuti-
gen Tag benutzt wird. Diesen Weg hegleiten an der 
Westseite die Signaltürme mit doppeltem Verteidigungs-
graben. Diese Periode kann auf die Zeit dos Constantius 
EI. oder Valentinianus datiert werden. 

Zs. Vis y 
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KÖZLEMÉNYEK 

ADATOK A LENGYELI-KULTŰRA KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

Wosinsky Mór 1882 —1890 között végezte ásatásait 
a lengyeli sáncon, és nagy kitekintéssel, távoli analógiá-
kat íelsorakoztatva dolgozta lel a neolitikus és bronzkori 
leletanyagot.1 Leírta a telepjelenségeket, sírokat és a ke-
rámiát, külön dolgozta lel a temetkezési szokásokat.2 A 
kőeszközök publikálása során nem elégedett meg az egy-
szerű tárgyleírással, hanem elsősorban a tárgyak készí-
tési folyamatát vizsgálta,3 nemcsak a kő-, hanem a csont-
és agancsszerszámoknál,4 ékszereknél5 is. Kutatásai t kora 
legmagasabb színvonalán végezte, de nem volt mentes az 
akkori kutatásokra jellemző néhány, már régen korszerűt-
lennek ítélhető megoldástól. 

Feltétlen erénye, hogy a rendszeres anyagközlósen 
kívül a társtudományok jeles képviselőit is bevonta a 
leldolgozómunkába. í g y a lengyeli sáncon előkerült em-
beri koponyákat Virchow, Rudolí dolgozta lel,6 ezt a 
csontanyagot később Málán Mihály vizsgálta meg újra.7 

Az elszenesedett növényi magvakat Berlinbe küldte meg-
határozásra,8 ezeket később Deininger Imre publikálta.9 

Úgyszintén az állatcsont anyagot is meghatároztat ta 
Wosinsky. 

A távoli párhuzamok keresésénél különösen nagy 
teret szentelt a lengyeli neolitikus település görögországi 
és kisázsiai kapcsolatainak.10 

Wosinsky munkásságáról a korabeli szakkritika is 
elismerőleg szólt. A lengyeli 'sáncról írt művét , a sírok 
pontos leírását, a leleteket illusztráló rajzokat dicsérték 
elsősorban, s kiemelték tartózkodását az „elhamarkodott 
hypotózisek felállításáról, ami máskor kezdő tudósok ren-
des betegsége szokott lenni".11 

Rendkívül kevés képet közölt a lengyeli anyagról, a 
kerámiának csak elenyésző részét publikálta. Fnnek 
anyagi okai voltak, ugyanis saját költségén adta ki mű-
vét, a ténykópes közlést már nem tud ta fedezni. 

A lengyeli „lakások" (gödrök) kormeghatározásá-
nál — ez utólag megállapítható — nem a bennük talált 
anyagból indult ki, hanem külföldi analógiák alapján 
igyekezett szétválasztani a két korszakot. Ez a módszer 
téves meghatározásokat eredményezett, de nagy vona-
lakban mégis helyesen lá t ta a települési sorrendet.12 

Az egyes sírok pontos fölvételét Wosinsky bírálói 
is hiányolták.13 Tgaz, az ásatások részletes térképezése a 
múlt század végén nem tartozott az általánosan elter-
jedt régészeti munkamódszerek közé. 

Az előkerült leletanyag egy részét sa já t , más részét 
Apponyi gról magángyűjteményében helyezte el. Sok 
lelet ju to t t azonban — az akkori szokásoknak megfe-

lelően — csereképpen külföldi múzeumokba (Bécsbe, 
Berlinbe stb.), és sok tái'gyat ajándékozott magánszemé-
lyeknek is. A leletanyagnak ez a része hozzáférhetetlen. 
A lengyeli sánccal kapcsolatosan a mai kuta tás csak arra 
támaszkodhat, ami az egykorú publikációkban megfogal-
mazódott, ós arra a nagyon kisszámú leletanyagra, mely 
elkerülte a háborús pusztítást a szekszárdi múzeumban. 
A lengyeli sánc anyagából csak a neolitikus kerámiát mu-
ta tom be, az eszközanyaggal későbbi publikációban kü-
lön foglalkozunk. 

Kerámia 

1. Csőtalpas tál. A lefelé kiszélesedő csőtalpon négy, 
felfelé nyúló, derékszögben behajló kar van, mely a széles 
tálrészt t a r t j a . A könyökök vízszintesen á t íúr tak . Az 
edény barna színű, vastag lalu, sima felszínű. M. 54,0 cm. 
Perem á. 42,0 cm, Talp á. 24,5 cm. Ltsz. K. 1.933.671 
(1. kép 1). 

2. Csőtalpas tál. A harangalakúan kiszélesedő cső-
talpon aszimmetrikus elhelyezkedésű tál fekszik. A tál-
perem alatt négy, szimmetrikusan elhelyezett bütyök 
van. Az edény vastagíalú, foltosán kiégetett, barnás 
színű. M. 37,3 cm, P. á. 36,2 cm, T. á. 19,4 cm. Ltsz. 
K.l.933.670 (1. kép 2). 

3. Kisméretű csőtalpas tál . A lefelé kiszélesedő cső-
talpon aszimmetrikus, félgömb alakú tálrész ül. Durva, 
szürkés színű, felszínén vörös festés nyomaival. M. 17,0 
cm, P. á. 15,2 cm, T. á, 9,2 cm. Ltsz. 59.411.1 (3. kép 1). 

4. Kisméretű osőtalpas edényke. Duplakónusos felső 
része nem válik el élesen a rövid, alul kiszélesedő talprész-
től. A felső rész hasi törésén ÓS peremén n é g y - n é g y 
bütyök helyezkedik el átellenesen. Az edény durva 
anyagú, lyukacsos szerkezetű, szürke színű. M. 13,5 cm, 
P. á. 6,5 cm, T. á. 8,0 cm. Ltsz. K.l.933.678 (3. kép 2). 
12 csőtalpas tálnak csak a talpcsöve maradt meg, 
ezek jellemző típusai: 

5. Alacsony, kónusos, vastagíalú csőtalp, szürkés-
barnás színű, foltosán kiégetett. Felső harmadán négy 
bütyök helyezkedik el szimmetrikusan. M. 18,0 cm, T. á. 
18,8 cm. Ltsz. K. 1.933.668 (4. kép 7). 

6. Lefelé kiszélesedő csőtalp, a tálrész csonkjával. 
Durva anyagú, vastagíalú, barna Színű. Felső részén két 
bütyök látható egymással szemben. Felszínén vörös fes-
tés nyomaival. M. 34,3 cm. T. á. 16,4 cm. Ltsz. K. l .933. 
664 (2. kép 1). 

1 Wosinsky, M., R T É (1887) 1 0 4 - , ArchÉrt (1889) 
330 — 335. 

2 Wosinsky, M„ MAG XX. (1899) 153-156 . 
3 Wosinsky, M., Arch Ér t (1890) 141 - ., ArchÉrt 13 

(1893). 193 — 198. 
4 Wosinsky, M., ArchÉr t 13 (1893) 118 — , 
5 Wosinsky, M., ArchÉr t 11 (1891) 158 — , 
6 Wosinsky, M., Das prähistorische Schanz werk von 

Lengyel. I—III . (Bp. 1888 — 1892): Virchow, R., 227 — 
255. 

7 Malán M., Adatok a lengyeli őstelep neolith-kori 
lakóinak antbropológiájához. (Bp. 1929). 

8 P. Hartyáni В.—Nováki Gy. — Patay A., Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum Közleményei. (1967 - 1968) 5 — . 

9. Deininger [., A keszthelyi m. kir. Gazdasági Tan-
intézet 1891-i Évkönyve (Nagykanizsa 1891); Wosinsky, 
Das prähistorische Schanzwerk . . . I I I . 256 — 281. 

10 Wosinsky, M., Magyar Állam 190. (1889). 
11 Wosinsky, M., Das prähistorische Schanzwerk . . . irr. 
12 P. Hartyáni В., Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Közleményei (1967—1968) 2, 4. 
13 Wosinsky, M., Das prähistorische Schanzwerk . . . 
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1 7 6 



1. kép. Lengyel. Neolitikus kerámia 
Abb. 1. Lengyel. Neolithische Keramik 
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2. kép. Lengyel. Neolitikus kerámia 
Abb. 2. Lengyel. Neolithische Keramik 
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3. kép. Lengyel. Neolitikus kerámia 
Abb. 3. Lengyel. Neolithische Keramik 
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4. kép. Lengj'cl. Neolitikus kerámia 
Abb. 4. Lengyel. Neolithische Keramik 

7. Alul kiszélesedő csőtalp a tálrész csonkjával. Vas-
tagfalú, szürkés színű, vörös festés nyomaival. M. 32,4 
cm, T. á. 15,8 cm, Ltsz. K. 1.933.665 (2. kép 2). 

8. Kisméretű csőtalp a tálrész csonkjával. Sima fel-
színű, vastagfalú, szürkés-barnás színű, foltosán kiégett 
kerámia. M. 10,45 cm,T . á. 7,45 cm. Ltsz. K. 1.933.669 
(4. kép 9). 

9. Dupla kónusos, behúzott szájú edény (Butmir-

fazék), szája körül és hasi törésén riégv négy átellenes 
bütyökkel, melyek vízszintesen á t fú r tak . Durva anyagú, 
vastagfalú, lyukacsos, szürke színű kerámia. M. 22,4 cm, 
H. á. 26,7 cm, F. a. 10.0 cm. Ltsz. K.1.933.707 (1. kép 4). 

10. Az előzőnél kisebb méretű, hasonló t ípusú edény, 
alsó része kissé befelé ívelt. Vastagfalú, lyukacsos szer-
kezetű, felszínén vörös festés nyomaival. Szája körül és 
hasi törésén n é g y - n é g y bütyök helyezkedik el átelle-
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nesen. M. 17,5 cm, H. á. 22,2 cm, F. à. 8,09 cm. Ltsz. 
K. 1.933.632 (1. kép 6). 

11. Kónusos tál, oldalán négy bütyökfogantyúval. 
Durva anyagú, vastagfalú, lyukacsos szerkezetű. M. 10,0 
cm, P. á. 22,6 cm, F . á. 13,3 cm. Ltsz. K. 1.933.638 (2. 
kép 6). 

12. Kónusos tál, oldalán három (eredetileg négy) 
bütyökfogantyúval. Vastagfalú, szürkés színű kerámia. 
M. 7,86 cm, P. á. 18,3 cm, F. á. 13,6 cm. Ltsz. K. 1.933.648 
(2. kép 5). 

13. Kónusos tál, alacsony talprésszel, oldalán egy 
bütyökkel (kiegészített edény). Vastagfalú szürke színű, 
alján levéllenyomattal. M. 8,0 cm, P. á. 16,0 cm, F. á. 
9,61 cm. Ltsz. K.1.933.654 (2. kép 4). 

15. Kónusos tál, oldalán négy hegyesedő bütyökfo-
gantyúval. Durva, vastagfalú, szürkés színű, szemcsés 
anyagú. M. 8,22 cm, P . á. 18,0 cm, F. á. 11,3 cm. Ltsz. 
K. 1.933.649 (1. kép 5). 

16. Alacsony alsórészű, kiszélesedő oldalú, behajtó 
peremű tál . Durva anyagú, vastagfalu, lyukacsos szer-
kezetű, szürke színű. M. 6,01 cm, P. á. 16,02 cm, F. á. 
10,8 cm. Ltsz. K. 1.933.634 (2. kép 8). 

17. Ovális, kónusos tál, oldalán négy szimmetrikusan 
elhelyezkedő bütyökfogantyúval. Szürke színű, durva 
anyagú, vastagfalú. M. 7,11 cm, P. á. 18,2x16,0 cm, 
F. á. 11,4x10,7 cm. Ltsz. K. 1.933.649 (2. kép 7). 

18. Háromrészes edényke. Lekerekített, kissé lapos 
alsó részén magas, hengeres, kihajlószólű felső peremrósz 
iil. Hasi törésén négy bütyök helyezkedik el szimmetri-
kusan. Vékonyfalú, szürke színű, sima felszínű edény. M. 
9,85 cm, P . á. 8,90 cm, F . á. 3,70 cm. Ltsz. K. 1.933.652 
(3. kép 6). 

19. Háromrészes edényke. Alul kissé nyú j to t t , kónu-
sos, lekerekített hasi törésű alsó részén kiszélesedő perem 
iil. Hasi törésén négy bütyök helyezkedik el szimmetri-
kusan. Jó l iszapolt agyagból készült, barnásszürke színű, 
sima felszínű edény. M. 10,5 cm. P. á. 11,8 cm. F. á. 4,50 
cm. Ltsz. 58.365.2 (3. kép 5). 

20. Kisméretű háromrészes edényke. Dupla kónusos 
alsó részén hengeres, kiszélesedő nyak látható. Jól isza-
polt agyagból készült, vékonyfalú, szürkés színű, foltosán 
kiégett. M. 8,71 cin, P . á. 5,20 cm, F. á. 2,50 cm. Ltsz. 
K.l.949.42 (3. kép 4). 

21. Kétrészes edényke. A miniatűr Butmir-típusú, 
dupla kónusos edényke peremén és éles hasi törésén 
négy—négy, vízszintesen á t fú r t bütyök helyezkedik el. 
Vékonyfalú, jól iszapolt agyagból készült, szürkés színű. 
M. 7,10 cm, P. á. 4,90 cm, F. á. 3,80 cm. Ltsz. 
K. 1.933.656 (4. kép 3). 

22. Kétrészes edényke Az ívelt alsórészű, boltozatos 
felsőrészű Butmir-t ípusú edényke felső részén négy bü-
työk helyezkedik el. Vékonyfalú, jól iszapolt agyagból 
készült, sima felszínén vörös festés nyomaival. M. 8,75 
cm, P. á. 7,3 cm, F. á. 5,8 cm. Ltsz. K. 1.933.565 (4. kép 1 ). 

23. Kétrészes edényke. Alsó része befelé ívelt, felső 
része behajtó, hasi törése lekerekített. Vékonyfalú, jól 
iszapolt agyagból készült, s/.ürkósbarna színű, hasi töré-
sén négy bütyökkel. M. 7,55 cin, P. á. 7,30 cm, F. á. 
3,55 cm. Ltsz. K.1.933.641 (4. kép 2). 

24. Egyrészes edényke (pohártípus). Felfelé szélesedő, 
vékonyfalú, jól iszapolt agyagból készült, szürkésbarna 
színű edényke, felső ha rmadán két, átellenesen elhelyez-
kedő bütyökkel. M. 11,0 cm, P. á. 9,45 cm, F. á. 3,30 cm. 
Ltsz. K . 1.933.640 (3. kép 7). 

25. Egyrészes edényke (pohár), az előzőhöz hasonló 
formájú. Vékonyfalú, jól iszapolt agyagból készült, szür-
ke színű, oldalán egy bütyökkel. M. 9,30 cm, P. á. 7,10 
cm, F. á. 4,20 cm. Ltsz. K . 1.933.633 (3. kép 9). 

26. Egyrészes edényke (bögretípus). A durva anyagú, 
szemcsés, vastagfalú, hengeres testű edény hasán négy 
szimmetrikus bütyök helyezkedik el. Szürke színű. M. 
11,60 cm, P . á. 10,62, cm F . á. 7,35 cm. Ltsz. K . 1.933.653 
(3. kép 8). 

27. Egyrészes edényke. A durva, vastagfalú, szem-
csés anyagú edény hasi részén négy bütyök van átellene-
sen. Szürke színű kerámia. M. 9,90 cm, P . á. 7,05 cm, 
F. á. 6,80 cm. Ltsz. K . 1.933.644 (3. kép 10). 

28. Egyrészes edényke. A kónusos, kisméretű, durva 

anyagú edényke foltosán kiégett, a szája alatt négy bü-
työk helyezkedik el. M. 6,0 cm, P. 5,65 cm, F. á. 4,60 cm. 
Ltsz. K. 1.933.631 (3. kép 3). 

29. Agyagmócses. Hasáb alakú, jól iszapolt agyagból 
készült, barna színű tárgy, felül kerek bemélyedéssel. 
Négy sarkán hosszában á t fúr t függőlegesen. Négy oldalát 
bekarcolt meanderdíszítés borí t ja . M. 5,51 cm, Sz. 4,70 
cm, V. 4,81 cm. Ltsz. K. 1.933.695 (4. kép 8). 

30. Edény oldaltöredóke, vörösen festett fu tókutya 
díszítéssel. Á. 12,9 cm. Ltsz. 58.237.14. 

31. Szürke tál töredéke, külső felületén bütyök körül 
csavarodó, vörösen festett spirálvonal látható. Á. 13,40 
cm. Ltsz. 58.237.7. 

32. Edónytöredék, vörösen festett spirál nyomaival. 
Á. 7,09 cm. Ltsz. 58.237.1 (4. kép 10). 

33. Edónytöredék, vörös sávos festés nyomával. A. 
7,0 cm. Ltsz. 58.237.4 (4. kép 6). 

34. Edónytöredék, vörös spirálminta nyomával. Á. 
15,0 cm. Ltsz. 58.237.7 (2. kép 3). 

A neolitikus település kronológiai helyzete 

A lengyeli sánc neolitikus településének kronológiai 
helyzetét ma már csak a sírkerámián keresztül vizsgálhat-
juk, annak tipológiai jegyeit más lelőhelyek, elsősorban 
Zengővárkony kerámiaanyagával összehasonlítva. A rela-
t ív kronológia meghatározásánál mindenképpen а zengő-
várkonyi leletekből kell kiindulni, mivel itt t á r t ák fel a 
legtöbb, hiteles neolit ikus sírt Magyarországon. Az eddigi 
kutatásokat megnehezítette, hogy a zengővárkonyi ke-
rámia részletes analízise még nem történt meg. Ezt a 
munkát már elvégeztük, az eredményeket külön dolgo-
zatban publikáljuk, a lengyeli sánc neolitikus települése 
szempontjából a következők a lényeges szempontok: 

À lengyeli-kultúra korai (I.) szakaszában két, eltérő 
kronológiájú periódus létezik, melyek kerámiája eltérő 
jellegeket mutat .1 4 A korai fázisra a karcolt díszítés, a 
gömbölyded, profilált peremű formák a jellemzők, míg a 
késői fázisban egészen más jellegű a kerámia: az edények 
elvesztik korábbi formáikat, karcsúbbá válnak, sok eset-
ben jellemző az alsó kónuS befelé ívelése, az éles hasi törés, 
a kihajtó, hengeres nyakrész. 

A zengővárkonyi sírcsoportokban nem jellemző a 
korai formáknak ós a karcolt díszítésnek a késői perió-
dus edényeivel való előfordulása, és nem jellemző a réz-
mellékleteknek ós a fehér festésnek a korai t ípusokkal 
való együttes előfordulása. 

A korai (I.) szakasz említett két szélső periódusa kö-
zött létezett egy átmeneti időszak is, ugyanis a késői 
periódus kerámiájának jellegei nem vezethetők le köz-
vetlenül a korai periódus anyagából. Ez a két szélső 
periódus a zengővárkonyi neolitikus település életének 
kezdetét ós végét jelzi. Ez a töretlen, viszonylag hosszan 
ta r tó fejlődós, mely kitölti a lengyeli-kultúra egész korai 
szakaszát , nemcsak Zengő várkonyra, hanem az egész DK-
Dunántúlra jellemző a kósőneolitikum során. A lengyeli 
sánc neolitikus anyaga is ebbe a fejlődésije illeszthető: 

A lengyeli Sánc anyagából hiányzik a karcolt díszí-
tés (kivéve az agyagmécsest), mely a lengyeli-kultúra 
korai szakaszában (1). csak az idősebb periódus kerámiá-
ját díszíti. Lengyelen а bütyökdíszítósen kívül — mely 
szintén kronológiai helyzetet meghatározó — c.Sak a vö-
rös, ritkábban a sárga festést alkalmazták. 

A csőtalpas tálak között két példány van, melyek 
párhuzamai Zengővárkonyban a fiatalabb periódusból 
kerültek elő (1. kép 2 és az 1. kép 1 is, eltekintve a négy 
kartól). Sőt, a korai szakaszon belüli legkésőbbi perió-
dust jelző fehér festés is olyan csőtalpas tálon jelentke-
zett Zengővárkonyban, mint amilyen Lengyelen is elő 
került (1. kép 2).15 

14 Kalicz Nándor erre az eredményre ju to t t korábbi 
kutatásai alapján. Szíves szóbeli közlését ezúton kö-
szönöm. 

15 Dombay, ./., Dio Siedlung und das Gräberfeld in 
Zengővárkony. Bp. 1960. L X X X V . t . 2. 
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A táltípusok nagy része is a zengővárkonyi fiata-
labb periódus edényeivel mutat hasonlóságot.16 A három-
részes edénykéken sem láthatók az idősebb periódus jel-
legei, ezek párhuzamai is, akárcsak a kétrészes edénykék 
esetében, a zengővárkonyi fiatalabb periódus sírjaiból 
kerültek ki (3. kép 4 — 6, 4. kép 1—3).17 A szekszárdi 
múzeum anyagában ma már nem található meg az a két 
kétrészes edényke, melyet Wosinsky közölt18 (4. kép 4 — 
5), és melyek a korai szakasz legfiatalabb formáit mu-
ta t ják . 

A kerámiaanalízis alapján a lengyeli sáncon feltárt 
neolitikus település életét a zengővárkonyi fejlődés fia-
talabb periódusával keltezhetjük egyidőre. 

A lengyeli neolitikus temető rekonstrukciója 

A lengyeli sánc kőkori viszonyait Wosinsky Mór 
publikációi nyomán, a temetkezések részletes vizsgála-
tával, statisztikai adatok segítségével és összehasonlító 
módszerrel kíséreltem meg interpretálni. Az összehason-
lítás alapját Dombay János publikációi19 ós Kalicz Nán-
dor aszódi előzetes jelentései20 alkotják. 

Amint Wosinsky leírja, a Kapós völgyének egy mellék-
ágában fekvő, völgyek által határolt lengyeli körsáncot 
az 1811. évi csatornázások előtt mocsaras víz kerítette.21 

Ezen a helyen kezdte meg az ásatásokat 1882-ben, Appo-
nyi Sándornak, a terület birtokosának anyagi támoga-
tásával. Az 1884-ig ta r tó első ásatási periódusban a sánc 
középső részén 80 sírt t á r t ak fel a telepobjektumokon 
kívül.22 A terület feltárása nem volt teljes. Ä következő 
években már csak „kivételes esetekben, kiválóbb ven-
dégek és s/.akférfiak látogatása alkalmával bontot tunk 
fel néhány sírt a sáncz közepén elterülő temető részen" 
— írja Wosinsky. Ezután a sánc K-i részén ásatott , ahol 
60 sírt t á r t fel' 1888-ig.23 

Wosinsky publikációiból tehát megállapítható, hogy 
a lengyeli sáncon a neolitikus sírok két, területileg olkii-
lönülő sírrendszert, sírcsoportot képeztek, s ezekben a 
sírok összefüggően helyezkedtek el. A sírokon kívül elő-
került gödrök ós más objektumok anyagát nem vizsgál-
hat juk, mert a különböző korú kultúrák anyaga gyakran 
egymással keverten jöt t elő belőlük. 

Sírrajzok nem készültek Lengyelen, Wosinsky sír-
leírásai alapján azonban felvázolható az egyes csontvá-
zak fekvési iránya, helyzete, és ismertek a mellékletek is. 
így az összehasonlító módszer alkalmazásával kísérletet 
teszünk a lengyeli-kultúra korának társadalmi és gaz-
dasági kérdéseit is érintő vizsgálatára. A vizsgálatokat a 
K-i sírrendszer 69 sírja alapján végeztük el, mivel a sánc 
közepén feltárt 80 sírból mindössze 27-et közölt Wosinsky. 
azokat sem módszeresen, így ezeket kénytelenek voltunk 
vizsgálódásaink köréből kihagyni. 

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a tárgyalt sírcsoport-
ban а К—Ny-i tájolás tekinthető általánosnak Lengyelen. 
A K - N y - i irányú csontvázak 43,85%-a (25) jobb olda-
lán fekszik. Ezek a sírok összefüggő, kisebb csoportot 
alkotnak, melyet a nem K - N y - i irányú sírok választa-
nak el attól a résztől, melyben a sírok bal oldalukon fe-
küdtek, ezek a K - N y - i irányú sírok 54,38%-át jelentik 
(32). Ha a sírok leírásának sorrendje megfelelt a feltárás 

18 Uo. LXXXVI. t . 9, 20. 
17 Uo. LXXXVI. t . 26, 33, 46. 
18 Wosinsky, M., Leletek a lengyeli őskori telepről I. 

(Bp. 1885) XVIII . t . 205, 206. 
19 Dombay, J., A zengővárkonyi őskori telep és te-

mető. (Bp. 1939) Die Siedlung und das Gräberfeld . . . 
(I960.); Ua., JPMÉ (1959) 53 — .; Ua. J P M É (1960). 

20 Kalicz, N„ MittArchlnst (1969) 15 20. - (1970) 
65 — 71. — (1972) 33 — . - StZ 17 (1969) 1 7 7 - , 

21 Wosinsky, M. Leletek . . . (1885) I. 5. 
22 Wosinsky, AI., MAG X I X (1889) 154. 
23 Wosinsky, AI., Das prähistorische Schanzwerk . . . 

I I . (1890) 1. 
24Zoffmann, Zs., J P M É (1965) 5 5 - . 

sorrendjének, azt is feltételezhetjük, hogy a két, eltérő 
oldalukon fektetett csontvázak csoportja területileg is 
elkülönült egymástól, vagyis a K-i sírrendszer két kisebb 
csoportra osztható. (A további vizsgálatok szempontjá-
ból nem lényeges a sírok területi elkülönülése a K-i sír-
rendszeren belül.) 

Feltételezésünket, mely szerint a sírleírások sor-
rendje megfelel a feltárási sorrendnek, arra alapozzuk, 
hogy Wosinsky minden olyen jelenséget (gödör, tűzhely, 
Stb.) megemlített, ami megbontotta a sírok területi folya-
matosságát. 

Az 1. táblázat jelzi, hogy nemcsak Lengyelen, ha-
nem a lengyeli-kultúra többi DK-dunántúli lelőhelyén 
is а К — Ny-i tájolás fordul elő leggyakrabban, azon 
belül is a baloldali fektetés. Ide Sorolhatjuk a DK — 
ENy-i i rányú sírokat is, Zoffmann Zsuzsanna adatai 
nyomán,24 melyek szerint a halottakat mindig a felkelő 
vagy lenyugvó nap irányában temette el a lengyeli 
népesség. 

Lengyelen 3 esetben találtak kettős temetkezést, 
illetve szorosan egymás mellé helyezett csontvázat. A 
kettős vagy többes temetkezésekre csak a csontvázak 
helyzete utal, mert Wosinsky nem figyelt meg sírfolto-
kat, sírgödröket. Szerinte a földre helyezett testet, mel-
lékleteivel együtt földdel szórták be.25 Dombay szintén 
így vélekedik.26 О nem ismerhette fel a sírokat a töltés-
talaj alapján, a csontvázak után jelölte a sírokat. Zoff-
mann idéz néhány esetet, amikor Dombay sírméreteket 
vezetett be ásatási naplójába.2 ' A Kölesd-Lencsepusztán 
előkerült két lengyeli sír esetében B. Vágó Eszter észlelte 
a sírfoltokat, méreteiket is megállapította.28 Torma István 
Pári-Altaekerben figyelt meg sírfoltokat,29 a Mórágy-
Tűzkődombon előkerült sírnál is látható a sírfolt.30 A 
kérdés vizsgálatánál döntő, hogy Kalicz Nándor az aszódi 
sírok kb. 4.0%-ánál figyelte meg a sírfoltot, sírgödröt.31 

Mind a kettős temetkezés, mind a koponya hiánya 
gyakori jelenség a lengyeli temetőkben. Zengővárkony-
ban a koponya hiánya 8,94%-ban (33) figyelhető meg. 
Ez az a rány azért is figyelemre méltó, mert Zoffmann a 
koponyalevágás szokásának megléte alapján állapított 
meg közösségen belüli tagozódást Zengővárkonyban, 
illetve Villánykövesden.32 

A koponyanélküli Sírokról Dombay megállapította, 
hogy azok tartalmazzák a leggazdagabb mellékletanya-
got.33 A lengyeli sánc neolitikus sírjainál ugyanezt figyel-
lietjük meg. It t az is szembetűnő, hogy a csonkított vég-
tagú csontvázak viszont a legszegényebbek mellékletek-
ben. Lengyelen éppen az eltérő tájolású (Ny — K, É - ü ) 
sírok között gyakori a végtagcsonkítás. Az eltérő tájo-
lású sírokat a csekélyszámú leletanyag, vagy a mellék-
letek teljes hiánya jellemzi. A koponyanélküli és a cson-
kított végtagú csontvázak esetében talán a legjelentősebb 
és legszegényebb (vagy a többitől elütő tulajdonságú) 
egyének sírjaival állunk szemben. 

Az eszközmellékletek megoszlásából levont következtetések 

Wosinsky pontos adatokat közöl a lengyeli sánc 
leleteiről,3'1 azonban a két ásatási terület anyagát sem 
választotta szét. A leletanyagon belüli arányok így is 
fontos következtetésekre alapot adó adatok. 

25 Wosinsky, M., Das prähistorische Schanzwerk . . . 
I. (1896) 58. 

26 Dombay, J. (1960) 197. 
27Zoffmann, Zs., J P M É (1972) 7 4 - , 
28 Szekszárdi Balogh Ádám Alegyei Múzeum Régé-

szeti Adat tára 166. 74. 
29 Torma, I., MittArchlnst (1971) 27 -. 
30 Gaál István 1979. évi ásatása. 
31 Kalicz Nándor szíves szóbeli közlése. 
32 Zoffmann, Zs., J P M É (1965) 59. 
33 Dombay, J. (1960) 199. 
34 Wosinsky, M., Tolnavármegye az őskortól a hon-

foglalásig. I. (Bp. 1896) 188-189; Ua. MAG X I X 
(1889) 154. 
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]. táblázat 

Sírjelenségek Lengyel Zengővárkony Villánykövesd Pécsvárad Ágostonpuszta 

Melléklet nélküli sírok 2 , 8 9 % (2) 8,13% (30) 14,81% ( ) 8,69% (2) 
Kettős v. többes temet-

kezés 4,34% (3) 4,61% (17) 
Koponya hiánya 4,34% (3) 8,94% (33) 4,34% (1) 
Végtagcsonkítás 5,29% (4) 4,34% (1) 
К -Ny-i tájolás, jobb-

oldali fekvés 40,32% (25) 1,25% (4) 4,34% (I) 
К Ny-i tájolás baloldali 

fekvés 52,25% (32) 87,40%(278) 83,95% (20) 60,66% (4) 65,21 %(15) 
Ny K-i tájolás jobb-

oldali fekvés 4,83% (3) 9,11% (29) 16,66% (4) 16,66 % (1) 4,34% (1) 
Ny—K-i tájolás baloldali 

fekvés L61% (1) 1,88% (0) 
É -D-i tájolás jobboldali 

fekvés 1/ '1% (1) 0,31% (1) 16,66% (1) 
É—D-i tájolás baloldali 

fekvés 4,34% (1) 

A neolitikus leletanyagban 5492 kőeszközt számolt 
Wosinsky,85 melyek 84,84%-a (4680) pa t t in to t t , hasí-
to t t , 15,15%-a (812) pedig csiszolt kőszerszám. A pa t t in -
to t t kőeszközök közöt t legtöbb a penge, kés. A közlések 
a lap ján a kisméretű sarló- és egyéb éleket sem t u d j u k a 
nagyobb késektől különválasztani . 

A kőeszközök 4,72%-a obszidián. A nagyszámú 
obszidián-nucleus a r ra utal, hogy az obszidián nem kész-
áruként , hanem nyersáruként érkezet t a településre, ahol 
a szükség szerint dolgozták fel. Zengővárkonyban az 
obszidián előfordulása 3,52%-os volt . 

A kőeszközökön kívül 833 dl) csontszerszámot talál-
t ak Lengyelen.36 

A síranyagot e lválaszthat juk a telepanyagtól , mer t 
Wosinsky minden sír esetében t ípusonként és mennyi-
ségileg is felsorolja a mellékleteket. Sokszor csak úgy 
említi őket, min t „pengék", „szi lánkok", vagy „gyön-
gyök" , a többi kőeszközről, csontszerszámról viszont 
pontos, számszerű felsorolást ad. 

A lengyeli sírok 31,46%-ában (28) került elő kő-
penge, pontos számuk megál lapí thata t lan . Feltűnő, hogy 
a jobboldalas s í rokban azon csontvázak mellett t a lá l tak 
kőpengéket, ( többnyire 4 — 5 darabot) , melyek mellet t 
nem volt kőkés. A baloldalas s í rokban csak egy esetben 
mellékeltek kőkóst, a többi melléklet 2 — 5 kőpenge volt . 
Kőkést és kőpengét csak egy esetben talál tak együt t , a 
kétféle eszköz nem fordult elő egymással, vagy az egyi-
ket, vagy a másikat helyezték a ha lo t t mellé. 

A lengyeli sánc s ír jainak 22,41 %-ában (20) t a lá l t ak 
nyéllyukas kőbal tá t , melyek 70%-a a baloldalas sírokból 
kerül t elő. A jobboldalas sírokban csak ot t fordul t olő 
kőbal ta , ahol nem volt kőpenge. 

Csiszolt kővésőt a sírok 21,34%-ában ta lá l tak (19). 
Megoszlásuk nagyjából azonos az eltérő fektetéSű csont-
vázak között . 

A sírok 7,86%-a ta r ta lmazot t csiszolt kőbuzogányt , 
a jobboldalas sírokból 4, a baloldalasokból 3 került fel-
színre. Ez az eszközfaj ta soha nem fordult elő kőba l táva l 
a jobboldalas s írokban, a baloldalasokban viszont csak 
kőbal tával együt t ta lá l ták meg. 

H a a lengyeli sánc sírjait összevetjük a zengővár-
kony iákkal, a következő eredményre ju tunk : 

2. táblázat 

Kőeszköz fajta Lengyel Zengővárkony 

Kőpenge 31,46% (28) 42,18% (145) 
Kés 16,85% (15) 7,23% (26) 
Balta 22,41% (20) 18,97% (70) 
Véső 21,34% (19) 20,36% (74) 
Buzogány 7,80% ( 7) — 

A ké t lelőhelyen közel hasonló a rányban mellékelték 
a kőeszközöket, a b izonytalanul ömeghatározható kő-
kések kivételével. Az a d a t o k jelzik a különböző eszköz-
fa j t ák használat ban való előfordulásának gyakoriságát is. 

A különböző eszközfaj ták egymással való előfordu-
lása a kőt lelőhely s í r j a iban : 

3. táblázat 

Kőeszközök Lengyel Zengővárkony 

Kőpenge v. kőkés 30% (19) 16,82% (63) 
Balta 8% ( 3) 15,28% (59) 
Véső 10% ( 4) 9,18% (33) 
Kés, penge — balta 10% ( 4) 6,87% (26) 
Kés, penge - véső 8% ( 6) 0,18% (33) 
Kés, penge — nucleus 5% ( 3) 2,35% ( 7) 
Balta — véső 5% ( 3) 6,84% (26) 
Kés, penge - balta véső 3% ( 2) 9,18% (33) 

A csonteszközök Lengyelen csak olyan s í rokban for-
dul tak elő, melyekbe kőeszközt is mellékeltek, kőbaltá-
val azonban (egy kivétellel) soha nem kerül tek felszínre. 
Zengővárkonyban ez nem volt ilyen mér tékben általá-
nos, de o t t is túlnyomó többségű jelenség. 

A csonteszközök esetében annyira eltérő terminoló-
giát hasznáhiak a szerzők, hogy a különböző lelőhelyek 
anyagának összehasonlítása nem lehetséges. 

Az óks/.erleletek s íronkénti megoszlása Lengyelen: 

35 Uo. 36 Uo. 
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4. táblázat 

Típus 
Jobboldalas Baloldalas 

Típus 
sírok 

Kagylókarperec 3 6 % ( 9) З Д 2 % (1) 
Kagylógyöngy 4 8 % (12) 6 , 2 5 % (2) 
Agyarcsüugő 1 % ( 1) 3 , 1 2 % (1) 
Rézgyöngy 2 0 % ( 5) — 

Rézgyűrű 4 % ( 1) 

Az ékszermellékletek esetében is megfigyelhető az 
eltérés a kétféle fektetési! csontvázaknál . Míg a jobbol-
dalas sírok 52%-a (11) t a r t a lmazo t t ékszereket, addig a 
baloldalas Síroknak csak 18,75%-a. 

Réz csak a jobboldalas sírokból kerül t ki, Míg az 
egész K- i sírrendszerben 7%-os a réz előfordulása, az 
összes zengővárkonyi s í rnak 12%-a (3) t a r t a lmazot t réz-
leleteket. Lengyelen a kagylóókszerek — ké t kivétellel — 
csak azokból a sírokból kerül tek elő, melyekben kőbal ta 
is volt. A rézleletek — egy kivétellel — ugyancsak kő-
bal tával együt t fordulnak elő. Zengő várkon vban a réz 
43,41%-ban (13) kőeszköz nélkül, 56,52%-bàn (17) kő-
eszközökkel együtt volt meg a sírokban. 

A nagyszámú zengővárkonyi sír a l ap ján vizsgálhat-
juk a kőeszközök és a nemek összefüggéseit, azt, hogy 
a különböző nemű ha lo t t akhoz milyen f a j t a eszközöket 
mellékeltek. 301 csontváz alapján a következők állapít-
ha tók meg: 

í). táblázat 

Dombay által megbatározott férfi-
csontváz 
csiszolt kőeszközzel 62 
kőeszköz nélkül 12 

Csiszolt kőeszközök és agyarcsüngők 
alapján feltételezett további férfi-
sírok 

összes férficsontváz száma 
Dornbay által meghatározott gyermek-

csontvázak száma 
Női csontvázak száma 

3 3 

1 0 7 / 3 5 , 5 0 % 

6 0 / 1 9 , 9 3 % 

1 3 4 / 4 4 , 5 0 % 

A gyermekcsontvázak felismerése egyszerűbb volt 
Dombay számára . Ezek mellékletei olyan mérvű eltérése-
ke t mu ta tnak egymástól , melyek a lap ján a különböző 
korú és nemű gyermekek sírjai megkülönböztethetők. 
Valószínű, hogy a kő- és más eszközmellékletek életkor-
ban megfogható fokozatosságot fejeznek ki a gyermek -
síroknál, u ta lnak a r ra , hogy a gyermek, bizonyos életkor 
elérése u tán , milyen, nemének megfelelő m u n k á t végez-
he te t t a közösségen belül. 

Az eddigi ada tok alapján a nemek a ránya a követ-
kező a lengyeli-kultúra DK-dunántú l i temetőiben: 

6. táblázat 

Lelőhely Nő Férfi Gyermek 

Zengő-
várkony 4 4 , 5 0 % ( 1 3 4 ) 3 5 , 5 0 % ( 1 0 7 ) 1 9 , 9 3 % ( 6 0 ) 

Lengyel 5 4 , 5 4 % 

Villány -
kövesd 1 2 , 5 0 % (5) 2 9 , 1 6 % (7) 2 9 , 1 6 o / 0 (7 ) 

7 sír nem vizsgálható 

Az 5. táblázat a d a t a i a lá támasz t ják azt a feltétele-
zést, hogy mindazok a csontvázak, melyek mellé csiszolt 
kőeszközt helyeztek, férf icsontvázak. 

Milan Zápotocky megál lapí tot ta , hogy a kőbal ták a 
férfisírok jellemző mellékletei nemcsak Zengővárkony-
ban, hanem általában a neolitikus Európában. 3 7 J u r a j 
Pavúk hasonló véleményt képvisel a csiszolt kőeszköz-
mellékletekkel kapcsolatban.3 8 Megfigyelte azt is, bogy a 
vadkanagyar csüngő is a férfisírok melléklete.33 A ny i t ra i 
vonaldíszes temető a l a p j á n igazolta, hogy már a vonal-
díszes periódusban is a férfisírokat jellemzik a csiszolt 
kőeszközök.40 A f lomborni temetőben, illetve a rösseni-
ku l tú ra rösseni temetőjében ugyanezt tapasztalták. '1 1 

A csiszolt kőeszközök alapján meghatározható a 
lengyeli sáncon előkerült férfisírok száma is: 64,54% (35). 
Ha figyelembe vesszük, hogy vannak — csekély szám-
ban — kőeszközmelléklet nélküli férfisírok is, úgy ez 
az a r ány valamivel k isebb lehet. 

A családi szervezet kérdései a lengyeli-kultárában 

A lengyeli-kultúra temetőiben, min t lá t tuk , a nők 
és a férfiak nagyjából hasonló a rányban ta lálhatók meg. 
A temetkezések a lá támasz t j ák az t a feltételezést, mely 
szerint a lengyeli-kultúra népessége kiscsaládi közössé-
gekben élt. A közösség alapját jelentő családok egy nőből, 
egy férfiből, és kevésszámú gyermekből áll tak. A gyer-
ineksírok nagy száma a gyermekhalandósággal magya-
rázható, nemcsak a lengyeli hanem a vonaldíszes kul-
tú rában is, ahol a gyermeksírok 20 — 30%-ot tesznek ki.42 

Dombay a zengővárkonyi házalaprajzok nyomán téte-
lezte fel a kiscsaládi közösségeket, a „monogám" kap-
csolatot,43 vagyis azt , hogy egy házban egy család élt, 
és az egymással vórrokonságban álló családok képeztek 
nagycsaládokat.4 4 A nagyméretű cölöpházak mellet t 

melyek vonaldíszes örökségként kezelhetők — a kis-
méretű, földbemélyí tet t házak is megvannak (pl. Sze-
melyen).45 A dunán tú l i vonaldíszes kerámia népességé-
ről feltételezik, hogy nemzetségenként, nagycsaládon-
ként csoportosul tak — a hosszúházak alapján ítélve. Ez 
megfelel annak a véleménynek, hogy a vonaldíszes kerá-
mia népessége ir tásos földművelést végzett, ós a növény-
termesztéshez szükséges terület kialakítása csak nagy-
család i keretek közöt t volt lehetséges. Alapvető családi 
kapcsolatnak azonban ennél a népességnél is a „mono-
g á m " kapcsolat tekinthető. Ez t egyértelműen bizonyít-
ják Pavúk ny i t r a i ós Richter f lomborni megfigyelései.40 

Mind a lengyeli-, mind a vonaldíszes-kerámiás népesség 
esetében inkább munka-szervezetként foghatók fel a nem-
zetségek, nagycsaládok. 

A lengyeli-kultúra temetői t vizsgálva nemcsak a 
családi tagozódás tűnik szembe. Dombay szerint a leg-
gazdagabb mellékletit, koponya nélküli sírokban a nagy-
családok főnökeit temet ték el.47 Kalicz Aszódon figyelte 
meg, hogy a sírok 28 — 30 sírból álló csoportokat alkot-
nak, középen a leggazdagabb ember sírjával.48 Több 
zengővárkonyi sírcsoportban l á t tuk , hogy a leggazda-
gabb edénymellékletű, vagy leggazdagabb eszközmellók-
letű csontváz, vagy csontvázak a sírcsoport közepén he-

37 Zápotocky, ЛГ., P A LVII (1966) 1 7 2 - , 
38 Uo. 71. 
39 Uo. 
40 Uo. 70. 
41 Uo. 70. 
42 Uo. 66. 

43 Dombay, J., (1960) 230 — 231. 
44 Uo. 
45 Pusztai R., ArchÉrt 83 (1956) 39 — , 
40 Pavúk, J., SA X X - X X I (1972) 70. 
47 Dombay, J „ (1960). 231. 
48 Kalicz, N., Mit tArchlns t . (1972) 67. 
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lyezkednek el. Az is feltűnő, hogy a sírcsoportok széle 
felé egyre kevesebb melléklet került a sírokba. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a rézmellékletek, a kar-
colt díszű edények és a sírcsoportonkénti legtöbb edény 
milyen nemű csontvázhoz kapcsolódik: 

Zengővárkony 
7. táblázat 

Csontváz neme Réz Karcolt díszítés Legtöbb edény 

Női 4 2 , 3 0 % (11) 1 2 % (3) 
Férfi 3 8 , 4 7 % (10) 6 0 % (9) 3 1 , 2 5 % (8) 
Gyermek 3 , 8 4 % (1) 1 3 , 3 3 % (2) 1 6 % (4) 
Ismeretlen 1 1 , 5 3 % (3) 2 5 % (4) 2 8 % (7) 
Kettős sír 3 , 8 4 % (1) 1 2 % (3) 

A l i rézmellékletes női sír 4 sírcsoportból került elő, 
a 10 férfisír hatból. A rézmellékletek nemcsak a nőkhöz 
köthetők, mint korábban vélték, hanem mindkét nem 
sírjaiban megtalálhatók. A réz a lengyeli-kultúra korai 
(I.) szakaszának fiatalabb periódusában egyes családok 
sírcsoportjaiból került elő (IX/B, XI.) , ezeken belül 
azonban többségében női csontvázaknál találták meg 
ezeket. 

Karcolt díszű kerámia női sírokból nem került elő, ós 
a legtöbb edónymellékletes sírokban is férficsontvázak 
vannak túlnyomó többségben. 

A temetkezések vizsgálatának eredményei a len-
gyeli-kultúra közösségen belüli tagozódásának valamilyen 
kezdeti fokára utalnak. A település lakosságán (tör-
zsön ?) belüli helyzet és a településen belüli munkameg-
osztás] között összefüggés fedezhető fel. A kőkori szintű, 
vagy a kőkori szintet alig meghaladott természeti népek-
nél látható, hogy a kőeszközök készítése, használata, a 
csont, fa, fém megmunkálása kifejezetten a férfi, míg 
más munkák a nő tevékenységi köréhez tar toznak, ehhez 

a különválasztáshoz rendszerint szigorúan ragaszkod-
nak.49 A természeti népek többségénél a két nem munká ja 
közötti határvonal igen határozott.6 0 

A lengyeli-kultúra temetőiben — amint arra az 
adatok utalnak — kőbalták, vésők, buzogányok, kések 
csak férfisírokban fordultak elő. Ezen eszközök készítése 
ós használata a férfiak foglalkozásához (vadászat, föld-
művelés bizonyos műveletei, védelem stb.) kapcsolódik. 

A nyitrai vonaldíszes temető vizsgálata során hason-
ló eredményre ju tot t Pavúk. Szerinte a növénytermesz-
tés és a termelő tevékenység a férfiak prioritását idézte 
elő a vonaldíszes-kerámia népességénél, a termőföld nye-
rése, védelem, vadászat, állattenyésztés ot t is a férfiak 
tevékenységi köréhez tartozott .5 1 Mindkét kul túra te-
metőiben azokat az eszközöket helyezték a halot t mellé, 
amellyel élete során dolgozott. 

A zengővárkonyi és lengyeli adatokat a nyitrai, rös-
seni, flombom i adatokkal összevetve arra az eredményre 
jutunk, hogy a vonaldíszes-kerámia idején (a középső 
neolitikumban) ós a lengyeli-kultúra idején (a későneo-
litikumban) hasonló gazdasági és társadalmi szervezettel 
kell számolni. 

Pavúk kutatásai kapcsán felvetette a matriarchátus 
kérdését is.52 Ugyanis a neolitikus társadalomra a matri-
archátust tételezték fel, de erre nem utalnak egyöntetű 
adatok.53 A sírmellékletek, különösen Zengővárkony-
ban és Nyitrán, egyértelműen bizonyítják a férfiak előbb-
revaló szociálökonómiai helyzetét, ezért mindenképpen 
egyet kell ér tenünk Pavúkkul abban, hogy a matriarchá-
tus létét — amint ezt sokan értelmezik — a neolitikum-
ban, minden eddigi neolitikus temető megkérdőjelezi.54 

Sok olyan kérdés maradt nyi tot t , amelyre az eddigi 
ásatások és kutatások alapján még nem adható válasz. 
Ebben a témakörben különösen az aszódi település és 
nagyszámú sír anyagának feldolgozásától várhatunk 
ú jabb eredményeket. A tárgyalt korszak, a neolitikum 
felvetett kérdései sokkal összetettebbek annál, mint 
ahogy ezeket az eddigiekben tárgyalták. 

Gaál István 

ANGABEN ZUR GESCHICHTE DER ERFORSCHUNG D E R LENGYEL-KULTUR 

Auszug 

Im ersten Teil der Abhandlung beschäftigt sich der 
Verfasser mit den Forschungsarbeiten von M. Wosinsky 
im Lengyeler Schanz werk. Wosinsky führ t e Seine For-
schungen in hohem Alter durch, außer den systemat ischen 
Mitteilungen benutzte er auch die von den Hilfwissen-
schaften gegebenen Möglichkeiten (Anthropologie, Ar-
chäozoologie, Archäobotanik). Er hat als erster auf die 
Beziehungen des Fundmaterials zu den griechischen und 
kleinasiatischen Gebieten hingewiesen. Aus dem neo-
lithischen Material des Schanzwerkes von Lengyel teilte 
er sehr wenig mit, die auf uns gebliebene Keramik wird 
in vorliegender Arbeit publiziert. Fußschüsseln, Töpfe 
mit eingezogenem Rand (Butmir-Typ), konische, runde 
und ovale Schüsseln, Schüsseln mit geschweiftem Rand, 
dreiteilige und zweiteilige feine Gefäßehen (Becher), ver-
schiedene Schalentypen, Tonlampen mit eingeritztem 
Mäandermuster, rotbemalte Gefäßbruchstücke mit Spi-
ral- und Bandmuster vertreten die neolitische Keramik 
im Schanzwerk von Lengyel. 

Die Bestimmung der chronologischen Lage von Len-
gyel ist heute nur durch die Grabkeramik möglich, in 
erster Reihe aufgrund der Vergleichung mit der Grab-
keramik von Zengővárkony. 

Verfasser stellt aufgrund der Keramikanalyse von 
Zengővárkony fest, daß in der Frühphase (I.) der Len-
gyel-Kultur zwei Perioden existiert haben, deren Kera-

49 Birket—Smith, K„ A kultúra ösvényei. ( Bp. 1969) 87. 
60 Uo. 
51 Pavúk, J., SA X X - X X I (1972) 73. 

mik voneinander abweicht. Die frühere Periode wird 
durch ritzverzierte Keramik, runde, profilierte Formen 
charakterisiert, während in der Spätperiode die Gefäße 
ihre früheren Formen verloren haben: oft ist der nach 
innen geschweifte Gefäßunterteil, der scharfe Umbruch, 
der ausladende Rand charakteristisch. 

In der Grabgruppen von Zengővárkony ist das ge-
meinsame Vorkommen der früheren Formen mit der 
Keramik der späteren Periode sowie daß auch Kupfer-
beigaben und Weißbemalung mit den früheren Typen 
vorkommen, nicht charakteristisch. Zwischen den zwei 
äußeren Perioden mußte eine Übergangsepoche existiert 
haben, da die Merkmale der späten Keramik aus der 
früheren nicht abzuleiten sind. Die zwei äußeren Perioden 
bezeichnen den Beginn und das Ende der Besiedlung von 
Zengővárkony. Diese ununterbrochene, ziemlich lang 
dauernde Entwicklung, die die ganze Frühphase aus-
füllt, kennzeichnet nicht nur Zengővárkony, sondern 
auch das ganze SO-Transdanubien. Auch das neolithische 
Material von Lengyel ist in diese Entwicklung einzurei-
hen: in Lengyel fehlt die Ritz Verzierung (mit einer Aus-
nahme), die Keramik wurde nur mit Buckeln verschiede-
ner Typen und mit roter, seltener mit gelber Bemalung 
verziert. 

Der größte Teil der Keramik in Lengyel hat ihre 
analogen Stücke in den jüngeren Gräbern des Gräber-

52 Uo. 73. 
63 Uo. 
54 Uo. 
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feldes von Zengővárkony. Anfgrimd der Keramik können 
wir das Leben der neolithischen Siedlung von Lengyel mit 
der stärkeren späteren Periode von Zengővárkony für 
gleichzeitig halten. 

Verfasser interpretiert das Gräberfeld von Lengyel 
nach den Beschreibungen von Wosinsky. Dazu benutzt 
er die ausführliche Untersuchung der Begrabungen, die 
statistischen Daten und die Vergleichsmethode, die sich 
auf die Publikationen von Dombay über Zengővárkony 
gründet. 69 Gräber des Schanzwerkes, die am östlichen-
Rand des Gebietes hervorgekommen sind, wurden unter-
sucht. In der Mitte des Schanzwerkes zum Vorschein 
gekommene Gräber können nicht mehr erforscht werden. 

Aus Tab. 1 geht hervor, daß die P—W — Orientierung 
der Gräber der Lengyel-Kultur allgemein war. Ein Teil 
der Skelette zu Lengyel liegt an der linken, der andere 
Teil an der rechten Seite. Verfasser zieht seine Fol-
gerungen aufgrund des Vorkommens verschiedener Grä-
bererscheinungen. Er stellt fest, daß es in Lengyel bei der 
Spaltung der Gerät- imd Schmuckbeigaben eine auffal-
lende Abweichung zwischen den recht- und linkseitigen 
Skeletten gibt. Die zahlreichen neolithischen Gräber von 
Zengővárkony deuten derauf hin, daß zwischen den 
Steingeräten und Geschlechten der Skelette ein Zusam-
menhang gesteht. Geschliffene Steingeräte kamen nur 
aus Männergräbern hervor. Verfasser vergleicht die Er-
gebnisse seiner Forschungen mit denen von Zápotocky 
und Pavuk. Es stellte sich heraus, daß die oben beschrie-

bene Erscheinung im ganzen Mittel- und Spätneolithi-
kum allgemein war. Aufgrund der geschliffenen Stein-
geräte ist es möglich, die Männergräber im Schanzwerk 
von Lengyel und an anderen Fundstellen auszuwählen 
und die Geschlechtsverhältnisse in der Lengyel-Periode 
zu studieren (Tab. 6). 

Verfasser beschäftig sich im weiteren mit der Frage 
der neolithischen Familienorganisation. Die Basis der 
spätneolithischen Gemeinschaften bilden die Kleinfami-
lien, die aus Mann, Frau und einigen Kindern bestanden. 
Auch die Beobachtungen von Dombay und Pavúk weisen 
hierauf. Die Großfamilien und die Sippen sind eher als 
Arbeitsorganisationen aufzunehmen. 

Auch die Gliederung innerhalb der Gemeinschaften 
fällt bei den Untersuchungen der Gräber auf. Da dio 
geschliffenen Steingeräte uns nur aus Männergräbern be-
kannt sind, gehörte die Erzeugung und Benutzung dieser 
Geräte zur Tätigkeit der Männer (gewisse Zweige der 
Landwirtschaft , Viehzucht, Jagd usw.). Verfasser ist der 
Meinung, daß man im Mittel- und Spätneolithikum mit 
einer ähnlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Organisation reclmen muß. Auf den Spuren von Pavúk 
befaßt sich Verfasser auch mit. der Frage des Matriar-
chats: die Grabbeigaben beweisen eindeutig die höhere 
sozialökonomische Lage der Männer, so s t immt er Pavuk 
in der Frage bei, daß das Bestehen des Matriarchats im 
Neolithikum an allen Fundstellen mit einem Fragezeichen 
zu versehen sind. 

I. Gaál 
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KUTATÁSOK AZ AQUINCUMI II—III. SZÁZADI LÉGIÓSTÁBOR P R A E T E N T Ú R Á J Á N A K 
É S Z A K I RÉSZÉN 1973—1977-BEN 

Az óbudai lakótelep belterületén, a Kórház utca 
északi oldalától É-ra, a Szentendrei út nyugati oldalán, 
a Raktár utca ós a Harrer Pál utca által határolt felüle-
ten a közművesítések és a Szentendrei út korszerűsítésé-
nek földmunkái befejeződtek.* 

A századelejére sűrűn beépített terület régészeti képe 
eddig nagyon hiányos volt. Erről a területről tar to t ta 
számon a kutatás a korai legióstáborra vonatkozó adato-
kat.1 A I I—III . századi legióstábor védműveivel kapcso-
latos újabb eredményeket közvetlenül az új lakótelep 
felépítése előtt találták a közművesítés során2 és 1973 
után is több helyen végeztek itt régészeti megfigyelése-
ket.3 Ez a via principálistól keletre és a via praetoriától 
északra húzódó felület* — a II—III. századi aquincumi 
legióstábor északkeleti negyede. 

Ezek a tényezők indokolják, liogy a szóban forgó 
területről az ú jabb adatokat közöljük és értékeljük. 

Az alábbiakban említett munkahelyekről topográ-
fiai sajátosságuk miatt délről, a via praetoriától Ë felé ba-
ladva számolunk be. Már most megjegyezzük hogy a tizen-
négy munkahelyből tizenkettőnél a közmű-árkokban igen 
rövid idő alatti megfigyelésekre és azok dokumentálására 
szorítkoztunk —, a további mélyítésekre ill. rábontásokra 
a szoros határidők miatt nem volt mód. Két munkahely 
(XII—XIII) a Szentendrei út nyugati oldalán kizárólag 
a gyepes, füves területek szabad felületein húzódott. I t t 
a fenti problémákon kívül a nagyobb bokrok ós a funk-
cionáló új közművek is nehezítették a munkát. 
I. munkahely : Miklós utcától K-re, az ún. 201. épülettől 
K-re ,(12. kép. I.)5 

ED-i irányú közmű-árok. Hossza: 60 m. D-ről indulva 
a nyugati metszetfal mentén az újkori beásástól északra, 
8 m hosszan az újkori feltöltés alatt sóderes -áírótegek 
jelentkeztek a felszín alatt —1.30 m-re. Ezeket az útré-
tegeket északról egy újkori közmű beásás elbontotta. Az 
egymással szemben levő metszetben kevert római betöl-
tés húzódott а К—Ny-i irányú „ A " falig. A közmű-árok-
ban dokumentáltuk a ,,B" falhoz tartozó terrazzopadló 
maradványát Atszf 105. 12 m-n. A ,,C —G" falak között 
előkerült falmaradványok különböző irányúak ós már 
szint nélküliek. A közmű-árok további szakaszában egy 
KNy-i irányú, megemelt útszakasz került napvilágra. Az 
út szélessége: 6.50 m. Az úttest teteje megmaradt a fel-
szín alatt —1.20 m-n. Az út alapozását már nem volt 
módunkban megfigyelni. Az úttest től északra a külön-
böző irányú , ,H — I—К—L" jelű falakat dokumentál-
tuk. A falak korát szint hiányában nem tudjuk. 

A keleti metszet északi részében egy kétágú, kófalas, 
tóglalapos csatorna maradványát is bemértük. A csator-
nát kevert, agyagos feltöltésre alapozták ós miután a 
csatornát elbontották egy terrazzopadlós helyiséget épí-
tet tek rá Atszf 104.80 m-n. 

A közműárok földmunkáinál előkerült cserepek nem 
jellegzetesek.6 

* I t t jegyezzük meg, hogy az ú j épületek alapozásá-
val egyidőben „lefutot t" földmunkáknak, a régészeti 
megfigyeléseknél az ú j házakat, még csak tervszámokkal 
tudtuk jelölni. Ma már a tervszámoknak megfelelő utca 
nevet és házszámot ismerjük, i t t közöljük: XI . épület = 
Szentendrei-út 2—16; 201 épület = Miklós-utca 1-15., 202. 
épület = Kórház utca 9; 203. épület = Vöröskereszt-utca 
14; 205. épület = Harrer Pál utca 12—24. A közmű-ár-
kokban előkerült falak zömmel alapfalak, részletesebb ada-
taikat dolgozatunkban nem említjük, csak az értéke-
sebb jellemzőiket. Az összesítő munkarajzunkon kizá-
rólag a saját munkaterületeink szerepebiek. Azokat a 
római útakat jelöljük a munkarajzunkon — az ÉD-i 
irányú út kivételével — amelyeknek már a szólességót 
is ismerjük. 

1 A Domitianuskori legióstáborra ld. régebbi iro-
dalommal: Nagy T., BpTört I (1973) 115. 

Az I. számú munkahely déli részén a via praetoria 
maradványát hitelesítettük, továbbá a , ,B—E" jelű falak 
által határolt 7.50 m belvilágú helyiséget. Ez utóbbi 
padozata a környékbeli szhitadatok alapján a IV. század 
középső évtizedeiben épült. Ettől É-ra egy 5.50 m széles 
utat vágtak át — mint már említettük — mely a via 
praetoriától északra az első utat képviseli. E KNy-i irányú 
úttól északra előkerült a helyisógrész belvilága észak — 
déli irányban 8.60 m, padozata Atszf 104.86 111-11. mu-
tatkozott . mely a I I I . század végi—IV. század elejei épít-
kezésekhez köthető. 
II. munkahely: Az ún. 202. épülettől K-re7 (12. kép II) 

Az ÉD-i irányú gázcső-árok közel 30 m hosszú. Ny-i 
metszetében az „A —D" jelű, KNy-i irányú falakat be-
mértük, a szintek már hiányoztak. A , ,D" fáitól északra 
egy ismét kelet—nyugati irányú utat figyeltünk meg, me-
lyet háromszor megemeltek. Az út szélessége: 5.50 m. Az 
út északi részét a metszet szerint beásással megzavarták. 
Az út tól északra újabb falmaradvány („E") jelentkezett. 

Említésre méltó lelet nem került elő. 
Hangsúlyozzuk, hogy a közmű-árokban az „А —В — 

0 J J—E" fal korát szint hiányában nem tudtuk meg-
állapítani. Ez a kelet -nyugati irányú úttest a via praeto-
riától északra húzódó — már említett — 1. sz. út újabb 
része, melynek nyugati, kisebb szakaszát az I. munka-
helyen már jeleztük. 
I I I . munkahely : Vöröskereszt utca-202. épülettől É-ra8 (12. 
kép III) 

Az 1973 — 1974-es évi megfigyelések óta a helyszínen 
a régészeti jelenségek finomítására újabb lehetőségünk 
nem volt. A környéken létesített ú jabb munkahelyek 
régészeti vizsgálatainak eredményei alapján és a rétegtani 
viszonyok újraértékelése következtében az alábbiakat 
szögezzük le: 

1. A kora és késő-flaviuskori szinteket e műemléki 
bemutatásra javasolt területen már nem tudtuk meg-
állapítani. 

2. A II . század elejétől funkcionáló agyagpadlós, 
kavicsos szmteket Atszf 103.49 — 103.90 111 között a C, 
F, G, N, R, U metszetekben dokumentáltuk. 

3. А II . század végén —111. század elején újabb épít-
kezéseket, javításokat végeztek az újjáépített principia 
ú j kapuzatának szintjével egyidőben, a G, F, H, P, V 
metszetek szerint terrazzo ill. agyagpadló formájában. A 
szintadatok, a principia severuskori szint jéhez viszonyít-
va 20 — 40 cm-rel alacsonyabb szinten jelentkeztek: a 
principia esetleg egy kisebb dombon épült. 

4. A I I I . század középső évtizedeitől a IV. század 
elejére keltezhetők az A, B, D, G, К metszetekben fel-
tűnt köves, agyagpadlós, tóglalapos szintek Atszf 
104.66 — 104.80 m között. 

* 

2 Nagy T., RégFüz I : 26 (Bp. 1973) 36.; Szirmai K., 
uo. 33.; T. Nagy., Studien zu den Militärgrenzen Roms. 
II . Vorträge des 10. Internationalen Limeskongresses in 
der Germania Inferior. Köhl 1977. 362. 

3 Póczy К., BpR 24 (1976) 7 9 - . ; Németh M., uo. 61. 
és Szirmai К., jelen dolgozatunkban említett I—XIV. 
m.h-t. 

4 A via principálisnak a táborból kivezető É-i sza-
kaszára: Ld. 1. j.-t. A via praetoria kisebb, különböző 
periódusból származó szakaszait az alábbi területeken 
figyeltük meg: Kórház u. 8- 10: Szirmai K., RégFüz 
I : 27 (Bp. 1974) 27; Flórián tér —Kórház u. sarok: 
Szirmai K., RégFüz I : 30 (1977) 18. és az I. munka-
helyen: Szirmai K., RégFüz 1: 27 (1974) 28. 

5 Ld. 4. j-nól az I. munkahelyre vonatkozó forrást. 
6 Lelt. szám: 75.9.792-824. 
7 Ld. 5. j-t. 
8 Szirmai K. Altmann J., BpR 24 (1976) 233-240. 
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l . k é p . 1. Kaszárnya maradványának alaprajza a I I I . m.h.ről. — 2. Az V. tn.h. Ny-i metszete (A—B). 3. A VI I I . 
ni.h. Ny-i metszetének részlete (0— O) 

Abb. 1.1. Grundriß der Keste einer Kaserne von der Arbeitsstätte I I I . — 2. W-Querschnitt der Arbeitsstät te 
V. (A —B). — 3. Teil des W-Querschnittes der Arbeitsstätte VIII (C —D) 

ZZ1 LU к os 
ЕЯ TERAZZÔ 
sa TEGLATÖRMELEK 

SZÜRKE KEVERT 
SÓDER 

га HOMOKKŐ 
AD/AO 

гпттп SÖTÉTBARNA 
El KÖVEK. 

A műemléki bemutatásra javasolt terület északi 
részén a távfűtési akna nyugati cs keleti metszetében 
megfigyeltük a K - N y - i irányú római falakat már szint 
nélkül és ismét rögzítettük egy kelet- nyugati irányú, 
többszörösen megemelt út újabb maradványát , 

Említésre méltó lelet nem került elű. 
Tehát i t t is a I I I . munkahelyen feltűntek a via prae-

toriától északra az 1. sz. út további részletei, melynek egyes 
szakaszait az I—II. munkahelyen is említettük. 

Az 1. sz. úttól északra helyezkedett el a részben fel-
tá r t kaszárnyaépület is9 (1. kép 1), az északról határoló 2. 
sz. út maradványáról már korábbi jelentésünkben is be-
számoltunk.10 

IV. munkahely : 202. épülettől E-ra, KNy-i irányú táv futó-
árok.u (12. kép IV) 

A közmű-árok közel 30 m hosszú. A déli metszetben ke-
letről indulva egy észak — déli i rányú falat figyeltünk meg, 
melyhez tartozó terrazzopadló Atszf 105.63 m-n került 
elő. A helyiségrészlet nyugati zárófalát már elbontották. 

Érdemleges lelet nem került elő. 
A dokumentált belyiségrészt — a szomszédos régésze-

ti adatok alapján is — a IV. század közepén építet ték. 
V. munkahely: 203. épülettől Ny-ra, ÉD-i irányú gázcső-
árok.1- (12. kép V. ós 1. kép 2.) 

Hossza: 22.20 m. Az „ A " faltól É-ra 3.5 m-re az 
újkori feltöltés alat t szürke, kevert betöltés, ill. 10 cm 
vastagságban agyagpadló húzódott , majd vékonyabb, 
szürke feltöltés alatt ismét agyagpadló mutatkozot t 
Atszf 103.80 m-n az agyagos, földberakott egysoros kö-
vezésen, mely a bolygatatlan fekete földre települt. A 
„ B " KNy-i irányú faltól É-ra az újkori feltöltés elpusz-

IJ Uo. 9. j. A kézirat lezárása u tán az 1979. évi műem-
léki helyreállítással kapcsolatos régészeti megfigyelések 
eredményei alapján már tudjuk, hogy a sikátortól É-ra és 
D-re a kaszárnyákon belül - ÉD-i irányban 4.60 m, 
KNy-i irányben 3.20 ra bolvilágú helyiségek voltak, ós az 

ezekkel szomszédos helyiségek belvilága ÉD-i irányban 
3.60 m, KNy-i irányban 3.20 m. 

10 Uo. 234. 
11 Ld. 5. j-t. 
12 Uo. 
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2. kép. 1. via praetoriától É-ra a 4. sz. út maradványa a IX. m.h. É-i metszetéről. 2. К Ny-i irányú csatorna 
maradványa а X. m.h.-ről. — K-ről. — 3. Az ú.n. ,,I ) " fal а X. m.h.-ről D-ről. — 4. Az ú.n. „ É " fal alapozásának 

részlete É-ról. (X. m.h.) 
Abb. 2. 1. Reste der Straße Nr. 4, nördlich von der Via praetoria vom N-Querschnitt, der Arbeitsstätte IX. — 
2. Reste des OW-orientierten Kanals von der Arbeitsstätte X. — Von О her. — 3. Die sog. ,,D"-Mauer von 
der Arbeitsstätte X von S her. — 4. Teile der Fundamentierung der sog. ,,F"-Mauer von N her (.Arbeitsstätte X) 

t í to t t minden jelenséget a kiásás határáig. Északabbra 
az újkori betöltés a la t t Atszf 105.30 m-n terrazzo-, alat-
t a a szürke feltöltés u tán Atszf 104.30 m-n ismét ter-
razzo jelentkezett. Az alat ta húzódó, szürke, kevert be-
töltés alatt —, agyagpadló következett. A ,,C/1" jelű fal 
képezte az agyagpadlós ill. terrazzopadlós helyiség északi 
zárófalát. Ettől É- ra átvágtak egy KNy-i irányú utat a 
felszúi alatt —, 40 cm-re. Széleit az újkorban elbontották. 
Négyszer megemelték. Említésre méltó lelet nincs. 

Tehát a közmű-árokban egy ÉD-i irányú kövezést 
dokumentáltunk az árok teljes hosszában. A rótegtani 
viszonyok alapján a keleti via sagularis részletét képezte. 
Az „ A " faltól É-ra az agyagpadlós helyiség ÉD-i irány-
ban 4.40 m hosszú. A következő helyiség déli zárófalát 
az ú jkor elbontotta. Ez az épületrész agyagpadlós volt, 
de a megemelt agyagpadlónak itt már nincs nyoma. A 
későbbiekben terrazzopadlós helyiségként funkcionált, 

melyet kótízben megemeltek. A legkésőbbi padlószint 
egyidőben épült a IV. század közepén a via praetoriától 
északra, a második KNy-i irányú út legmagasabb szint-
jével. Az út tól északra húzódó épületrésznél kétízben 
megemelt udvarszintet figyeltünk meg, melyet a I I I . 
század végén — IV. század elején terrazzopadlós helyiséggé 
alakították át . 
VI. munkahely: 203. épülettől északra, KNy-i irányú gáz-
cső-árok.13 (12. kép VI) 

Az árok 19.50 m hosszú. Ny-ról kezdve az „A—B" 
fal között az É-i metszetben Atszf 104.75 m-n terrazzo-
padló, mely alat t az agyagos ill. kevert feltöltés, ill. 
vékony, köves réteg Atszf 104.45 m szinten húzódott. 
Alatta kevert föld települt a bolygatatlan földre. A ,,B" 

13 Uo. 
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faltól K-re a „ C - D " falakat már szintek nélkül doku-
mentáltuk. 

A gázcső betonaknájától 3 m-re Nv-ra, egy agyag-
falu, köralakú égetőhelyet vágtak át Atszf 104.26 m-n 
szürke, kevert betöltésben. A kis égetőhely kőalapozású 
volt, belvilága: 40 cm. 

A jellegtelen kerámialeleteken kívül freskótöredé-
ket, bronztűt és üvegablak töredékét említhetjük meg.14 

Tehát ezen a munkahelyen még a markomann hábo-
rúk előtt épült egy terrazzopadlós helyiség. A háborúk 
utáni építkezést képviselte a kis égetőhely és a köves 
szint. A IV. század elejére keltezhető a KNy-i irányban 
3.25 m belvilágú, terrazzopadlós helviség. 
VII. munkahely : Távfűtőárok az ún. 203. épülettől Ni/-ra.1& 

(12. kép yiT). _ 
Az ÉD-i irányú árokrész jelölése: E—A. Hossza. 

7.50 m. Ebben az árokszakaszban egy helyiség délnyu-
gati részét hitelesítettük az „A—A/ l" jelű, különböző 
irányú falak alapján. 

A távfűtő-árok keletnek forduló KNy-i irányú sza-
kasza 7.50 m hosszú. Déli metszetének jelölése: F—E. 
Az ÉD-i irányú „ B " faltól K-re 105.40 Atszf m-n 1.20 m 
hosszan egy terrazzopadló maradványa húzódott. A pad-
lóhoz tartozó falakat az újkor elbontotta. A távfűtő-
árok e kelet-nyugati i rányú szakaszából északra 5.20 m 
hosszúságban egy ÉD-i irányú árok is kiágazott. K-i 
metszetének jelölése: C — D. Délről indulva az újkori fel-
töltés alatt 3.30 m hosszan egy terrazzopadlót talál tunk 
Atszf 105.20 m-n. E terrazzonak az északi zárófalát a „C" 
fal képezte, melyet a korábbi terrazzo déli szélére alapoz-
tak . E Atszf 104.70 m-n feltűnt terrazzopadlón egy 20 
cm széles téglákból rakot t fűtőoszlop maradványát is 
megtaláltuk. A „D—E" fal egv helyiséget határolt . Az 
„ E " falhoz tartozó terrazzopadló Atszf 103.99 m-n, 40 
cm hosszan és ezenkívül 90 cm hosszan ós fél méter ma-
gasságban a fehér vakolat is megmaradt a keleti záró-
falon. Érdemleges lelet nincs. 

Hangsúlyozzuk, hogy a távfűtő-árok különböző sza-
kaszain a Traianus—Hadrianus korát képviselte a fehér 
vakolatos helyiség délkeleti része (C—D metszet), itt a 
TT. század végi—ITT. század elejei szintek már hiányoz-
tak. Ellenben a I I I . század második felére —IV. század 
elejére utalnak a rétegtani viszonyok alapján, a megfi-
gyelt köves járószint az E—A metszetben, az F—E met-
szetben jelentkezett terrazzopadlós helyiség és a központi 
fűtéssel rendelkező helyiség padozata а С D metszet-
ben. А IV. század középső évtizedeire datálható а С—D 
metszetben rögzített terrazzopadlós helyiség. 
VIII. munkahely : Az ún. 202. épülettől É-ra húzódó táv-
fütő-árok.™ (12. kép VTTI. és 1. kép 3) 

Hossza a nyugati metszet mentén 36 m. Az „A—C" 
falak kelet —nyugati irányúak, padozatuk már hiány-
zott. Ettől É-ra a szürke betöltés és egy kelet—nyugati 
irányú úttest jelentkezett. A bogárhátú úttestet 5.70 m 
hosszan követtük É felé, tetejét Atszf 105.00 m-n talál-
tuk meg. Az úttest metszetében a szürke, kevert betölté-
sek háromszori megújításra utalnak. 

Kiemeljük, hogv az „A—D" falak korát szint és 
korhatározó lelet hiányában nem tud tuk meghatározni. 
Az úttest megismert szakasza — a via praetoriától északra 
húzódó 3. sz. úthoz tartozott —, még a TV. század elején 
is funkcionált. 
IX. munkahely: Az ún. 205. épülettől D-re.17(12 kép IX) 

A távfűtő árok déli, kelet—nyugati irányú szakasza 
8.50 m hosszú. Az É-i metszetben két ÉD-i irányú alap-
falat figyeltünk meg. A falakhoz tartozó terrazzopadlót 
Atszf 104.84 m-n dokumentáltuk. Ezenkívül a metszet 
nyugati részén Atszf 103.59 m-n egy köves szint tűnt. 
elő. A helyiséghez tartozó KNy-i irányú fal maradványát 
a déli metszet mentén az árok dél—keleti sarkától mérve 
4.5 m hosszan követtük. 

14 Lelt. szám: 75.8.10-30. 
15 Szirmai K., RégFüz I : 27 (Bp. 1974) 32. 
16 Ld. 15. j-t. 
17 Szirmai K., BpR 24 (1976) 415. 
18 Póczy K., i. m. 84. 
19 Szirmai K„ RégFüz I : 27 (Bp. 1974) 27. 

Az árok kis, ÉD-i i rányú szakaszának nyugat i met-
szetében egy vékony, köves szint omlíthető Atszf 104.00 
m-n, melyet egy későbbi, KNy-i irányú fallal elvágtak. 
A faltól É-ra egy kisebb újkori beásás után egy úttest 
sóderes, kevert rétegei muta tkoztak az újkori feltöltés 
alat t . Az út tes t köves alapozása után a fekete, bolyga-
ta t lan föld következett. 

A távfűtés i árok északi, KNy-i irányú része közel 
30 m hosszú. Az É-i metszetben Atszf 104.76 m-n vékony 
sóderréteg, mely alatt téglatörmelékes réteg húzódott 
(2. kép 1). Ez utóbbi kevert, agyagos betöltésen nyugszik, 
melyben kétszeresen megemelt habarcsos szint húzódott. 
E betöltést alul, fekete, bolygatatlan földbe ágyazott, 
földdel megkötött KNy-i irányú kőalapozás zár ta le. Az 
iitrótegeket egy széles újkori beásás megzavarta, majd 
egy ÉD-i irányú fal határolta. 

Tehát a távfűtő-árok déli részén a IT. század elejére 
keltezhető köves felületet hitelesítettük. A rétegtani vi-
szonyok alapján ezen a szakaszon a terep közel fél métert 
emelkedett. Részben erre alapozták a későbbi épület-
maradványokat , melyek a padlószint alapján I I I . szá-
zad végén—TV. század elején épültek. Ehhez a periódus-
hoz tartozik az árok északi metszetében rögzített k e l e t -
nyugati i rányú úttest legkésőbbi szintje is. E KNy-i irá-
nyú út a via praetoriától északra a 4. számú utat képviseli, 
mely a via sagularisból ágazik Ny felé. A via sagularisra 
nézett az ún. támpilléres épület,18 melynek nyugati záró-
falának egy szakaszát is hitelesítettük. 
X. munkahely: Miklós utca 8 10.™ (12. kép X) 

A távfűtő-árok észak-déli irányú szakasza 11.50 m 
hosszú. I t t az árok tengelyében és teljes hosszúságában 
egy ÉD-i irányú, tegulákkal bélelt, kőfalas csatornát 
találtunk. A csatorna alját képező tegulák között planta 
pedisben L E G TT AD F F bélyegeseket szedtünk fel.20 A 
Ny-i metszetben a fenti ÉD-i irányú csatornába egy К 
felé lejtő, KNy-i irányú csatornaszakaszt is megfigyel-
tünk (2. kép 2). Az ÉD-i irányú csatornát követte Ny-
ról az „ A " alapfal. Az árokrész déli metszetében az 
alapfal nyugati falsíkján kis felületen megmaradt a víz-
szintesen rakott , habarccsal megkötött tegulaburkolat. 

A távfűtő-árok KNy-i irányú árokrészének hossza: 
23.50 m. Ny-ról kezdve az északi metszetben egy észak 
déli irányú „ B " falat mér tünk be, melyet egysoros köve-
zésre alapoztak. A kövezést a „ B " faltól 1.70 m-ig követ-
tük. Szintje: Atszf 102.36 m. A „ B " falhoz tartozó 
szint nem maradt meg. A „B" faltól K-re Atszf 
103.56 m-n egy vékony, kavicsos szintet figyeltünk meg. 

A nyugati árokrész nyugati szélétől mérve 3,25 m-re 
Atszf 104.00 m-n és alat ta Atszf 103.50 m-n habarcsos 
szint húzódott . Az árokrész nyugati szélétől mérve 4.10 
4.20 m-re mindkét metszetben egy kőlapos, kőfalas csa-
torna maradványát hitelesítettük Atszf 104.30 m-n. A 
csatornafal 25 — 30 cm széles, alját 52 mm vastag palakő 
képezi. Belvilága: 30 cm. A déli metszetben a csatorna 
alatt egy égetett agvagból készült, kis, köralakú égető-
hely nyomát figyeltük meg. Betöltése: faszenes föld. A 
kőlapos csatornától K-re a déli metszetben jelentkezett 
korábbi szinteket átvágva a „C" fal. Ezzel szemben az 
északi metszetben a „ D " fal, az alapfal aljától mérve 
több mint 2 m magasságban maradt meg (2. kép 3). A 
„C —D" falakhoz tartozó szinteket már elpusztították. 
A különböző szélességű, egvirányban épült „О —D" falak 
egy-egy sarokfal részletét és egv kelet—nyugati fal létét, 
igazolják az árokrész tengelyében, mely a közmű-árok 
gépi kialakításánál nyomtalanul eltűnt. 

A barokk-kori csatorna beásásától K-re az ÉD-i 
irányú „ E — E / l " faltól keletre a déli metszetben, közel 
4 m hosszúságban követhető az , ,F" jelű, KNy-i irányú 
opus spicat.um technikával készült alapfal (2. kép 4). Az 
, ,E" faltól K-re 10 — 12 cm vastagságban 5.30 m hosszan 
Atszf 104.20 m-n egy habarcspadlót figyeltünk meg. Az 

20 Szilágyi •/., A pannóniai bélyeges téglák. Bp. 1933. 
DissPann IT: 1. 34. VTIT/106 típus = a kétsoros bélyegre. 
Mint edénybélyeget említi: Póczy K., Acta ArchHung 
7 (1956) 88. 71 — 72. j.; a p lanta pedisben LEG IT AD P F 
bélyegre ld. Szilágyi I., i. m. VITT/104, t ípus. 
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„ F " fal felmenő részét a déli metszetben öt sorban nyo-
mon követ tük, szabályosan faragott mészkövekből épí-
tették. Az alap és a felmenő részben 30 — 34 m m vastag 
peremes tegulákat is felhasználtak. A fal pusztulása után 
a felmenő rész feletti lesározásból zöldmázas edénytöre-
déket t e t tünk el.21 E helyiség déli falával párhuzamos 
kelet- nyugat i F/2 falat az E-i metszetben figyeltük meg. 
A kis osztófalakat (G/l— 4) is bemértük, melyeket épí-
tési anyagként használtak fel e nagyobb helyiség kialakí-
tásánál. Az északi metszetben egy kőfalas, kőlapos 
csatorna is előkerült, melynek déli megfelelője elpusz-
tult. 

A távfűtő-árokban előkerült leletek közül meg kell 
említeni az ÉD-i irányú csatorna betöltéséből az OCTAVI 
és CRESCES bélyeges mécseseket ós egy szürke korsó 
töredékét22 (3. kép 3). A téglalapos csatorna feletti törme-
lékes betöltésből egy raetiai edény töredéke23 korült nap-
világra. 

A közmű-árokban a legkorábbi periódust Atszf 
102.36 m-n egy kövezés képviseli. A leletek alapján is 
a II . század elejére keltezhetők a téglalapos csatornák. 
A markomann háborúk utáni építkezést tanús í t ja a ke-
let—nyugati árokrészben jelentkezett felső, habarcsos 
szint az , ,F — F / l " falakkal együtt . A helyiség belvilága 
ÉD-i i rányban 4 m. A legkésőbbi építkezés maradványa 
a nuuikahelyünköii a kőlapos csatorna, a rétegtani viszo-
nyok alapján a TIT. század elején funkcionált. 

XI. munkahely : Szentendrei út 8—10 előtt24 (12. kép XI) 
A déli, kelet—nyugati i rányú árok hossza: 20.50 m. 

K-ről haladva az „A—B" jelzésű é szak -dé l i irányú falak 
után, az északi metszetben az újkori feltöltés alatt a 
szürke, kevert betöltést egy 10 —15 cm vastag téglatör-
melékes szint zárja, majd a feltöltés után Atszf 104.40 
m-n 10 cm vastag terrazzopadló húzódott a , ,0" falig. 
Atszf 103.50 -103.60 m-n egy korábbi terrazzo is jelent-
kezett 5 cm vastagságban. A ,,C" fal keleti falsíkját 
terrazzós vakolat borította, sőt a nyugati oldalon még a 
terrazzos burkolaton raj ta voltak a tubi maradványai . A 
déli metszetben a ,,B—C" falhoz tartozó terrazzos szint 
alatt a , ,B—C" falhoz tartozó terrazzos szint a la t t a „B — 
C" falak közötti felületen is terrazzos burkolat húzódott 
(4. kép 1). A , ,D" fal is feltűnt az Atszf 104.81 m-n jelent-
kező terrazzoval. 

Az északi távfűtő-árok nyugati , észak —déli irányú 
szakaszának hossza 15.40 m és a keletnek forduló k e l e t -
nyugati szakasz hossza: 10.25 m. A nyugati árokrész 
keleti metszetében Atszf 104.31 m-n terrazzopadló ma-
radványa jelentkezett az „ A " falig. A metszetben a ter-
razzo alatt egy mészkőből faragott fűtőoszlop is volt, 
melyet padlótóíílákra alapoztak. A padlótéglás felület 
Atszf 103.35 m-n mutatkozott . A helyiség nyugati záró-
falát 4.60 m hosszan és 80 cm szélességben követ tük. A 
nyugati árokrészben az árok déli Szélétől mérve 12.70 
m-re feltűnt a helyiség északi zárófala. 

A leletek közül csak a kiszedett faltörmelékből szár-
mazó LEG ITII Flavia és LEG I I AD bélyeges tegulákat 
említhetjük meg.25 

Tehát a déli árokban az „ A — B " falak által határolt 
helyiség KNy-i belvilága 12 m, padozatát nem ismerjük. 
A „B—C" falak által határolt helyiség — fürdőmedence, 
a terrazzos burkolat miatt — belvilága KNy-i irányban 
5.25 m. A ,,C—D" falak által határol t helyiség mérete 
ED-i irányban 3 m. I t t csak а ГII. század végi — TV. szá-
zad elejei terrazzos szintet rögzít e t tük — a rétegt ani viszo-
nyok alapján. Az északi árokban egy lógfűtéses helyiség 
belső, észak-nyugati sarkát hitelesítettük, belvilága 

3. kép. 1 -3. Korsótöredékek a praetentúra É-i részéről 
Abb. 3. 1 —3. Krugfragmente vom N-Teil der Praetentúra 

észak -déli i rányban 6.25 m, KN-yi i rányban csak 3.70 
m-ig követtük. A szint elemzések alapján a déli árokból 
a fürdőhelyiség, az északi-árokból a lógfűtéses helyiség I I . 
század végei—III. század elejei építkezést tanúsít ja. 
XII. munkahely: Szentendrei út 2—6 (197Л/26 (12. kép 
XII) . 

7. árok = 13.40 m hosszú. A Ny-i metszet szerint 
D-ről haladva az ,,A — B " fal közötti szakaszon az újkor 
alatt Atszf 104.64 m-n a terrazzo, a ,,B —C" falig terjedő 
szakaszon pedig egy sóderes szint említhető Atszf 104.34 
m-n 1.60 m hosszan. A sóderes szinttől É-га egy 20 — 25 
cm szóles kis téglákból és mészkövekből agyagos földbe 
rakott KNy-i irányú keskeny falat és egy 45 cm magas 
andezitből faragott fűtőoszlopot hitelesítettük, mely a 
helyiség fűtőberendezéséhez tar tozhatot t . A „C" fal már 
Atszf 103.94 m-n jelentkező terrazzöpadlóval együtt 
funkcionált (4. kép 2), amelyet fekete földre alapozott 
kövekre alapoztak. A helyiség padozatát 60 cm-rel meg-
emelték, sőt a legkésőbbi terrazzos szintet az É-i metszet 
szerint Atszf 104.94 m-n dokumentáltuk. Említésre méltó 
lelet nincs. 

Összefoglalva a déli helyiség ÉD-i i rányban 2.93 m-ig 
mérhető, szintjót nem ismerjük. Az , ,A" fal a metszet 
szerint a I I . század végére —III . század elejéro keltezhető 
period iisban^épült, de a következő építkezések idején 
— I I I . század végén—IV. század elején meg a padló-
fűtéses helyiséget a „C" fallal bővítették, i t t a helyiség 
teljes belvilága már 8.30 m. A ÍV. periódusban — a szá-
zadfordulón — egy sóderes szintű tér (udvar) funkcio-
nált 4.80 m hosszan ÉD-i irányban. A ,,C" faltól É-ra 
húzódó helyiséget kétízben is megemelték a II . század 
elejei építkezések után. A helyiségből ÉD-i irányban 
3.50 m-t ismerünk. 

2. árok. Hossza: 13.75 m. A nyugati metszetben délről 
kezdve az újkori betöltés alat t Atszf 104.65 m-n jelent-
kezett egy úttest ú jabb szakasza. Az út tes t rétegeit 3.40 
in hosszan követtük. Kevert földre alapozták és megeme-
lésére kétízben van adatunk. A KNy-i i rányú csatornát a 
nyers, sárga földbe ásták. A csatorna fedlapja Atszf 

21 Lelt. szám: 78.8.14. 
22 A mécsesek lelt. száma.: 78.8.6 és 78.8.60. A mé-

csesek típusaira ld. Iványi 1)., A pannóniai mécsesek Bp. 
1935. DissPann I I : 2 LXXXII I /22 ós XCIV/45. változa-
tai. Korsó lelt. száma: 78.8.78. Szórványként innen em-
líthető a narancssárga tálka lelt. száma: 78.9.646 (7. 
kép 6). 

23 Lelt. szám: 78.8.71. — A raetiai kerámiára ld. 

É. B. Bonis, FA 12 (1960) 92 — 110; F. T. Szőnyi, Acta 
ArchHung 25 (1973) 8 7 - 1 0 3 . 

24 Ld. 15. j-t. 
26 Lelt. szám: 78.7.1—37. A tabula ansatás típusokra 

ld. Szilágyi J., i. m. IX. T/4 ós sima kerettel: Uo., i. m. 
V/37, változat. — A legio I I I I Flaviaról ú j abban : Mócsy, 
A.—Lórincz В., Acta ArchHung 29 (1977) 380. és Lórincz, 
B., Acta ArchHung 30 (1978) 299. -

26 Szirmai K., RégFüz I : 29 (1976) 24. 
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4. kép. 1. Fürdőhelyiség alapozása EK-ről a XI . m.h.-en. — 2. Megemelt terrazzopadlók a XII /1 . m.h.-en. — 3. A 
XII /4 /B m.h. É-i fele D-ről. — 4. A X1I/4/C m.h. É-i fele D-ről 

Abb. 4. 1. Fiuidamentierung des Bades in der Arbeitsstätte X I von N 0 lier. — 2. Erhöhte Terrazzofußböden 
an der Arbeitsstätte X I I / 1 . — 3. Nördliche Hälfte der Arbeitsstätte Х П / 4 / В von S lier. — 4. Nördliche Hä l f te 

der Arbeitsstätte XII/4/C von S her 

103.03 m-n mutatkozott . Belvilága: 80 cm, fala: 51.50 
cm. E nagy csatorna további , koleti szakaszait a korábbi 
kutatások hitelesítették.-7 Érdemleges lelet nem került 
elő A 2. árok északi részén tehát az északi via sagularis 
részletét tár tuk fel. 

3—4/aárok,28 Az utóbbi hossza 4.60 m. Említésre 
méltó jelenség és lelet nem került elő. 

27 Németh M., RégFüz I : 29 (1976) 24. 

l/b árok. Hossza: 9 m. D-ről nézve a keleti metszet 
mentén jelentkezett az , ,A" fal szint nélkül. Egy sóderes 
feltöltésre alapozták a KNy-i irányú tóglalapos csator-
nát Atszf 103.76 m-n. Belvilága: 38 cm. A csatorna 
déli és északi falát elbontották. A csatornától északra a 
sóderes feltöltésre alapozott, agyagos egysoros, agyagos 
földdel kötöt t úttest maradványa jelentkezett Atszf 103.84 

28 Ld. 27. j-t. Az északi védművekre ú jabban: Ua., 
i. m. I : 31 (Bp. 1978) 39. 
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5. kép. 1. А ХПГ/5. m.h.-ről összkép DK-ról. — 2. А A X I H / 7 m.h.-ről részlet K-ről 
1. Gesamtbild von der Arbeitsstätte X I I Г/5 von SO her. — 2. Teil von der Arbeitsstätte XIL1/7 von О her 

m-n. Az árok északi végében az út tes t megemelésére utaló 
rétegeket figyeltük meg (4. kép 3). 

A szelvény északi záródásánál az újkori betöltés al-
ján napvilágra került : egy kőszobor töredéke és egy osz-
loptörzs. 

A luppiter fő fehér, szemcsés mészkőből készült (6. 
kép 1 — 4). Legközelebbi analógiáját minimális eltéréssel 
avirunu mi lelőhelyű luppiter fő képviseli.29 Mindkét em-
lék előképét az otricoli Zeus képezi.30 A stílusjegyek alap-
ján is az óbudai luppiter fej készítési ideje а I I . század 
közepe. A leletek közül megemlíthető a kevert betöltés-
ből származó vízszintesen kiliajló fekete anyagú perem-
töredék két csatornával (7. kép 2).31 

Tehát ebben az árokban jelentkező KNy-i irányú 
út tes t — a via praetoriától E-ra a 4. sz. úttól E-ra húzódik, a 
praetentura nyugati részén. Ez is bizonyítja, hogy a praeten-
tura nyugati és keleti részét egy észak—déli út választja el.32 

4/c árok. Hossza: 10.50 cm. A kelet i metszet mentén 
délről haladva jelentkezett az „A — B" nagy kváderek-
ből megépített két alapfal. A metszet szerint egy udvar 
megemelt szintjei jelentkeztek. A , ,B" faltól E- ra egy 
ED-i irányú keletnek forduló téglalapos csatornát is be-
mértünk Atszf 103.72 m-n. Belvilága: 38—40 cm (4. 
kép 4). 

Az előkerült leletanyag közül említésre méltó a tör t 
profilú edénytöx'edékeken kívül (7. kép 5, 7)32a a I I . ezá-
zad I I . felére keltezhető a F I D E L I S bélyegzős rheinza-
berni Drag. 32. formájú tálka töredéke.33 mely az ívelt 
csatorna közelében a szürke, kevert betöltés alsó részé-
nek a tetejéről került elő —2.30 —2.50 m mélységből. Eb-
ből a betöltésből t e t tünk el egy karcolt feliratos, narancs-
színű engobos tá lkát (7. kép 1) ós egy hullámos nyakki-
képzésű korsó száj és nyaktöredékét (3. kép 2).34 Az emlí-
te t t szürke betöltés legaljáról pedig 2.50 — 2.80 m között 

29 Piccottini, G., Die Rundskulpturen des Stadtgebiets 
von Virunum. Wien. 1968. CSIR I I / l . 16 — 17. Nr. 21. T. 

30 Waser, 0. in W. H. Roscher: Ausführliches Lexikon 
der Griechischen und Römischen Mythologie. VI. Berlin 
1924—1937. 735 — 736. 

31 Lelt. szám: 78.2.94. 
32 1978-ban végzett megfigyelésünk a Flórián t é r e n 

a Körforgalom területén. Szirmai K., RégFüz. I. 32. 
(Bp. 1979.). 40. 

320 Lelt. szám: 78.2.162. — többszörösen bordázott 
p ro f i lú ' t á l , késővaskori előzményére Bónis Éva h ív t a 
fel figyelmünket: Bónis, E., Die spätkeitische Siedlung 

Gellérthegy-Tabán in Budapest. Bp. 1969. Taf. XXXV. 
felső kép; Lelt. szám: 78.2.166. Fehér alapon s. barna 
festésű többszörös, szívalakú profilú oldaltöredók. 

33 Lelt. szám: 78.2.187. — I t t köszönjük meg Gabler 
D. segítségét a sigillaták műhely meghatározásaiban. 

34 Lelt. szám: 78.2.210. A tá lka formájara ld. Bónis 
E.: A császárkori edényművesség termékei Pannóniá-
ban. DissPann I I : 20. Bp. 1943. XL/16 kép és a narancs-
színű festésre: Póczy, K., Acta ArchHung 7 (1956) 87. — 
Az első bekarcolt betűtípusra ld. Bakker, L.—Galsterer, 
H.,—Kroll, В., Epigr. Studien. 1975. Düsseldorf. 72. 
Nr. 50. 
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6. kép. 1 — 4. luppiter fő a XI I . m.h. 4/B felületről 
Abb. 6. 1—4. luppiter-Haupt von der Fläche 4/B der Arbeitsstätte X I I 
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7. kép. 1 — 7. Edénytöredékek a praetentúra É-i részéről 
Abb.7. 1 — 7. Gefäßragmente vom N-Teil der Praetentura 

hullámosan ívelt, fogaskarcolással díszített, fekete bo-
vonású serleg perem-nyaktöredékét (7. kép 3),35 és egy 
gyöngysoros motívumú, benyomott díszű fekete bevoná-
sú tálka aljtöredékét szedtük fel36 (8. kép). I t t említjük 
meg egy szürke tál oldaltöredékét, mint szórványleletet 
erről a területről, melyen a sűrű fogaskareolásos zóna 
alatt egy tojásfüzórt imitáló, benyomott mintán belül, 
égő oltár motívuma látható37 (8. kép). 
X I I I . munkahely Szentendrei út nyugati oldala38 (1970) 
(12. kép XI I I ) ; 

1 — 2. árok 22.65 m bosszú. D-ről kezdve az „A — В — 
С" falaktól É-ra egy kelet—nyugati irányú, kőfalas, 
téglalapos csatorna maradványát rögzítettük. Az északi 
csatornafal sárgás-fehér mészkövekből épült, kötőanyag: 

agyagos föld. A csatorna téglalapos al ja: Atszf 104.37 
m-n került elő. A csatornától É-ra ugyancsak kelet 
nyugati irányú ,,D - E " fal muta tkozot t , már szint 
nélkül. 

A leletek közül megemlíthető egy kis edényke két 
csatornás peremtöredéke,39 az üvegedény kihajló perem-
nyaktöredékével együtt , melyek az , ,A" fal északi fal-
síkjánál kerültek elő a kevert betöltésből, —1.90 m mély-
ségből49 (9. kép 3/a— b). Ez a csigamenetes üvegsodrony-
technika már Antoninus Pius korából ismert.41 Ebből a 
betöltésből származik a többszörösen tagolt, ívelt profillal 
rendelkező perem-nyaktöredék (9. kéj) l / a - b) melyhez 
hasonlót, ívelt profillal Bucovala közül Tomiból, île a 
eyprusi anyagban több változata előfordul.42 Barkóczi L. 
szerint egy brigetioi távoli párhuzam a 111. század máso-
dik felére keltezhető,43 melynek i t t egy korábbi típusa 
került elő. Ebből a betöltésből megismert sigillata töre-
dékek Drag. 33. t ípusú lezoux-i és Drag. 31. típusú 
rheinzaberni vagy westemdorfi műhely termékeit képvi-
selik a II . sz. 2. feléből ПГ. század első feléből.44 A 
házikerámia közül 2.70 —3 m körüli betöltésből előkerül-
tek a fekete bevonatú, Resatus körhöz tartozó tál két 
azonos motívumú növényi mintás, fogaskareolásos alj-
töredéke,45 továbbá, 3 — 3.10 m között egy nagyon gyakori 
kettős tagolású peremrésszel ellátott, megnyúlt testű, 
egyfülű, nyersszínű korsó49 ós enyhén kihajló peremű, 
pátkai típusú és a rövid egyenes peremmel rendelkező 
fazekak47 (10. kép 1 -2). 

Az árokban a téglalapos csatorna a rótegtani viszo-
nyok alapján a II. század végén III. század elején 
épült. 

8. árok. (Az 1. árok nyugati rábontása). Hossza: 
6.70 m. A KNy-i árokban keletről két kiszedett falat is 
dokumentál tunk szint nélkül („A - В"). A „ B " jelű 
kiszedett falhoz a postakábel aknájáig Ny léié 2.20 m-ig 
terrazzopadló csatlakozott Atszf 104.08 m-n. 

8. kép. Benyomott díszű táltöredékek а X I I . mh.-ről 
Abb. 8. Sehüsselfragmente mit eingestempelter Verzierung 

von der Arbeitsstätte X I I 

35 Lelt. szám: 78.2.230. — Bónis, É., i. m. XV1/6. 
kép. formai változata és dose, E., Gefässtypen der römi-
schen Keramik in Rheinland. Bonn 1950. 23/309. vál-
tozata. 

36 Lelt. szám.: 78.2.232. 
37 Lelt . szám: 78.9.611. 
38 Szirmai K., RégFüz I : 30 (Bp. 1977) 18., 
39 Lelt. szám: 78.9.40. Formailag: Bónis, E., i. m. 

137. XIX/52. 
40 Lelt. szám: 78.9.29. 
41 Benkő A., Üvegcorpus. RégFüz I I : 11. (Bp. 1962) 

VTII/5. Barkóczi L., FA 19 (1967) 66. 34/3.; Burger A., 
ArcliÉrt 99 (1972) 23. kép 6 — ez az üvegszálas technika 
nem gyakori, de a korábbi változatok is előfordulnak. 
Barkóczi L. szíves szóbeli közlése. 

42 Lelt. szám: 78.9.19/a. — Bucovala, M., Vase antice 
de sticla la Tomis. Constanta. 1968. 1 16. 239. sz.; Barkó-
czi L. szívességéből közölhetem az alábbi irodalmat: 
Vessberg, 0., Roman Glass in Cyprus. Opuscula Archaeolo-

gica. 7. Lund.1952. VlI/38 41.320. Formailag mogem-
líthető: A. Kisa. Das Glas im Altertum. Leipzig. 1908. I. 
Abb. 7. továbbá Saldern, A. Nolte, В.—etc.: Gläser der 
Antike. Sammlung E. Oppcnläuder, Hamburg. 1974. 496. 

43 Barkóczi L. szíves szóbeli közlése. 
44 Drag. 33. tálka lelt. sz.: 78.9.58. ós a Drag. 31. 

tálkatöredók lelt. sz.: 78.9.59. Ezenkívül itt említ jük meg, 
bogy a 2. árokban az újkorral kevert földből SUOBNEDO 
F bélyeges sigillata alját te t tük el, lelt. száma: 78.9.92. 
A bólyegtípusra ld. Gabler D., R C R F С 9 (1967) 43. 49/7 
típus. — A lezouxi és a rheinzaberni importról: Gabler D., 
ArchÉrt 91 (1964) 99. 102. 

45 Lelt. szám: 78.9.64. — Típusára: Nagy L., Bp. 
Tört. I. köt. (1942) 256. felső sor, második típus. Barkóczi 
L., FA 8 (1956) 75. ós F. Petres É., FA 17 (1965) 93. 

46 Formailag: Bónis, É., i. m. 2 6 - 2 7 . X X I X / 1 . kép, 
Póczy, K„ Acta ArchHung 7 (1956) 99. VI/4. változat. 

47 Lelt. szám: 78.9.4—5. — Bónis É. szíves szóbeli 
közlése. 
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9. kép. la— 3b. Üvegedény-töredékek a praetentúra É-i 
részéről 

Abb. 9. la—3b. Glasgefäßfragmente vom N-Teil der 
Praetentúra 

А/, I. árok megfelelő részletein és a 8. árok felületén 
egy épület három helyiségét hitelesítettük. A keleti helyi-
ség belvilága KNy-i irányban 4.25 m, a középsőé 2.60 m 
és a nyugati helyiségből csak 2.20 m-t tud tunk követni. 
Az egyetlen megmaradt padozat ós a kiszedett falak alap-
árkainak helyzete alapján is feltételezzük, hogy ezek a 
maradványok a I I . század végei —III. század elejei épít-
kezést képviselik. 

3. árok. Hossza: 12.40 m. Az árokban egy ED-i 
irányú és egy KNy-i irányú falat mértünk bo már szint 
nélkül. A falak egymáshoz való viszonyát sem volt mó-
dunkban megfigyelni. Említésre méltó lelet nem került 
elő. 

t. árok. Hossza: 14.70 m. D-ről a Ny-i metszet men-
tén, az újkori és a római kevert betöltés alatt rövid sza-
kaszon Atszf 104.55 m szinten a terrazzopadló marad-
ványa megmaradt. Az árok déli szélétől 1.70 m-re jelent-
kezett az ,.A" fal és utána a ,,B —C — D " jelű fal. 

Az előkerült leletek az árok déli részén a padló alatt i 
szürke, kevert betöltésből származnak. Ezek közül em-
lítésre méltó egy Drag. 54. változatot ma ta tó sigillata-
töredók,49 mely a rheinzaberni műhely antoninuskori 
terméke. Innen szedtük ki egy üvegpalack (ún. „Mercur-
Flasche") zöld, vastagfalú aljtöredékót50 (9. kép 3/1—b). 
Ezen a növényi mot ívum: két oldalra kihajló volutás 
minta, mely középen két oldalra ágazik, mindkét ágán 
több, keskeny levéllel. Az alj bal alsó sarkában még egy 
fektetett , kifelé szélesedő V motívum is van, melynek 
megfelelője a jobb oldalon letört. Barkóczi L. szerint ez a 
fenékdísz nem ismeretes, de a darab rétegtani viszonyok 
alapján egy II . századi aquincumi műhely produktuma.5 1 

48 Oldaltöredók: Lelt. szám: 78.9.508. — Ilyen festési 
technikát ld. Fülep F., Neuere Ausgrabungen in der 
Römerstadt Sopianae. RégFüz H: 16 (Bp. 1974) 23/3. — 
Peremtör. lelt. szám: 78.9.521. — Bonis, É., i. m. 137. 
XIX/54. kép. 

49 Lelt. szám: 78.7.14. 
50 Lelt. szám: 78.9.291/A. 
51 Az üvegedények fenékbélyogei általában geometri-

kus motívumnak, р. о. V anderhocven M., Romeinse Glas-
verzameling in bet Provincial Gallo-Romeins Museum. 
Tongeren. 1962. 59, 61, 138. vagy Lancel S., Verrerie anti-
que de Tipasa Paris. 1967. I V / 1 - 2 . 

о 5 cm 

A szürke, kevert betöltésből egy nyersszínű edény ol-
daltöredéke, barna festésű sávokkal és egy Drag. 29 formát 
utánzó narancsszínű t á l perem-oldaltöredéke került elő.48 
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10. kép. 1 —2. A XI I I /1 . m.h.-ről előkerült fazekak. — 3—4 A XL11/4. m.h.-ről származó karcolt díszű mé ly tá l 
Abb. 10. 1 —2. Von der Arbeitsstätte XIIL81 zum Vorschein gekommene Töpfe. — 3 — 4. Von der Arbei tss tä t te 

X I t t / 4 stammende tiefe Schüssel mit eingeritzter Verzierung 

Ebből a betöltésből te t tünk el egy egyenesszájú kikép-
zésű, magas talpgyűrűvel rendelkező szürke engobos mély 
tálat , al ján az N betű próbálkozásainak karcolataival.52 

A tá l oldalán többszöri, keskeny tagolás a középső zónán 
háromsoros fogaskarcolással (10. kép 3 — 4). Ez a betöltés 
tar ta lmazta még a Selmeci utcai fazekasműhely egyik 
szép darabját , a narancssárga pöttyökkel és egy sávval 
díszített kétfülű kancsót53 (11. kép 1). Az árokban két 

52 Lelt. szám.: 78.9.1. — Formailag: Kuzsinszky В., 
BpR 11 (1932) 355 — 6. 365. á. — a bekarcolt betű i t t 
gyakorlás célját szolgálhatta, de a felső zónán a fel tűnt 
karcolt minta esetleg tulajdonjegynek fogható fel: Mócsy 
A., AntTan 23 (1976) 99. — régebbi irodalommal. Iskolai 
oktatásra: Ld. Bükéi I., ArchÉrt 104 (1977) 92. 

helyiséget ED-i irányban 3.60 m ill. 6.50 m belvilággal ós 
három helyiségrészietet talál tunk. A helyiségek a róteg-
tani viszonyok alapján a Ti. század végei — I I I . század 
elejei építkezést tanúsít ják. 

5. árok. Hossza: 2.25 m. Az árokban Atszf m-n 103.13 
m-n egy palakövekből épített , földdel kötött , kőlapos 
szint került elő (5. kép 1). Az árokban még dokumentál-
tunk két KNy-i irányú falat. Ezekből az északi fal zok-

53 Lelt. szám: 78.9.699.; Póczy, K., Acta ArchHung 
7 (1956) 90, 114, 126., Bonis, É.,'i. m. XXXIX/23 . vál-
tozata. I t t jegyezzük meg, hogy szórványként a R a k t á r 
utcától ü - re előkerült egy szűrőbetéttel ellátott pirosra 
festett korsótöredók. Lelt. sz.: 78.6.8. — 3. kép 1. 
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11. kép. 1. Festett kancsó a XII I /4 . m.h.-ről. — 2. Szalag-
füles tá l a X1II/5. m.h.-ről 

Abb. 11.1. Bemalte Kanne von der Arbeitsstätte X I I I / 4 . 
— 2. Schüssel mit. Bandhenkel von der Arbeitsstät te 

XI I I /5 

lija Atszf 103.58 m-n maradt meg, a padozatot már_ el-
pusztították. Az előkerült leletanyag közül egy kívül tég-
laszínű, belül gyöngyházfényű, mély tálat plasztikus fül-
dísszel említhetünk meg, melyet a fal zoklijára húzódó 
szürke, kevert betöltés tartalmazott . (11. kép 2). A tál 
a Schütz műhely I I I . század elejei munkái közé tarto-
zik.54 A szürke betöltés alsó részén, a lapos kövezés felett 
egy bordóalakú edény fekete, engobos töredékét t e t tük 
el55 (7. kép 4). 

Az árokban egy I. század végére keltezhető udvar-
szintet bontottunk ki, melynek felhagyása u tán a I I . 
század elején egy helyiséget alakítottak ki. A helyiség 
belvilága: FD-i i rányban: 4.20 m. 

6. árok. Hossza: 2.00 m. A keleti metszetfalon egy 
sóderes szintet figyeltünk meg. Érdemleges lelet nines. 

Az árok topográfiai helyzetét is figyelembe véve az 
említett sóderes szint egy épület belső udvarrészét ké-
pezhette, mely már a II. század végén —III. század ele-
jén funkcionált és még többízben megemelték. 

7. árok. Hossza: 3.60 m. Az árokban két észak — déli 
és egy kelet—nyugati alapfal jelentkezett (5. kép 2). A 

nyugati Ê D -i irányú fal alapozásának felső szintje Atszf 
104.47 m-n mutatkozot t . Említésre méltó lelet nines. 

Az árokban két helyiségrészietet tá r tunk fel — a 
rétegtani viszonyok alapján is a I I . század végén—III. 
század elején épültek. 
XIV. munkahely: Miklós utca 32 (18 239 hrsz)™. ( 12. 
kép XIV) 

A közmű-árok 30.50 m hosszú. Az „A —B" fal között 
Atszf 103.70 m-n habarcspadló jelentkezett. A , ,B" fal-
hoz csatlakozott a keleti metszetben az ED-i irányú alap-
fal („C"), mely bekötött a „ D " jelű ugyancsak kelet — 
nyugati irányú falba. A , ,D" faltól F- ra egy К Ny-i irá-
nyú új úttest maradványát dokumentáltuk. Az újkor 
alatt az út test bogárhátú teteje Atszf 104.26 m-n marad t 
meg, mely már a többszöri megemelést is igazolta. Emlí-
tésre méltó lelet anyag nem került elő. 

Egy I I . század elején készült épület három habarcs-
padlós helyiségét hitelesítettük. D-ről az első belvilága 
FD-i irányban 3 m-ig volt mérhető, a másik belvilága: 
2.80 m, a harmadik helyiség belvilága pedig 3.30 m. Az 
épületrészt a valetudinarium57 korábbi részletével azono-
sí that juk, melyet F-ról a via sagularis kísér. 

* 

A tizennégy munkahely régészeti eredményének 
értékelése : 

1. Periodizáció 
A legkorábbi szint a praetentúra északi részén kövezés 

formájában Atszf 102.36 m-n mutatkozott . (X. m.h.) 
Megjegyezzük, hogy a principia környékén a C —C/l met-
szetben5" Atszf 102.87 m-n jelentkezett a legkorábbi szint 
ugyancsak datáló értékű lelet nélkül. Egy palaköves ud-
varszint Domitianus korára keltezhető (XIII /5 . m.h.). 

A Traianus — Hadrianus-kori építkezésekhez köthe-
tők a praetentúra északi részén megfigyelt belső épületek-
hez tartozó terrazzopadlós (V, VII , XI , X I I / 1 m.h.) 
babarcspadlós (X, XTV. m.h.), agyagpadlós (V. m.h.) 
helyiségek kialakítása, továbbá a téglalapos közművek 
lefektetése (X. m.h., X I I / 4 / B - C ) . Köves felületet a X. 
ós а ХГ1/4/В felületen talál tunk. A principia rétegtani 
viszonyaival egyeztetve kiderült, hogy az e periódushoz 
tartozó építkezések szintje az alábbi munkahelyeken 
3 0 - 4 0 cm-rel magasabb (V, VI, VII , XII /1 , X H / 4 / B - C 
ós XIV). Lehetséges, hogy a principiától É-ra ós ÉK-re 
a fenti méretű terepszint hullámzással kell számolni a 
római korban. Az úthálózatról, mely ebben az időben 
épült — a későbbiek során beszélünk. 

A markomann háborúk után — a I I I . század elején, 
mikor a Severusok korában az ú j principia elkészült, a 
már korábban megfigyelt szintekhez megfelelő magasság-
ban kerültek elő terrazzopadlók az V, és a XI . munkahely 
több szakaszán, kövezés formájában a VT. munkahelyen, 
sóderes szint a XII /1. árokban. Három munkahelyen: a 
IX. m.h.-il a kövezés, a X. m.h.-en a habarcspadló és a 
X H I / 8 . felületen a terrazzos helyiség maradványa — a 
principia korabeli szintjeihez viszonyítva 20 — 40 cm-rel 
mélyebb szintváltozást jeleztek. Ezeket a szintingado-
zásokat a helyi terepviszonyok határozhat ták meg. 

A I I I . század végére—IV. század elejére keltezhető 
építkezéseket a principia környékén végzett régészeti 
megfigyelések nem tudták hitelesíteni. Viszont a prae-
tentúra általunk megfigyelt munkahelyeinek adata i alap-
ján a terrazzopadlók maradvánvai t nagyjából azonos 
szinten hitelesítettük (V, VII , XII /1 , XI I I /4 m.h.). Az 
átlagos szintnél magasabb szintadatokat nyú j to t t ak a 
terrazzopadlók maradványai az I, V, VII . számú munka-
helyeken, melynek okát a korabeli belvi terep-sajátossá-
gokban lá t juk. 

A IV. század középső évtizedeiből származó építkezést 
tanúsí t ják az I, V, VII . munkahelyen a terrazzopadlós 
helyiségek maradványai.59 

54 Lelt. szám: 78.5.926/A. — Póczy, K., i. in. 115., 
formailag: Schörgendorler, A., Die römerzeitliehe Keramik 
der Ostalpenländer. Wien 1942. 5/69. kép. 

55 Formailag: Bonis, P., i. m. XXVIII /13. kép. 

56 Szirmai К., RógFüz I : 38 (Bp. 1978) 38. 
57 Ld. 1. j. 116. — régebbi irodalommal. 
58 Szirmai К., BpR 24 (1976) 9 4 - 9 5 . 
59 Póczy К., BpR 21 (1964) 65. 
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12. kép. Összesítő alaprajz a praetentúra É-i részéről az I—XIV. mh.-kel 
Abb. 12. Gesamtgrimdriß vom N-Teil der Praetentúra mit den Arbeitsstätten I —XIV. 

A IV. század utolsó harmadára utaló terrazzós szint, 
az 1973—1974-ben megfigyelt Vöröskereszt utoai mun-
kahelyünkön (itt I I I . m.h.) tapasztalt legkésőbbi habar-
esos és terrazzós padlókkal egyszinten tűn t fel (IV. m.h.). 

2. Úthálózat 
Az aquincumi legiostábor principiájának severuskori 

kapuzatától 200 m-re É-ra ós 200 m-re K-re húzódó terü-
letet 14 munkahelyen vizsgáltuk. 

A I I — I I I . századi legióstábor via praetoriájának déli 
részletét ismerjük.60 A principia ós környékének régészeti 
megfigyelése alapján a II . század végén —III. század ele-
jén a tábor KNy-i tengelyét 10 m-rel É felé tolták.61 É 

felé a korábbi via praetoriát valószínűleg kiszélesítették. 
A I I—II I . századi táborkapu pontos helyét a kutatás 
csak feltételezi,62 t ehá t a korabeli via praetoria teljes 
szélességére még hiteles adatunk nincs, ezért a via prae-
toria elvi tengelyétől az első kelet—nyugati út ig terjedő 
felület ÉD-i irányú belvilága ismeretlen. A via praetori-
ától É- ra a praetentúra ÉK-i részén négy kelet-nyugati 
irányú út helyét hitelesítettük. A rétegtani megfigyelések 
szerint a II . század elején alapozták ezeket, és többnyire 
még a IV. század elején és a század középső évtizedeiben 
is funkcionáltak (I, I I I , IX. m.h.). A 4. sz. részben meg-
ismert KNy-i út tól É-ra — az északi via sagularison 
kívül — még egy kelet-nyugati utat feltételezünk. 

60 Ld. 4. j.-t. 61 Szirmai K., BpR 24 (197G) 104. 
62 Póczy K., BpR 24 (1976) 81. 
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Az északi praetentura nyugati részén a via praetoriá-
tól északra az első kelet —nyugati útra ínég nincs ada-
tunk, de ez egybeesne a principiát É-ról határoló út ta l 
— a régebbi adatok alapján.0:1 A második kelet—nyugati 
ú t vonalában — a nyugati f ronton — épületek húzódnak 
(X. m.h.). A harmadik kelet—nyugati ú t r a ugyancsak 
nincs még adatunk, a negyedik ú t (XII. m.h. 4/B) délebbre 
húzódik, min t a praetentura keleti részén. A feltételezett 
ötödik, kelet —nyugati ú t nyugat i meghosszabbításá-
ban — a praetentura területén — ugyancsak épületek 
maradványai jelentkeztek (XI I I /4 . m.h.). 

Tehát lá t juk , hogy bizonyos topográfiai változások 
vannak a praetentura nyugati részén a keletihez viszonyítva. 

Egy ÉD-i irányú út a via principálistól K-re így is 
igazolt. Az első konkrét ada t erre vonatkozóan 1978-ban 
került elő,61 ezt még több helyen kell dokumentálni . 

Az aquincumi II —III. századi legióstábor praeten-
turá jának északkeleti részén az északi via sagularis egy-
egy részlete a XII/2 és a X I V . munkahelyen tűn t elő. A 
tábor keleti ós déli oldalán is több korábbi megfigyelés 
rögzíti a via sagularis jelenlétét.65 

* 

A via praetoriától É K - r e előkerült három kelet 
nyugati i rányú út összszélessége: 

3x5.60 = 16.50 m 
Az így megismert két felület belvilága ÉD-i irányban: 

•27 + 27.50 m = 51.50 m 

A harmadik kelet—nyugati irányú út északi szélétől a 
északi táborfalig terjedő távolság: 137 m 

Tehát összesen: 16.50 m 
54.50 m 

137 m 
208 m területet ismerünk ÉD-i 

irányban a keleti praetentura északi részéből. 
A II—ITI. századi tábor északi falától a déli faláig 

terjedő belvilága 480 m, amint a legutóbbi kutatások is 
hitelesítették.66 

Ha az első kelet—nyugati út déli szélétől a via 
praetoria elvi tengelyéig 32 m-t mérünk ÉD-i irányban, 
akkor ebben az esetben a praetentura északi részének a 
belvilága ÉD-i irányban: 

ismert felület: 208 m 
ismeretlen felület 32 m 

240 m 
Az aquincumi I I—III . századi legióstábor praeten-

turájának most megismert belső beosztása alapján pár-
huzamként a via principálistól keletre húzódó egyetlen 
ÉD-i irányú út jelenléte miat t — az eddigi feltárt légiós-
táborok alaprajzai közül — a más-más iperódusból szár-
mazó lauriacumi és bonni tábort említhetjük meg.67 A lau-
riaeumi táborban a via principalis tengelyétől és az at tól 
keletre húzódó ÉD-i i rányú út közötti távolság 120 m, a 
bonni táborban pedig 140 m. Az aquincumi II—III.szá-
zadi legióstábor esetében a via principalis elvi tengelyétől 
K-re mérve az ED-i irányú útig, a belvilág KNy-i irányban 
145 m.6S 

Szirmai Krisztina 

FORSCHUNGEN IM N Ö R D L I C H E N T E I L DER P R A E T E N T U R A DES LEGIONSLAGERS IM 2 - 3 . J H . 
ZU AQUINCUM. 1973-1977 

Auszug 
I m Tnnengebiet des Wohnviertels von Óbuda, nörd-

lich von der nördlichen Seite der Kórház-Str. , an der 
Westseite der Szentendrei-Str., in der von der Raktár-
Str. imd der Harrer Pál-Str . begrenzten Fläche wurden 
die Arbeiten anläßlich des Anlegens von Wasserleitung 
und Kanalisation und die Erdarbeiten zur Modernisierung 
der Szentendrei-Str. abgeschlossen. 

Das frühere archäologische Bild der bis zu den ersten 
Jahren des 20. Jahrhunderts dicht eingebauten Fläche 
war bishersehr mangelhaft. Von diesem Gelände registrier-
te die frühere Forschung die sich auf das f rühe Legions-
lager beziehenden Daten. Die im Zusammenhang mit 
den Verteidigungsablagen des Legionslagers dos 2 — 3. 
Jhs. stehenden neueren Ergebnisse wurden unmittelbar 
vor dem Bau des neuen Wohnviertels gefunden. Im 
Laufe der Arbeiten im Zusammenhang mit den öffent-
lichen Anlagen und auch nach 1973 wurden hier an 
mehreren Stellen archäologische Beobachtungen durch-
geführt . Diese sich vo» der Via principalis nach О und von 
der Via praetoria nach N dahinziehende Fläche bildet das 
nordöstliche Viertel des Degionslagers im 2 — 3. Jh. zu 
Aquincum. 

In dem zur Rede s tehenden Gebiet sind die archäo-
logischen Ergebnisse von 14 Arbeitsstellen (Abb. 12) die 
folgenden: 

63 Az aquincumi legióstábor összesítő alaprajza Pó-
czy u tán : BpR 24 (1976) 3. kép. — A mi ebből a célból 
tet t megfigyelésünk negat ív volt, a mély újkori beásás 
miatt a Kórház u. 37. sz. a lat t i 4. árokban; Szirmai K., 
BpR 24 (1976) 103. 39. 

61 Ld. 32. j-t. 
65 Kelet i oldalon: Nagy T., RégFüz I : 26 (Bp 1973) 

36, Póczy K., BpR 24 (1976) 83 és Szirmai II., RégFüz 
I: 31 (Bp. 1978). 42-43. A déli oldalon: Nagy T., RégFüz 
I: 25 (Bp. 1972) 26. 

66 Ld. 32. j-t. — itt a déli táborfal kiszedett alapiirka 
is előkerült. A Pacsirta u tcában: Nagy T., RégFüz I: 25 
(Bp. 1972) 26. 

1. Den bebauten Zustand der Römerzeit haben wis 
vom Ausgang des 1. Jhs . bis zum letzten Drittel der 
4. Jhs. verfolgt. 

2. Nördlich von der Via praetoria, am NO-Teil der 
Praetentura haben wir die Stelle von vier, О—W orien-
tierten Straßen festgestellt. Im NW-Teil der Praetentura 
ist uns eine O —W orientierte Straße bekannt. Aufgrund 
archäologischer Angaben haben wir im Jahre 1978 öst-
lich von der theoretischen Achse der Via principalis 145 
m weit einen kleinen Abschnitt diesen NS orientierten 
Straßenkörpers dokumentiert . 

Die Via principalis, die davon östlich verlaufende, 
einzige NS gerichtete Straße, die Via praetoria und 
schließlich die Via sagularis sind uns teilweise bekannt . 

Aufgrund unserer Daten beträgt die NS gerichtete 
Lichtweite der nördlichen Praetentura des Aquincumer 
Legionslagers aus dem 2 — 3. Jh . 240 m. 

Aufgrund der inneren Einteilung der Prae tentura 
des Lagers können wir die entsprechenden Teile der mit 
dem Aquincumer Legionslagers des 2 — 3. Jhs nicht gleich-
altrigen Lager von Lauriacum und Bonn anführen.6 7 

K. Szirmai 

67 Petrikovits, H., Die Innenbauten römischer Legi-
onslager während der Principiatszeit. Opladen. 1975. 
Lauriacum: 10/a — b kép 157. és a bonni: 7/a—b kép 
154 — 155. Még ezt a beosztást figyelhetjük meg Novae 
táborában: Sarnowski, T., in Limes Akten des X I In-
ternationalen Liineskongress (Bp. 1977) 409 — 426. — és 
ez a beosztás érvényesül Déva erődjében is: Petrikovits, 
H., i. m. 2. t . 

65 A kéziratot 1979 telén zártuk le. A fotók közül a 4. 
kéj) '2—4 és az 5. kép 1—2. számú Szent pétery Tibor, a 
többi Molnár Ilona munkája . A felméréseket Héjjas Pál 
(I., X, XI . m.h.) és a BME Geodéziai Tanszéke végezte. A 
szerkesztés Héjjas Pal ós Málik Éva munkája . A tárgy és 
részletrajzok Gáli Gyulánétól származnak. Munkájukat 
i t t köszönöm meg. 
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AZ AVAR TÖRTÉNELEM FORRÁSAI IV. A BALKÁNI ÉS ALPESI NAGY AVAR-SZLÁV 
BEHATOLÁS ELSŐ ÉVTIZEDE (582—592). 2. RÉSZ: AZ 587/588— 

592/593 ÉVEK ESEMÉNYEI 

ELŐZETES MEGJEGYEZÉSEK 

E cikk folytatása „Az. avar történelem forrásai" I., 
I I . , I I I . közleményeinek és IV. közleménye 1. részének; 
lásd Arch. Ér t . 105 (1978) 78 — 90; 106 (1979) 94—111, 
231 — 243; 107 (1980) 86-97. Az utóbbihelyt a IV. közle-
mény egészéhez, tehát a jelen 2. részhez is szóló „Beveze-
tés" olvasható. Az aljban elmondottakat itt aimak jelzé-
sével egészítem ki, hogy a Miraeula S(ancti) üemetr i i 
egyes részleteinek a feldolgozásánál (ez a kútfő most szó-
lal meg először forrásgyűjteményünkben) Csillik Éva ma 
még kéziratban levő magyar fordítását is használhattam. 

A lejjebb következő történelmi híradásokban (31 
35. §) a magyarázatra szoruló geográfiai nevek többnyire 
csak egy-egy paragrafuson belül ismétlődnek, ahol termé-
szetesen elég egyszer, az első előforduláskor megadni biz-
tos vagy feltételezhető lokalizációjukat. Ezért feleslegesen 
ismétlődő magyarázgatások elkerülését célzó földrajzi 
tájékoztatóra ebben a cikkben nincs szükség, mint ahogy 
a IV. közlemény 1. részében szükség volt ilyenre. Más 
kórdós, hogy a helyneveket a kommentárokban it t is 
ugyanazok szerint az alapelvek szerint kezelem, mint 
amelyeket az említett első-részbeli tájékoztatóban kör-
vonalaztam; továbbá a közlemény első felének az ábécé-
rendes tá jékoztatójában már szereplő elnevezéseknél a 
,,l(ásd) IV I. tá j(ókoztatóját)" formulával utalok az ot t 
fellelhető magyarázatra. 

A téma természetéből fakadóan szinte minden lefor-
dí tot t passzusban akadnak földrajzi jellegű nevek. A szo-
kottnál is nagyobb azonban az ilyeneknek a száma a 31. 
paragrafus terjedelmes Theophylaktos-féle hadjárat leírá-
sában. I t t elsősorban az alábbi cikk megállapításaira tá-
maszkodhattunk a helyelnevezések kommentálásakor: V. 
Beáevliev, Bemerkungen über die antiken Heerstrassen 

im Ostteil der Balkanhalbinsel (Klio 51, 1969, 483-495) , 
vö. V. Beáevliev, Zwei Randnotizen zu Theophylaktos 
Simokattes ( Byzantinische Zeitschrift 43, 1950, 257 — 
258). Ezenkívül kiadós segítséget nyú j to t t ak a lokalizá-
ciókhoz: Hieroclis Synecdemus et notitiae Graecae epis-
copatuum. Accedunt Nili Doxapatrii noti t ia patriarcha-
tuum et locorum nomina immutata. E x recognitione 
Gustavi Parthey, Berolini 1866; C. J . Jirecek, Die Heer-
strasse von Belgrad nach Constantinopel und die Bal-
kanpässe, Prag 1877; K. Miller, I t ineraria Romana. 
Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutinge-
riana, Stut tgar t 1916; E. Honigmann, Le Synekdómos 
d'Hiéroklès et l'opuscule géographique de Georges de 
Chypre. Texte, introduction, commentaires et cartes, 
Bruxelles 1939; V. Velkov, „Itineraria R o m a n a " ós V. 
Tapkova-Zaimova—V. Velkov, „Ravennat is Anonymi 
cosmographia": F L H B I 9 — 45,390 — 400; D. Decev, „Pro-
copius Caesariensis, De aedificiis" ós V. Beáevliev—V. 
Tapkova-Zaimova, „Theophylactus Simocatta", továbbá 
V. Beáevliev — G. Cankova-Petkova, „Theophanes Con-
fessor": F G H B I I 154 -178 , 291 -356 , I I I 226 — 289; Der 
kleine Pauly. Lexikon der Antike I—V., S tu t tgar t ill. 
München 1964—1975; Paulys Realencyclopädie der clas-
sischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung begon-
nen von G. Wissowa I—XXIV. , la—Xa, Suppl. I—XV., 
Stut tgart ill. München 1893—1978. (Sajnos Szegedennem 
volt kezem ügyeben R. Stillwell —W. L. MacDonald — 
M. H. McAllister, The Princeton Encyclopedia of Classical 
Sites, Princeton 1976 és YT. Beáevliev, Zur Deutung der 
Kastellnameii in Prokops Werk De aedificiis, Amsterdam 
1970.) 

31. § 

AZ AVAROK FORDULATOS HARCI ESEMÉNYEK UTÁN (H)ADRIANOPOLIS 
VIDÉKÉRE NYOMULNAK, DE ONNAN VISSZAFORDULÁSRA KÉNYSZERÍTIK 

ŐKET A BIZÁNCIAK (587-BEN [VAGY7 588-BAN?] ESETLEG A KÖVETKEZŐ 
ÉVBE ÁTNYŰLÓAN)21 

Theophylactus Simocatta I 8,11 et II 10,8 — 11,15 atque 
14,8-10 et 15,1—17,3 

(I 8,11) Egyébként ez a vállalkozás sok erőfeszítést 
kívánt; nem ment ugyanis izzadság és gond nélkül a 
városok megszerzése. Igaz segített a hirtelen lerohanás 
sikerének nagy, lelkesítő hatása, amely leginkább hoz 
ellenállhatatlan csapást a könnyelmű ellenfélre. A császár 
Komentiolost állította a hadvezéri posztra, ós őt t e t t e 
meg az egész parancsnokság irányítójának. . . . 

(II 10, 8 kk.) Ebben az évben Komentiolos Anchialos 
városához érkezik, összegyűjti a sereget, s aztán a tömeg-
ből kiválasztva a legderekabbakat elkülöníti a használ-
hata t lanabb haderőtől. Három csapatot állított össze, ós 
három irányba szétszórva küldte ezeket a barbárok ellen. 
A jobb oldali egység vezetésére Martinosnak adott paran-
csot, a másik szárny élére pedig Kastost állította vezérül. 
A haderő középső részét maga a fővezér vette magához. 
A nagyobb harci erőt képviselő sereg létszáma hatezer fő 
volt. Négyezren lelkierejük gyengébb volta miat t távol 
marad tak a harcoktól; ezeknek megparancsolta a fővezér, 

21 Szádeczky 74 — 75; Avonarius 96; Gibbon—Bury 
V 56; Haussig 401; Kulakovskij I I 450 — 452; Lebeau — 
Saint-Martin X 214, 248 — 254; Lemerle 1954, 2 9 0 - 2 9 1 és 

hogy tar tsák őrizet alatt az úgynevezett tábori erődítést 
a készletekkel együtt. Kastos magához véve seregrészét 
a terület bal oldalán körbe vonult, s Zaldapához és a 
Haimos hegységhez érkezett. Hajnalban egyszerre várat-
lanul megjelent a barbárok előtt, s készületlenül találva 
őket fegyvereivel dicsőséget szerzett, és ragyogó diadalt 
aratot t ; a barbárok tömegének nagyobb részét ugyanis 
sikerült elpusztítania. Hőstet tét sok zsákmánnyal tet te 
még fényesebbé, s ezt elszállításra egyik testőrének adta 
át. Bár ne te t te volna ! Et től ugyanis másnap az új ra 
összegyülekező barbárok elvették a hadizsákmányt. 
Martinos Tomi(s) város környékén teremve kikémlelte az 
ot t tartózkodó kagánt és avar seregót. A rómaiak lesben 
álltak ós egyszerre nagy erővel támadtak. A barbárokat 
a tengerbe fúlásra emlékeztetően érte a halál, mint ami-
kor váratlanul egy áradás nyeli el az ellenséges sereget. 
A kagán jó szerencséjének köszönhette nem remélt aján-
dék számba menő megmenekülését és a futók társául sze-
gődött. Mocsárban rejtőzött a sziget, amely a barbár t meg-
mentette. Ha kézre került volna, a rómaiaknak fényes 
váltságdíj ju to t t volna. I t t a legnagyobb és legemlékeze-

1963, 12, 23; Lex. Ant. Slav. I 5 (W. Swoboda) IV 2 2 1 -
222 (W. Swoboda); Szymanski 86. 
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tesebb veszély fenyegette a barbárokat. Az igazság az volt, 
hogy az ötödik napon a dezertáló avaroktól is távozott . 
Hajnalban Martinos már felkerekedett oda, ahova a főve-
zér előző nap elrendelte, és Kastos MartinossZal egyazon 
helyre érkezve csatlakozott hozzá. Az összetalálkozással 
kölcsönösen igen nagy erőt adtak és kap tak a csapategy-
ségek, rendíthetetlen biztonságot érve el az egyesülés 
által. 

( I I 11,1 kk.) Komentiolos az együttműködést és az 
előző nap előtti megegyezéseket figyelmen kívül hagyva 
semmi gondos hozzáértésre valló lépést nem te t t ; nem 
ment el Kastoshoz és Martinoshoz sem, hogy a barbárok 
tömegének a hátába húzódjon, és diadalmasan megütköz-
zön. A szóbeszéd Rustikiost , az egyik egység parancsno-
kát is okolja, hogy a fővezérnek a megadott helyre vonu-
lás semmibe vevésót ós a Martinoshoz meg Kastoshoz 
menetel elmulasztását sugalmazta azzal, hogy a szerencse 
bizonytalan és nehezen megragadható, a császár inten-
ciója is más, ós nem ösztönöz ekkora veszélyek v állalásá-
ra. A fővezér pedig hallgatott Rustikiosra, és a dolgok 
könnyen vételének a gondolatát komolyan magáévá 
te t te . Megtudva, hogy a fővezér Mareianopolisba érkezik, 
Martinos és Kastos is visszatért hozzá. Midőn a nap fény-
hozó körforgásba kezdett , Komentiolos egész seregével 
erődített táborához ment , ahol a római sereg erre kivá-
lasztott embereit is hagyta . Ezután a Haimos szorosaihoz 
vonult táborával, felvezette seregót a hegyhátakra és a 
magaslati völgyekbe. A helyet valami ot tani elnevezéssel 
Sabulente Kanalionnak mondják. í r j u k hát le szavakkal 
ezt, ós a kifejezés erejével kezdjük megrajzolni formájá t . 
Nagyon széj) ós magasban fekvő ez a vidék a hegység kel-
lős közepén, lejtős, leereszkedő síkság, az egész virágos 
kertekkel fedve. Raj ta a zöldellő rétek látása ünnepi lako-
ma a szemnek. Árnyas helyek kínálkoznak az ott tartóz-
kodásra, amelyek a/, erdő Sűrű lombjával takar ják az a r ra 
járót, és sok búvóhelyet nyúj tanak az oda vetődőnek a 
déli órákban, amidőn a nap sugaraitól a föld minden zuga 
felhevül. Édes gyönyörűség látni, de nem könnyű elmon-
dani, hogy milyen. Bőségesen folynak a vizek körös-
körül e vidéken, túlságos hidegséggel nem ár tanak a 
belőlük ivónak, s a felfrissülni vágyónak sem okoznak 
csalódást, hogy úgy mondjuk, érintésük langyosságával. 
Muzsikus módra vonzzák oda dalukkal a szemlólődőket 
a fák friss hajtásain ülő madarak. Gyászos szomorúság 
és indulatos hai'ag nélkül énekelnek elfelejtve minden 
baj t , s az áthaladó utasokat zavartalan derűt árasztó 
énekükkel kísérik. A borostyán, a mirtusz és a folyondár 
mindenféle virággal együt t a legszebb összhangban bősé-
gesen nyúj t illatával valami anyagtalan élvezetet, és jó 
szagával halmozza el az odajövőt, min tha csak a vendég-
barátság legnemesebb szabálya szerint hozná a járókelők 
elé megörvendeztetésükre szánt készleteit. A fővezér 
parancsot adott, hogy az előző s egyben a következő na-
pon is a tábor itt éjszakázzon a szabadban. Azt is meg-
parancsolta a fővezér, hogy a szomszédos folyó fahíd ja 
körül hajnalban kémlelje ki a/, avar sereget Martinos les-
ben álló felderítőként, és figyelje meg, vajon átkel-e a 
folyóvizén az ellenség. Kastos meg a kősziklaátjárónál 
kutassa fel az ellenség mozdulatait s azt is, milyen szán-
dékkal vannak, s va jon velük szemben szállnak-e tábor-
ba. Miután Martinos lá t ta , hogy az ellenséges sereg rövi-
desen át készül kelni a folyón, mintegy hátraarcot csi-
nálva visszatért, és egyesült a Komentiolos körül álló 
csajjattestekkel. Kustos ezzel szemben belegázolva átkel t 
a folyón, átérve a túlsó oldalra összecsapott az ellenfél 
előőrseivel, s valamennyit nagy erővel kardélre hány ta . 
Ilyen tettek végrehajtása után nem volt képes meglevő 
előnyös helyzetét megtartani, bizonyára valami baljós 
szellem sugallmazásai következtében. Nem kerekedett 
ugyanis fel, hogy visszatérjen Komentioloshoz, hanem 
a fahídhoz menve Martinosszal próbált volna egyesülni. 
Mikor szándékát nem valósíthatta meg, naj jnyugtával 
a terejjen töltötte az egész éjszakát. Másnap az ellensé-
ges sereg még ott éjszakázott, és az tán a fahídon a túlsó 
oldalra kelt át. Másképpen nem volt lehetséges a folyóvizén 
való átkelés, mert a partnál hirtelen mélyült а folyó, s 
valóságos tengerré válva hullámverésével megakadályozta 
a belé lépőket a haladásban. Midőn Kastos hazafelé vette 

az irányt és a tábor felé vezette seregót, az ellenség töme-
ge szembetalálkozott vele, s a ba j alig leküzdhetőnek, 
találékonysággal sem megoldhatónak bizonyult. 

(11 12,1 kk.) Tüstént izzadság ömlött el Kastoson, a 
tehetetlenség lesújtotta lelkét, megrémült, szorongott és 
a szerencsétlen események szörnyű csapás irányába ha-
ladtak előre. A csajjat azonnal szótszakadt, ki-ki ahogy 
félelme hozta, más és más felé fordult és mint а vadász 
lesvetóseit távoltartani igyekvő nyulak vagy szarvasbor-
jak a kies völgybe rejtőztek a ligetek lombja mögé bújva. 
A római seregből néhányan avar fogságba esve gyógyítha-
tat lan sérüléseket szenvedtek, ós majd ilyen, ma jd olyan 
válogatott kínzásokat kellett elviselniük. A legkegyetle-
nebb halálnem fenyegette őket, ha nem adnak felvilágosí-
tás t Kastos meneküléséről, bármerre legyen is. így há t 
beleegyeznek, és ujjal muta tnak Kastosra, aki úgy rejtő-
zött az erdő közepén, mint szüretkor a tőkén felejtett 
kis fürt a levél alatt. Elevenen került hát a parancsnok 
fogságba, ós gazdag zsákmányt jelentett az ellenség kezé-
ben. Kastosszal együtt seregének legnagyobb részét is 
elfogta az ellenség. A háború ínég inkább erősödött, ós 
hevesen lángolt fel. Mert a kagán mintegy a bajok gyűj-
tőhelyéről ncjjes sereget indított el, hogy egész Trákiát 
dulja-vágja. Zsákmányolásra siet az ellenséges sereg Me-
sémbria határa in keresztül, elpusztították a hősiesen 
csatasorba álló őrkatonákat (ezek ötszázan az erődített 
helyeket őrizték). Ansimuth, egy parancsnok, aki a 
trákiai gyalogos sereget vezette, amint észrevette az avar 
had közeledését, összevonta katonaságát, ós a Hosszú 
Falakhoz menekítette. Maga éjjjjen csapatteste utóvédjó-
nél volt és befelé igyekezett vezetni seregét. Ez j u t t a t t a 
elevenen a barbárok kezébe. Fogságba esett ugyanis, és 
az elől rohanó ellenség kész zsákmánya lett. Nem látta el 
tudniillik há tá t őrséggel a szerencsétlen. Kevéssel utóbb 
a kagán seregeinek fennmaradó részét Trákiára zúdította, 
ós igen sok helyen átvonult . Balra táboroztak Komen-
tiolos katonái . Emiat t a Haimos hegység erdőibe rejtőz-
hettek a rómaiak, az ellenséges sereg meg Trákia-szerte 
igen sok részre oszlott szét. A harmadik najjon Komen-
tiolos a lochagosokat, az ezredeseket és a had legdere-
kabbjait sa já t sátrába gyűj tö t te össze ós közölte velük, 
hogy mit fog tenni. Másnap a lovasságot és a gyalogságot 
összehíva ós gyűlést t a r tva kiadta a parancsot az egybe-
gyűlteknek: nem hátat muta tn i a barbároknak, a férfias 
bátorsághoz képest minden egyebet másodrendűnek 
tekinteni ! 

(II 13,1 kk.) Az ezredesek közül egy morogva kiál-
lott középre, ós nyiltan meghiúsítani igyekezett a fővezér 
buzdításainak hatását. Azt mondogat ta az alábbi szavak-
kal élve, hogy a hadseregnek ós a fővezérnek is a vissza-
vonulás válna javára. „Férfiak, a háború mesterei, bátoi 
lelkűek, amikor a kínálkozó alkalom segít, ós valamikép-
pen a szerencse is a mi ügyünknek kedvez. Férfiak, akikre 
közös veszély leselkedik, azoknak az üdve is egy. Aineny-
nyire rosszallást érdemel а gyávaság, annyira kárhoztat-
ható ellentéte, a vakmerőség is. Az aggály az értelmesség 
csúcsa, amidőn nem a megfontoltságot teszi meg szégyen-
nek, hanem a józanságot dicsőségnek. De mielőtt egy is 
mondataim közül anyja méhéből, szívemből előbújna, és 
ti füleitekkel bábáskodnátok, tekintsetek el kicsit a főve-
zérnek ki járó feltétlen szófogadástól, hogy az ne zárja ki 
a tanácsot adni akaró meghallását, ne emeljen lezárt ajtó-
ként eleve akadályt a felszólaló szavai elé, s így ti ne 
vessétek el már előre beszédünket, ínég mielőtt az telke-
tekbe hatolhatot t volna. A feltétlen szófogadás önmagá-
ban hordozza hajtóerejét, és nem járulékos a hatalma: 
mint hajókormányt t a r t j a kezében az akaratot , oda irá-
nyítva a hallgatókat, ahová akar ja . A fővezér, férfiak, az 
ellenséggel való szembeszállásra szólít fel, és azt paran-
csolja, hogy kevesen hajóorral evezzetek a túlerőnek, s 
mindezt Kastos veszte ellenére is. Ti vagytok a tanúim, 
hogy nem mindenki alkalmas a csatasorba állásra (ha 
nem bántó részemről kicsit meztelenre vetkőztetni előtte-
tek az igazságot). Mert szerintem a színlelt dicséret érték-
telenebb az őszinte rosszallásnál, miután a tények nem 
szegődnek a magasztalások szolgálatába. Vagy nem a fő-
vezér rendelte-e el, bogy a harcra kéjjtelenek őrizzék a 
tábort ? Ezek a férfiak négyezren vannak, úgyhogy kis 
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híján egyenlő az ütközetbe bocsáthatókkal az at tól távol 
maradó seregrész, a harcra képtelen csoport a harcosoké-
val, az egészséges hányad akkora lehet, mint a nyomorék. 
Hallgatok most arról, hogy a röviddel ezelőtti szerencsét-
lenségek mennyire meggyengítették a lelkierőt, az ellenség 
mennyire megnyirbálta a baj társainkra nézve kedvező 
fordulat esélyeit. S lia nem tévedek, a röviddel ezelőtt 
szerzett dicsőségnél nagyobb az iménti szerencsétlen 
kudarc. Kastos sokat elpusztított a barbárok közül, és 
zsákmányt szerzett; ám ezt másnap a barbár visszavette. 
És most teszem hozzá a legbaljósabb kiegészítést sza-
vaimhoz: őt magát elfogták, katonái t elevenen kézre kerí-
tet ték, ós jeles diadalt arat tak. Kastosnak nem sikerült 
elbújnia a liget fái közt rejtőzve. Pedig a kagánt jól elrej-
te t te a mocsár övezte sziget, nem árulta el Martinosnak 
a bujkálót, ellenkezőleg, mint valami kibeszélhetetlen 
misztériumot úgy takar ta el a beavatatlanok előtt. A 
császár lelkét még az előbbi apró harci sikerek t a r t j ák 
hatalmuk alatt , s nem szerezvén tudomást újabb szeren-
csétlenségeinkről nem is ju t ta t hozzánk segítségül kiegé-
szítő szövetséges haderőt. Tudom, hogy a zűrzavart keltő 
iménti fordulatok előrelátóbbá teszik az ellenséget is, és 
ezután sok megelőző biztonsági rendszabályt fog alkal-
mazni az őt ért kisebb balszerencsés kudarc hatása alat t . 
Ám, férfiak, eleget szóltam már arról, ami hasznotokra 
válhat. Bár megadná а sors, hogy tévesnek bizonyuljon 
véleményem, magamagától hozva hatékony segítséget 
Számotokra." Amikor az ezredes ezt a dicstelen beszédet 
kiköpte magából s szavaival ijesztgette a gyülekezetet, 
és a sokaság szinte mozdulatlanná meredt, a félelmetes 
fejtegetéseken úgy elámult, akkor felugrott a gyűlésből 
egy idősebb férfi hangos kiáltással szidva az ezredest, és 
kérte a gyűléstől, hogy ellenkező értelmű beszédbe kezd-
hessen. Miután a sokaság igenlően intet t , és kezeivel fel-
hívta a beszéli elmondására, koros hangján jóindulatot 
kérve és öreges könnyeivel szavai iránt tiszteletet keltve 
így valahogy kezdett beszédébe: 

(II 14,1 kk.) „Római férfiak, ha tetteitekkel meg 
nem hazudtoljátok ezt a nevet ! Férfiak, ha testetekkel 
együtt lelketek is férfias ! Ha nagyon tudo t t is az ezredes 
szavaival pompázni és mindent felkavarni, mégis a té-
nyek a szavaknál is többet nyomnak a latba, és nem t űrik 
az üres frázispuffogtatást. Nem fog benneteket, mintha 
gyerekek lennétek, megijeszteni szófaesaró okoskodásai-
val. Én mindenekelőtt szívesen tenném fel neki a kérdést: 
valójában kiknek is szónoklod te ezeket, ezredes? Ezeket 
hangoztatva parasztokat akarsz elbódítani, akiknél szó-
rólapát van kard helyett, bőrbekecs páncél helyett, iga-
vonó marha délceg magas nyakú paripa helyett, akik 
csak saját munkájukhoz értenek ós gazdáik Szolgái? 
Miért tekintetted egy női szoba társaságának ezt a gyű-
lést, és becsülted le így nemével együtt természetét is? 
A tényeken követsz el erőszakot, mikor így lebecsülöd e 
tanácskozást. Úgy vélted, hogy dicstelen szavaidat nem 
férfiak szeme lát tára ontottad magadból ? Vagy nem látod, 
hogy a gyűlés és a római nép büszke harci készségére, 
duzzad a fegyveres erőtől, a veszélyek próbáján ós az 
előnyök bölcs előrelátásán okoso lott ? Miért nyirbálta meg 
szemedben egy cseppnyi kudarc a nagy harci sikerek 
ad ta fellendülést? Szógyenítsen meg az ellenség viselke-
dése, aki nem esett rémületbe a balszerencsés kudarcok-
tól. Aki röviddel előbb mintegy a mocsárba szorult, a 
szigetre futot t , ós a vizek hűséges támogatásával számí-
t o t t bizonytalan menekülési lehetőségre, ugyanez most, 
kemény férfiként áll csatasorba, bá tor í t ja a sebesülteket, 
és ráveszi őket, hogy sebeikre fogadják az ellenség még 
nagyobb csapásait mintegy nagy fájdalmaik csillapító 
gyógyszerekónt. О elfelejtette a korábbi kudarcait. Szük-
ségszerűen válik а sikeres cselekvésre képtelenné az, aki 
feladja a balszerencse jóra fordításának reményét. . . . 
S milyen csodálatos beszéded befejezése ! Ez azt állítja, 
hogy mi nem kapunk kiegészítő haderőt. Ki bízta rád a 
jóslást? Vagy Pyth ia módjára sa já t gyávaságod sugal-
mazta ezt a jóslatot? A beijedt húzódozásnak egyebek 
mellett ez a dicsősége is megvan: a maga erejéből jósol, 
és mindig a legkészségesebb igyekezettel megtalálja a 
te t tek önmagából kínálkozó halogatásának ú t já t -módjá t . 
Meglepő ugyan számomra, hogy a barbárok a Hosszú 

Falakig törnek előre, ós a császár mégsem ébred a veszély 
tuda tára , amelynek hatalmas hullámai a város felé höm-
pölyögnek. Ám férfiak, van egy legyőzhetetlen szövetsé-
ges, a mindennek föléje kerekedő lelkierő, amely a mások 
számára lehetetlent is lehetségessé teszi, ós bá t ran bevárja 
a sokaság szemében félelmetes eseményeket. . . ." 

(II 15,1 kk.) Miután az öreg visszhangzó erővel el-
mondta ezeket a mondatokat a gyűlés előtt, feltüzelte 
velük a sokaságot, és csatasorba állásra buzdí tot ta , a leg-
jobbak harci kedvét mintegy fékezhetetlenné téve, a 
pipogyák fórfiatlanságát pedig beszédével min t korbács-
csal sú j t va s így valamelyest megváltoztatva. Nagy kiál-
tás tö r t fel a tanács soraiból, és hangos dicsérettel ünne-
pelt a nézőtér bámulva az öreg harcos lelki nagyságát. 
Tüstént mindannyian a vélemények testvéri megegyezé-
sének a gondolatával feloszlatták a tanácskozást, és 
indultak teljes fegyverzetet ölteni. Felkerekedtek hát a 
Haimosból Kalbomuntis és Libidurgon felé harcra ké-
szülve. Meglátják a kagánt, aki nem messze, mintegy 
négy mérföldnyire ütöt te fel sátrai t mit sem sej tő gondta-
lansággal, embertömegei szétözönlöttek szerte egész 
Trákiában. Komentiolos eligazította hát seregót egyetlen 
hadrendbe rendezve azt, ÓS aztán hagyta menetelni. El-
rendelte, hogy vonuljanak Astikóbe, őrséget állítva tölt-
sék az éjszakát, másnap csapjanak le a kagánra vihar 
módjára, és a találkozáskor a lehető legnagyobb öldök-
lést vigyék végbe. Ám egy sorsfordulatnak úgy tetszett, 
hogy hamisra változtassa a hadvezetés döntéseit. A 
megfontolt tervszerűség kaptára i t here mód já ra tönkre-
tette, és a hadvezért mint valami szorgalmas méhecs-
két — fáradozásainak a gyümölcsétől megfosztotta. Mi-
dőn a nap hátá t a sötét éjszakának fordította, és a szép-
séges fényhozó égitest sugarát eltakarta, s átengedte a 
terepet az éj hatalmainak, egy igásjószág a r a j t a levő 
terhet oldalt ledobta. Véletlenül úgy esett, hogy gazdája 
elől ment. A nyomában haladók látták meg, hogy a mál-
hásállat a reá helyezett holmit rendetlenül huzza-ránci-
gálja, s ezért szóltak a gazdájának, hogy forduljon hátra, 
ós teherhordó állatát hozza rendbe visszás állapotából. 
Ez lett a rend felbomlásának okozójává, S szinte magától 
vezetett a visszafelé özönlóshez. Sokan ismételték vissz-
hangszerűen az elhangzó mondatot , s az mintegy jela-
dássá vál t : úgy tűnt , mintha visszavonulást jelezne, mert 
az ellenség hirtelen jelent meg előttük, ós meghiúsította 
a várt-remélt sikert. Miután a legnagyobb zűrzavar lepte 
meg a hadsereget, általános lárma támadt soraikban, 
mindenki hangosan kiabálta, hogy visszavonulni, s anya-
nyelvén szólította fel egyik a másikat a há t ra fordulásra: 
„torna, t o rna" ismételték a legnagyobb zavar közepette 
abban a liiszemben, hogy váratlanul éjszakai ütközet 
köszöntött rá juk. Az egész harci rend szétszakadozik, 
mint egy lant összehangoltsága. Ennek folytán a kagán 
ebből a második és mindennél nagyobb veszedelemből is 
megmenekült, s ahogy csak a lába bírta, hagy ta maga 
mögött megszokott tartózkodási helyét, költözött át más 
területre és a korábbinál is meglepőbb szabadulás szeren-
cséjében részesülhetett. Körülbelül hozzá hasonlóan járt 
el a római sereg is, a megfutamodás kölcsönös volt-, hamis 
félelem fordított egyet a római tábor magatar tásán, és 
nem létező veszedelem rémítette meg a ka tonákat . Az 
avarok közül többen még így is elpusztultak, amikor a 
két haderő váratlan összeütközésére került sor. A római 
osztagból ugyanis néhányan szembefordultak és erőtel-
jesen összecsaptak az ellenséggel. Miután a kettős zűrza-
varból magához tért a kagán, és a támadások zátonyának 
veszélyét elhárította, összegyűjtve a barbár sereget ró-
mai városokat rohant meg, ós kézre kerítette Appiareia 
őrhelyet. Nem látszik feleslegesnek azt is elmondani, 
hogyan tör tónt ez, és a folyamatos elbeszélésbe mintegy 
közbevetőleg egy kis történetet szőni kellemes ajándék-
ként. 

(II 16,1 kk.) Volt egy katona, a neve Busás, derék 
férfi a csatasorban ós a fáradalmakat legkiválóbban 
álló más bajtársaival együtt k i tűnt erényei mia t t , ama-
zokat megelőzve vállalta mindig a veszedelmet, va-
lahányszor meghallotta az ütközetre hívó harci kürt 
szavát. Ez akkor éppen azon az őrhelyen lakott . Busás 
egyszer kilovagolt az őrhely közelében fekvő rétekre, 
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majd valamivel távolabbra is kiterjesztette ú t já t , hogy 
sikeresebben vadásszon. Busást elfogták a barbárok, a 
vadász került így csapdába. Miután hata lmukba ke-
rítették, azzal fenyegették meg, hogy dárdával esnek 
neki. Ő viszont kérte, ne tegyék ezt, inkább váltság-
díjért ad ják cserébe eletét. Hiszen nem válik hasznára 
a barbároknak, ha Busás meghal, ők pedig figyelmen kívül 
hagyják a kínálkozó ragyogó ajándékokat. A barbárok 
elfogadták az ajánlatot, és nem utasították el az alkut. 
Foglyukat az őrhelyhez vitték, s hírül ad ták az erődbe-
lieknek, hogy szemük lá t tá ra koncolják fel Busást, ha 
ajándékuk és jóindulatuk ú t ján nem bizonyítják szemé-
lyének szóló megbecsülésüket. Busás maga is könyörgött, 
hogy a rómaiak ne nézzék tótlenül, míg ő a két sereg 
közti senkiföldjén mintegy élet és halál mórlegén lebeg: 
kérte, vessék az ő érdekében a mérleg serpenyőjébe viszon-
zásul hálájuk jeleit, s kiáltva könnyek közt sorolta el 
érdemeit, amelyeket a rómaiakért való legnagyobb vesze-
delmek vállalása által szerzett. Hirtelenében felsorolta 
kemény küzdelmeit, megmuta t ta a harcok nyomait teste 
sebhelyein, így mintegy a tusák szemmel látható jeleit 
tünte tve fel, az ellenséges fegyverek csapásainak bélye-
geit világosan feltárta, s mindent összevetve, elviselt szen-
vedéseire való hivatkozással kérte azokat, akik érdeké-
ben annyit fáradozott, hogy jelen szenvedésének a meg-
szüntetését nyerje el tő lük viszonzásul. Azok azonban 
húzódoztak, mert egy férfi megvesztegette őket, aki a 
gúnyos szóbeszéd szerint lopott gyönyöröket élvezni 
Busás feleségével járt össze. így a barbár küldötteket 
sértő elutasítással küldték vissza. Ezzel még nagyobb 
veszedelembe kerülve Busás kérlelni kezdte a barbár 
csapatot, hogy halála egy kis halasztást nyerjen, és e 
haladék áraként megígérte, hogy az őrhelyet a barbárok 
kezére ju t t a t j a . Ügy vélte ugyanis, hogy először a köteles 
háláról megfeledkezőknek kell bűnhődniük, és az ember-
telenségnek kell a csapásban részesülnie, hadd forduljon 
a gonoszság először önmaga ellen. Miután így az ellenség 
nagyobb horderejű ígéretet kapott, kegyesebbé, embe-
riesebbé vált, esküvel erősítette, hogy Busás életét meg-
kíméli, nem öli meg őt, s a természetes balálnak ad szabad 
kezet, ha az majd egykor a testét összetartó kötelékeket 
szétoldani kívánja, nem fogja kitervelt természetellenes 
halálnemmel sújtani őt, ha megállapodásukat tényleg 
teljesíti. Busás ekkor megtanította az avarokat egyféle 
ostromgópezetet ácsolni, mert azok egészen addig még 
járatlanok voltak ilyenszerű eszközök előállításában, ós 
készített egy kőhajító városvívó szerkezetet. Nem sokkal 
később az őrhely romba dőlve elesett, s Busás drága árat 
f izettetet t a rómaiakkal az embert elenségért, s ugyanak-
kor félelmetes ostromteehnikára t an í to t t a meg a barbá-
rokat. Az ellenség ugyanis ettől fogva sok római várost 
kényszerített fáradság nélkül a maga oldalára, mintául 
használva az eredeti elmés szerkezetet. Beroéra is lecsa-
pott a sereg, de ott h iába vesztegette idejét, hiába vállalt 
nagy harci fáradalmakat, végül sem koronázta siker erő-
feszítéseit, mert a város környékén lakók derekasan el-
lenálltak. Mindenesetre valami csekély pénzösszegen meg 
kellett váltaniok az ellenség elvonulását, ám ez valójában 
csak a kudarc látszatra meggyőző elkendőzését jelen-
tet te. 

(ГГ 17,1 kk.) Az ellenséges haderő körülzárta Diocle-
tianopolist is, ám a város a leghatározottabban ellenállt, 
ós magabiztosan reteszelte el a t ámadás ú t já t ; katapultá-
kat állított fel a falakon s más védőeszközöket úgy, hogy 
a barbárok számára megközelíthetetlenné vált, és nem 
bocsátkozhattak kézi tusába. Bosszúsan távozott a ka-
gán, mert úgy járt, min t a farkas a szólásmondás szerint: 
lesett hiú remények u tán . Tüstént átvonult Philippopolis 
alá, és körbejárva a várost erőfeszítést tett annak elfog-
lalására. Ám a város lakói bátran ellenálltak, és sokakat 
megsebesítettek a falakról és a mellvédekről, úgyhogy a 
kagán váltságdíj nélkül abbahagyta az ostromot, s di-
csérte, amiért bátorságukkal biztosították bántatlanságu-
kat . Hajnalban aztán az Astiké elnevezésű terület erdőin 
áthaladva Adrianupolist támadta meg, harciasan csapott 
a városra, ám a városbeliek is erőteljesen ellenálltak. A 
bizánciak körében mindenfelé hangzott a hír, hogy Kas-
tos és Ansimuth fogságba esett, s zűrzavaros szóbeszéd 

hömpölygött városszerte. A tömegből bizonyos értelmet-
len és fecsegő férfiak, akiknek szerencséjét senki sem iri-
gyelte, gondolkodásmódját nem igen követte, nyiltan 
ócsárolták az uralkodót, gyalázkodó dalokat költöttek 
ellene, gúnyosan énekelve hurcolták meg baljóslatú ural-
mát s nem balszerencséjének, hanem esztelenségének 
t udták be a sikertelenséget. Ám gyalázkodások nem szült 
indulatot az uralkodóban; a császár lelke nem fogant 
haragot, nem lobbant fel benne az indulat lángja. Kas-
tost az ellenség nagyon bőkezű váltságdíj megfizetése 
u tán visszaadta, amint ezt idősebb kortársainktól hall-
hat juk és bizton elhihetjük. A császár minden gondolatát 
az ellenséggel szembeni helytállásnak szentelte, ós az 
eddigieknél nagyobb felszereléssel készült az ellenség 
ellen. lóannést, akit legtöbben Mystakónnak szoktak 
nevezni, áll í totta a fővezéri posztra, alvezéréül pedig 
Droktónt nevezte ki, ós rá egy külön kisegítő hadtestet 
bízott. Ez a férfi langobárd nemzetiségű volt, igen erős 
fizikumú s a háborúban igen energikus. Miután Adrianu-
polis környékére érkeztek, a barbárokat az ostrom abba-
hagyására kényszerít ették, és a második napon be is 
fejeződött a háború. A rómaiak a barbárokkal harcba 
keveredve győzelmet arat tak, ós a maguk oldalára bil-
lentették a csata sorsát. Az ellenséget Droktón, az alvezér 
rátermettsége küzdötte le. Színlelt futás következtében 
az ellenségnek úgy tűn t , hogy az ő [Droktón] szárnya 
hátat fordított a harcban, miután a római sereg megijedt 
az ellenféltől. Aztán azonban éppen ellenkezőleg ő kezdett 
üldözésbe, ós a barbárok hát.ábe kerülve elpusztította, 
akivel csak találkozott. Így а déli órákban visszavonu-
lásba fogtak az avarok, ki erre, ki arra szóródott szét, 
erőltetett fu tásba sodródtak, amerre a véletlen hozta. A 
hadvezér mégsem üldözte az ellenséget. Bölcsen mértéket 
ta r to t t ugyanis szerencséje ellenében, s — mint helyén-
való is — óvatos volt ereje csúcspontján. A jó sors ugya-
nis forgandó és megbízhatatlan, s a győzelem felváltva 
szegődik hol ehhez, hol ahhoz a férfihoz, hogy Homéros 
Írásaiból is fejtegetéseimbe illesszek valamit. 

A legelső mondathoz feljebb a 30. paragrafus-
ban fűztünk magyarázatot . Az első három pont helyén 
(I 9,1 - I I 10,7) Theophylaktos művében a bizánci— 
perzsa háború eseményei olvashatók. Kérdés, vajon 
íóannés Mystakón fővezéri kinevezése annyit jelent-e 
historikusunk elbeszélésében, hogy egy ú j háborús év 
kezdődik. Ha esetleg(?) így állna a dolog, akkor az 
eseménysor vége már 588-ha (vagy 589-be) nyúlik 
át. — Ami a számos váratlan fordulatot felmutató 
és Theophylaktos elbeszélésében nem egy ponton 
homályos hadiesemények földrajzára vonatkozik, a 
következőket mondhat juk . Anchialos: 1. IV I. t á j . — 
Az „úgynevezett tábori erődítést" V. Beáevliev 
Prokopios (De aedif. IV II) Phossaton (latinul Fos-
satum, „Árkolt-sáncolt Erődítés") helynevével véli 
kapcsolatba hozhatónak és aMarkianupolis — Anchia-
los útvonal egy állomását gyaní t ja benne. — Zaldapa: 
1. TV 1. tá j . — Haimos (Haemns) a Balkán hegység 
görög - latin neve. — Tomi(s) ma Constanta. — 
Tomi(s) vidéki mocsárról szól fordításunk. Persze a 
görög eredeti limné szava általában állóvizet jelöl, 
így átültetése „ t ó " vagy hasonló is lehetne. A mai 
román tengerpart mentén sorakozó tavacskák (Ta-
sau, Siutghiol, Agigea, Techirghiol, Tatlageac) vala-
melyikére kell gondolnunk ebben az összefüggésben. 
Közülük Siutghiol fekszik közvetlenül Constanta 
mellett. Marcianopolis (Markianupolis): 1. IV 1. 
t á j . — Sabulente Kanali(o)n feltehetőleg ( ?) a mai 
Poroi (régibb nevén Beiköi) falu és környéke. Poroi 
helyén lehetett (?) a hegyi ú t (latinul canalis = kes-
keny átjáró) állomása. — Sabulente Kanali(o)n tá-
ján folyóról szól Theophylaktos, de nem nevezi né-
ven; ez hihetőleg (?) a két folyóágból egyesült Kam-
cija (antik nevén Panys[s]os) folyó. Az út talán(?) 
Kalimah falunál vitt át a vizén, ott , ahova a Tabula 
Peutingeriana Panisso állomása képzelendő ( ~ Pa-
nassa: 1. IV I. táj .) . A Theophylaktos elbeszélésében 
szereplő fahíd állhatott i t t . A görög eredeti lithinó 
diabasis (szó szerint , ,kö[ves]átjárás") kifejezését 
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Besevliev kőhíddal fordít ja. Magam inkább gondol-
nék sziklás (kőbe vágott) hegyi á t járóra, amely a 
folyó gázlójához csatlakozott (talán ot t , ahol a 
Kamci ja két ága még nem egyesült s így a kisebb 
vízhozamú medrek híd nélkül is á t járhatók lehet-
tek). Ezt az interpretációt támogat ja Theophyl. 
Sim. VI 5, 1 textusa azzal, hogy Sabulente Kanali(o)n 
közelében olyan „diabasisokat" említ, amelyek hídra 
semmiképpen sem magyarázhatók. Az én értelmezé-
sein mellett szól az az ige is, amely a „lithiné diaba-
sis" felderítésére küldött Kastos folyóátkelését 
jelöli Theophylaktos elbeszélésében (hype.sbainó), s 
amely a vízbe való belegázolás értelmét látszik hor-
dozni (emendálására pedig nincs kellő indok). — 
Sabulente Kanali(o)n kies tá jának leírását Theophy-
laktos Aelianus (Varia história I I I 1) mintá já ra adja, 
aki a Tempé völgyet jellemzi ugyanilyen módon, sok-
szor ugyanazokkal a szavakkal, mondatokkal. — 
Trákia (Thracia): 1. IV 1. t á j . — Mesémbria a mai 
Nes(s)ebar (Nesseber). — Mesémbria mellett az „erő-
dítet t helyek" ot t lehettek ( ?), ahol a Balkán hegység 
lánca egészen a tengerpartig ér; ma Obzor a hely 
neve, az antik úton Templum Tövis állomás feküdt 
it t . Miután a Marcianupolis-Anchialos u ta t a bizánci 
fősereg a hágóknál elállta a kagán előtt, a nomád 
fejedelem végül is az Odóssos (Várna) — Anchialos 
(Pomorie -- Burgas) tengerparti közlekedési vona-
lon tört át délre, s ezzel megkerülte Komentiolosnak 
a belföldi hegyszorosoknál őrködő hadát . — Hosszú 
Fal(ak): 1. IV 1. t á j . Kalbomuntis ( ? Calvi 
Montes, „Kopasz Hegyek") talán (?) a Balkán hegy-
ség Aitos elnevezésű nyúlványára magyarázható, 
amelynek a vidékén a Kableákovo (régi nevén 
Dautli) falunál levő antik maradványokban gyanít ja 
az egykori helység nyomát felismerhetni Besevliev. 
Kérdés, valóban ebbe az összefüggésbe tartozik-e 
a Prokopios (De aedif. ГУ I 1) említette Oemellomun-
tes, „rkerhegyek" helynév, amelyet az Aitos keleti 
szólén fekvő két csúcsú Bibernával vél azonosítható-
nak a bolgár tudós. — Libidurgos (C. de Boor Szerint 
Libidurgon) BeSevliev legújabb feltételezése értelmé-
ben disszimilációval a Libiburgos („Livius-erőd") el-
nevezésre megy vissza, és a feliratos híradás szerint 
Antoninus Pius által Trákia védelmére építtetett 
burgusok egyike lehetett/?). BeSevliev egy korábbi 
névmagyarázatával kapcsolatosan lásd a 25. parag-
rafus kommentár jának a legvégén a Libid(in)a város-
névhez fűzve elmondottakat . — Astiké: 1. IV 1. tá j . 
— Appiareia (latinul Appiaria) ma Rjahovo. Ennek 
a Dunánál fekvő erődített helynek az elfoglalása 
valójában nem tar tozhatot t a kagán éppen szóban 
forgó trákiai hadjáratához, csak Theophylaktos 
ügyetlen fogalmazása (vagy Szövegének romlott-
sága?) kelti azt a látszatot, mintha a két hadi tevé-
kenység időbelileg egy folyamat etapjait képezte 
volna. Igazában nem az időrend, hanem egy gondo-
lati asszociáció vezethetett Theophylaktos anyag-
csoportosításához. Egyfelől tény volt, hogy a nomád 
fejedelem trákiai kalandozása során erődített váro-
sokat próbált bevenni. Másfelől a szerző t u d t a vagv 
tudni vélte, hogy az appiariai Busástól eltanult 
bizánci ostromfogások illetve szerkezetek ismerete 
bátor í tot ta a kagánt ostromműveletek vállalására, 
így kerülhetett a trákiai hadjára t történetébe kité-
résként Appiaria (nyilvánvalóan más időpontban le-
folyt) ostromának a leírása. — Beroó több keletró-
mai város neve. Közülük itt a Stara Zagora elődjé-
nek tekinthető antik helyről van szó. — Diocletia-
nopolis (Diokletianupolis) Besevliev vélekedése sze-
rint a mai Hisarija elődje, míg Honigmann korábban 
Cirpan közelébe képzelte a helyet. — Philippopolis 
(másik régi nevén Pulpudeva) ma Plovdiv. — Adria-
nupolis (Hadrianopolis): 1. IV 1. tá j . — Theophylak-
tosnak a katonai ügyekre vonatkozó szóhasználata 
következetlen, szeszélyesen eltér sokszor az egykorú 
Maurikios-fóle katonai kézikönyv szakszerű kifeje-
zéskincsétől. Preciz hivatalos terminológia helyett 
inkább a retorikus hangzatosság vezeti auctorunk 

tollát egy-egy szó kiválasztásánál. Ezért nem mérnők 
biztosan megmondani, vajon loehagoson század vagy 
szakasz erősségű egység parancsnokát kell-o nála 
értenünk. A lochos ugyanis koronként ós területen-
ként változó nagyságú csapattest elnevezése a 
görögben. — A „ to rna" kifejezés a vulgáris latinnak 
a legtöbb neolatin idióinába átöröklődött tornare igé-
jéből származik: parancsoló módú alak „fordíts(d)" 
ill. „fordulj (meg)" alapjelentóssel. Eme menekü-
lésre, megfutamodásra buzdítónak is felfogható szó 
okozta a pánikot a császári seregben. — A remélt 
sikertől elesve tátogó farkas képe szólásmondásszerű 
már az attikai ókomódiában. — A hadiszerencse for-
gandóságára Homéros fliasának VI 339 sora utal. — 

A két szónoki beszéd, amelyet az i t t idézett 
Tlioophylaktos-passzus tar talmaz, a történetíró lele-
ménye. Minthogy azonban Simokattés többet tudot t 
a Maurikios korabeli viszonyokról, az általa szerkesz-
te t t és hősei szájába adott beszédben rejtőzhet olyan 
részlet, amely az avar —bizánci háborúban kialakult 
szituációról (esetleg az előzményekről) burkoltan tá-
jékoztat. Ezért nem lát tuk megengedhetőnek a két 
fiktív szónoklat teljes kihagyását forrásösszeállítá-
sunkból. Néhány történeti szempontból teljességgel 
semmitmondó paragrafust hagytunk csak ki, s ezek-
nek a helyét három-három pont jelzi. — A nyakate-
kerten retorikus fogalmazás a két szónoki beszédben 
is eredményez homályos részleteket; ot t azonban tör-
téneti szempontból nézve nemigen bír jelentőséggel, 
hogyha az értelmet nem mindig tud juk egzakt bizo-
nyossággal megragadni. A szónoklatokon kívül külö-
nösen két mondat akad, amelynek az általunk adott 
interpretációja bizonytalan; ezek: П 10 vége felé 
„Az igazság az volt, hogy az ötödik napon a dezer-
táló avaroktól is távozott" , és I I 11 elején „nem 
ment el Kastoshoz ós Martinoshoz, hogy a barbárok 
tömegének a há tába húzódjon és diadalmasan meg-
ütközzön". Ha valaki megkérdezné, miért nem tet-
tük emendáció elfogadásával vagy javasolásával vi-
lágos értelművé a textust olyan helyeken, ahol Boor 
ill. az általa lenyomtatott kézirati hagyomány szö-
vege csak bizonytalanul interpretálható, akkor erre 
a válaszunk: alapos okunk van azt hinni, hogy a the-
ophylaktosi manierista stilizálás eltévelyedése és nem 
szövegromlás a legtöbb homályosság okozója. 
Busásról 1. Kollautz: Byzantinobulgarica 6 (1980) 245. 

Theophanes a. m. 6079 (p. 257, 14-259, 7) 

Komentiolos pedig Anchialoshoz jöt t , és megosztva 
hadseregét a kiváló katonáktól elválasztotta a kevésbé 
jóhírnek örvendőket. A kevésbé használható haderőt, 
negyvenezer főt a sáncok őrzésére rendelte; a hatezer 
főnyi válogatott sereget magához véve kétezret Kastos-
nak, másik kettőt Martinosnak adot t át , kétezret pedig 
magának ta r tva a barbárok ellen vonult. Kastos Zalda-
pához és a Haimosba ment, elővigyázat lan barbárokra 
talált, és sokat elpusztított. Sok hadifoglyot kerítve hatal-
mába egy testőrének adta át azokat őrzésre. Martinos 
Tomi város környékére jutott , váratlanul csapott a ka-
gánra, és haderejéből sokakat megsemmisített úgy, hogy 
az maga futásban keresett menedéket. Martinos fényes 
győzelmet szerezve a fővezérhez indult_ vissza oda, ahol 
az híradása szerint vár ta volna őket. Ám Komentiolost 
félelem kerítette hatalmába, s Marcianopolisba vonult 
vissza. Az alvezérek nem találva őt, saját hadseregeiket 
vonták össze, és a Haimos szorosainál ütöt tek tábort . 
Martinos látva, hogy a kagán átkel a folyón, a fővezérhez 
ment vissza. Kastos viszont áthatolva a folyón ós megkö-
zelítve az avarok elővédjeit felülkerekedett a harcban. 
Valami baljós szellem sugalmazására nem tért azonban 
vissza a fővezérhez. A következő napon a kagán hatal-
mába kerítve az á t járó helyeket elzárta őt. Köröskörül 
szétszakadozott a hadinép, ós ki-ki, ahogy birta erővel, 
menekült a fák között. Egyesek a reájuk vadászó barbá-
rok kezébe kerültek, és jelezték, hogy hol rejtőzött el 
Kastos; ezt élve fogták el, körülugrálták, és örvendeztek 
neki. A kagán délnek véve ú t já t Trákia ellen vonult, ós a 
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Hosszú Falhoz nyomult. A Haimos erdőségeiben rejtőző 
Komentiolos meg kijött Martinosszal együtt, teljesen fel-
készületlenül érte a kagánt, mert a barbárok tömege kö-
röskörül szétáradt Trákiában, s az első éjszakai őrség idő-
pont jában vonult ellene. Vállalkozásának nagy sikere lett 
volna, ha valami véletlen meg nem hiúsítja kezdeménye-
zését. Egy málhásállat lefordította terhét, s erre egy 
másik ember odaszólt hazai nyelvén az állat gazdájának: 
„torna, torna, f ráter" („fordulj meg, fordulj meg, test-
vér"). Az öszvér tulajdonosa nem hallotta meg a hangot, 
meghallották viszont a hadinépek, s azt gondolva, hogy az 
ellenség a nyakukon van, futásnak eredtek közben erős 
hangon kiáltozva: „torna, t o rna" („fordulj meg, fordulj 
meg"). Nagy félelem fogta el a kagánt is és vad futásba 
kezdett. Sajátos látvány volt, hogy a rómaiak ós az ava-
rok menekülnek egymás elől, bár senki sem üldözi őket. 
A kagán magához véve haderőit Appiaria városát fogta 
ostrom alá. Ott érve Busást, a város mérnökét, készült 
megölni őt. Busás kérlelte, hogy elegendő pénzt ju t ta t 
neki, amennyiben nagylelkűen meghagyja életét. Az ava-
rok megkötözve a város közelében állították fel. Ő pedig 
kérte a város lakóit, hogy váltsák ki őt; elmondotta, 
mennyit törte magát a város érdekében. Ám egy polgár 
rábeszélte a tömeget, hogy ne tegye meg ezt. Hír Szerint 
viszonya volt Busás feleségével. Miután így semmire sem 
becsülték Busást, az megígérte a kagánnak, hogy kezére 
ad ja a várost. Ostromgépet szerkesztett, amelyet kosnak 
neveznek, s így vette be a várost. A barbárok megtanulva 
ezt a technikai eljárást igen sok várost szolgaságra jut-
ta t tak , és sok hadifogollyal (értek haza. A bizánciak meg-
hallva, hogy Kastos a barbárok hadifoglya lett, nagy 
szidalmakat szórtak Maurikiosra, és nyíltan káromolták 
őt. 

Theophanós anyagát teljes egészében Theophy-
laktos elbeszéléséből meríti, önálló forrásértéke tehát 
nincsen. Maurikios uralmának ötödik évéhez (586 
aug. 14 — 587 aug. 13) kapcsolja a krónikában ezt az 
eseménysort is, akárcsak a feljebb a 30. paragrafus-
ban megtárgyalt avar támadást . I t t -ot t torzí t ja a 
theophylaktosi anyagot. Ez a legfeltűnőbb akkor, 
amidőn 4000 helyett 40000 a táborban visszamaradó 
katonáról szól. 

Paulus Diaconus III 19 
E sírdomb Droctont zárja magába, de csak testét 

illetően a keleti földeken legyőzte az avart nagy 
diadalmi pálmát szerezve így mainak. 

Paulus Diaconus a langobardok történetében 
( I I I 18) elbeszéli, hogy a Szvév, illetőleg alemann 
származású Droctulft langobardok közt nevelkedett 
(„ex Suavorum, hoc. est Alamannorum, gente ori-
nndus, inter Langobardos creverat"). Az általunk 
idézett 111 19 fejezetben pedig közli a bizánci császár 
szolgálatába szegődött, ú j urai (a basileus ós a raven-
nai exarcha) sok ellenségén diadalmaskodó herceg-
nek a sírversét, amely a ravennai San Vitale küszö-
bénél levő síremléken volt olvasható. A 13 distichon-
ból álló epitáfiumból prózai fordításiján annyit kö-
zöltünk, amennyi az avarok elleni harcát ós győzel-
mét világítja meg. — Theophylaktos görög és a sír-
felirat latin szövegében egyaránt a Drocton (Drok-
tón) névalak olvasható. Ezt nyilvánvalóan az magya-
rázza, hogy az eredeti germán Droctulft forma kiri-
kí tana a klasszikus nyelvezetű szövegekből. Más kér-
dés, hogy a langobard nemzetiségű historikus a 
maga prózai elbeszélésében az eredeti germán nevet 
használja. 

Euagrius VI 10 (p. 228, 21-26) 
A szöveg fordítását feljebb a 27. paragrafusban 

hoztuk, s a 29. paragrafusban is kommentál tuk a 
passzust. Elképzelhető, ha egyáltalán nein is monda-
nánk biztosnak, hogy amidőn az egyháztörténetíró 
pár mondatban egynél több avar invázió eseményeire 
utalt , akkor esetleg a feljebb (27., 29. §) megbeszélt 
hadjáratokon túl a most tárgyalás alatt álló harcok 
is szemo előtt lebegtek. 

Nicephorus Callistus Xanthopulus XVIII 14 (p. 356 С) 
Az Euagriosból merítő Niképhoros Kallistus 

szövegét feljebb a 27. paragrafusban hoztuk. Egyéb-
ként ehhez a passzushoz is ugyanaz a megjegyzésünk, 
mint a megelőzően hivatkozott Euagrios-részlethez. 

32. § 

SZLÁV TÖMEGEK AVAROKTÓL SZERVEZVE KÉT ÉVSZÁZADRA 
SZÓLÓAN TELEPSZENEK MEG HELLAS EGYES TARTOMÁNYAIBAN, FŐLEG A 

PELOPONNÉSOS NYUGATI FELÉN (588-BAN)22 

Ghronicon Monembasiae vv. 86 — 97, 116-121, 131—140 
(ed. Dujcev) 

Egy másik betörés során kézre kerítette (a kagán) 
egész Thessaliát, egész Hellast, az egész régi ÉpeiroSt, 
Attikát és Euboiát. Emberei háborúra indultak a Pelo-
ponncsoson s azt is elfoglalták. A nemes hellén népeket 
kiűzték, pusztították s maguk telepedtek le o t t (ti. a 
Peloponnésoson). Akik az ot taniak közül meg tudtak 
menekülni az ő gyilkosság fertőzte kezeik elől, más-más-
felé szóródtak szét. Patrai város polgársága áttelepedett 
a calabriaiak területére Rhégionba. Az argosiak Orobé 
szigetére költöztek át, a korinthusiak pedig az Aigina 
elnevezésű szigetre. Akkor hagyták ot t a lakónok is atyáik 
földjét: egy részük Szicília szigetére hajózott és még ma is 
ott van a Demenna elnevezésű helyen; lakedaimoniták 
helyett demenitáknak nevezték el őket és máig őrzik a 
lakónok sajátos dialektusát. Mások közülük a tenger 
par t j a mellett találtak egy nehezen megközelíthető he-
lyet, itt építettek erős várost s azt Monembasiának nevez-

22 Szádeczky 75; Avenarius 99 - 102; Brozzi 76; Cha-
ranis 1950, 1952, 1953 passim; Grafenauer 57; Haussig 

ték, mert csak egyetlen bejárata van az oda bemenők 
számára; ebbe a városba települtek püspökükkel együtt, 
jószágaik pásztorai és a parasztok pedig a közel fekvő 
Zordon meredélyes helyekre telepedtek, amelyeket vége-
zetül Tzakoniáknak neveztek. Az avarok így vették bir-
tokba a Peloponnésost s ot tani tartózkodásuk kétszáz-
tizennyolc esztendeig tar to t t . Nem voltak alattvalói sem 
a rómaiak császárának Sem másvalakinek. Tartot t ez a 
világteremtés 6096. évétől, amely Maurikios uralmának 
hatodik esztendeje volt, a 6313. évig, amely a régi Niké-
phoros, Staurakios a ty ja uralkodásának negyedik eszten-
deje volt. Zordonsága és nehezen megközelíthetősége 
miat t csak a Peloponnésos kelet i része Korinthostól Male-
áig marad t mentes a szláv népességtől, ezért erre a részre 
küldötte rendesen a római császár a Peloponnésos strató-
gosát. E StratógoSok egyike, aki Kisörményországból az 
úgynevezett Sklórosok atyafiságából származott, háborús 
összecsapásba bocsátkozott a szláv néppel, azt hatal-
mába kerítette s végleg megsemmisítette; az ősi lakosság-
nak pedig lehetővé tette, hogy visszanyerje saját hazá-

402; Lemerle 1963, 1 3 - 2 2 , 25 — 49; Lex. Ant. Slav. TU 
280, 3 7 1 - 3 7 2 IV 53 — 54 (W. Swoboda); Szymaiiski 38. 
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já t . Az előbb említett Niképlioros császár értesült erről 
ős eltelt örömmel; gondja volt rá, bogy az ottani városo-
ka t helyreállítsa, a barbároktól földig rombolt egyházakat 
újraépítse s magukat a barbárokat keresztény hitre térít-
se. Ezért tájékozódott Pat ra i egykori lakosságának áttele-
pedés utáni tartózkodási helyéről és rendeletileg ősi föld-
jükre hozta vissza az embereket lelkipásztorukkal együtt , 
aki akkor név szerint Athanasios volt. Patrainak a metro-
polis jogkörét adta , amely azelőtt az érseki székhelyét 
gyakorolta. 

Az egész elbeszélésben az avar és a szláv népnév 
mint azonos jelentésű szerepel. A feljebb a 29. parag-
rafusban megfigyelt szláv kalandozás, amely kifeje-
zetten avar ösztönzésre indult meg, jól muta t j a ennek 
az egyébként természetesen téves szóhasználatnak a 
történelmi hát teré t : az avarság ós kagánja organi-
zálta és i rányítot ta egy iileig a Balkánra törő szlávo-
kat . Mutat ta ezt feljebb a 27. paragrafusban idézett 
(Iohannes Ephesinusból merítő !) Michael — Syrus-
passzus is, ahol az avar kagán szláv alattvalóinak 
Korinthosig történő előtörésóről olvastunk. S mu-
tatni fogja a balkáni szlávok avarok általi szervezé-
sét, irányítását még egy sor lejjebb megbeszélendő 
forráshely (Szent Demeter csodái, Chronicon Pascha-
le, stb.). Csak a (120-as évek második felében emanci-
pálódik a balkáni szlávság az avarok fennhatósága 
alól. A közös avar-szláv vállalkozásokban, így az i t t 
szóban forgó eseménysorban is a számszerű többsé-
get, a tömegerőt a szlávok adták, a szervezettséget az 
avar vezetés biztosította. Tdő múltával azonban, 
semmi kétség, a Hellasba, főleg a Peloponnésosra t ele-
pedett hódítók körében a szláv nyelv lett egyedural-
kodó, a hadivállalkozást szervező kisebb számú avar-
ság felszívódott a szláv tömegekbe; ez törtónt akkor 
is, lia a bizánci írók szóhasználatában az „avar" nép-
névnek a szlávok ra való alkalmazása még sokáig 
továbbélt. — Az „avar" uralom kezdete a Nyugat-
Peloponnésoson Maurikios hatodik uralkodási évével 
(587 aug. 14 — 588 aug. 13), a bizánci világéra (i. e. 
5508) szerint a teremtés 609(1. évében vette kezdetét. 
Valószínűleg 588-ban érte el tehát a Peloponnésost az 
a néphullám, amely ott aztán 218 évig élt függetle-
nül a bizánci birodalomtól. A bizánci reconquista éve 
1. Niképlioros császár negyedik esztendeje (805 nov. 
I 806 okt . 31 ), amit forrásunk a világteremtés 631 3. 
évével azonosít. A két világteremtés szerint megadott 
évszám különbözete ugyan csak 217 esztendőt tesz 
ki. Ám ha a két uralkodási évet vesszük alapul, akkor 
kijön a 218 évnyi időtartam. (E kommentárban lej-
jebb utalunk arra, bogv Patrai metropolisszá nyilvá-
nítása Tarasios konstantinápolyi patriarcha idején, 
tehát 806 febr. 18 előtt megtörtént.) — Az „egész 
Hellas" fogalmába antik értelemben a szöveg első 
mondatában felsorolt valamennyi többi terület is 
bennfoglaltatik. Persze a bizánci korban „Hellas" 
fogalma elmosódottabb körvonalúvá vált. A „régi 
Epeiros" fordulat a késői császárkori „Epirus Vet us" 
provinciát jelentheti. Patrai ma Patras . Rhégion ma 
Reggio Calabria. Orobé lokalizációja vitatott a szak-
irodalomban; P. Lemerle azt mondja (Revue <1. ét. 
byzant. 21, 1963, 14), bogy Orobis a Sporadok sziget-
csoportjába tar tozó antik Lebinthost jelölné (K. 
Jacobitz - E . Ed. Seiler, Griechisch-deutsches Wör-
terbuch II. , Leipzig 1876, 1025 Lebinthos modern 
nevét Lebitha formában hozza). Demenna városát 
Szicíliában emlegetik középkori kútfők, de a köze-
lebbi lokalizációt ígérő munka nem elérhető szá-
momra (M. Amari—A. H. Dufour, Carte comparée 
de la Sicile moderne avec la Sicile au X I Ie siècle 
. . . , Paris 1859). Lakón, Lakedaimón(ita) a spártai 

állam területének lakóit jelöli az ant ik szóhasználat 
szerint Délkelet-Peloponnésoson. Ennek keleti par t i 
sávján (a klasszikus időkben Kynuriának nevezett 
területen) helyezkedtek el a „Tzakoniák". Az e vidéki 
lakókra ma is használják a „ tzakónok" („tsakónok") 
elnevezést. Monembasia görög városnév magyarra 
fordítva annyit jelent, mint „Egyet lenbejáratú". 

Malea m a Malia, Délkelet-Peloponnésos kiugró kes-
keny hegyfoka. Kisörményország (Armenia Minor) az 
ország nyugati fele, amelyik gyakran tartozott a 
római illetve a bizánci birodalomhoz. A bizánci tör-
ténelemben több Skléros melléknevű ka tona és poli-
tikus ju tot t szerephez. (Egy León Skléros 811-ben 
lett Peloponnésos parancsnoka. Közvetlen elődje lett 
volna az, akiről a Chronicon Monembasiae beszél?) 
— A korai bizánci és szláv történelem vizsgálóinak 

(különösen J . Pb. Fallmerayer óta) egyik legvitatot-
tabb problémája a kérdés, vajon hiteles-e, s ha igen, 
milyen mértékig, az „ava r " szlávok kétszáz évnél 
hosszabb peloponnésosi önállósága, ál talában töme-
ges megtelepedése Hellas déli részén. Véleményünk 
az, hogy önkényes apriorisztikus eljárás lenne kere-
ken elutasítani a Chronicon Monembasiae tanúságát. 
Azt kell hinnünk, bogy 588-ban valóban elárasztot-
ták avaroktól organ izált szlávok Hellast s különösen 
Nyugat-Peloponnésost. Egyébként a problémát meg-
beszéli ós a reá vonatkozó szakirodalmat jól összeál-
lítja T. Dujcev a szöveg olasz fordítással ős kommen-
tárral ellátott kritikai kiadásában, amelynek textu-
sát fordításunk alapjául vettük. A kérdés eldöntésé-
nél súlyosan eshet a latba, hogy nagyszámú földrajzi 
névnél merül fel Hellasban, a Peloponnésoson is a 
szláv etimológia lehetősége; vö. M. Vasmer, Die Sla-
ven in Griechenland (Nachdruck), Leipzig 1970. — 
Mivel itt is, meg a feljebb a 27. paragrafusban idézett 
Michael Syrustól ( < Iohannes Ephesinus) származó 
elbeszélésben is szó esik Korinthosnak a szlávok általi 
lerohanásáról, akadt tudós, aki a két forrás elbeszélé-
sét kapcsolatba hozta. Persze ez az eljárás ellentétben 
áll kútfőink keletkezési idejével: Iohannes Ephesinus 
585-nél tovább nem dolgozott művén (valószínűleg 
halála miatt) , a Chronicon Monembasiae most tár-
gyalt eseménye viszont 588-as dátumú. — Néhány 
vegyes megjegyzés kívánkozik még szövegünkhöz. A 
krónikának csak az Tbérón ( Iviron) kolostori kézirat-
ban fennmaradt legteljesebb változatát fordítottam 
le, mert a két másik változat az avar történelem 
szempontjából releváns különbség nélkül való. Az 
egyetlen említésre méltó többlet e változatokban 
annak hírül adása, hogy Patrai mótropolisi rangra 
emelésekor Tarasios volt a bizánci patr iarcha (784. 
dec. 25—806. febr. 18). Az elbeszélésben szereplő I. 
Niképlioros császárt a „régi" és a „Staurakios a ty ja" 
fordulatokkal a szöveg I I . Niképlioros Phokas csá-
szártól (963 — 969) különbözteti meg. A lakedaimoni-
ta és demenita elnevezések kapcsolatba hozása aligha 
több népetimológiánál; ennek kialakulásában szere-
pet játszhatott , hogy az „a i" diftongust ekkoriban 
már „e"-nek ejtették. — Mivel jelen forrásunk törté-
neti hitelessége vita tárgya, indokolt néhány olyan 
további híradás ismertetése, amely „avarok" illetve 
szlávok jelenlétére látszik mutatni az 588-at követő 
kétszáz év folyamán Hellas földjén. J . Koder egyéb-
ként (Jahrbuch für österreichische Byzantinietik 25, 
1 976, 75 — 80) azt a hipotézist kockáztatja meg, bogy 
a Chronicon Monembasiae szerzője nem más, mint 
Aretbas, a kappadokiai Kaisareia (Caesarea) metro-
politája. Állítását mindenekelőtt az első bizánci 
„reneszánsz" e nagy alakjának sajátkezűleg írt lap-
széli jegyzetére (Scbolionjára) alapíthat ja , amelyet 
elsőként idézek a görögországi „avar" szláv jelenlét 
tanúságai közül. 

Scholion Aretluie (ad Nicepliori patriarchae chronographi-
am) p. 241 

Az ő (ti. Niképlioros császár) uralmának a negyedik 
évében a mi hazánk, a peloponnósosi Patrai áttelepült 
lakossága visszahozatott a calabriaiak városából, Rhógion-
ból ősi városába Patraiba. Ugyanis menekülésre kénysze-
rült ós átköltözött a szlávok (szklavinok) népének a nyo-
mására, akik háborúval t ámad tak Thessalia Pr íma ós 
Secunda tar tományokra, azonkívül az ainianokra, mind-
kétféle lokrisiakra, azaz a Knémis vidékiekre és az ozoli-
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siakra, továbbá Epirus Vetusra, Att ikára, Euboiára és a 
Peloponnésosra, kiűzték és pusztították a bennszülött hel-
lén népeket s aztán letelepedve maguk laktak ott Mauri-
kios uralmának hatodik évétől Niképhoros negyedik esz-
tendejéig. Ez utóbbi idején, miután a Peloponnésos kelet i 
része Korinthostól Maleáig mentes volt a szlávságtól s 
oda küldöttek is rendesen peloponnésosi stratégost, e 
stratógosok egyike Kisörmónyországból az úgynevezett 
Sklérosok atyafiságából származott. C) háborús összecsa-
pásba bocsátkozott a szlávok (szklavinok) népével, azt 
ha ta lmába kerítette s végleg megsemmisítette; az ősi 
lakosságnak pedig lehetővé tette, bogy visszanyerje saját-
hazá já t . Az említett császár tájékozódott az áttelepült 
lakosság tartózkodási helyéről ós rendeletileg ősi föld-
jükre hozta vissza az embereket. Pat ra inak pedig a mét-
ropolis jogkörét adta, amely azelőtt az érseki székhelyét 
gyakorolta. 

Az előző szöveghez fűzött kommentár ehhez a 
passzushoz is megad kis híján minden magyarázatot. 
Az ainianok meg a knémisi és ozolisi lokrisiak dél-
thessaliai ill. közópgörögországi antik néptörzsek; 
tévesen látszik Makedoniához kapcsolni az ainiano-
kat T. Dujcev (ed. Cronaca di Monemvasia p. 24). A 
„második" Thessalia megkülönböztetésére lásd F. 
Stählin—H. v. Gaertringen, Thessalia: Pauly — Wis-
sowa, Realencyclopädie VI a (Stuttgart 1936) 133 
kk.; Notitia Gr. episcop. 3, 197 et 493. 

Nicolaus III. patriarcha, Epistola synodalis p. 877 D 880 A 

Patrai isten kedvelte mét-ropolitájának a jogát sok 
különböző rendelkezés bástyázza körül arra vonatkozó-
an, hogy a Niképhoros császártól, aki előzőleg főkincStár-
nok volt, az ő egyházának a hatáskörébe adott püspöksé-
geket természetes, leválaszthatatlan ós elvonhatatlan tar-
tozókokként- birtokolja. Indokolja ezt az apostolok első-
jének, a legelőször elhívott Andrásnak a szemmel lá tható 
csodatétele az avarok okozta katasztrófa nyomán, akik 
teljes 218 évig birtokolták a Peloponnónsost s elvágták 
azt a római birodalomtól úgy, hogy egyáltalán még lábát 
sem tehette be oda római férfi. Mégis egyetlen óra alatt 
eltűntek ők (ti. az avarok) az elsőként elhívott apostol 
puszta megjelenésére, amikor is az egész terület visszake-
rült a rómaiak jogara alá. 

A patriarcha azt- a kívánságát támasztja meg 
történelmi példákkal, miszerint az egyes mótropoli-
ták alá rendelt piisköksógek beosztása szent, a kor-
mányzat az ilyesmin újabb városok métropolisszá 
tételével nem változtathat- kényre-kedvre. Például 
szolgál Patrai esete is, amelyet '218 évi „avar" meg-
szállás után védőszent je, András apostol szabadított 
meg a barbároktól, s így lett metropolis Niképhoros 
uralma alatt. 

Isidorus cardinalis, Petitio p. 286 

A Peloponnésos római uralom alá kerülése u tán 
Korinthosnak kétszeri elfoglalását- lá t juk. Az első a nagy 
Iustinianos napjaiban történt, aki éppen emiatt zár ta le 
fallal utóbb az ot tani földszorost (az Isthmost). Az б ide-
jén ugyanis három szkíta nép kelt á t a Dunán; ezeket 
kutriguroknak, utiguroknak és onoguroknak nevezték . . . 
Az onogurok Makedoniát, Thessaliát, Hellast és minden a 
Thermopylai szoroson belüli területet feldúltak, kifosz-
to t tak . Korinthosig hatoltak s a várost tüstént egy csa-
pásra bevették. Amint az őket is érintő városfoglalásról 
hallottak a spártaiak közül az alacsony sorsú tömegek, 
öntevékenyen a Lakedaimónt körülvevő és föléje emel-
kedő hegyekbe menekültek; leginkább a Parthenion hegy-
ség volt. ilyen: ennek szurdokaiba, barlangjaiba és szaka-
dékai közé bújtak el. így mentették ki magukat abból 
a barbár áradatból. S megőrizték a lakónoknak a régi 
nevét, de kicsit barbáros kiejtéssel tzakónoknak mondják 
magukat lakónok helyett. A kereskedő foglalkozásúak 
Gytheionba mentek, ez volt a spártaiak kikötője. Hajói-

kat tele rakva Szicíliába menekültek asszonyaikkal és 
gyermekeikkel. Messénében kötöttek ki s arra felé tele-
pedtek meg. Hosszú idő múltával demenitáknak mondot-
ták magukat barbárosítva nevüket. A nemes származá-
súak, a fényes szerencsének örvendőek és jómódúak pedig 
közülük, amint megtudták a korinthosiak sorsának súlyos-
ra fordulását, félni kezdtek, hogy ugyanaz történik majd 
velük is. Ezért ahogy csak tudtak , lábukat szedve Mo-
nembasiára távoztak. Ez a lakón föld mellett fekvő szige-
tecske. Lá t ták , hogy ez a szigetecske magas, hosszú s 
minden oldalán meredek, eléggé kiemelkedik a tengerből, 
a levegőóggel versenyezve nyúlik a magasba s úgy látszik, 
mintha karcolná azt. Mindenfelől meredek és járhatat lan 
sziklák fogják körül; így jóformán mindenki Számára, aki 
az ég alatt él, megközelíthetetlen és elérhetetlen a hely; 
egyedül azok számára nem, akik elsőkként foglalják el 
azt. Aszóban forgó időpontig nem lakott ot t senki, s nem 
is kapta még a Monembasia elnevezést. Ilyen körülmé-
nyek között- hogyan lett volna lehetséges, hogy a mene-
kült lakedaimóniak a menekült korinthosiak vendéglátói 
lettek volna s befogadták volna azokat ós püspöküket 
oda, ők a földönfutók a földönfutót? 

A három pont helyén a kutrigurok („kottiga-
rok") és az utigurok („uttigarok") támadásának a 
leírása olvasható. Ezeknek nincs köze az avar törté-
nelemhez. A kutrigurok 559-es kalandozásának hite-
les egykorú leírását Agat-hias (V 11,6 — 24,2), az 
utigurok (?) 539 körüli inváziójának ismertetését 
pedig primer forrásként Prokopios (Bell. Pers. I I 
4,4 — 11) és a talán (??) ugyanerről szóló Malalas 
(p. 437) ad ja „hun" néven említve a támadókat ; 
Theophanes (a. m. 6031, p. 217 — 218) a maga 
Malaías-példányából (amely néha romlatlanabb 
szövegűnek bizonyul, mint a ránk maradt kózirati 
hagyomány) bolgároknak tud ja az invázorokat. 
Mindkét esemény valóban Iustinianos korára esett, 
s ugyanakkor törtónt az Tsthmos elfalazása is 
(Procop., De aedif. IV 2, 27 — 28). Ezzel szemben 
Korinthos barbár elözönléséről és a spártaiak mene-
küléséről más kútfő nem tud Iustinianos idején. 
Viszont éppen a lakedaimónok sorsának ecsetelése 
ós Monembasia alapításának az ábrázolása olyan 
mértékig egyezik a Chronicon Monembasiae Mauri-
kios császár 6. esztendejéről szóló híradásával, hogy 
nem kétséges: Isidóros ugyanazt a tradíciót ismer-
teti, mint. a paragrafusunk élén álló krónikarészlet, 
csak az esemény időpontját adja tévesen (Maurikios 
uralma helyett lustinianosét említve). Az a körül-
mény, hogy Tsidórosnál avarok helyett onogurok 
(„unigarok") szerepelnek, könnyen megmagyaráz-
ható különbség: lejjebb látni fogjuk, hogy a késői 
avarkor kezdetén onogur bevándorlás tör tént Avar-
országba я így késői szerzőknél nyoma van az avarok 
onogur néven való emlegetésének. — Egyébként Isi-
dóros 1429-ben Monembasia metropoli tájának, Ky-
rillosnak a megbízásából ós az ő nevében állította 
össze azt а II . József konstantinápolyi patriarchá-
hoz intézett petíciót-, amelynek célja volt két püs-
pökségnek a Monembasia métropolisi hatáskörében 
való megtartása a korinthosi métropolit-a igényével 
szemben. Az egyházi irat szóban forgó része azt igyek-
szik alábúzni, hogy nem a korinthosi mótropolita 
egykori Monembasiába menekülésével függhetett ösz-
sze a monembasiai egyházi főhatóság kiterjedése. S 
annyi biztosan igaz is, hogy Korinthos főpapja leg-
feljebb rövidke időre kényszerülhetett székhelye el-
hagyására; Nagy Szent Gergely pápa 591 évi levele 
(Epist. Г 26) ugyanis arról tanúskodik, hogy ekkor 
(tehát alig három évvel a Peloponnésos 588-as elö-
zönlése után) Korinthosban helyén van a város püs-
pöke. 

Euagrius, Vita Pancratii p. 90 (excerptum, ed. Veselovskij) 
Tisztátalan nép (ti. az avarság), egyáltalán nem bírja 

a hellén nyelvet-. Dyrrachium ós Athén tartományainál 
fekszik a földje . . . „Mi avar népség vagyunk, minden-
féle csúszómászók cs négylábúak hasonmásait tiszteljük 
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istenekként. Mindezekkel együtt a tűznek, a víznek és 
kardjainknak muta tunk lie áldozatot. Azt h i t tük harc 
közben, hogy kezeitekben úgy villognak a fegyverek, mint 
fáklyák fényei. Magunkon kívül voltunk azt vélvén, hogy 
a ti isteneitek vannak ott . Kiküldöttünk há t szenté-
lyeinkbe, elhozattuk jelentősebb isteneinket ós azokat 
állítottuk szembe veletek. Midőn ezek a ti előttetek ba-
ladó tüzet meglátták, viaszként olvadtak szét". 

Szent Pankratius (Pancratius) Péter apostol 
taní tványa és Szicília kereszténységének a megala-
pítója volt a kegyes keresztény hiedelem szerint. A 
kéziratokban fennmaradt életrajzának a megírója 
magát Pankratios kortársának, kísérőjének ós segítő-
jének tüntet i fel. A valóságban persze a „vi ta et 
mar tyr ium" leírása jelen formájában a modern bizán-
ci irodalomtörténészek feltételezése szerint a képrom-
bolás idején, a VII I ГХ. században keletkezhetett. 
Hogy valódi szerzőjét is Euagriosnak hívták-e, lehet-
séges (ha nem is látszik számunkra bizonyosnak). Az 
életrajz teljes görög szövege ismereteink szerint 
nincs kiadva. Veselovskij műve csak egyes részlete-
ket idéz eredetiben, egyébként oroszul mondja el az 
elbeszélés ta r ta lmát . A mű késői szerzője vagy redak-
tora a maga korának bizonyos jellegzetességeit vetíti 
vissza naiv anakronizmussal az apostolok korába, 
így lá that juk a Halkán-félszigeten átutazó Pankra-
tiost görög hadifogságba esett avarok csoportjával 
találkozni. Az idézett részlet három [iont előtti sza-
vait a rabokat kísérők vezére mondja arra a kérdésre, 
milyen nemzetiségű embereket őriz. A bárom pont 
utáni részben maguk az avarok vallanak a Szentnek 
tolmács ú t j án kilétükről s arról, hogyan vesztettek 
csatát bálványimádó pogányokkónt a keresztény 
bizánciakkal szemben. Pankratios megkereszteli a 
foglyokat. Majd papokat és diakónusokat küld ki 
katonákkal a tar tományokba, ahol a pogányok élnek, 
s azok keresztény hitre térítéséről is gondoskodik. 
Az avar-szláv történelem kuta tó ja számára azért 
tanulságos az egyébként naiv, a bálványimádó po-
gányt némileg sematikusan leíró elbeszélés, mert 
kitetszik belőle, hogy a VIII ГХ. Századforduló 
tá ján a görög író pogány „avarokról" tudot t az 
Athén és Dyrrachium (ma: Durres, Durazzo) kör-
nyéki bizánci tartományokban. Nyelvük, efelől kevés 
kétségünk lehet, szláv volt. Am hagyományaik közt 
az egykori avar szervezők, irányítók steppei öröksége 
is ott lehetett; talán(?) erre vall a kard kultusza, 
amely a szkíták és hunok hasonló vallási elgondolá-
sait („isten kardja") ju t ta t ja esziiilkbe. — Az avar 
időkben Hellasba telepedett szlávság történelmi rea-
litását ós így a Chronicon Monembasiae Nyugat-Pelo-
ponncsos ,,avar"-szláv megszállásáról szóló híradásá-
nak a hitelét t ámasz t ja alá ez a forráshely. Vö. 12. §. 

Miracula S. Demetrii (II 6) 307-310 § ed. Lemerle 

Egy püspök, név szerint Kyprianos elindult az afri-
kaiak országából. Sürgető ügy elintézéséért szándékozott 
a császárvárosba. Konstant inápolvba elvitorlázni. A hajó-
úton közel Hellas partjaihoz vad szlávok fogságába esett. 
Ezek a vele egy hajón levőket mind elfogták és felmérve 
számukat szétosztották őket maguk közt rabszolgákul; 
ugyanazt tették a püspökkel is, mint a többiekkel. Mindet 
elvitték országukba sa já t lakóhelyeikre, s ki-ki aszerint 
bánt velük, hogy lelkülete szelídebb volt vagy kegyetle-
nebb. Az öreg püspök boldog Dávid (zsoltára) szerint 
„kosárral szolgálván", miközben nyilván mindenek gond-
viselője irányította, fohászok és imák között töl töt te 
életét . . . hirtelen egy szép alakú férfias ifjú áll mellé, 
külseje, viselete katonás, ós így szól: „ . . . kövess en-
gem . .."_. A püspök így válaszolt: „Ki vagy s honnan 
való?" О ekképp szólt hozzá: „Démótriosnak hívnak, 
katona vagyok, Thessalonikóben a város közepén van a 
házam. Ha hajlandó vagy követni engem, biztonságban 
odavezetlek". A püspök erre felállt s követte őt. Mindket-
ten hallgatva jár tak. Éjszakánként úton voltak. Nappa-

lon ta fák gyümölcsével ós füvekkel táplálta őt, majd el-
tűnt mellőle. Aztán mikor ismét megjött az este, vezette 
meg is fogván őt; így kezdtek az út folytatásába. Össze-
sen nyolc állomásnyi u ta t tet tek meg s ekkor a thessa-
lonikéiek városának a közelébe értek. I t t az if jú eltűnt 
a püspök mellől. 

A Miracula S. Demetrii 11. könyve ismeretlen 
nevű szerző műve, aki a VII . század második felé-
ben, vége felé dolgozott . (Lehet, hogy az i t t szóban 
forgó 6. caput szerzője más volt, mint az előző öt 
fejezeté.) Bár nem lehetetlen, mégis kevéssé való-
színű, hogy az afrikai keresztény főpap az arab hódí-
tás után utazott volna a császárvárosba. A délről 
érkező utas Hellasban került a szlávok kezére. A 
passzus legkézenfekvőbb (ha nem is egyedül lehetsé-
ges) értelmezése így az, hogy Hellasban szlávok is 
laktak. Lakóhelyüket pontosan a hagiografikus mű 
alapján nem határozhat juk meg. Mindenesetre, ha 
abból induhuik ki, hogy a rab Kyprianos Thessaloni-
kótől délre szolgált szláv urának, akkor a nyolc napi 
lit elég mélyen Hellas szívóben vall szlávok letelepe-
déséről s ezzel hozzájárul a Chronicon Monembasiae 
jelen paragrafusban tárgyalt részletének a történelmi 
hitelesítéséhez. — A „kosárral szolgálván" szavak 
Dávid király egy zsoltárára (Psalmus 80 [81 ] 7) emlé-
keztetnek távolról. — Szent Demeter Thessaloniké 
közepén levő háza a város híres Demeter-bazilikáját 
jelenti. - V. Tapkova Zaimova (Au sujet des Mira-
cula S. Demetrii I I , 6: Studia in honorem Veselini 
Beäevliev, Sofia 1978, 195) nem sokkal Észak-Afrika 
arab meghódítása (kb. (198) előttre datál ja Kyprianos 
utazását ós a főpapot (Nicetas Thessalonicensis nyo-
mán) kartbagóinak tekinti, ám a legrégibb (Lemerle-
nél lenyomtatott) híradás szerint (315. §.) Kyprianos 
Thcnai városában volt ot thon. 

Iohannes Stauracius, De miraculis S. Demetrii (11) 7.7 — 20 
(p. 351 — 355 ed. Ioakeim Iberites) 

Volt egy férfi Afrikából . . . neve Kyprianos volt. Ez 
néhány szükséges ügy elintézése végett akkoriban a csá-
szárvárosba indult. Valahol Hellas tájain várat lanul les-
ben álló szlávok (szklavinok) csapdájába esett. Rabszol-
gának hurcolták el földjeikre őt, akire mindkét megálla-
pítás illett: tisztes ősz öreg volt- és egyben szentséges 
főpap is . . . nap mint nap kosár és a barbár lóistállójából 
kihordandó trágya a válián, ütések a hátán . . . íme egy 
hadvezéri fegyverzetbe öltözött, lovon iilő, kardot viselő 
igen kellemetes ifjú ezt mondot ta neki: „Meg akarsz sza-
badulni a hadifogságból és rabláncaidtól, kövess hát en-
gem !" . . . Eltelt az első nap, o t t volt a második, aztán 
a harmadik, majd egymás u tán a többi egészen a nyolca-
dikig. A vértanú (ti. Szent Démétrios) vezette lépteit. S 
íme a főpap már ott is volt Thessalonikében, kalauza pe-
dig eltűnt . . . 

Szent Demeter késői dicsőítője annyira szorosan 
reprodukálja előképének, a Miracula S. Demetrii 
megelőzőleg idézett részletének az elbeszélését, hogy 
felesleges itt külön kommentár . 

Constantinus Acropolita 11 

Afrika termett egy Kyprianos nevű férfiút. Minden-
felől erény díszítette. Méltónak talál tatott , hogy pap le-
gyen, és kiválasztatott , hogy főpapi tisztet töltsön be. 
Konstantinápolyba kellett mennie. Hellason át haladva 
lesben álló szláv csapattal találkozott . Eogságba hurcol-
ják, barbár szolgaságot kell kiállania . . . az álomba me-
rült és a szolgaságtól nyomorult állapotban levő öreg 
férfiú mellé odaállít (Szent Demeter) szép if jú lovas alak-
ját muta tva . . . Miért is mond jam külön, hogy az önma-
gában alig bízó bizalommal követte azt, aki ennyi t mon-
dott csak: „kövess", és aki tüs tént a bátorság lelkét le-
helte belé. Az őt mindenen átkalauzolónak a nyomdokán 
haladva nem sok nap múltán el jutot t Thessalonikóbe. 
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A késői szerző, akinek elbeszéléséből a történeti-
leg semmitmondó hagiografikus felcicomázás jó ré-
szét kihagytam, a Miraeula S. Demetrii második 
könyve alapján ír ja le a szlávok jelenlétét Hellasban 
nem sok (feljebb lát tuk, nyolc) napnyi járóföldre 
Thessalonikétől. A két megelőző forráshely kommen-
t á r j a ide is szól a csodaelbeszélés tör ténet i tanulságá-
ról. 

Theophylactus Achridensis, História XV martyrum 27 28 
(p. 189 В С) 

Miután sok óv körbejártával egy avaroknak (oinbrok-
nak) mondott barbár nép fiai érkeztek a déli égtáj felől 
Tiberiopolis vidékére s egyéb városokkal együtt, ezt is 
pusztasággá tették, a lakosok egv részét kardélre hányták, 
más részét rabszolgaságba vetették, a többi szépséges 
épületekkel együtt az isteni templomokat alapjaikig le-
rombolták s azok a földre omlottak. Közben a szentek 
ereklyetartói is betemetődtek együtt az azokat magukba 
záró templomok leomlásával. így t a k a r t a be őket a föld 
s nem ismerte hollétüket senki. A fenti néppel történtek 
nyomában egy másik jö t t ide, igen törvénytelen ós kegyet-
len; ezt bolgároknak hívták, a scythiai részekről a Duna 
(Istros) nevű folyón kelt át , isten súj tó ostoraként szaba-
dult nyugat részeire. 

Hogy az i t t szereplő Tiberiopolis melyik ma i 
várossal vagy vidékével tekinthető azonosnak, ebben 
nincs megegyezés a modern kuta tók közt. A szöveg-
összefüggés a phrygiai ilyen nevű várossal való iden-
tifikációt, kizárja ugyan. Ám a Várna helyére lokali-
zálásnak akadt, szószólója a szakirodalomban; persze 
ennél sokkal valószínűbb a mai Strumica = Tiberio-
polis elgondolás (vö. Hieroclis Svnecdemus et noti t iae 
Graecae episcopatuum . . . ex recognitione G. Par t -
hey, Berolini 1866, 312 cf. 380; Kollautz 1 2 6 5 - 2 6 6 
I I 170). — Ahogy Tiberiopolis helyének a meghatá-
rozásában, úgy a várost, ért avar támadás időpontjá-
nak a megállapításában is eltérnek egymástól a kuta-
tók. Magunk ebben a kérdésben állást foglalni nem 
kívánunk. Az idézett híradás ugyanis az égvilágon 
semmi fogódzót nem ad kezünkbe arra vonatkozóan, 
vajon más forrásból is ismert (bolgár honfoglalás 
előtti !) avar megmozduláshoz kapcsolhatjuk-e Tibe-
riopolis feldúlását vagy sem. Minden ilyen kísérlet 
teljesen ingatag megalapozású, legfeljebb találgatás. 
— Van viszont egy figyelemre méltó vonása az elbe-
szélésnek: az avarok ,,a déli égtá j felől" érkező nép-
nek vannak feltüntetve. Ha csak nem egy egyébként 
északról előtörő sereg megkerülő, bekerítő hadmoz-
dulata folytán közelítenek végül is délről а városhoz, 
úgy a Dél-Makedóniában fekvő Tiberiopolis ( = Stru-
mica) megtámadóiban azokat az „avarokat" kell fel-
ismernünk, akik évszázadokra Hellasban telepedtek 
meg. A szövegben egyfelől a délvidékről induló 

avarok, másfelől a szkíta Duna felől érkező ugyan-
csak pogány bolgárok pusztító népének a szembeál-
lítása olyan hangsúlyosnak tűnik, hogy indokoltnak 
láttuk, ha feltételesen is, itt az avarság szervezte szlá-
vok Görögországban való megtelepedése kapcsán 
idézni ezt a forráshelyet ; valószínűnek t a r t juk ugya-
nis, hogy ez az interpretáció megalapozottabb, mint 
a Strumica történetének monografikus feldolgozásá-
ban olvasható, amely a Tliessaloniké elfoglalására 
irányuló (minden alkalommal sikertelen) avar táma-
dásokhoz kapcsolná valamiképpen az itteni hiradást 
(M. Пандевски — Г. Стоев-Трнката, Струмица и 
Струмичко низ HCTopujara, Струмица 1969 ,35—37). 

Egyébként Theophylaktos ohridai érsek a lulia-
nus Aposta ta idején Tiberiopolisban vértanúságot 
szenvedett tizenöt mart ir (F. Halkin: Bibliotheea 
hagiographica Graeca П., Bruxelles 1957, No. 1199) 
történetébe szövi, mi lett a maradványaikat őrző 
templomokkal az avar, majd a bolgár pusztítás nyo-
mán, míg aztán а bolgárok megkeresztelkedósével a 
templomok ú j j á nem épültek. - - Érdekes megfigyel-
ni, hogy a görög szövegben az avar népnév szlávos 
(így oroszos) névformája olvasható: ombroi (ejtsd: 
obri). Nem volt elérhető számomra N. Dragova, Sta-
robulgarskite izvori na zitieto za petnadesette Tive-
riupolski muéenici ot Teofilakt Ochridski: Pro uéva-
nija po slucaj I I kongres po balkanistika (Sofia 1970) 
105-31. 

Vita S. Willibaldi p. 93, 11 - 73 (ed. O. Holder-Egger) 
Onnan (Siracusából) hajóval elmentek az Adriai-ten-

geren túl Manafasia városához Slawinin, földjén (ti. Szent 
Willibald ós társai). 

Szent Willibald, aki később Eichstätt első püs-
pöke lett , 723 — 728 közötti időben szentföldi utazása 
közben járt Monembasiában (Manafasia) és ezt a 
várost Szlávországban (in Slawinia) fekvő helynek 
mondja a kortárs (?) életrajzíró apáca. U jabb bizo-
nyíték, hogy a Chronicon Monembasiae által megje-
lölt 218 esztendős periódusban tényleg szlávok éltek 
a Peloponnésoson. — A monembasiai krónika e pa-
ragrafus élén idézett passzusa körül, mint jeleztük, 
nagy a vita, vajon hiteles-e az elbeszélés. Az e vonat-
kozásban releváns olyan forráshelyeket, amelyek az 
avar népnevet tartalmazzák, a teljesség igényével 
próbáltuk összeállítani. Azokból a kútfőkből vi-
szont, amelyek csak szlávokról szólnak (avarokról 
expressis verbis nem), mindössze néhány kiragadott 
példát muta t tunk be. Az ilyen kútfők teljesebb 
összeállítását adják A. Bon, Be Péloponnèse byzan-
tine jusqu'en 1204, Paris 1951, 27 kk. és M. Vasmer, 
Die Slaven in Griechenland (Nachdruck), Leipzig 
I 970, 11 —19. Ezeknek a híradásoknak a teljes össze-
gyűjtése ós lofordítása nem tar tozhat az avar törté-
nelem forrásait tárgyaló írásunk keretébe. 

33. § 

AVAROK HÉRAKLE IÁNÁL A BIZÁNCIAK FÖLÉ KEREKEDVE FELPERZSELIK 
SZENT GLYKÉRIA TEMPLOMÁT (FELTEHETŐLEG 589-591 KÖRÜL, 

DE 592-NÉL NEM KÉSŐBB)23 

Theophylactus Simocatta VI 7, 3 
Midőn hajnalban derűsre fordult az idő, császári lo-

vára szállt (ti. Maurikios) és megérkezett Hérakleiába. 
Meglátogatta Glykéria vértanú templomát , s amennyire 
lehetett, a szent helyen tiszteletét nyilvánította; pénzt is 
adot t , hogy annak segítségével az avarok támadása nyo-
mán tűz áldozatául esett templomrészek újra visszanyer-
jék szépségüket. Aztán elrendezve a haderőket tovább 
vonult a városból. 

Miután a császári csapatok 591-ben visszasegí-
tet ték t rónjára a bizánci területre menekült I I . 

Chosroést, keleten a birodalom számára előnyös béké-
vel lezárult a húsz évig ta r tó perzsa háború s az idáig 
az o t tani fronton lekötött, csapatokat is a Balkánra 
vezényelte Maurikios a/, avarok ellen. 592-ben (vagy 
más, de kevésbé valószínű kronológia szerint csak 
később, 595 táján) a császár személyesen kívánt sere-
ge élén а kagán ellen vonulni (minderről lejjebb a 
VI. közleményben lesz részletesen szó). Útközben 

23 Szádeczky 75; Avenarius 103; Kulakovskij I I 453; 
Lebeau—Saint-Martin X 353; vö. Grafenauer 66; Haussig 
411; Stratos I 32. 
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lát ta az uralkodó Hérakleiában az avar pusztítás 
nyomait, így szent Glykéria vértani'rnő felperzselt 
templomát is. Az elbeszélés fogalmazása alapján 
ítélve viszonylag friss, nem nagyon régi dúlásról lehe-
tett szó. Hérakleia ina (Marmara) eregli (si). 

Mauricius IX 2, 2-3 
Más hadvezérek néhány napon át saját táboruk kö-

zelében állottak fel csatasorba általános összecsapásra 
készen, te t te t ték, mintha ta r tanának az ellenségtől és 
ezért nem távolodnának messzebb táborhelyüktől. Ezzel 
fellazították amazok éberségét s aztán éjszaka támad-
tak. így tet t az avarok kagánja Hérakleia környékén a 
római lovasokkal, midőn azok nem nyugodtak bele, hogy 
a gyalogosokkal együtt táborozzanak biztonságban a sán-
cok között, s a táboron kívül éjszakáztak őrizetlenül. 

Hogy mikor ha j to t t ák végre Hérakleia (ma 
Eregli) városánál az avarok a fenti hadicselt, bizto-
san eldönteni nem lehet. Messze a legvalószínűbb 
azonban, hogy az előzőleg idézett Theophylaktos-
passzussal kell kapcsolatba hozni ezt a híradást . 

Leo Sapiens, Problemata IX 3 

Milyen támadási módot alkalmazott az avarok ka-
gánja Hérakleia környékén? Ô néhány napon á t közel 
saját táborához úgy áilott csatarendbe, mintha általános 
összecsapásra készülne. Tet tet te , mintha félne az ellen-
ségtől és emiatt nem távolodna el jobban saját táborhelyé-
től. Ilyen módon fellazítva az ellenfél éberségét éjszaka 
indult támadásra. Ezt te t te az avarok kagánja Hérakleia 
környékén a római lovasokkal, akik nem voltak hajlandók 
a gyalogosokkal együtt a sáncokon belül biztonságosan 
táborozni, hanem óvatlanul kívül táboroztak. 

Bölcs Leó fiatalkori kérdés-felelet felépítésű ha-
dászati katekizmusába á tvet te az előzőleg idézett 
Maurikios-rószlet tar ta lmát . 

Leo Sapiens, Taction XVII 17, 18 

Előfordul, hogy éjszaka akarod megtámadni az ellen-
séget. A tábor közelében rendezd néhány napon át mint-
egy nyílt ütközetre készülve seregedet. Tettesd azonban, 
mintha félnél az ellenféltől s ezért nem közelednél jobban 
az ő táborhelyéhez. Ezzel fellazítod az ellenfél éberségét, 
elővigyázatosságát s éjszaka megrohanhatod őt. Tudjuk, 
ezt te t te az avarok kagánja Hérakleios idején Trákiában 
Hérakleia környékén a római lovasokkal, akik nem kíván-
tak a gyalogsággal együtt az erődített tábor belsejében 
biztonságosan letelepedni, hanem kívül biztonságukról 
nem gondoskodva táboroztak. 

A fenti közlés sem egyéb lényegében, mint a 
megfelelő Maurikios-passzus átvétele. Plusznak lát-
szik az a kijelentés, miszerint az esemény Hérakleios 
császár (610 — 641) idején történt volna. Ez azonban 
alighanem Hitelt nem érdemlő betoldás a szövegben. 
Tgaz, az akkori kagán intézett egy váratlan raj ta-
ütést Hérakleios császár és kísérete ellen, amidőn az 
az avar fejedelemmel való személyes találkozásra ké-
szült Hórakleiánál. Ennek a lejjebb megtárgyalandó 
eseménynek elég részletes leírását olvashatjuk a kút-
főkben, főleg a Chronicon Paschaléban és Niképhoros 
Patr iareha történelmi művében. Ám e leírások alap-
ján a leghatározottabban megállapíthatjuk: a Hérak-
leios kori cseles t ámadás nem lehet azonos a Mauri-
kios elbeszélte avar hadifogással. (Az utóbbi kifeje-
zetten éjszakai művelet volt, az előbbi viszont 
nem!) így a bennünket most foglalkoztató (Theophy-
laktos Simokattéstől említett) eseménnyel sokkal 
inkább hozható összefüggésbe Maurikios meg Bölcs 
Leó elbeszélése, semmint a Hérakleios császár kora-
belivel. A Hérakleios korára utaló megjegyzést, mint 
önkényes betoldást, alighanem figyelmen kívül hagy-
ha t juk . 

34. § 

AZ AVAR-SZLÁV BEHATOLÁS MIATT VÉGE BIZÁNC FENNHATÓSÁGÁNAK 
ILLYRICUM PRAEFECTURA JELENTŐS TERÜLETEIN (591 —592)24 

Gregorius Magnus, Epist. I 13 
Gregorius valamennyi püspöknek Illyricumban. Is-

meretes, hogy fiúnk IobinuS excellenciája, Illyricum 
praefectus-praetorio-ja (hivatalos) írásban közölte: hozzá 
intézett császári rendelet megparancsolta, hogy azokat a 
püspököket, akiket saját székhelyükről az ellenség dühe 
elűzött, azokhoz a püspökökhöz kell rendelni életük fenn-
tar tására és anyagiakkal való ellátásukra, akik most is 
sa já t székhelyükön lehetnek. Uralkodói parancs szólít fel 
erre, testvéreim. Am ennél is nagyobb megbízatásunk van 
rá az örök uralkodótól, amely még szigorúbban kény-
szerít e kötelesség teljesítésére; eszerint, ha az alkalom 
úgy kívánja, az életszükségletek anyagi feltételeinek a 
biztosítása erejéig még azokat is szeretni tartozunk, aki-
ket ellenségeinkként tűrünk el, nemhogy édes testvérein-
ket és püspöktársainkat . Kell tehát , hogy először az égi 
uralkodónak engedelmeskedjetek s aztán a császári pa-
rancsoknak is eleget tegyetek. Tartoztok szívesen fogadni 
testvéreinket és püspöktársainkat, akiket fogság és más 
szorongattatások szüksége kínoz, hogy egyházi javadal-
maitokban vigaszt és oldalatokon megélhetést talál janak. 
Nem arról van persze szó, hogy a püspöki szék méltóságát 
megosszátok velük, csak arról, hogy egyházatoktól a lehe-
tőséghez képest megkapják az elégséges élelmet. így bizo-
nyí that juk felebarátunk szeretetét istenben s isten szere-
te té t felebarátunkban. Egyházatokban hivatalos tekin-
télyt biztosítani nem kívánunk nekik, de erősen buzdí-
tunk, hogy vigasztalásotok vegye körül őket. 

Császári rendelet és pápai felszólítás egyaránt az 
ellenség elől menekülő illyricumi püspökök felkaro-
lására buzdí t ja 591 májusában (ekkor kelt a levél) 

mindazokat, akiknek a főpapi székhelyét még nem 
érte el az invázió. Az adott történelmi pillanatban 
Illyricum praefectura területén a meg nem nevezett 
ellenség nem lehet más, mint az avarság és az általa 
harcra, kalandozásra, hódításra szervezett szlávság. 

Gregorius Magnus, Epist. II 23 
Gregorius IobinuSnak, Illyricum praefectus-praeto-

rio-jának. Miután az ellenség t a r t j a elfoglalva az utakat , 
atyai szívességed viszonzását nehezíti, hogy ritkán akad 
küldeményvivő. Mégis valahányszor erre alkalom kínál-
kozik, nem szűnünk excellenciádat szerteinduló leveleink-
kel felkeresni. Ha személyesen szemtől szembe nem is 
lá that juk egymást, legalább kölcsönös levélváltással ke-
ressük az érintkezést. Örömömre van az úr akarata, hogy 
eminenciád kormányzása ú t j án érezteti gondoskodását a 
csapás sú j to t ta tar tománnyal ; ezt ugyanis egyfelől a bar-
bár dúlás ostorával bünteti , másfelől eminenciádonkeresz-
tül mintegy a megváltás odakiildésével kúrál ja is. 

Nagy Szent Gergely pápa a késői antikvitás 
retorikus nyelvezetébe öltöztetve gondolatát , szól az 
avar-szláv inváziók forgalmat bénító, a birodalmi 
rendet aláásó hatásáról; egyszersmind udvariasan 
tiszteleg a kormányzó csapásokat enyhítő gondos-
kodása előtt. A szituáció, amelyben Illyricum út ja i t 
mindenfelé a kagán avarjai és szláv segédnépei lepik 
el, 592 márciusa (ekkor kelt a levél). 

24 Szádeczky 76; Brozzi 76—77; Spindler 111 112 
(К. Reindel); vö. Avenarius 103; Gibbon—Bury V 57; 
Grafenauer 57 — 62; Haup tmann 167. 
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Gregorius Magnus, Epist. II 37 

Gregorius Iohannesnek, Scyllacium (Squillacium) 
püspökének. A lelkipásztori feladat ellátásáról való gon-
doskodás arra figyelmeztet, hogy megüresedett egyházi 
tisztségekre odavaló papokat állítsunk, akiknek köteles-
sége az úr nyájá t a jó pásztor gondosságával irányítani. 
Ezért téged, lohannest, az ellenség hatalmába került Lis-
sus város püspökét szükségesnek láttuk Scyllacium egy-
háza kardinális papjának kinevezni, hogy az egyszer álta-
lad már vállalt lólekgondozó munkakört az eljövendő 
jutalmazás kilátása mellett továbbra is betöltsd. Bár a 
fenyegető ellenség saját egyházadból elűzött, más, lelki-
pásztor nélkül maradt egyházat kell irányítanod. Ezt 
azonban úgy, hogy ha a m a másik város az ellenségtől 
megszabadulna és az úr segedelmével korábbi s tátusába 
visszakerülne, akkor visszatérnél ahhoz az egyházhoz, 
amelyhez előbb voltál rendelve. Ha viszont a fentemlített 
várost továbbra is a rabság szerencsétlensége sújtaná, 
ebben az egyházban kell maradnod, amelyiknek az élére 
mi most rendeltünk. 

Az 592 júliusi keltű pápai irat tanúsága szerint 
Lissas (mai olasz nevén Alessio, az albán névalakot 
nem tud tam megállapítani) Durres (Durazzo) közelé-
ben szintén az avar-szláv invázió által elözönlött 
terület volt, ahol megszűnt a császári fennhatóság. 
Iohannes 598 szeptemberében is a délitáliai Scylla-
cium (ma Squillaee) püspöke (Gregorius Magnus, 
Epist . VI I I 32). Eredet i püspöki szókhelye, Lissus 
tehát avar-szláv fennhatóság alatt maradt . — Nem 
nevezhetők az avar történelem szűkebb értelmében 
vett forrásainak egy 572 — 577 közti időpontban és 
egy 579-ben megtar tot t püspöki zsinat okmányszerű 
emlékei; e zsinatokon az aquileiai érsekség főpapjai 
tanácskoztak és hoztak határozatokat Grado Szige-
tén (ide húzódtak ugyanis Aquileia érsekei a lango-
bard hódítás elől). A zsinati okmányokban utoljára 
szerepelnek olyan városok püspöki székhely minősé-
gében, amelyekről a keresztény egyházi szervezet 
részeiként évszázadokig nem esik többé szó s ame-

lyek esetében földrajzi fekvésüknél fogva csak avar 
irányítással betelepedő szlávok jönnek számba, mint 
a birodalmi egyházi organizáció szétzúzói. A legka-
rakterisztikusabb példája a fenti jelenségnek Scara-
bantia (Sopron), amelynek Vigilius nevű püspökét 
említik a szóban forgó okmányok (az 572 — 577 kö-
zötti zsinat iratanyagából idéz a 827-es Concilium 
Mantuanum feljegyzése: Mon. Germ. hist. Legum 
Sectio I I I : Concilia. Tomi I I pars I., rec. A. Wer-
minghoff, Hannoverae 1908, p. 588; az 579-es zsinati 
határozat aláíróit több forrás is hozza, így Iohannes 
Diaconus, Chron. Gradense, Chron. de singulis pat -
riarehis Novae Aquileiae, Andreas Dandulus: Mon. 
Germ, hist., Scriptores VII , ed. G. H. Pertz, Han-
noverae 1846, 7, 18—19, 44 et Scriptores rer. Lan-
gob., ed. O. Holder-Egger, Hannoverae 1878, 393, 
ill. L. A. Muratori, Berum Italicarum scriptores. 
Nuova edizione. X I I 1., Bologna 1938-1958, 83). A 
Marianuniban (Maranoban) lefolyt 589 — 590 t á j á r a 
datálható zsinat határozata (Paulus Diaconus, Hist. 
Langob. TII 26) ós az aquileiai érsekség püspökeinek 
591-ben Maurikios császárhoz írt levele (Gregorius 
Magnus, Epist . I 16a) azok a források, amelyekben 
több karint iai, stájerországi ós tiroli püspök(sóg) 
ugyancsak utoljára szerepel, nyilvánvalóan rövide-
sen a szláv-avar invázió áldozatául esik (pl. Emo-
na = Ljubl jana; Celeia = Cilly; Aguntum = Döl-
Bach; Tiburnia Karintiában s talán Virunum Klagen-
fur t közelében; vö. Spindler I., I l l K. Reindel tollá-
ból). Egyébként a most elmondottakról kitűnő, kor-
szerű bibliográfiával ellátott tájékoztatást ail E. 
Tóth, Vigilius episcopus Scaravaciensis: Acta Arch. 
Hung. 26 (1974) 269 — 273. Hogy a szláv ill. avar-
szláv előnyomulás feltételezése, mint a püspökségek 
megszűnésének az oka nem indokolat lan, ezt világosan 
bizonyítják röviddel későbbi események: kb. 592 — 
593-ban sor kerül az első bajor-szláv összecsapásra 
(Paulus Diac. IV 7), majd arról olvasunk (Paul. Diac. 
IV 10), amit lejjebb részletesen fogunk megbeszélni, 
hogy az avar kagán semmisíti meg a szlávokra táma-
dó bajor sereget. 

35. § 
AVAR-LANGOBARD SZERZŐDÉS (591-593 KÖZÖTT)25 

Paulus Diaconus IV 4 

Ebben az időben Agilulf király az avarokkal békét 
kötött . 

Agilulf 590 novembere óta gyakorolta ténylege-
sen az uralkodói ha ta lmat , de csak 591 májusában 
erősítették meg a langobard főemberek királyi mél-
tóságát. — A „béke" (pax) főnevet Paulus Diaconus 
nemcsak hadiállapotot lezáró aktus jelölésére hasz-
nálja, hanem előzetes ellenségeskedés nélküli szerző-
dés megkötésére is. Az idézett mondatból így nem kell 
feltétlenül egy — a „béke" létrejöttéig tar tó — 
avar-langobard konfliktusra következtetni, legfel-
jebb annyira, hogy a barátságos diplomáciai érintke-
zés szünetelt hosszabb ideig. Hangsúlyozni kell min-
denesetre, hogy amidőn itt avar-langobard viszony-
ról beszélünk, a páviai langobard királyi hatalomra 
gondolunk. A központi hatalométól eltérő vagy azzal 
éppen ellentétes polit ikát folytató langobard herce-
gek, főemberek másképpen léphettek fel a nomád 
kagánnal szemben, mint a vele — minden valószínű-
ség szerint Bizánc-ellenesen — szövetkező Agilulf. 
Ebben a vonatkozásban lesz tanulságos a következő 
forráshelyünk, Romanus ravennai exareha levele. — 
Egyébként az itt szóban forgó szerződés Agilulf és a 
kagán között valószínűleg 593 előtt (vagy legkésőb-

25 Szádeczky 76; Brozzi 77; Grafenauer 61; Hart-
mann II 1., 105, 122; Hauptmann 167; Lebeau —Saint-

ben ebben az esztendőben) jöt t létre, mert a róla 
szóló híradás Paulus Diaconus elbeszélésében mege-
lőzi Gergely pápa „Dialógus" című művének kelet-
kezéstörténetét (Paul. Diac. IV 5); ennek az írásnak 
a kiadása pedig éppen 593-ra esett. 

Epistolae Austrasicae 41 

. . . Míg Parma, Regio és Placentia városok ostro-
mára mentünk, az ottani langobard vezérek sietve hoz-
zánk jöttek Mantua városába, hogy szent államunk fenn-
hatóságának alávessék magukat . Miután őket szent álla-
munk Szolgálatába fogadtuk s fiaikat tuszul vettük, vissza-
tér tünk Ravennába. Azt mérlegeltük, hogy Istria tarto-
mányba vonulunk az ellenséges Grasoulfus ellenében. 
Amint azonban a tar tományba érkeztünk, Grasoulfus fia, 
az if jú korban levő Gisoulfus herceg, ez a nagyszerű férfi 
jö t t elébünk, hogy főembereivel ós egész hadseregével 
együtt , amint volt, alávesse magát szent államunk hatal-
mának, teljes készséggel felajánlkozva ós jobbnak kíván-
va mutatkozni apjánál. 

A fenti sorok Romanus ravennai exareha 590-es 
leveléből valók, amelyet Childebert austrasiai frank 
királyhoz intézett. Ha csak, ami valószínűtlen, 
Gisoulfus (e néven a második friauli langobard her-

Martin X 336; Spindler I 12 (K. Reindel); vö. Avenarius 
103; Thiess 215. 
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ceg) és társai hónapokon belül köpenyeget nem for-
dítottak, akkor az 591 körüli avar-szláv előtörés ide-
jén a császári kormányzat oldalán állottak, S esetleg 
fegyveresen szálltak szembe Illyricum és az alpesi 
tá jak elözönlőivel. Éppen ellenkezőleg cselekedhet-

tek tehát , mint a kagánnal Szerződő Agilulf király. 
— Regio ma Reggio nell'Emilia, Placentia pedig 
Piacenza. 

Szádeczky-Kardoss Samu — Olajos Teréz közreműködésével 

DIE Q U E L L E N DER A WARENGESCHICHTE TV.: DAS E R S T E J A H R Z E H N T DER GROSSEN 
AWARISCH-SLAWISCHEN P E N E T R A T I O N INS G E B I E T DES BALKANS U N D DER ALPEN(582-592). 

2. T E I L : DIE EREIGNISSE DER J A H R E 587/588 592/593 

Auszug 

Dieser Artikel schließt sich an die früher (in Archae-
ologiai Értesítő 105, 1978, S. 78 — 90; 106, 1979, S. 94 — 
111, 231 -243 ; 107, 1980, S. 86 -97) erschienen Teile (Г., 
II . , III . , IV 1.) der Quellenzusammenstellung an. Hier 
werden jene Quellenstellen behandelt, die uns über die 
folgenden Episoden der Awarengeschicbte unterrichten: 
31. §. Die Awaren dringen nach wendungsrei hen Kriegs-
ereignissen bis zur Umgebung von Adrianopel vor, wer-
den aber von dort zur Rückkehr gezwungen (587 [oder 
588?], vielleicht auch ins folgende Jah r übergreifend). 32. 
§. Vermutlich von Awaren organisierte Slawenmassen las-
sen sich in einigen Landschaften von Hellas, besonders im 
Westen des Peloponnes nieder, wo sie dann zwei Jahr-

hunderte lang unabhängig leben (588). 33. §. Die die 
Byzantiner bei Herakleia unterkriegenden Awaren ver-
sengen die Kirche der heiligen Glykeria (mutmaßlich um 
589 — 591, nicht später als 592). 34. §. Wegen der Eindrin-
gung der Awaren und Slawen hört die byzantinische Ober-
hoheit über beträchtliche Gebiete der Präfektur Illyri-
cum auf (591—592). 35. §. Vertrag zwischen Awaren und 
Langobarden (um 591 — 593). Die Quellen werden in la-
teinischer bzw. latinisierter Form angeführt und dadurch 
auch für den ungarisch nicht verstehenden Leser einiger-
maßen zugänglich gemacht. 

S. Szádeczky-Kardoss unter Mitarbeit von T. Olajos 
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JELENTÉS A FÜZÉRI VÁR 1977. ÉVI KUTATÁSÁRÓL 

A Zempléni-hegység keleti oldalán húzódó Hegyköz-
ben talál juk Füzér várát, mely hazánk jelentős középkori 
vármaradványai közé tar tozik. (1. kép) A közel 600 m 
magas, vulkanikus eredetű sziklacsúcson emelkedő romok 
állagvédelmét 1076-ban vet te tervébe az Országos Műem-
léki Felügyelőség. A munka első lépéseként 1977 őszén 
feltártuk a vár északkeleti részét és több más pont ján 
kisebb, tájékozódó kuta tás t végeztünk. Ennek során fő 
vonalaiban meghatároztuk а szakirodalomban mindeddig 
alig tárgyal t építmény alaprajzi elrendezését, ós építéstör-
ténetót, valamint szilárd alapokat teremtet tünk a további 
vizsgálatokhoz.1 

Történeti adatok 

Az egykori Abaúj vármegye délkeleti részén fekvő 
vár történetét először P e t t k ó Béla dolgozta fel, majd ada-
tait. Györffy György, Fügedi Erik és Engel Pál kutatásai 
bővítették.2 E munkákból tud juk , hogy a legkorábbi írott 
adatok szerint a várat a Kompolt-nemzetség tagjaként 
említett Vak Andronicus közelebbről ismeretlen idő-
pontban, de mindenképpen 1236 előtt — II. Endre király-
nak adta el. Mivel a Kompolt-név a megye jelentős részét 
birtokló és annak nevet is adó Aba-nemzetségnél volt 
használatos és a váruradalom jól illeszkedik az ismert 
Aba-birtokok közé, valószínű, hogy a v á r a t e nemzetség 
valamelyik tagja építtette.3 

Később IV. Béla leányának, Anna halicsi hercegnő-
nek és fiainak adományozta. Mivel azonban Anna az apja 
és öccse, István ifjabb király között kirobbant küzdelem-
ben az. előbbi mellett foglalt állást, István csapatai 1264 
előtt számos várát, köztük Füzért is elfoglalták. IV. Béla 
seregei ezután eredménytelenül ostromolták. István hű 
embere, Rosd nembeli Mihály ispán védte meg a várat, 
melyet azután 1270-ben a tizenkét faluból álló uradalom-
mal együtt meg is kapott .4 

A század végén a megye többi várával együtt való-
színűleg Füzér is a tartományuraságot kiépítő Aha Amadé 
fennhatósága alá került. A rozgonyi csata után ismét a 
király kezére jutott. Várnagyai és haszonélvezői tisztsé-
gük folytán a Brugetbek lettek, magában a várban azon-
ban csak alvárnagyaik éltek.5 

Zsigmond, uralkodásának kezdetén rövid időre elzá-
logosította, majd 1389-ben az általa kiemelt megyebeli 
családnak, a Percnyieknek adományozta. A család ún. 
nádori vagy hercegi ága birtokolta ezután egészen kihal-
táig, 1567-ig. А XV. század egyik legjelentősebb bárói 
családjának tagjai valószínűleg csak időnként lakták a 
várat, hiszen székhelyük kezdetben Terebes, majd Siklós 
és végül Sárospatak volt. Nagy értéket jelenthetett azon-
ban számukra az egész Hegyközt magába foglaló, hatal-
mas váruradalom.6 

1 A kutatásban részt vettek: Gyuricza Anna, László 
Csaba, Lukács Zuzsa, Simon Zoltán és Tárnoki Judi t . 

2 Pettkó В., Füzér vára és az uradalom története = A 
nagykárolyi gróf Károlyi-család összes jószágainak bir-
toklástörténete Г. (Bp 1911) 223-303 . ; Györffy Gy., Az 
Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. (Bp 1963) 
82 — 83.; Fügedi E., Vár és társadalom a 13—14. századi 
Magyarországon. (Bp 1977) 134.; Engel P., Királyi hata-
lom és arisztokrácia a Zsigmond-korban (Bp 1977) I I 1 
112. 

3 Györffy Gy. i. m. 42, 82.; Fügedi E. i. m. 134. 
4 Lásd а 3. jegyzetet, valamint Pettkó B. i. m. 223. 

(Az uradalom falvai: Füzér, Komlós, Nyíri, Kápolna, 
Vereng, Rátka , Kánásfölde, Kajata, Derzstelke, Telki, 
Biste. Közülük az elpusztult települések helyének meg-
határozását az 1270. évi határ járás és régészeti terepbe-
járásaink alapján jelenleg végezzük). 

5 Györffy Gy. i. m. 51 —52. és 83.; Fügedi E. i. m. 134. 
6 Pettkó ti. i .m . 224-225 . ; Engel P. i .m . 112.; 

Gsánki D. Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak 
korában I. (Bp 1890) 197. - A várra vonatkozó okleveles 
anyag kutatását dr. Draskóczy István végzi. 

1569-ben az ecsedi Báthori-család szerezte meg Fü-
zért, majd 1603-tól leányágon a Nádasdiak örökölték. Az 
ú j birtokosok a fő birtoktesteiktől távoleső várat és ura-
dalmát környékbeli nemeseknek adták zálogba. Ezek, il-
letve tiszttartóik már nem a várban, hanem az a la t ta 
felépült udvarházban laktak. Az 1620 utáni időből fenn-
maradt számos inventáriumból egy jelentős méretű, gaz-
dagon kiképzett, de igen elhanyagolt — elsősorban rak-
tárnak használt — vár képe rajzolódik ki előttünk.7 

A Wesselényi-összeesküvés leleplezése után az ura-
dalom a kincstár kezére került, a várat pedig 1676-ban 
császári katonaság tet te használhatatlanná.8 Talán már 
ekkor rombadőltek épületei, a megmaradt részek pedig 
a következő évszázadok folyamán pusztultak el. A hely-
beliek a romokat itt is kőbányának használták, elsősor-
ban a faragott köveket távolí tot ták el a falakról.9 

A múlt század második felében készültek az első 
ismert ábrázolások a várról (2. kép). A romok 1910 és 
1938 közötti állapotáról, számos, azóta már elpusztult 
részletről igen sok rajz ós fényképfelvétel található az 
OMF gyűjteményeiben (3 — 5. kép). A Műemlékek Orszá-
gos Bizottsága többszöri kezdeményezésére 1934 -1937 
között a tulajdonos Károlyi-erdőuradalom megerősíttette 
a kápolna falait és megkezdte a kaputorony kiépítését. A 
munka anyagi okokból félbeszakadt, de a két épületrész 
összeomlását sikerült megakadályozni.10 

A várromok a kutatás előtt 

Az ásatás megkezdése előtt a csupán a sziklába vágott 
lépcsőn megközelíthető sziklatetőn egy Szabálytalan ová-
lis alaprajzú, mintegy 80 m hosszú és 40 m széles vár 
maradványai voltak láthatók. A részben a hegyoldalra 
épített ós a külső terepszinthez képest jelentős magasság-
ban megmaradt — csupán északnyugaton lepusztult — 
körítőfalon számos átalakítás — emelés, vastagítás — 
nyomait figyelhettük meg. Közel eredeti magasságban 
csak északkeleten maradt meg egy várfalszakasz, vala-
mint egy későbbi, külső falvastagítás a délnyugati sarok 
közelében. 

A várfalon belül állt épületekre már csak a terep 
egyenetlenségei utaltak, elsősorban a nyugati részen meg-
figyelhető kút vagy ciszterna környékén. A keleti részen 
emelkedett a négyzetes alaprajzú, emeletes kaputorony 
(4. kép). Külső oldalához egy szögletes bástya támaszko-
dott , déli falában a várkapuval (6. kép). 

A déli várfal külső oldalához épült hozzá a vár legér-
tékesebb része, a késő-gótikus várkápolna (7. kép). Külö-
nösebb ku ta tás nélkül megállapítható volt, hogy téves 
az az irodalomban szereplő megállapítás, miszerint ez egy 
emeletes kápolna lenne és az alsó szint románkori ere-
detű.11 Ahhoz ugyanis, liogy a kápolnateret a várfalon 

7 Pettkó B. i. in. 229 — 249.; OL Urbaria et Conscrip-
tiones, fasc. 15/7, 15/8, 15/9, 37/43. A legfontosabb 
inventáriumok szövegközlése: Cabello J. - Feld Г., A füzóri 
vár. A „Borsodi Kismonográfiák" sorozatban megjelenő 
munka mellékletében. 

8 Pettkó B. i. m. 248 — 249.; OL Urbaria et Conscrip-
tiones, fasc. 8/16, 15/17, 15/19 stb.; Szilády A. -Szilágyi 
S., Török—magyarkori állami okmánytár VU. 12. Bp. 
1872. 579.; К. Végh К., HOME 6 (1966) 118-119 . -
Wesselényi Pál 1676 május 29-én írt levelében az erdélyi 
fejedelemhez: ,, . . . Most a várakat kezdték bánni a né-
metek, Füzért . . ." 

9 1977-ben a vár alatti egyik lakóház elbontásakor 
nagyobb mennyiségű — a várkápolnából származó — 
boltozati borda került elő. 

10 A munka során — közelebbről ismeretlen helyről 
— számos, azóta elkallódott kályhacsempe, boltozati 
borda került, elő. A MOB vonatkozó irattári anyaga az. 
OMF irat tárában hozzáférhető. A helyreállítási munkák-
ról bővebben: Cabello J. — Feld I. i. m. 

11 Gerő L. Várépítészetünk (Bp 1975) 301. 

2 1 4 



1. kép. A várhegy délről 
Abb.l . Der Burgberg von S lier 

2. kép. A vár déli oldala, 1890. (Myskovszky Viktor rajza, О MF Tervtár) 
Abb. 2. Südliche Seite der Burg, 1890. (Zeichnung von V. Myskovszky. Planarchiv des Landesamtes für Denk-

malpflege) 

215 



3. kép. A kápolnabelső részlete, 193-1 előtt (OMF Fotó- 4. kép. A kaputorony nyugatról, 1935. (OMF Fotóarchí-
arohívum) vum) 

Abb. 3. Innerer Teil der Kapelle, vor 1934 (Fotoarchiv Abb. 4. Der Tor turm von W her, 1935. (Fotoarchiv des 
des Landesamtes für Denkmalpflege) Landesamtes für Denkmalpflege) 

5. kép. A kettős árnyékszék, 1935 körül (OMF G. kép. A kapubástya nyugatról a várkapuval 
Fotóarchívum) Abb. 6. Die Torbastei mit dem Burgtor von W her 

Abb. 5. Der doppelte Abort , um 1935 (Fotoarchiv 
des Landesamtes fü r Denkmalpflege) 
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8. kép. A vár kutatási alaprajza, 1977. 
Abb.8. Der Forschungsgrundriß der Burg, 1977. 

belüli, korábbi épületek szintjében tud ják elhelyezni, a 
külső sziklapadkán egy nagyméretű alépítményt kellett 
emelni. Az ebben kialakított dongaboltozatos építmény 
azonban csak egy pince volt, melyet igen nehezen lehetett 
megközelíteni.12 A pontosan keletelt, téglalap alaprajzú 
kápolna falai az egykori boltozat magasságáig maradtak 
ránk, gazdag belső kiképzésének jelentős részével. Csu-
pán az ablakok alatti részen omlott ki a falazat. (3. kéj) — 
boltozati borda: 16. kéj) 7) 

Az északi oldalon, ugyancsak a várfal külső oldalá-
hoz támaszkodott az a toronyszerű építmény, melyet 
korábban Lux Géza „vér t toronynak" határozott meg.13 

Erről megállapítottuk, hogy egy, szerkezetében teljesen 
rekonstruálható, aknás megoldású, kettős — a földszintre 
és az emeletre egyaránt szolgáló — árnyékszék (5. kéj)). A 
nyugati oldalon, egy mélyebb sziklateraszon — a várfallal 
övezett résztől függetlenül — egy sokszögű védőmű cse-
kély maradványai húzódtak. 

A feltárás 

Mivel a várfalon belüli épületekből a felszín felett 
már semmi sem állt, a kutatást egy négyzethálós árok-
rendszer alapján végeztük. Ennek tengelyét egy észak-
déli árok — az 1. árok — képezte. Az egymással párhuza-
mos illetve egymásra merőleges árkok e rendszerben 4 x 4 
m-es szelvényeket fogtak közre. Mivel az állagvédelem-
hez szükséges műszaki előkészítés miat t elsősorban a vár 
északkeleti részét kívántuk feltárni, csak itt ástuk ki a 
hálórendszerből adódó összes árkot ós szelvényt. A vár 
déli és nyugati részén csak minden harmadik illetve 

12 Ez а megoldás nem egyedülálló. Alépítménnyel el-
látott kápolnát találunk az esztergomi, csejtei (öahtice), 
szklabinyai váraknál is. 

második árkot vizsgáltunk meg s csupán a kápolna előtt 
kezdtük meg néhány szelvény feltárását (8. kép) 

Az 1. árok déli részén előkerült a várfallal párhuza-
mos, mintegy 8 m széles épületszárny pinceszintjének 
maradványa. A vastag omlásréteg alat t , a járószintet 
alkotó sziklafelszínen az egykori fafödém pusztulási réte-
ge jelentkezett. Később az ároktól keletre egy észak-déli 
osztófalat tár tunk fel. Mellette egy ide lezuhant, három 
mázat lan csempetípusból rakott kályha nagymennyiségű 
töredéke került elő. (9—II. kéj)) A törmelékben emellett 
számos, a kájwi Inából származó faragványtöredékre buk-
kantunk . 

Az 1. árok folytatásában az emelkedő szikla fel-
színt vékonyabb törmelékes rétegek fedték, majd egy 
nyugat i irányba húzódó épület délkeleti sarokmaradvá-
nyát t á r t uk fel. Tőle északra, rendkívül egységes feltöl-
tésben 2 — 2,5 m-es mélységig ju to t tunk anélkül, hogy elér-
tük volna a sziklafelszint . Felül újkori leletanyag, mélyeb-
ben számos vaseszköz (12. kéj)) került elő. Az északi vár-
fal belső oldala mellett néhány Árpád-kori edénytöredé-
ket (17. kéj) 1, 3, 4, 9, 10, 11) ta lál tunk, melyek a várfal 
korát jelzik. 

Az ároktól nyugat ra eső területet egy észak—déli 
(20) és három kelet — nyugati (13, 15, 17) árokkal kutat-
tuk . A rendkívül vast ag omlásrétegben sehol sem ér tük 
el az egykori járószintet, azonban kirajzolódott előttünk 
a vár nyugati részét elfoglaló, nagyjából V-alakú palota 
j)inceszintjének alaj>rajza. A 20. árokból jelentős meny-
nyiségű zöldmázas kályhacsempe (13. kéj)) ós padlótégla 
került elő. 

A vár keleti részén húzott árkokban középen a közel 
vízszintes sziklafelszín alkotta udvarszint jelentkezett. A 

13 Lux G. Füzér ós Karosa = Turisták Lapja 1936. 
87.; Un., A füzéri vár kájxi 1 natornya = Technika 1941. 
238. 
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magasabb délkeleti részt két észak—déli (5, 7) és ugyan-
csak két kelet—nyugati (12, 15) árokkal vágtuk át . Meg-
állapítottuk, hogy a várfal belső oldala mellett egy 3 m 
magas, 2,5 m széles vízszintes felülettel és 3 m szóles belső 
rézsűvel kialakított feltöltés húzódott. A várfal omlási 
rétege alat t faszenes illetve habarcsos réteg utal t az egy-
kori járószintre. A rézsű eredeti vonalát a lejtős rétegsor 
muta t ta . 

A rézsű előtti részen a szürke, köves feltöltés alatt 
több helyen égósrótegeket, agyag- és habarcs-csíkokat 
figyeltünk meg, melyekből gazdag leletanyag került elő 
(kályhacsempók, mázas- ós mázatlan edénytöredékek). 
Ebből arra következtettünk, hogy itt a rézsű belső olda-
lához támaszkodó, bizonyára faszerkezetű építmények áll-
tak, melyek formájá t egyenlőre még nem ismerjük. 

A vár északkeleti részét a 2 —11. árkokkal vizsgál-
tuk. Az it t állt épületszárny alaprajzának meghatározása 
után a szelvények ós a helyiségek sorrendjóben+távolí-
to t tuk el az omlásrétegeket. Először mindenüt t az utolsó 
padlószintig mélyítettünk, majd néhány árokszakaszban 
megvizsgáltuk a korábbi rétegeket is. 

Az így feltárt épületszárny helyiségeit a fennmaradt 
XVII . szd-i inventáriumok alapján tudtuk^ azonosítani. 
Az északkeleti sarokban állt a sáfárház. Bejáratának ma-
radványait a kaputorony sarkánál talál tuk meg. Padló-
szintjét vastagon fedte az égett gerendákból és agyagból 
álló pusztulási réteg, a beszakadt födém maradványa. 
Közvetlenül a torony mellett a várfalban egy később befa-
lazott kapu maradványait bontottuk ki.14 Az erősen javí-
to t t várfal ós a torony kapcsolódása, a terület rótegvi-
szonyai ugyan nem adtak egyértelmű felvilágosítást az 
elfalazás koráról, viszont az ahhoz felhasznált kváderek 
feltűnően egyeznek a torony építésénél használt kövek-
kel. Emellett nehezen képzelhető el, hogy a kaputorony 
mellett külön kapu is működött volna. 

Nyugat felé a következő helyiség volt a sütőbáz. 
Déli fala csak 50 — 70 cm magasan maradt meg, oldalfa-
laiból 1,5 — 2 m magas szakaszokat lehetett feltárni. A 
helyiség északnyugati sarkában előkerült a másodlagos 
kváderekből és más faragott kövekből15 épí tet t sütőke-
mence (14—15. kép). Csupán déli homlokzatát t á r tuk fel, 
beszakadt boltozatát egyenlőre nem bontot tuk ki. A he-
lyiség észak — déli tengelyében három pillért találtunk, 
melyeket egykor boltívek kötöttek össze. A döngölt 
agyagpadló feletti vastag törmelékből sok kályhacsempe-
töredók került elő. Az udvari falban megtaláltuk az egy-
szerű bejárat ós két ülőfülkós ablak maradványait . Kide-
rült, hogy a sütőház nyugati fala kétrétegű, a korábbi 
falat a kemence felépítése előtt megvastagították. 

Ezután következett а konyha, melynek falai még az 
egy méteres magasságot sem érték el. Az omlásréteg alatt 
a helyiség egész területén vastag hamus faszenes réteget 
talált unk, melyből nagymennyiségű edénytöredék és állat-
csont került elő. Részben erre a hamurótegre alapozva a 
helyiség közepén négy, 80 X 80 cm-es pillórcsonkot tár-
tunk fel. A másodlagosan felhasznált faragott kövekből 
épült egyszerű bejárat ugyancsak előkerült. 

A helyiségsor utolsó része deákház néven szerepel az 
inventáriumokban.1 6 Az épületszárnynak ez a része biz-
tosan emeletes volt, ugyanis ide csatlakozik az említett 
kétszintes árnyékszék (5, 15 kép). A helyiség földszint-
jén végig megmaradt a vastag terazzo-padló, de a déli és 
a nyugati fal szinte teljesen elpusztult. Valószínű, hogy 
ebből az épületrészből származnak azok az épületfarag-
ványok — keresztosztós ablak ós egy a j tó töredékei — 
melyek e részen kerültek elő az udvarszintet borító törme-
lékből (16. kép 3 — 5). Az egykor valószínűleg az emeleten 

9. kép. Mázatlan csempe a kápolna előtti palotarészben 
állt kályhából (XVII. sz.) 

Abb. 9. Unglasierte Kachel vom Ofen des vor der Kapelle 
gestandenen Palastteiles (17. Jh ) 

állt cserépkályha töredékeit a déli fal mellett talál tuk 
meg. 

A deákház lepusztult északnyugati részén a jelenlegi 
padló alatt visszabont ott falakat figyeltünk meg. Vizsgá-
latukra több ponton á t tör tük a terazzopadlót. Alat ta az 
építési törmelékből XVI — XVIГ. szd-i mázas kerámia ke-
rült elő, majd a helyiség közepén egy észak — déli falra 
bukkantunk. Az e falhoz tartozó járószint a terazzo alatt 
30 cm-es mélységben került elő. Megállapítottuk, hogy ez 
a visszabontott fal egyidős az egész épületszárny déli falá-
nak alsó részével, valamint az osztófalakkal. 

A deákház helyén tehát eredet ileg egy kisebb helyiség 
állt. Ez t megfigyeléseink szerint később egyrészt egy kes-
kenyebb kelet —nyugati fallal két részre osztották, más-
részt nyugat felé egy ú jabb térrel f oldották meg. E három 
helyiségből — melyek közül kettőt tóglapadló burkolt — 
alakították ki azután a tulajdonképpeni emeletes deák-
házat . 

Az említett korai járószint alatt barna betöltést ta-
láltunk, melyből durva, hullámvonalas díszű, tagolt pe-
remű, fenékbélyeges fazéktöredékek mellett sárgás-vörös 
anyagú, vöröses festésű finomabb korsó- vagy kancsótö-
redékek korültek elő. Ezt a feltöltést a konyha délnyugati 
sarkában is megfigyeltük. 

A helyisógsorl ól nyugatra, a várfalhoz csatlakozó, 
beépítetlen terület volt az in vent ári uniókban említett 
virágoskert." 

Kuta tásunk a kaputornyot és környékét is érintette. 
A torony belsejében csupán néhány centiméteres törme-
lék borí tot ta a sziklafelszint, melyen korábbi építmények 
nyomait nem lehetett megfigyelni. A kapubástya terében 
egy — a boltozattal egyidős kőlapburkolat maradvá-
nyai kerültek elő. Megállapítottuk, hogy a helyiség északi 
része egy keskenyebb fallal volt lerekesztve. Itt lehetett 

14 Az erősen rongált kapu kívül 110, belül 180 cm 
széles, magassága ismeretlen. Teljes kibontására csak a 
helyreállítás során nyílik majd mód. 

15 Egyszerű, íves kváderek, reneszánsz párkánytöre-
dékek. 

16 „ . . . Kimenvén ezen kapun jobb kéz felől vagyon 
az sáfárház . . . E mellett vagyon az sütőház . . .E mel-

lett vagyon az konyha . . . E mellett vagyon az secreta-
riusok háza . . ." (OL Urbaria et Conscriptiones, fasc. 
15/8.) 

17 ,, . . . E mellett vagyon az secret ariusok háza . . . . 
Innét kimenvén vagyon puszta virágos kert , mely helyen 
vagyon egy eper fa . . ." (OL Urbaria et Conscriptiones, 
fasc. 15/7, 8, 9.) 
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10. kép. Mázatlan párkány- vagy oromcsempe a kápolna 
előtti palotarészben állt kályhából (XVII . sz.) 

Abb. 10. Unglasierte Gesims- oder Giebelkachel aus dem 
Ofen des vor der Kapelle gestandenen Palnst.teiles (17. .Th) 

11. kép. Mázatlan párkány- vagy oromcsempe a kápolna 
előtti palotarészben állt kályhából (XVII. sz.) 

Abb. 11. Unglasierte Gesims- oder Giebelkachel aus dem 
Ofen des vor der Kapelle gestandenen Palastteiles (17. Jh ) 

в _ 

12. kép. Fémleletek az 1. árok északi feléből 
Abb. 12. Metallfunde von der nördlichen Hälf te des 1. 

Grabens 

az inventáriumokban említett tömlöc, kapuszerkezeté-
nek cölöplyukait is megtaláltuk. A burkolat alatt egy, a 
bástyánál korábbi falszakasz került elő, valamint egy 
sziklába vágott gödör, mely azonban nem volt farkas-
verem. 

Az ásatás mellett alapos vizsgálat alá vet tük a vár-
falak emeléseit, köpenyezéseit is, s így meghatározhattuk 

azok relatív időrendjét. Kisebb falkutatást végeztünk a 
kápolnában, megállapítottuk, hogy falai teljesen egysé-
gesek, az alépítmény boltozata teljes egészében eredeti. 
Falaiban korábbi faragott köveket — boltozati bordákat , 
záróköveket — talál tunk (1С. kép 6). 

A vár építéséhez elsősorban a helyszínen fejtett feke-
te riolitot használták fel. Mivel azonban ez nem farag-
ható, a statikailag fontos részeket fehér riolittufából ké-
szítették. Tufából készült a kápolna teljes belső burko-
lata, tagozott részeivel együtt, do főleg ebből épült a 
kaputorony és számos falvastagítás.18 

18 Ez a tufa valószínűleg Füzérkomlós környékéről 
származik, ahol ma is bányásszák. Az előkerült összes — 
gótikus és reneszánsz - faragvány e kőanyagból készült. 

1 3. kép. Zöldmázas kályhaosempe a 20. árokból (XVII . 
sz.) 

Abb. 13. Grünglasierte Ofenkachel vom 20. Graben (17. 
Jh) 
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15. kép. A sütőház, a konyha ós a deákház maradványai 
Abb. 15. Reste des Backhauses, der Küche und des Schreiberhauses 

14. kep. Az északkeleti épületszárny keleti része 
Abb. 14. Östlicher Teil des nordöstlichen Gebäudeflügels 



Leletanyag 

Kutatásunk módszeréből következően azjelőkerül t 
leletek túlnyomó része a vár életének utolsó szakaszából 
származik. Ezek többségét mázatlan, zöld- és vegyesmá-
zas, főleg növényi és geometrikus mintákkal, részben ala-
kos ábrázolásokkal díszített kályhacsempék teszik ki. Ez-
zel a túlnyomórészt a XVI. sz. végén, a XVIT. sz. első 
felében készült anyaggal mely Füzéren kívül még a 
sárospataki várból ismert a hazai kutatás még nem 
foglalkozott.19 (9 — 11, 13. kép) 

Az eddig előkerült igen kevés, mázas és mázatlan 
töredékekből álló kályhaszem-anyag a XV—XVII. sz.-ra 
keltezhető. 

Az edénytöredékek többsége mázatlan. Szétválasz-
tásuk, korhozkötésük igen nehéz feladat. Közismertek az 
Árpád-korra keltezett edények finomabb korhatározásá-
nak problémái, s így mai tudásunk szerint Füzéren sem 
dönthető el, hogy vajon a legkorábbinak tar tot t kerámia 
a XI I . vagy a X I I I . sz.-ból származik-e.20 A helyzetet 
megnehezíti, hogy ettől a „korai" anyagtól igen nehéz 
különválasztani a XIV. és a XV. sz.-ra keltezhető edénye-
ket. Az előzőkhöz színben és anyagban igen hasonló, csu-
pán jobban korongolt, vállrészen vonalköteggel díszített, 
gyakran füllel ellátott fazékanyag inkább a XV. sz. végére 
és a XVI. sz.-ra tehető. Az edények többsége barnásszürke 
vagy barnásvörös színű („korai" anyag: 17. kép 1, 3, 4, 
9 11), az ún. budai fehér kerámia anyagunkban csu-
pán néhány ХНГ. sz.-i jellegű darabbal képviselt (17. 
kép 2, 5 — 8). Az északkeleti épületszárny alsó rétegeiből 
előkerült festett edénytöredékek valószínűleg a XV. sz.-ra 
helyezhetők (17. kép 12 — 20). A mázas, kívül gyakran 
festett fazekak és tányérok a finom, besimított szürke, 
valamint fehér és sárga mázatlan edénytöredókekkel 
együtt viszont már egyértelműen beilleszthetők az egész 
országban általánosan elterjedt XVI—XVII . sz.-i edé-
nyek közé. 

A füzéri vár tehát a középkorban valószínűleg egy 
olyan fazekaskörzetbe tartozott , melynek termékeivel 
még nem foglalkozott a kutatás. A korábbi formák és 
díszítések talán it t tovább éltek, mint az ország más 
részein. További vizsgálatokra van ahhoz szükség, hogy 

az előkerülő anyag korhatározásra is alkalmassá vál-
jon.21 

A leletanyagnak csak kis részét teszik ki a vaseszkö-
zök, melyek közül egy szöghúzós, fúróvá formált nyelű 
kalapács, nyílhegyek, sarkantyúk, kőfejtő eszközök emlí-
tendők meg (12. kép). A várból eddig csupán egyetlen 
pénz, egy 1561. évi Ferdinánd-denár került elő. 

összefoglalás 

A füzéri vár a középkori feudális erődítményeknek 
ahhoz a típusához tar tozot t , melynek ismérveit Fügedi 
Erik határozta meg.22 A vár építési idejét — a régészeti 
anyag datálásának nehézségei miat t — a legújabb iroda-
lom álláspontját elfogadva, elsősorban az általános tör-
téneti körülmények alapján a XI I I . sz. elejére helyez-
zük.23 Ez megfelel a habarcsos kővárfalak megjelenéséről 
vallott nézeteknek és a szabálytalan ovális alaprajz is e 
korszak váraira tűnik jellemzőnek.24 Kutatásunk során 
nem bukkant unk a kővárat megelőző fa- vagy földszerke-
zetű sáncokra. Rétegmegfigyeléseink és az előkerült kerá-
mia amellett szólnak, hogy az 1,5 m vastag, 5 — 6 m ma-
gas, gyilokjáróval ellátott körítőfal a legelső építési sza-
kaszban készült.25 

Az Aba-nemzetsóg által emelt várnak nem volt tor-
nya, a várkapu — egy egyszerű, a várfalba vágott nyílás 
— az északkeleti sarokban volt.26 A legkorábbi palota-
épület a délnyugati részen helyezkedett ei. Eredeti formá-
járól közelebbit nem tudunk, valószínűleg egy pinceszint-
ből s egy, esetleg néhol két lakószintből állt. Ilyen lehetett 
a később felépített északnyugati palotaszárny elrende-
zése is.27 

Az Ári >ád-kori várban a várfalak belső oldalához 
valószínűleg gazdasági épületek támaszkodtak, melyek 
bizonyára faszerkezettel készültek. Talán már ekkor elké-
szült a nyugat i részen a kú t vagy ciszterna ós a várba 
vezető sziklalépcső. 

Nem ismerjük az eredetileg legalább kétemeletes 
kaputorony építési idejét. Lebet, hogy már a XIV. sz-ban 
felépült, de az sem kizárt , bogy csak a Percnyiek idejében 
készült el. A torony kissé kiugrott a várfal külső síkjából, 
felépülése után feleslegessé vált a korábbi várkapu. 

19 A várból előkerült kályhacsempéket Gyuricza An-
na dolgo/.za fel egyetemi szakdolgozatában. 

20 A korhatározás problémájára: Nováki Gy. -Sán-
dor] i Gy. — Miklós Zs. A 1 lörzsöny hegység őskori és közép-
kori várai. (Bp. 1979) 8 8 - 9 7 . 

21 A kerámiaanyagot Juan Cabello külön tanulmány-
ban dolgozza fel. 

22 Fügedi E. i. m. 15. 
23 Uo. 23. 
24 Nováki Gy.—Sándorfi Gy. — Miklós Zs. i. m. 98.; 

ti. Nagy M., Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a 
régiek látták. (Bukarest 1972) 14. 

25 A fa-földsáncos várakra: Nováki Gy. - Sándorfi 
Gy. Miklós Zs. i. m. 96. ill. 313. jegyzet. 

26 Csővár, Márévár, Somló, Solymár váraiban sem 
állt az első periódusban torony: Feld I. Műemlékvédelem 
1978/3. 229.; G. Sándor M. Műemlékvédelem 1966/2. 88 — 
92.; RégFüz 1977. 14. Hasonló, kisméretű XI I I . sz.-i 
várkapuk ismertek Diósgyőr, Csobánc, Sümeg, Hollókő, 
Sirok, Drégely váraiból. Ezekre: Gerő ÍJ. i. m. megfelelő 
helyei. 

27 Mivel a vár nyugati részét csak kutatóárkokkal 
vizsgáltuk, a palotarész helyiségeinek számát és beosztá-
sát a XVIL sz.-i inventáriumok alapján kíséreltük meg-
határozni. így a déli palotaszárny az öreg palotából (ké-
sőbb puszta palota néven), az ebédlő palotából vagy öreg 
házból (ebből nyílott a kápolna s ennek két ablaka lá tha tó 
Myskovszky Viktor 1890-ben készített rajzán) ós a felső 
vagy másik ebédlőpalotából állhatott . E helyiségek — s 
természetesen a kápolna — alá voltak pincézve. Az észak-
nyugati szárnyban dél felől a szenesház (ahonnan a zöld-
mázas cs mázatlan csempékből rakott kályhák egy részét 

fűtötték) a középső bolthajtásos palota és az öreg alsó 
palota következhettek egymás után. E Szárnyban, de 
valószínűleg egy másik szinten lehettek az előbb kisház, 
nyulak háza, zsidóház, majd később boltos ház, tárház, 
másik bolt néven szereplő helyiségek. Ez a kép a vár 
nyugati területe teljes feltárása után természetesen sok-
ban módosulhat. Az inventáriumok a berendezésről is rész-
letesen beszámolnak : lóeákat, ládákat , több fa j ta asztalt, 
karszékeket, padszékekot, pohárszékeket, fogasokat, ru-
hatartó rámákat , falba épített aj tós almáriumokat emlí-
tenek. Ugyancsak változatos berendezésről és felszerelés-
ről értesülünk a vár keleti helyiségeiben is. I t t kell meg-
jegyeznünk, hogy nem állja meg a helyét Balogh Jolán 
megállapítása (Balogh J., Az esztergomi Bakócz-kápolna 
Bp. 1955. 33.) miszerint Perényi Imre a füzéri várban 
vörösmárvánnyal burkolt szobát építtetett . Véleményünk 
szerint az 1665. évi inventáriuin (OL U. et С. 15/8.) szö-
vegének téves értelmezése vezette erre a következtetésre. 
I t t a vonatkozó rósz a következő: ,, . . . Ebből nyílik egy 
boltos ház . . . (melyben) zöld kívül fűtő kemence, egy 
piros márvány kőasztal lábastól. Ezen boltos házból nyí-
lik a Tár ház a j t a j a . . . PiroS márvány köves házból 
nyílik más bolt is . . ." Az inventárium írója csupán fél-
reórthetően fogalmazott az utolsó mondatban, amit az 
1668-ban készített inventárium szövege is bizonyít: 
,, . . . vagyon it t egy kívül fűtő zöld mázas kemence, egy 
piros márványkőből álló asztal kőlábastól . . . Ezen bol-
tos házból nyílik az tárház . . . Felül megírt piros már-
vány kőas/.talos házból nyílik más bolt is . . ." (Komá-
romi/ A., A tolcsvai Bónis család levéltárából. = Törté-
nelmi Tár Bp. 1886. 150 —181.) Az inventáriumokra 1. a 
7. jegyzetet. 
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16. kép. Kőfaragványok a várból 
Abb. 16. Steinmetzarbeiten aus der Burg 

A korai palota déli oldalához épült hozzá a XV. sz. 
közepén — valószínűleg egy korábbi, ismeretlen helyen 
állt, hasonló rendeltetésű épület elbontása után és anya-
gának felhasználásával — a várkápolna. A két boltsza-
kaszra tagolódó, négy nagyméretű csúcsíves ablakkal 
megvilágított kápolnatór falpilléreit díszes szoborfülkék 
díszítették, az ablakok alatt pálcatagos keretelésű ülőfül-
kék voltak. Épí t te tőjét Perényi János tárnokmester, vagy 
fia, Is tván személyében keressük.28 

A XV. sz.-ra tehető a háromosztatú gazdasági épület-
szárny felépítése a várudvar északkeleti részén. A középső 
helyiség valószínűleg kezdettől fogva konyha volt, az 
épület nyugati részét később több alkalommal átépítet-
ték. 

A XVI. sz. elején az ágyúk elterjedésével a vár kelet 
felől támadhatóvá vált. A várkapu védelmére ekkor egy 
ötszögű olaszbástyát építettek a kaputorony elé, majd 
később a délkelet i várfalszakaszt vastag, lőréses köpenye-
zéssel látták el. Belső oldalán magas földfeltöltést készí-
tet tek. Ugyanekkor a nyugati alsó teraszon is építettek 
egy sokszögű védőművei. E munkákat — vagy azok egy 
részét — Alessandro da Vedano olasz építészhez köthet-

28 A kápolna művészettörténeti feldolgozását Feld 
Is tván külön tanulmányban végzi el. 
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jiik, aki 1530 ós 1567 között állt a Percnyiek szolgálatá-
ban és füzéri működéséről írott adatunk is szól.23 

A vár életének utolsó szakaszában további erődíté-
sekre került sor: felmagasították és köpennyel látták el az 
északkeleti várfalszakaszt. A kapubás tya egy részének 
tömör elfalazásával emeletén egy helyiséget alakítottak 
ki. Ekkor alakult ki a gazdasági helyiségsor végleges for-
má ja is. A kaputorony melletti rósz lerekesztésével létre-
jö t t a sáfárház, a sütőházban elkészült a kemence. A 
konyhában négy kőpillért emeltek, ezekre támaszkodott 
a nyi tot t tűzhely kürtője. A hamut ós a hulladékot a 
helyiségben egyszerűen elterítették.30 Végül a deákház 

kialakítása után elkészült a várfalhoz támaszkodó kettős 
árnyékszék. A helyiségek — a konyha kivételével — eme-
letesek lehettek, felettük a várfal belső oldalán a megma-
radt lenyomatok szerint faszerkezetű védőfolyosó húzó-
dott . 

A vár XVII . sz.-i berendezéséről az előkerült lelet-
anyagon kívül az inventáriumok adnak felvilágosítást. A 
palota és a délkeleti feltöltés környékének pontosabb for-
májáról valamint az építéstörténet számos nyi tot t kérdé-
séről a további kutatásoktól, a teljes feltárástól remélhe-
tünk választ.31 

Juan Cabello— Feld István 

B E R I C H T ÜBER D I E ERFORSCHUNG HER BURG VON FÜZÉR IM J A H R E 1977 

Auszug 

Die in NO-Ungarn, im Borgland stehende Burg wur-
de von den historischen Angaben nach2 ' , 6' zu Beginn des 
13. J h s erbaut und ist demnach eine der ältesten, mit 
Steinmauern umnommenen Burgen des mittelalterlichen 
Ungarns.24 Die Erbauer der Burg waren die Mitglieder der 
Sippe Aba. Die Burg wurde vor 1235 vom König erwor-
ben. Sie spielte in den Jahren 1260 in den Kämpfen zwi-
schen dem König und seinem Sohn eine bedeutende Rolle. 
I m Jahre 1270 gelangte die Burg in die Hände eines 
Großgrundbesitzers. I m 14. Jh . gehörte sie wiederum dein 
König. 1389 erhielt die Familie Perényi die Burg, die diese 
Familie bis 1567, bis zu ihrem Aussterben im Besitze hat-
te. Die Burg führte zu dieser Zeit- nicht die Funkt ion 
einer Residenz aus, so ndern war Mit telpunkt eines Guts-
beSitzes und zugleich auch einsicherer Aufbewahrimgsort. 
für die Wertsachen der Familie. Später kam die Burg 
in den Besitz der Báthory-, sodann der Nádasdi-Familie. 
I m Jahre 1676 winde sie vom kaiserlichen Militär völlig 
zerstört.8 

Die archäologische Forschimg im Jahre 1977 war 
nur eine partielle: zu einer völligen Erschließung ist es 
nur im nordöstlichen Teil der Burg gekommen, anderswo 
forschte man nur mit Suchgräben nach den völlig zerstör-
ton Gebäuden (Abb. 8). Unseren bisherigen Kenntnissen 
nach war die an einer 500 m hohen Felsenspitze erhobene 
und nur durch in die Felsen eingehauene Stiegen annäh-
bare Bergburg in ihrer ersten Form von unregelmäßigem, 
ovalem Grundriß. Die aus an Ort und Stelle gewonnenem 
gebrochenem Stein und mit Verwendung von nur wenig 
Tuff erbaute, 150 cm breite, im Vergleich zum inneren 
Niveau 5 — 6 m hohe, mit einem Mordgang versehene 
Burgmauer war am nordöstlichen Teil von einem einfa-
chen Burgtor durchbrochen, das später eingemauert wur-
de, doch kamen seine Reste im Laufe der Forschungen 
ans Tageslicht. Das erste Wohngebäude stand in der 
südwestlichen Ecke, die Burg aus dem 13. Jh . ver-
fügte — ähnlich den übrigen Burgen — über keinen 
eigenen Turm.26 Im 14 — 15. Jh . , zu einem näher nicht 
bestimmbaren Zeitpunkt wurde im Osten der Torturm 
erbaut (Abb. 4). 

Der Bau des nördlichen Teiles des Palastes, wie auch 
die Errichtimg eines Wirtschaftsgebäudes läßt sich an 

die Familie Perénvi binden, die in nicht letzter Reihe 
auch Erbauer der Kapelle war. (Abb. 3, 7). Der zwischen 
den Jahren 1450 — 70 erbaute, außerordentlich reich ge-
schmückte, mit Tuff bedeckte Kapellenraum wurde an 
die Außenseite der Burgmauer angebaut und ruht 
auf einem Unterbau, der als Keller benutzt wurde. 
Den Kapellenraum konnte man aus dem Palastflügel 
erreichen. In der ersten Hälfte des 16. Jh s wurde unter 
der Führung von Alessandro da Vedano eine Torbastion 
erbaut (Abb. 6), daneben wurden die Mauer verdickt 
imd im Westen entstand noch ein unterer Vorwehrbau, 
die alle der besseren Verteidigungsmöglichkeit dienten.29 

Das Bild der Burg im 17. Jh . kann aus den erhalten 
gebliebenen zeitgenössischen Konskriptionen festgestellt 
werden. Mit. Hilfe dieser lassen sich die Räumlichkeiten 
des Flügels des Wirtschaftsgebäudes identifizieren, die zu 
dieser Zeit ihre endgültige Form erreicht haben.7 . , 16. Von 
Osten nach Westen gehörte der erste R a u m dem Wirt-
schaftsleiter der Burg (Abb. 14), dann folgte das Backhalts 
mit dem Ofen, die Küche mit den Steingesimsen der Esse 
über dem Herd und schließlich das Haus der Sekretäre 
(Abb. 15). Aus dem letzten ist nur das an die Burgmauer 
später hinzugebaute doppelte — dem Erdgeschoß, wie 
auch der Etage gleichfalls dienende — Abort erhalten 
geblieben (Abb. 5). 

Die genaue Zeitbestimmung der zum Vorschein ge-
kommenen mittelalterlichen Keramik ist äußerst schwer 
(Abb. 17). Während die glasierten Tongefäße aus dem 
16 17. J h . eine im Land allgemein verbreitete Form 
zeigen, ist das Auseinanderhalten der unglasierten Topf-
fragmente vorläufig noch nicht möglich. Außer den mit-
telalterlichen eisernen Gerätfunden (Abb. 12) sind in 
besonders großer Monge auf die zweite Hälf te des 16. 
Jhs imd auf das 17. Jh . datierbare Ofenkacheln zum 
Vorschein gekommen (Abb. 9 —11, 13). Auch bedeuten-
dere gotische und renaissancezeitliche, bearbeitete Stein-
reste wurden gefunden, die ohne Ausnahme aus Tuff 
gemeißelt waren (Abb. 16). Die Bearbeitung der Funde ist 
im Gange. Die Forschung wird parallel mit der Herstel-
lung der Ruinen wahrscheinlich in den folgenden Jahren 
fortgesetzt. 

J. Cabello—I. Feld 

29 Déthsy M. I maestri cinquecentesclii del castello di 
Sárospatak. = Acta Technics Academiae Hung. 67 (1970) 
105—124. Hasonló bástyákat Egerből, Sárospatakról, Sik-
lósról és Egervárról ismerünk ebből az időből. Lásd Oerô 
L. i. m. megfelelő helyei. 

30 Hasonló, hulladékos hamuréteget a csővári vár 

konyhájában lehetett megfigyelni: Feld I. i. m. 229. A 
magas, nyi to t t kürtő a Somlói vár konyhájában maradt 
fenn. 

31 Tanulmányunk rajzait Piseh Ildikó és László Csaba 
készítették. I t t köszönjük meg lektoraink, Holl Imre ós 
Parádi Nándor értékes tanácsait . 
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S Z E M L E 

MOZSOLICS AMÁLIA KÖSZÖNTÉSE 

Idestova negyvenöt esztendeje, hogy 1935. december 
13-án, a bécsi Tudományegyetem falai között egy fiatal 
régésznő sikerrel megvédte doktori disszertációját. Olyan 
idők voltak ezek, amikor a tudós nő fogalma meglehetősen 
szokatlanul hangzott szakmai berkekben, de Mozsolies 
Amália mitsem törődve az előítéletekkel, nagy ambícióval 
indult neki a tudománynak, S az akkor huszonöt éves 
rógészdoktornő egy életre elkötelezte magát a szakmával. 

Doktori vizsgáit követően visszatért hazájába, pedig 
ot t nem sok jó, s nem valami tág perspektíva fogadta. 
1939 —1940-ben a Magyar Nemzeti Múzeum díjtalan 
gyakornoka volt, majd egy ideig Szombathelyen teljesí-
te t t szolgálatot. 1941 és 1944 között, a második világhá-
ború éveiben Kolozsváron, az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
tudományos munkatársa volt, S innét került vissza im-
már végleges munkahelyére, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Régészeti Osztályára. Közel harminc esztendős aktív te-
vékenység után 1973-ban, mint a Múzeum tudományos 
főmunkatársa, az őskori gyűjtemény vezetője vonult 
nyugállományba. Nyugállományba vonult, hogy még 
nagyobb lendülettel szentelhesse életét kedvenc időtölté-
sének, a tudománynak. 

Mozsolies Amália élete szorosan összeforrt egyrészt a 
Magyar Nemzeti Múzeummal, másrészt a magyarországi 
bronzkor kutatásával. Bíztató próbálkozások után tulaj-
donképpen az ország első múzeumában bontakozott ki 
később nemzetközi hírűvé vált tudományos munkássága. 
Az érdekek kölcsönösek voltak: a Múzeum rangot adott a 
régésznőnek, aki viszont tudományos tekintélyt szerzett 
intézményének. A sokat ígérő, s sokat be is váltó szimbió-
zis következményeként a hazai bronzkor kutatása m a 
már nehezen művelhető Mozsolies eredményeinek figyel-
men kívül hagyásával. 

Életének egyetlen ambíciója maga a tudomány; 
szándéka határozott: a magyarországi bronzkor műve-
lése, ú j kutatási eredményükkel való gazdagítása. Szinte 
szimbolikus értelműek első szakmai megnyilvánulásai: 
1937-ben, a Vasi Szemle hasábjain már a dunántúli bronz-
kor kialakulásáról ír, s ezokben az években a korai bronz-
kor történeti kérdései foglalkoztatják. Cikkei jelentek 
meg a Vuéedol-lajbachi kultúra magyarországi leleteiről 
(1940, 1945), a kisapostagi urnatemetőről (1942), s egy 
igen fontos, kutatási irányt meghatározó tanulmány, 
melyben megérezte a hazai korai bronzkor alakulásának 
egyik legjelentősebb kérdéscsoport ját, a „Steppei hagyo-
mányok a magyarországi bronzkorban" (I94G —1948). 

Már az első pillanattól érdeklődésének előterébe ke-
rültek a bronzkori kronológia kérdései. 1943-ban Kolozs-
váron jelent meg könyvecskéje a magyarországi bronzkor 
kronológiájáról. Egyik legjelentősebb ásatása, melyre 
1948-ban, talán legismertebb bronzkori lelőhelyünkön, 
Tószegen került sor, olyan leleteket, megfigyeléseket 
eredményezett, melynek lényege ugyancsak a rétegtan, 
kronológia (1952). 

Ezek az évek egyébként is a magyar régészet talán 
legnehezebb időszakát jelentették; az egykori Dunapen-
telón új, szocialista város ós ipari központ épült, mégpe-
dig a régmúlt emlékei fölött. Menteni kellett a leleteket, s 
Mozsolies Amália az elsők között volt, akik nehéz körül-
mények között a feltárásokat végezték. Nem véletlen, 
hogy éppen ebben az időben nyertek újabb lendületet a 
bronzkori kutatások is. Kisebb-nagyobb tanulmányainak 
egész sora látott napvilágot tollából: a velemSzentvidi ós 
a rokon aranyleletekről (1950), a bellyei uranykarperecről 
(1951), az agancs- és csontzabiákról (1953) és a hallstatt-
kori sisakokról (1954) stb. Majd e sorozat betetőzéséül 
tette közzé a bronzkori nagy vándorlásról írott tanulmá-
nyát, amelyben megteremtette a magyarországi halomsí-
ros kutatás történeti alapjait. Az általa elhatárolt В III 
bronz raktárleleteinek összevetése a teli-telepek pusztu-
lási rétegeivel a hazai későbronzkor ú j szemléletű körül-
határolását is jelentette (1957). 

A „Große Wanderung" közzétételét követően Mozso-
lies Amália munkássága alapvetően a közép- ós későbronz-
kor bronz- és aranyleleteinek korpusz-Szerű gyűjtésére 
irányult. Ezzel hazai kutatásunk igen régi, Hampel óta 
meglevő adósságát törlesztette, s törleszti ma is. Ugyan-
akkor nem maradt hűtlen régi, kedvenc témájához, a 
kronológiához sem, amint ezt számtalan, kül- és belföl-
dön egyaránt megjelent tanulmánya bizonyítja. 

Nem szabad elfelednünk, hogy Mozsolies Amáliát, 
mint a Magyar Nemzeti Múzeum őskori gyűjteményének 
kezelőjót igen komoly, múzeológiai munkákból adódó fela-
datok is terhelték. Erdemei elvitathatatlanok a gyűjte-
mény rendbetételében, s többek között neki is köszön-
hető, hogy a Sok évtizedes ásatási anyagok feldolgozásá-
val az egyik legjobban rendbetartott , s ezzel együt t leg-
használhatóbb őskori raktár a Magyar Nemzet i Múzeum-
ban található. 

Számára a szakmai karrier egyenlő volt tudományága 
lehető legmagasabb szintű művelésével. Alapvető köve-
telményként támasztotta saját maga számára a precíz for-
rásközlést., melyet többnyire mértéktartó kiértékelés kö-
vetett; soha nem volt híve a merész hipotéziseknek, s 
elsődleges célja a források és adatok komplex módon való 
közreadása volt, s ennek érdekében nem riadt vissza az 
éles szakmai vitáktól sem. 
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A ha tvanas és hetvenes évek szintézisei Számára a 
tudományág legmagasabb régióit jelentették. Még 1958-
ban elnyerte a kandidátusi címet, majd az 1967-ben meg-
jelent В I I I korú kincsek korpuszkötete u tán a régészet-
tudományok doktora lett . А В IV forrói ós ópályi névvel 
jelölt kincseinek monográfiája világosan meghatározta 
kutatásának további i rányát (1973). Az elmúlt évek tanul-
mányai m á r az újabb depot-kötetek előkészítését, a 
későbronzkori kronológia kérdéseinek tisztázását szolgál-
ták. Nem véletlen, hogy kutatási eredményei komoly 
nemzetközi érdeklődést keltenek, s ennek jeléül már eddig 
is számos külföldi előadás megtartására, külföldi szakla-
pokban való publikációkra való felkérés érkezett címére. 
Előadásokat tar tot t Csehszlovákia, Jugoszlávia, Itália, 
Ausztria és az NSZK egyetemein, kongresszusokon, 
társaságok előtt Csehszlovákiában, Komániában, NDK-
ban, Jugoszláviában, I tál iában, NSZK-ban stb. 

Nemzetközi megbecsülését számos tudományos intéz-
ményi tagság dokumentálja, fgy tagja a firenzei Ist i tuto 
Italiano di Preistoria e Protostoriának, a jugoszláv Régé-
szeti Társulat tiszteletbeli tagja, a Deutsches Archaeologi-
sche Inst i tut levelező tagja, s végül aktív résztvevője volt 
az őskori kongresszusokat szervező Conseil Permanent-
nak. 

E rövid köszöntés természetesen nem teszi lehetővé, 
hogy Mozsolics Amália életművéről, eddigi tevékenységé-
ről átfogó ismertetést adjunk, s munkásságának csak 
egy-egy érdekesebb részletét vil lanthattuk fel. Reméljük, 
hogy ezzel sikerült felhívnunk a figyelmet egy mai töret-
len, sajátos szakmai műhely magasszintű eredményeire, 
őszinte szívvel kívánjuk, hogy terveinek maradéktalanul 
eleget téve munkálkodhassék tovább bronzkori kutatá-
saink gazdagításában. 

Kőszegi Frigyes 

KÖSZÖNTJÜK DERCSÉNYI DEZSŐT 

I 

Ma nincsen olyan szakma, amelynek tevékenysége 
magába zárkózhatna, amely akár szellemi, akár gyakor-
lati téren figyelmen kívül hagyhatná a közeli, de a távo-
labbi rokonszakmák eredményeit, törekvéseit. Ez a ko-
runkra annyira jellemző összetettség mégis r i tkán halmo-
zódik fel egyetlen kulturális területen oly nagy mértékben 
mint a műemlékvédelemben. Magáról a folyamatról, an-
nak alakulásáról, szétágazásáról és hazai megjelenéséről 
nemrég látot t napvilágot az a szemrevaló kis könyv, a-
melynek szerzője éppen a hetvenedik életévét betöltött 
Dercsónyi Dezső. Az előadás közvetlen, személyes hangja 
és a mondanivaló sodró lendülete jól beleillik a ,,Gyorsuló 
idő"-ről elnevezett sorozatba, melynek egyik legújabb 
kötete Dercsényi e műve. A mai magyar műemlékvédelem 
beépítése az állami jogrendbe, korszerű szervezetének 
megteremtése lett az a szilárd alap, amelyre ráépülhetett 
fokozatosan ugyan, de egyre gyorsuló mozgással, egyre 
differenciáltabban a tevékenység társadalmilag is indo-
kolt, mind inkább táguló ta r ta lma: a védelem hatósági, 
helyreállítási, feldolgozási és közzétételi irányaiban. 
Mindezzel párhuzamosan a magyar műemlékvédelem szer-

vesen beleépült a nemzetközi fejlődésbe, annak aktív ré-
szesévé vált. Ebben s nem egyszer részleteikben is Der-
csényi Dezső vezető szerepet vitt és töltött be, de talán 
művészettörténészként szívéhez legközelebb a tudomá-
nyos kutatás állt és áll. Ezzel indult nem mindennapi 
ú t j á r a egyetemi tanulmányai befejeztével s a tevékenysé-
gét soha nem szakítot ta meg, állandóan fejlesztette. így 
vált a középkori művészettörténetnek egyik nemzetközi 
szinten is elismert hazai vezető szakemberévé.Tudományos 
ku ta tó és ismeretterjesztő munkásságát erősen befolyá-
solta a műemlékvédelem mind tartalomban, mind mód-
szerben. Az Árpádkor építészete és ehhez szorosan kap-
csolódó egész művészete egy egész hosszú életre magához 
láncolta. Ehhez a inűem lék védelem nemcsak bő forrást 
fakasztot t számára, maga is tevékenyen résztvett a föld 
színéről eltűnt értékesebbnél értékesebb emlékek fel-
tárásában. Az esztergomi királyi palota ásatásaiban még 
nem kap vezető szerepet, de a székesfehérvári királyi 
bazilika eredményes felkutatása elsősorban az ő nevéhez 
fűződik s a sok száz kiváló művészi színvonalú kőemlék 
máig élő kiállítása ós mintaszerű feldolgozása csakúgy. 
Dercsényi a feldolgozás módszerében is szinte négy évti-
zede mintát adott a korszerű középkori kőtárral kapcsola-
tos tudományos feladatok színvonalas megoldására. A fel-
szabadulás után évekig irányította a háború következté-
ben megakadt régészeti feltárásokat a visegrádi királyi 
palotában. Ez egyik legkiemelkedőbb középkori művészi 
központunk műemlékeiről az ő tollából jelent meg a leg-
korábbi, tudományos eredményekre felépített, ismeret-
terjesztő kiadvány, amely Gerő Lászlónak a budai várról 
írt kiskönyvével együtt méltán tar tha tó a „Műemlékeink" 
sorozat színvonalat adó megindításának. Székesfehérvár 
és Visegrád már jelzi Dercsényi Dezső munkásságának a 
régészet gyakorlatába való bekapcsolódását s ha ez ilyen 
formában nem is folytatódott , annál inkább a műemlék-
védelem egészének a régészettel való szoros együttműkö-
désének kiépítésében. Szorgalmazta és elősegítette az 
Országos Műemléki Felügyelőség sa já t régészeti csoportjá-
nak kifejlesztését, de e mellett mindig ügyelt az egész mú-
zeumi terület régészeivel való együttműködés még a 
Múzeumok és Műemlékek Országos Központja idejére 
visszanyúló hagyományainak fenntartására és tovább-
ápolására. Nem egyszer tornyosultak nehézségek с törek-
vések elé, mégis kétségtelenül megállapítható, hogy hosz-
szú távon á t sikereseknek bizonyultak. Több mint egy 
évtizeden át képviselte a MTA Régészet i Bizottságában a 
műemlékvédelem érdekeit. E körülmény is hozzájárult 
ahhoz, hogy a Felügyelőség elvi és gyakorlati munkájá-
ban a régészeti szempontok általában bővebben érvénye-
sültek mint ahogyan azt a helyreállítások szűkebb mű-
szaki és építészeti szempontjai megkívánták. E kénysze-
rű kisebb-nagyobb kompromisszumok között húzódó 
régészeti eredmények természetesen nemcsak ömnaguk-
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bun, hanem végső soron a helyreállítandó műemlék szá-
mára is ér téket jelentettek. A régészet és a műemlékvé-
delem közvetlen érdekei között mindig vannak vagy 
legalábbis lehetnek ellentétek. Dercsényi Dezső kétségte-
len érdeme, hogy ezek soha nem váltak uralkodóvá, sőt 
mindkét oldal számára hasznot is jelenthettek. A fenti 

megállapításokat egyértelműen erősíti meg az az örven-
detes tény, hogy a magyar régészet e második évszázadát 
járó patinás folyóirata a maga részéről is baráti köteles-
ségének t a r t j a a 70 éves tudós ünnepélyes köszöntésót és a 
hazai régészek jókívánságainak őszinte tolmácsolását. 

Entz Géza 

LÁSZLÓ GYULA HETVEN ESZTENDŐS 

A magyar szellemi élet legjobbjai 1943-ban Balaton-
szárszón találkoztak az ifjúsági csoportok, a Parasztszö-
vetség, a szervezett munkásság küldötteivel. Még javában 
tombolt, a háború, (le az előadók már a jövő lehetőségeit 
fürkészték. Többségük nyíl tan hangoztatta, hogy a nagy 
világégés u tán merőben ú j arculatú, szocialista Magyar-
országnak kell születnie. E válságos időkben a szárszói 
táborozás elsődleges célja — Balogh Edgár találó szavai-
val — a „szellemi honvédelem" volt. Népi műveltségünk 
értékeit kellett a hazug eszmékkel szemben felmutatni, 
mindazt, ami a múltunkkal, hagyományainkkal való azo-
nosulást élesztheti. A népi műveltség gyökereiről, az ált a-
la kidolgozott „régészeti néprajz" lehetőségeiről, eredmé-
nyeiről adot t áttekintést — a szárszói beszámoló szerint 
lenyűgöző előadásban a kolozsvári Bolyai Egyetem 
magántanára , László Gyula. Ez a módszer a temetőkép-
ből indul ki, és a sírok egymáshoz való viszonyából az 
élők közösségére von le tanulságokat . Elemzi a sírkópet 
is, és ezen át jut el a tá rgyak rendeltetésének meghatáro-
zásáig, a bennük sűrűsödő emberi munka és tapasztalat 
értékeléséig, díszítményeik értelmezéséig. A temetkezési 
szokások rendszeréből pedig az egykoriak világképét, 
holt korok eleven életét képes megjeleníteni. A tudós 
közéleti felelőssége munkál beimo, amikor az ár ja kultúr-
fölény liangoztatóival Szemben felmutatni törekszik a 
styeppoi népek sajátos, semmivel sem alsóbbrendű mű-
veltségének valódi értékeit . 

László Gyula ekkor mindössze 33 esztendős, de már 
hatalmas munkásság áll mögötte. Pedig életpályája ko-
rántsem nyílegyenes. Festőművésznek készült, 1928 — 33 
között a Képzőművészeti Főiskola növendéke volt, de 
azzal párhuzamosan régészetet, néprajzot hallgatott. Az 
ígéretes tehetségű if jú végül otthagyta a művészpályát, s 
régészetből doktorált 1935-ben. Az indít tatást székely-

földi családjától kaphat ta , pályaválasztásában nagy sze-
repe lehetett édesapja régészeti-néprajzi érdeklődésének, s 
az általa megismert nagy néprajzos nemzedéknek. Alakí-
to t t a szemléletét főiskolai mestere, a festészetben a ma-
gyar tá j i és népi jelleget kifejezni törekvő nagy művész-
apostol, Kudnay Gyula, valamint a kiváló művészettör-
ténész Lyka Károly. A régészek közül Nagy Gézát és 
Pósta Bélát szokták szellemi elődeinek tekinteni; valójá-
ban azonban a kezdő régészre nem annyira a rég elhalt 
nagy példaképek törekvései hatot tak, hanem sokkal in-
kább Nemzeti Múzeum-beli idősebb pályatársaié. Az 
egész népvándorlás korának hagyatékát kitűnően ismerő 
Fett ich Nándortól a tárgyak korszerű közlési módszerét, 
a térben ós időben való széles tájékozódás szükségességét, 
a minták elemzését, a technikában való tájékozódást; a 
magyar őstörténeti ós művelődéstörténeti érdeklődésű 
Zichy Istvántól a magyar múlt megismerése iránti szen-
vedélyt, a dirib-darabban bekerült tárgyak újjáalkotásá-
nak fontosságát, a történeti kérdések komplex megközelí-
tésének módját tanul ja el. Mindazt azonban, amit általuk 
elsajátított , a sa já t egyéniségéből fakadó érzékeny nép-
rajzi ós művészi látásmóddal gazdagítva hasznosítja 
majd dolgozataiban. A tiszta gondolatokat nagy nyelvi 
erővel, szigorúan szerkesztett, szabatos, közérthető, a 
valóságra tapadó, kifejező mondatokkal fogalmazza meg, 
nyelvünk minden szépségét, finom árnyalatát megcsil-
lantva. 

Kezdetben az avarság foglalkoztatja. Talán székely 
eredete is effelé tereli érdeklődését, hiszen maga is úgy 
ta r t j a , hogy a székelyek az avarok maradékai. Egyre-
másra jelennek meg dolgozatai, s hangvételük mindin-
kább egyéni, tanúsí tva, hogy megtalálta helyét, munka-
területét, feladatait. A Nemzeti Múzeumiján bevonják 
az avar vezérleletek (Kunágota, Tépe, Bóesa) tanulmá-
nyozásába, megismerik, hogy e fiatalnak mily kiváló ér-
zéke van a tárgyak újjáalkotásához. Az ő kezében a be-
került apró darabokból hamarosan kard, tőr, tegez, ke-
hely, öv, lószerszám lesz, azaz nevén nevezhető, bemutat-
ható, valóságos tárgy, annak részei és töredékei helyett . 
E tárgyak ma is az ő helyreállításában szerepelnek kiállí-
tásainkban. Még megkapóbb, ahogy a szegény emberek 
sírjaihoz közelít az avarság néprajzáról írt cikksorozatá-
ban. Saját ásatási megfigyelései, az eszközöknek a sírban 
való helyzete ós az azokon észlelt kopásnyomok, vala-
mint a néprajzi párhuzamok alapján következtet az 
egyébként szerény tárgyak rendeltetésére. Már fiatalon 
felfigyel arra a történetileg igen jelentős tényre, hogy az 
avar honfoglalás u tán egy századdal, a 670-es évek t á j án 
keletről egy ú jabb néphullám érkezett a Kárpát-meden-
cébe. Számos dolgozatát, eredményét említhetnénk még, 
de elégedjünk meg annyival: amikor L. Gy. a szárszói 
tábor közössége elé állt, már megjelent, a magyar vagyis 
styeppei nyeregről ós a lovas temetkezésekről írt kötete 
is, a magyar régészet, a régészeti-néprajz máig legszíne-
sebb monográfiája. Méltán szólhatott tehá t saját egyéni 
módszeréről. 

1941-ben alkalma nyílt arra, hogy visszatérjen szülő-
földjére, Erdélybe. Kolozsvárott 1944-től az Egyetem 
nyilvános rendes tanára , s így módjában áll „nemzeti 
régészetünket" művelő, a népvándorlás és a magyar kö-
zépkor időszakában az ő módszerével elmélyedő tanítvá-
nyokat nevelni. Amit Szárszón programként fogalmazott 
meg, immár be is váltotta: több rószfeldolgozás után 
hatalmas monográfiát írt a honfoglaló magyar nép életé-
ről. Mégpedig népkönyvet, nagy hatású, valódi siker-
könyvet. Munkái jelentős visszhangot váltottak ki, lelke-

228 



sedést és ellenkezést egyaránt. Fett ich még 1944-ben 
ismerteti három munkájá t . A Szent György szobor lószer-
számjának vizsgálatát a magyar régészet legkiemelke-
dőbb teljesítményei közé sorolja. A legnagyobb elismerés-
sel szól nyerges könyvéről is, amelyet mind a nemzetközi 
régészet, mind a magyar művelődéstörténet szempontjá-
ból igen jelentős alkotásnak tar t . A honfoglaló magyarok 
művészetének megítélésében azonban szembekerülnek; 
az o t t vitatott kérdésekben szinte kivétel nélkül L. Gy. 
igaza bizonyosodott be. 

Bár a bonfoglalókról írt összegezése még nagyobb 
vihart kavart, maradandó értékeinek legjobb bizonysága, 
hogy ,,A honfoglaló magyar nép élete" e korról való 
ismereteinknek még ma is nélkülözhetetlen tárháza (csak 
sajnálhat juk, hogy részletes tá rgymuta tó nem készült 
hozzá). Történettudományunk is vallja, hogy a nagycsa-
lád az akkori termelési viszonyok közepette a legtermé-
szetesebb egység lehetett; a levirátus (sógorházasság), a 
többnejűség, a szeniorátusi öröklési rend egyaránt bizo-
ny í t j a gyakoriságát. A nagycsaládok felbontására István 
királynak kellett rendelkezést hoznia. A nagycsaládi te-
metkezési forma kizárólagosságát azonban L. Gy. már 
o t t sem vallotta; könyvének tévedéseire pedig legvilágo-
sabban ő maga utal t . 

L. Gy. az ostromot Pest környékén vészelte át , de 
amint tehette, ismét Kolozsvárott termett , hogy foly-
tassa nevelő munká já t . Több szép tanulmányt írt ekkori-
ban az ősi hitvilág kérdéseiről (a táltos tudású ördöngös 
kocsis történetéről; az avarok világképét megjelenítő 
mokrini tégely karcáról; a magyarszentpáli pillórfő sze-
mérmetlenül magátmutogató — a templomi szentséget 
védő — boszorkányalakjáról). 

1949-ben visszatérni kényszerül Budapestre. A mú-
zeumi központ munkatársa, majd 1952-től az MNM akkor 
alakuló Középkori Osztályának vezetőjo lesz. Katedrá t 
azonban Budapesten nem kapott . 1950-től L. Gy. hivatali 
lekötött ségei mellet t az egyetemi oktat ásnak nem viszony-
lagos függetlenségét., hanem inkább nyűgeit, a gyakori 
óraadást vállalta, mert mindenekelőtt tanárnak vallotta 
magát . Tőle hallgattunk magyar etbnogenezist, magyar 
ősköltészetet, népvándorlás ós honfoglalás korát, Árpád-
kori ós középkori régészetet ós néprajzot. 

Színes, hatalmas anyagismeretről ós a felfedett ösz-
s-zefüggések alkotó társításáról tanúskodó, nagy sugalló 
erővel telített órái örökre emlékezetesek maradtak. S 
amint tudom, nemcsak nekünk, legelső, immár legidő-
sebb pesti tanítványainak, hanem mindazoknak, akiket 
a későbbiek során nevelt. Mondandóit tiszta vonalveze-
tésű rajzokkal kísérte, a cóhbeli művész kitűnő formame-
móriájával bármit (a legbonyolultabb eszközt, felszere-
lési tárgyat , viseletet, térképet) a legnagyobb könnyed-
séggel vetett a táblára, hogy a téma megértését elősegítse. 
Valódi pedagógus volt: nem pusztán ismereteket igyeke-
zett belénk plántálni, de magatartásra is taní tot t , legin-
kább arra, hogy a tudományban alázatra, az életben pedig 
t iszta emberségre lesz szükségünk a helytálláshoz. Belénk 
ol to t ta a szülőföld szeretetét, a hazához-nóphez való kö-
tődést , azt a meggyőződóst, hogy nincs külön értelmiségi 
ú t , a néppel kell együtt baladnunk örömében-bánatában 
osztozva. 

E tanítás belénk ivódott: alig tudok tanítványáról, 
aki elhagyta az országot. Soha nem erőltette eredményei 
felmondását, inkább módszere-látásmódja elsajátítását 
követelte meg, vagyis azt, hogy a kérdéseknek minél 
árnyalt.abb-gazdagabb megoldására törekedjünk. 

A Nemzeti Múzeum L. Gy. vezette Középkori Osz-
tá lya lett a középkori kutatások egyik vezető műhelye: 
megkezdik a X—XI . századi hagyaték országos gyűjté-
sét, megindulnak a honfoglalás- és Árpád-kori település-
feltárások, a zalavári ásatások, az osztályon dolgozó 
ki tűnő kutatók: L. Gy., id. Fehér Géza és Méri Is tván 
irányításával. A magyar múzeumügy ekkor L. Gy.-nak 
nagy hasznát lá t ta : a háború utáni első modern szellemi-
ségű, oktató-tanító jellegű kiállítások rendezésének hős-
kora az 50-es évek mind a Nemzeti Múzeumban, mind 
vidéken. E kiállítások a történeti fejlődés menetét, a 
különböző korok mindennapi életét kívánták megjelení-
teni, hogy a történelmi szellemű gondolkodást előmozdít-

sák. A Szándék nemes, ám a pénz kevés. A szükséges gra-
fikai munka megfizethetetlen lett volna, ha nincs a szak-
mában L. Gy., aki hivatalból, legfeljebb a napidíjért jár ja 
sorra a készülő kiállításokat, s a tőle megszokott gyorsa-
sággal a tárlók hát lapjára odafesti a temető vagy telep 
térrajzát, a különféle objektumok helyreállítását, az elő-
került eszközök készítósmenetét és használatát szemlél-
tető ábrát , megjeleníti a viseletet, sőt egész életképekkel 
akár a nép mindennapjai t . A 60-as évekig az ő kezemun-
ká já t lá tha t tuk szinte mindenütt , szerte ez országban. 
Még a magyarázó feliratok megfogalmazásában is segít 
kollegáinak: tömörít, árnyalja-csiszolja, szabatossá és 
vonzóvá teszi а szöveget. Az akkoriban árusított kis 
múzeumi füzetek közül is többet ő ír. 

Sokoldalú hivatali-egyetemi elfoglaltsága mellett L. 
Gy.-nak könyörtelen időbeosztással lehetett csak tudo-
mányos inunkét végeznie. Múzeumi korszakában több 
fontos dolgozatot ír (a mártélyi avar szíjvégről, a magya-
rok íjtegezéről, közzéteszi a nagyszentmiklósi avar kincs-
ről készített, jegyzeteit), de 1951-ben lezárja az avar kor-
szakról készített terjedelmes monográfiáját is. Ennek első 
részében a honfoglalókkal kapcsolatban már alkalmazott 
temetőelemzési módszerrel dolgoz, fel 5 nagy avar teme-
tőt . A munka második részében a bócsai avar fejedelmi 
sírleletet ismerteti, de egyúttal számbaveszi ós újraérté-
keli a többi fejedelmi és vezéri sírt is, hogy — a nomád 
társadalmi szervezetnek az eddigieknél alaposabb isme-
retében — az avar uralmi rend lényegét megvilágíthassa. 
Könyvét sokáig hevertették, amiben jórésze lehetett an-
nak, hogy változatlanul aggályosan és fenntartással 
Szemlélték temetőelemző módszerét. A könyv kiadását 
végül vita előzte meg 1954-ben. A bírálók általában a régi 
tárgytörténeti régészet szemszögéből értékelték a mun-
kát, ahelyett, hogy ú jabb temetők hasonló társadalom-
történeti szempontú értékelésével kísérelték volna meg a 
maguk eredményeit az övével szembesíteni. A könyv 
végül 1955-ben napvilágot látot t és méltán a ra to t t sikert . 
Aligha van a világon a korszakkal foglalkozó olyan kiad-
vány, ahol nézeteit, ki tűnő rekonstrukciós rajzait ne idéz-
nék; s avar temetők feldolgozásánál i t thon is irányadó 
lott L. Gy. módszere. 

1956-ban László Gyula ismét megkapta professzori 
kinevezését, s ezentúl az ifjúság nevelése mellett a nyu-
godtabb alkotó munkának szentelhette idejét. Meg kell 
elégednünk azzal, hogy it t már a szakmabeliek által 
amúgy is jól ismert — nagysikerű önálló régészeti kötetei 
közül csak a jelentősebbeknek címeit, sorakoztat juk fel; 
értékeik vázolására már nincs terünk: Őstörténetünk leg-
korábbi Szakaszai (1961); Hunor ós Magyar nyomában 
(1967); Az ősember művészete (1968); A népvándorláskor 
művészete Magyarországon (1972) — számos idegen nyel-
ven; A honfoglalókról (1973); Vértesszőlőstől Pusztasze-
rig (1974); A nagyszentmiklósi kincs (1977); Régészeti 
tanulmányok (1977); A „kettős honfoglalás" (1978); 
„Emlékezzünk régiekről . . ." (1979) — 14.0 ezer példány-
ban. 

I t t , az Értesítőben csak a régószprofesszor L. Gy.-ról 
esett szó; nem muta tha t tuk be a műtörténészt, több mű-
vészeti monográfia szerzőjét, az avatott műkrit ikust , aki 
számtalan képzőművészt móltat értően, az alkotó mű-
vészt, aki fest., rajzol, mintáz, farag, fát-linoleumot metsz; 
a kóziratgyfijtőt; a varázslatos előadót, aki fáradhatatla-
nul jár ja az országot és a külföldet, hogy gazdag tudásá-
val hallgatóit elkápráztassa. Nem szólhattunk magáról az 
emberről, a mában élő, minden fontos jelenségre rezdülő 
lényéről, arról a filozófiában, óletbölosességben palléro-
zott elméről, amely lelkesedik zenóért, költészetért, iro-
dalomért, csalhatatlan ítélettel választva ki a legújabbak 
közül is a valódi értéket. 

Rácsodálkozhatunk a múló időre, hogy a mi fiatalos, 
minden ú j ra oly fogékony Mesterünk immár 70 éves. A 
nevelő, az idősebb barát iránti tisztelettel járul junk elébe, 
és igaz szeretettel szorítsuk meg a kezét a régmúlt korok 
látnokának, nemes gondolatok sugallójának, és kíván-
junk neki termő őszt, gazdag betakarítást. Folytassa 
önmaga megvalósítását zavartalanul és teljesedjék még 
teljesebbé gazdag élete. 

Dienes István 
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NAGY TIBOR 70 ÉVES 

Bármely pályán eltöltött ötven év múltán érdemes 
megállni, s visszatekinteni a megtett ú t ra . Különösen 
szükséges az ilyen felmérés egy kizárólag munkával, ku-
tatással telített élet esetében. Nagy Tibor 1910. november 
4-én született, ez évben ünnepli születésének 70., munkás-
ságának 50. évfordulóját . . . 

Pályája már egyetemista korában ígéretesen indult, 
téma-választásában valószínűleg Pécs is meghatározó sze-
repet játszott; a genius loci légköre valósággal sugalmazta 
a kezdeti lépéseket. Sopianae régészeti hagyatéka, Gosz-
tonyi műszaki-műemléki tevékenysége, Kerényi vallásfi-
lozófiai elmélkedései, a Szent István évforduló lázas elő-
készületei talán együttesen fordították a történelem sza-
kos hallgató Nagy Tibor érdeklődését az ókeresztény kor-
szak felé. I. Constantinus valláspolitikájával foglalkozott, 
ebből a témából írta első tanulmányait . A jól sikerült in-
dulást komoly bíztatások támogatták. A római és a ber-
lini Akadémián, a legkitűnőbb könyvtárakban és külön-
böző országokban t e t t tanulmányutakon gyűjthetet t 
anyagot készülő disszertációjához. Nagy Tibor doktori 
értekezése: A kereszténység története Pannóniában, ma 
- negyven év elteltével is — alapvető munka, s ami 

talán még ennél is rendhagyóbb, — izgalmas olvasmány! 
Lendületesen felvázolt, mai szóhasználattal, feszes mű. 

A pannóniai kereszténység története 1939-ben m á r 
Pesten jelent meg a Dissertationes Pannonicae sorozat-
ban. Nagy Tibor 1935 — 37 között a budapesti egyetem 
asszisztense, docens 1948-tól, megbízott egvetemi t aná r 
1949-1952 között, kandidátus 1952-től. 

1947 — 1949 években az Antiquitas Ifungarica c. fo-
lyóirat szerkesztője. 

1938-ban Nagy Tibor a fővárosi múzeumhoz kerül s 
ettől kezdve 35 éven á t munkássága szorosan kapcsoló-
dot t Budapest múl t j ának a tanulmányozásához. Nagy 
Lajos halála után 1948 1952 között a Fővárosi Régé-
szeti ós Ásatási Intézet vezetője lett. A Budapesti Törté-
neti Múzeum Ős- és Ókortörténeti Osztályának osztály-
vezetője 1957 —19(il között, ugyanott a Római kori 
Csoport vezetője 1962-ben. Nagybudapest területén régé-
szeti feltárásokat végzett és irányított- az őskortól a ma-
gyar honfoglalás koráig terjedő időszakon belül 1938 — 
1973 között. Legjelentősebbek a limes-kutatáshoz kap-

csolódó ásatásai: az albertfalvai ala táboré, az Óbuda1 

legios táboré és a szentendrei cohors táboré. 
A Budapesti Történeti Múzeumban betöltött mun-

kaköre ós az egyetemi oktatásban elnyert feladatai kiemel-
ték a későantik korszak tanulmányozásából. A paleolíti-
kumtól a magyar honfoglalásig a történelmi korok min-
den lépcsőfokára feljutott . Szinte lépésről-lépésre követ-
hető, amint tudása térben és időben tágult . A régészet 
terén polyhiszt-orként emlegetik a műfa j bámulatot keltő 
szakirodalmi ismerete miatt . Ma talán az egyetlen magyar 
kutató, aki a történelem szélesebb skáláján folytatott 
hitelesítő ásatásokat ós jelentetett meg kiértékelő tanul-
mányokat. Kuta tás i módszerében ötvözi az epigráfia, a 
stíluskritika, a szövegmagyarázat módszereit. Célja min-
dig azonos: egy-egy adott történeti probléma mennél 
részletesebb kifejtése, akár a pannóniai limes problémái-
ról, akár Budapest őskoráról, az avarok dunántúli meg-
településéről, vagy Aquincum municípiumának legkorábbi 
lakosságáról van szó. 

Vallástörténet, hadtörténet , művészettörténet, tele-
püléstörténet, etnikai probléma és prosopográfiai értéke-
lés szerepel tudományos munkásságának több mint száz 
dolgozatot számláló listáján. Köztük két fontos összefog-
laló munka említhető Budapest történetének az őskortól 
a honfoglalásig terjedő korszakáról (az 1962-ben Horler 
Miklós szerkesztésében megjelent Budapest Műemléki 
Topográfia bevezető tanulmánya és az 1973-ban Gyalmos 
János gondozásában megjelent Budapest Története első 
kötet, első fejezete). Nagy Tibor ezekben az átfogó, nagy 
irodalmi apparátussal készült összefoglalásokban igyek-
szik legyőzni a bőség zavarát , mégis érezhető, hogy — 
amint arról a jegyzet-anyagban lépten-nyomon tudósít 
—, egy lényegesen nagyobb lélegzetű, önálló monográfiá-
nak csupán az összefoglalt változatát kaphat tuk. Remél-
jük, hogy az eredeti kézirat- is megjelenik rövidesen ! 

A múzeológus tevékenysége akkor teljes, ha ismere-
teit, ú j kutatási eredményeit közérthető formában össze-
gezve, a közönségnek is tovább tud ja adni. Nagy Tibor 
ezt a feladatot is igényesen fogta fel és valósította meg: 
három, munkatársaival rendezett kiállítása (1947-ben a 
Károlyi palotában, 1959-ben a Vármúzeum Szenthárom-
ság téri épületében ós 1962-ben az Aquincumi Múzeum-
ban) és a bemutatást értelmező vezetők (Contra- Aquin-
cum erődje a Március 15-e téren 1957; Budapest története 
az őskortól a honfoglalásig — Póczy Klárával ós Schreiber 
R.-val 1960; Aquincum, — Ürögdi Gy.-gyel 1962), mind 
az érdeklődő látogatónak, mind a szakembernek ú j isme-
ret-eket nyú j to t t . Ugyanez mondható a közművelődést 
szolgáló ismeretterjesztő kiadványról: Kréta —Mykéné 
művészete c. 1962-ben (Gondolat kiadó, Művészettörté-
net sorozat) megjelent rövid összefoglalásáról, melyben a 
tárna minden lényeges kérdésére kitért. 

A liet,ven éves Nagy Tibor régészként, tudományos 
kutatóként bejár ta a pálya legjelentősebb állomásait. 
Részt vett az egyetemi okta tás régész képzésében, muze-
ológusként- foglalkozott ásatással ós közművelődéssel, 
jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti 
Kutatóintézetének a munkatársa . Eredményei révén több 
hazai ós külföldi szakbizottság tagja, évtizedek óta részt-
vesz külföldi kongresszusokon, az UNESCO szervezésé-
ben folyó Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) va-
gyis a Római Birodalom területén fellelhető kőszobrok, 
kőfaragványok, aquincumi kötetét készíti elő. 

Talán a legtöbbet publikáló régész, ennek ellenére 35 
évi szakadatlan terepmunkájának eredményei lényegében 
közöletlenek. Köztük az albertfalvai táboréi is, pedig a 
pannóniai limesszakaszon ez a legteljesebben átkutatott-, 
legtöbb anyagot szolgáltató katonai bázis. A I I—II I . 
századi hadtör ténet további kutatása érdekében nélkülöz-
hetetlen anyag roppant- időigényes feldolgozására talán 
most jut idő és lehetőség. 

Várjuk e további tanulmányokat s a köz érdekében 
végzendő munkához további jó egészséget kívánunk ! 

Póczy Klára 
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RÉGÉSZETI TANULMÁNYÚTON A KRÍMI-FÉLSZIGETEN 

Röviddel ezelőtt alkalmam volt bejárni tanulmány-
út keretében a Krími-félsziget méltán híres romvárosait: 
Eszki—Kerment, Csufut — Kaiét ós Mangupot. Én vol-
tam az első magyar régész, akinek alkalma volt ezeket az 
emlékeket a helyszínen látni. Kalauzaim I. I. Loboda, il-
letve Je. V. Vejmarn régészek voltak, a Krími-félsziget 
leleteinek ós lelőhelyeinek kit űnő ismerői Bahcsiszarájból. 
A Krími-félsziget magyar régészeti szempontból is komoly 
érdeklődésre ta r tha t számot. Egyrészt — mint tud juk 
a IX. sz. 60-as éveiben a honfoglaló magyarok ősei meg-
fordultak ott,1 másrészt a krími gót probléma kérdése 
nem kevésbé érdekes számunkra. Különösen amióta né-
hány éve a félsziget Ukrajnához tartozik, a régészeti 
kutatások nagy lendületet vettek. Az újabb feltárások 
anyagait azonban csak rövid közleményekben publikál 
ták. Közülük az avar kor kutatása szempontjából igen 
fontos a baklai (Szkalisztoje) temető feltárása, melyet Je. 
V. Vejmarn vezetett. Erről még előzetest jelentést sem 
tettek közzé. Az alábbiakban röviden elsősorban a három 
romvárosról szeretnék beszámolni. 

Ezt a három objektumot helytelenül nevezik „bar-
langváros"-nak. Ez az elnevezés onnan ered, hogy a váro-
sok nagyobb része az alagsorok, pincék, vermek és bar-
langtemplomok, valamint temetkezési helyek formájában 
maradt ránk, mivel az egykor fennállott épületek legna-
gyobb része az idők folyamán megsemmisült, elpusztult 
az ostromok során, illetve későbbi korokban építőanyag-
ként I lord ták el falaikat. 

1. Csufut — Kale ( — Zsidó vár) eredeti nevét nem 
ismerjük. A t a t á r időben Kyrk-or volt az elnevezése 
( = Negyven erődítmény), 1321-ben Abulféda említi elő-
ször. Romjai a mai Bahcsiszaráj város közvetlen közelé-
ben állanak, attól alig 3,5 km-re, DK-i irányban. A 
bahcsiszeráji Palotamúzeumhoz tartozik, gondozott és 
igen látogatott műemlék.2 

Nyugat-Európa már korán hírt kapott e városerőd-
ről, mert beszámolt róla Johann Schiltberger müncheni 
író, aki a nikápolyi csatában esett török fogságba (1395), 
majd 1427-ben sikerült onnan hazatérnie.3 Ekkor már a 
városból csak szomorú romok maradtak és csupán annak 
keleti végében ólt egy karaim vallású közösség,4 melynek 
két temploma (kenassza) még ina is áll. Ugyancsak áll 
még A. Sz. Firkovics, híres karaim történettudós és filo-
lógus (1786 — 1874) lakóháza is a város peremén a várfal-
nál. A város egy hatalmas platón feküdt, melyet, egy 
oldalt kivéve, szinte függőleges mószkőfalak határoltak 

• У 

1. kép. Csufut-kale. A város alaprajza 

1 Ld. Györffy Gy. (szerk.) A magyarok elődeiről és a 
honfoglalásról. (Bp.'1958) 54. és 89. 

2 Бахчисарайский Музей—Чуфут Кале. Симферополъ 
1970. A Csufut Kaiéra vonatkozó részt I. I. Loboda írta: 
104—123. 

3 Schiltbergers Reise in der Orient. Szerk. A. J. 
Penzel. München 1814. 100. 

(1. kép). így védőfalat csak az egyik oldalról kellett épí-
teni. À déli hegyoldalban találtak egy korai alán temetőt 
(V. sz. vége — IX. sz. eleje), amelyből több katakombát 
tá r tak fel és tettek közzé.5 Ez a várossal magával nem 
függ össze. 

A régészeti kutatások során a következőket sikerült 
lényegében felderíteni. A várost keresztény alánok építet-
ték, a X. században, korábbi leleteket nem találtak itt.6  

A X I I I . század végére a város 29 hektárnyi területet 
foglalt magába, amelyből 9 hektár be volt építve, a többi 
belső legelőül szolgált, a plató Ny-i részén. Ezen a részen 
a kutatóárokban találtak ugyan későantik és koraközép-
kori leleteket, de városra utaló nyomokat nem.7 

1299-ben a Nogáji t a t á r horda foglalta el a várost és 
javarészt lerombolva. A falak közé ta tár helyőrséget tele-
pítettek. Később, a XIV. sz. végén, illetve a XV. sz. ele-
jén költöztették ide a ta tárok a közelben lakott karaimo-
kat. Ekkor a város területe jelentősen megnövekedett, a 
beépített rósz megkétszereződött. A XV—XVI. század 
fordulóján a lakosság száma kb. 5000 fő lehetett, a lakó-
épületek száma pedig kb. 400. A lakosok főleg kézműipar-
ral foglalkoztak. A város piaca a keleti fal előtti külső 
téren helyezkedett el. A házak faragott kőtömbökből 
épültek, legtöbbjük emeletes volt. A földszinten gazda-
sági helyiségek voltak, az emeleten pedig a lakószobák. 
A kőtömböket agyagos kötőanyag tar to t ta össze. Az abla-
kok az udvar felé néztek. Az utca felé faszerkezetű balko-
nokat építettek ki egyes házakon. Ekkor építették fel а 
keleti kaput és vele együtt az ú j városfalat is. Ennek 
hossza 128 m volt. Építését 1396-ban kezdték meg ós 
1493-ban fejezték be. A XVI. században átépítették. 

A XVI. század elejétől kezdve, amikor a Krimi Kán-
ság szókhelye Bahcsiszarájba került át, Kyrk — Or jelen-
tősége megszűnt. A XVII . Század közepén a tatárok el-
hagyták a várost. 1650-ben először írják a nevét a forrá-
sok Csufut — Kaiénak. A karaimok egészen 1783-ig lakták, 
vagyis a Krími-félsziget Oroszországhoz történt csatlako-
zásáig. A XIX. század közepéig (1852-ig) alig néhány 
család maradt csak a városban. Ma csupán egy őr és csa-
ládja lakik fent a falak között. A városfalak és a kapuk 
restaurálása megkezdődött. 

Térjünk most rá a falak és épületek ismertetésére. 
A bejárat, ahová egy kanyargó teherhordó-ösvény vezet 
fel, melyen csak gyalog, vagy öszvéren lehetett közleked-
ni, az ún. Déli, vagy Titkos kapu, egy zwingerbe vezet be. 
A kapu maga XlV. századi építmény. A kapu mögötti 
szűk folyosót sziklába vésték be. A folyosóval szemben, 
négy emelet szintjében, a védőőrség barlangjait láthat-
juk. Ezek egymással szint ről-szintre összeköttetésben 
vannak. Gyakorlatilag, a puskapor feltalálásáig, ez a 
védelmi egység bevehetetlen volt. A tatárok nem is itt 
jutottak be a városba, hanem a platón keresztben húzódó 
városfal leggyengébb pont ján át, azt áttörve. 

A város régebbi, tehát alán részében három nagy, 
egymással párhuzamos utcát láthatunk. A karaim rész-
nek egy széles főutcája volt. Az alán részben megmaradt 
az egykori vízgyűjtő ciszterna is. 

Ä feltételezett egykori alán keresztény templom 
helyére a tatárok 1346-ban mecsetet építettek, melynek 
a még fennállott csekély romjai néhány évvel ezelőtt 
leomlottak. Közelében áll az 1437-es emlékfeliratot viselő 
mauzóleum, amely Tohtamis ta tár kán leánya, Dzsanika 
számára épült. (Homlokzatát a XVIII. század végén 
helytelenül restaurálták.) A mauzóleum nyolcszögletes 
alaprajzot mutat , egészen lapos kupolával. Alakja a kis-
ázsiai szeldzsuk építészetet tükrözi. 

4 A karaimok kipcsák típusú török nyelven beszéltek. 
5 Кропоткин В. В., Могильник Чуфут-кале в Крыму. 

КС ИА АН СССР вып. 100. 108- 115. 
6 Якушева Е. Нижура А., Пещерные города Крыма. 

Симферополь 1972. 
7 Loboda I. I. szóbeli holyszíni tájékoztatása alapján. 
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2. kép. Eszki-Kermen. A város alaprajza (Jakobszon A. L. nyomán) 

A mauzóleum mögött , az Aslama dere ( = Oltványok 
völgye) sziklás peremén, egymást követik a földalatti 
üregek. Ezek zömmel pincék voltak egykor. Az 195(1 — 
59. évi ásatások eredményeként sikerült megállapítani az 
alánkori városfal itt keresztben húzódó részéről, hogy az 
5 m vastag és kb. 8 —10 m magas lehetett . A városfal 
hossza i t t 65,5 m volt egykor. Raj ta , az egyik hajlatnál, 
ki törőkaput képeztek ki. Eleje hármas árkot véstek a 
sziklába. A szélesebbik védőárok 65 m hosszú, 4,5 m széles 
és 2 m mély volt, benne csapadékvízzel. A két keskenyeb-
bik árok egyenként 12 m-es. Az árkokat a karaim idők-
ben földdel töltötték be. Feltárásuk még nincs befejezve. 
A ta tárkorban a régi fal elé (a K-i oldalon) a pénzverde 
épületeit emelték, de m a már csak a tetőszerkezet beerő-
sítő vóseteit láthatjuk a falon. A régi fal alatt, a kapu 
közelében, az ásatások során megtalálták az egykori víz-
vezeték agyagcsöveit is. Később a vizet kelet felől, az 
ún. Jozafát-völgyből hordták fel a városba (ahol a karaim 
temető is látható még, igen érdekes sírfeliratokkal, kuta-
ta t lan és publikálatlan). 

A már említett két karaim imaház közvetlenül a D-i 
városfalnál van. Az egyik XIV., a másik (a jobboldali) 
X V I I I . századi építmény. Mindkét épület egyazon udvar-
ban áll. Valahol ezek közelében állt az 1731-ben alapított 
karaim nyomda is, ahol velencei készítésű fabetűkkel 
nyomta t tak egészen 1 805-ig, majd a nyomdát Jevpatoriá-
ba vit ték át. 

2. A Bahcsiszaráji Palota-Múzeum felügyelete alá 
tar tozó romvárosok közül az egyik legérdekesebb Eszki— 
Kermen. Bahcsiszarájtól 12 km-re, DNy-ra terül el. A 
karalezi völgyben fekvő Krasznij Мак falutól Krepkij 
falun áthaladva érhetők el a keskeny platón állott város 
romjai . A plató 1040 m hosszú ós legszélesebb helyén 170 
m széles volt. Területe kb. 81 600 m.2 A szovjet kuta tók 
feltételezése szerint az i. u. VI. században alapították.8 

Egykor a város körül hatalmas szőlőskertek és öntözött 
földek terültek el, melyek maradványai ma is megfigyel-
hetők. 

A városnak csak egy bejárata volt a D-i részen, ahová 
négyszeres fordulattal vit t fol a kocsival is járható szer-
pent inút (2. kéj)). Közvetlen a kapu előtt proteichisma 
(ellenző-fal) volt egykor felépítve. A kapu felett bás tya 
állott, de magának a kapunak háromszoros volta (két 
előkapuval) biztosította még a főbejáratot . Ezen kívül 
csak két kis kapu (kitörőkapu) volt még a város falain. 
A városfalakat valószínűleg már a VI I I . század 80-as 
éveinek végén, egy sikertelen kazár-ellenes felkelés után 
lerombolták a kazárok.9 A város élete azonban folytató-
dot t . Végkéj) 1299-ben pusztult el, a nogáji tatárok ost-
roma eredményeképpen. Martin Broniewski kereste fel a 

romokat, aki már a város egykori nevét sem tud ta kide-
ríteni.10 Eszki — Kermen ugyanis csupán régi erődöt jelent-

Ásatások 1928 óta folytak a város területén Ny. I. 
Repnyikov vezetése alatt , melyeken állandóan ós inten-
zíven Je. V. Vejmarn is résztvett. (A több éven á t tar tó 
ásatások dokumentációs anyaga a SzUTA Régészeti Inté-
zete Leningrádi Osztálya Adat tá rában található, a 2. 
Fondban.) Ny. I. Repnyikov akkoriban Eszki—Kerment 
a krimi gótok fővárosával próbálta azonosítani. Az utolsó 
terepmunkákat itt 1937-ben végezték, a leletanyag közö-
letlen még, javarészt a Bahcsiszaráji Palota-Múzeumban 
van elhelyezve. 

Ej tsünk i t t néhány szót a krimi gót problémáról. 
1235-ben, ú tban a mongol nagykán udvarába a Krími-
félszigetet felkereste V. de Rubrnq.11 Ránkmaradt feljegy-
zéseiben az olvasható, hogy még sok gót él a Krimben, 
akik német nyelven beszélnek. Ennek az adatnak a hite-
lességéhez azért fér szó — már ami a krími gótok német 
nyelviségét illeti — mert személyesen V. Rubra// nem 
jár t egyik helyi erőd-városban sem. Jóval később, M. de 
Miechow lengyel történetíró 1517-ben kiadott egyik mun-
kájában arról ír, hogy a ta tárok Mangup gót. származású 
uralkodóit fogták el az erődváros (1. később) elfoglalása-
kor.12 Feliratok,13 vagy más történeti források ezt azon-
ban egyáltalán nem erősítik meg. Végül, a XVI. század 
végén A. Busbecq, I. Ferdinánd német császár követe 
ismét arról ír, hogy gótok laknak a Krímben ós főváro-
sukként Mangupot említi — azt a várost, amely akkor 
már romokban hevert. Az igaz, hogy ő beszélt két „néme-
tü l " tudó krími lakossal, de egyes vélemények szerint 
nincs kizárva, hogy azok angolszászok voltak.14 A krími 
régészeti emlékek jóval korábbi évszázadok vonatkozásá-
ban tanúskodnak csupán gótokról a Krímben, így j)ól-
dául az általam tanulmányozott , még eddig közületien 
Bakin-i (Szkalisztoje) temet ő, melyet Vejmarn Je. V. t á r t 
fel több mint egy évtizeddel ezelőtt, az Alma folyó völ-
gyében. A leleteket a Bahcsiszaráji Palota-Múzeumban 
őrzik. A temető korai részében van néhány olyan sír, 
amelyben lemezes, nagyméretű ezüstfibulákat találtak 
(pl. a 449. sírban). A szisztematikusan feltárt sírok száma 
megközelíti a nyolcszázat. Néhány egyszerű aknasíron 
kívül a temető sírjainak többsége padmalyos sírokból és 
katakombákból áll. A leletanyagból Számunkra igen fon-
tosak a több sírban is előforduló dinnyemaggyöngyök, az 
indás díszü öntöt t nagyszíjvógek. A kerámiára jellemzők 
a vörösre égett, korongolt korsók, gyakran fehér, vagy 
fekete engobe-festéssel, néhányon, medaillonban mada-
rat ábrázoltak. Részben gót, etnikumot takarhat a már 
említett, közismert Csufut-Kale-i katakombán temető is, 
amelyet még az erőd-város megalajn'tása előtt használtak. 

8 Репников H. И., Эски-Кермен в свете археологи-
ческих разведок 1928- 29 .гг. Готский сб. Изв. ГА ИМ К 
XII. вып. 1 8. Л. 1932. 107-152. 

9 С/а. Остатки укреплений Эски-Кермен. uo. 181. 
10 Бропевский A4., Описание Крыма. Зап. Одесского 

О-ва И. Др. VI. Одесса 1867. 333. ford. Шершеневич И. Г., 
komment. Мурзакаевич Н. И. 

11 Rubruq (Рубрук Г.) Путешествие в восточные 
страны. (М. 1957) 90. ' 

12 Равдопикас В. И., Пещерные города Крыма и 
готская проблема. Изв. ГАИМК i m. 11. 

13 Малицкий Н. В., Заметки по эпиграфике Мангу-
па. Изв. ГАИМК вып. 74. (Л. 1933) 2 2 - 3 0 . 

14 Busbequii А. О. Legationis t.urcicae epistolae. IV. 
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Gótnak ta r tha tó viszont a Szuuk-szu-i tömető, amelyet a 
mai Artek út törő város területén t á r t ak fel a DK-i Krím-
ben.15 

Ezek után tér jünk vissza az Eszki-kormeni ásatások 
és a város jellemzéséhez. Mielőtt szemügyre vennénk a 
város romjait, említsük meg, hogy a K-i oldalon, a falak 
alatti lejtő alján van a város egykori temetője, ahol igen 
sok katakombasírt t á r tak fel a 20-as évek végén (közölet-
leriek). A temető szélén, egy ősidőkben ide legurult, 
kolosszális nagyságú sziklatömböt láthatunk, amelynek 
belsejét szinte teljesen kifaragták egy kis keresztény 
templom kimunkálásával (belső méretei: kb. 7 , 5 x 5 m). 
Ez a nevezetes „Három lovas temploma", ahol értékes 
freskókat találtak, ismeretlen, ki tűnő mester munkáit.1 0 

Ma már a freskók igen rossz állapotban vannak, 
de a 30-as évek elején készült akvarellmásolatok alapján 
feldolgozásukat elvégezték, miután azok 1964-ben Jiep-
nyikov Ny. I. hagyatékából előkerültek. A freskón, a 
három lovas alakja közül a középső Szent Györgyöt ábrá-
zolja, a másik ket tő talán két helyi szent lehet. A freskó 
alatt kétesen olvasható felirat is van. A mű a X I I I . szá-
zad legelején készülhetett, de a helyiség korábban gabo-
naraktár ós bortároló céljait szolgálhatta. A freskókon 
kívül érdemes megemlíteni, hogy a templom-martirium 
temetkezési helyül szolgált, ta lán olyan személyek részére, 
akik a kunok, vagy a tatárok elleni küzdelemben estek el 
ós ezért is festették sírjaik fölé a harcos lovasszentek 
képeit. 

Egyébként Eszki-Kermen területén, fent a platón, 
még van egy kis sziklatemplom, az ún. „Mária mennybe-
menetele" temploma. Ennek freskói még későbbiek, mint 
a „Három lovas" templomáé, a X I I I — XIV. század for-
dulóján készülhettek.17 

A város ásatásainak feladata rendkívül bonyolult. 
A kapu környéki erődfalakból csak jobbára az alapozás 
körbefaragott árka maradt ránk. A szerpentmút harma-
dik kanyarjánál kis barlangtemplomokat vágtak be ké-
sőbb (a VII. század után) a sziklába, valamint még szikla-
sírokat is velük kapcsolatban. Sziklasírok vannak a kapu-
tól keletre is. 

A kapun belépve az út keskeny sziklafolyosóban 
folytatódik. Ebben még ma is látszanak a kétszárnyú kapu 
szerkezeti nyomai. A kapuív a X I X . században omlott 
be. A kapun belüli őrség lakóhelyiségeibe is két templo-
mot faragtak be a későbbiek folyamán, csak a baloldali 
„kapusfülke" maradt épen. Ebből vezetett fel jára t a 
kapubástyába. A nagyobbik templomot négy faragott 
kőoszlop ta r to t ta . A bejárattal szemközti apszisban püs-
pöki keresztet lá thatunk befaragva, ez arra utal, hogy a 
város egykor püspöki székhely volt. A padlóba vá j t sír-
helyeket már az ásatások előtt kirabolták. 

A védők lakóhelyiségeiben, minden egyes komple-
xumban, megtaláljuk az élelemtároló gödröket. Ezek a 
város korai rétegeihez kapcsolódnak. 

A védők kazamatái beljebb még tovább folytatód-
nak. Az egyikben amint említettük a XI I I . században 
templomot képeztek ki. Benne freskót találtak, amely 
Mária mennybemenetelét ábrázolja. Előtte itt ciszterna 
volt, de a templom kifaragásakor azt betömték. A keleti 
erődfal mellett végig kazamatákat találtunk, ezeket 
folyosók, alagútak kötötték össze. Felettük haladt el a 
kb. 2 m széles, nagy blokkokból épült erődfal. Magassága 
átlagban 3 m lehetett.18 

A plató egykor teljesen be volt építve lakóépületek-
kel. A lakóépület-együttesekből az ásatások során mind-
össze kettőt tá r tak csak fel. Ezek a város késői korszaká-
ból származnak. Az első tulajdonképpen két házból állt, 
amelyet keskeny mollékutca választott el egymástól. Tőle 
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3. kép. Mangup. A város alaprajza 

kb. 100 m-re t á r tak fel még egy részt, ahol három udvart 
ta lál tak egy utca és mollékutca kereszteződésében. Mind-
két lakóegyüttes régebbi rétegek felett húzódott . Mellet-
tük szőlőprés befaragott alapját találták meg. 

A lakónegyedtől Ny-ra állott a város nagy templo-
ma, egy bazilika19, amelyet a VII. században építhettek 
fel. (Már M. Broniewski is romokban látta.) A feltárás 
során](1930) három hajót és három félkörös apszist talál-
tak (az apszisok kívülről nyolcszögletesek). Ezen a helyen 
már a városi jellegű település előtt volt élet az ókorban, 
sőt már a vaskor elején. A bazilikát a feltáró ós leíró 
Smit F. I., fatetős szerkezetű épületként képzelte el. 
Építői t Kommagene városból ide érkezett műhely tag-
jainak tar tot ta , alaprajza tekintetében szíriai, kap-
padókiai analógiákra utal t . A VIII . vagy talán a IX. 
században pusztulhatott el. A város megkísérelte ugyan 
az újjáépítést — márványoszlopokat hoztak a helyszínre 
— de nem fejezték be azt és csak szerény kis kápolnát 
építettek fel a romokon. A területet ezután temetőként 
használták. 

Ez után került valószínűleg sor a már említett 
„Mária mennybemenetele" templom kifaragására a szik-
lában és ezt használhatták a város életének utolsó perió-
dusában. 

A város érdekes „építménye" az épségben megmaradt 
ostrom-kút, melybe hatszoros fordulatú lépcsősor vezet 
le, 77 lépcsőfokkal. 

3. Észki—Kermen pusztulása után a közeli Mangup-
erődvárosba tevődött á t a súlypont.20 Ezen a helyen már 
a városi jellegű település előtt volt élet az ókorban, sőt 
már a vaskor elején. Ez a város az egész DNy-i Taurosz 
központja volt. À romok ma is a Krími-félsziget egyik 
leghatalmasabb objektumát jelzik. A város egykor négy, 
egymás mellé k inyúj to t t u j j ra és tenyérre emlékeztető 
alakú platón állott, kb. 200 m-es viszonylagos magasság-
ban, a Baba-dagon. Főbejáratához szekérút vezet, a 
„legrövidebb u j j " É-i oldalán. Emellett helyezkedett el, 
a kiugráson, a legmagasabb részen a citadella ia. Ez lehe-
te t t a város legrégebben települt része (3. kép). 

A kuta tók egy része úgy véli, hogy a város már a VI. 
században felépült. Valószínűbb azonban, hogy maga a 
város csak a X. században épült ki. A városfalak mai 
képe (restaurálásuk megkezdődött) XIV—XV. századi 
képet muta t . A XI I I—XV. században a város neve 
Feodoro volt, de a nyugati forrásokban Mangup néven 

15 Репников H. И., Некоторые могильники области I t t jó alaprajzot közölnek a városról. Mangupban az 
крымских готов. Изв. AK вып. 19. (СПБ. 1906) 33 54. ásatások már 1853-ban megindultak. 

16 Домбровский О. И., Фрески средневекового Кры- Ld. még: passim. 
ма. (Киев 1966). 19 Шмит Ф. И., Эски-керменская базилика. Изв. 

17 Uo. ГАИМКвып. 19. 213. - . 
18 Веймарн Е. В., Оборонительные сооружения 20 Археологические памятники Юго-западного Кры-

Эски—Кермена. Ист. и Археол. Средневекового Крыма. ма. МИА 34. (M.—J1. 1953) 325 421. 
(М. 1958) 7 - 5 4 . 
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ismerik. Uralkodói a XV. században az örmény eredetű 
Oavrasz családból származtak, akik bizánci helytartók-
ként kerültek ide a városba. Előbb, a XIV. században a 
mangupi uralkodók türk jellegű neveket viseltek.21 

Az utolsó uralkodók féltőn őrizték a Palaiologos 
családdal való kapcsolataikat ós ez még egy olyan távoli 
leszármazott emlékei között is felbukkan, mint a mold-
vai Çtefan fejedelemhez férjhezment Mária mangupi her-
cegnő. A Palaiologosok monogramjával ékes koporsókár-
p i t j á t még ma is őrzik a Putna- i kolostorban, Romániában. 

A mangupi város-erőd hosszú ós küzdelmes harcokat 
folytatot t a Krími-félszigeten szilárdan megtelepült gó-
nuai kereskedő-gyarmattal (Balaklava —Cembalo stb.) és 
ebben, érdekes módon éppen a krími t a t á r kánságtól 
kapott támogatást. 

A várost nem égették fel sem 1299-ben, som 1399-ben, 
csak a török hadak puszt í tot ták el 1475-ben, majd falai 
között helyőrségük ü tö t t tanyát . Mangup - mint város 
— ekkor megszűnt funkcionálni. 

A városfal főkapujánál állhatott a gazdagon díszí-
te t t homlokzatú liercegi palota. Beljebb, egy nyolcszeglo-
tes, korai építmény alapjai láthatók, amely a VIII . szá-
zadban épült hercegi kápolna lehetett. 

A másik palotát, ahol ásatás is folyt, a XIV. század-
ban építették, de a századfordulón leégett, majd 1425-
ben újjáépítették. A romok között talált címer, a man-
gupi uralkodók kétfejű sasos címere, a r ra utal, hogy ez 
lehetett az uralkodók rezidenciája, emeletes épület, egyik 
keskenyebbik oldalán bástyával. A palota romjait még 
1912-ben fedezték fel, sőt ásatásokat is végeztek már 
akkor romjai között 11. H. Leper vezetésével. 1938-ban 
A. L. Jakobszon ásatta. Kuta tása 1908-ban ismét foly-
ta tódot t Je. О. Szurov irányítása alatt . A 4 0 x 3 5 m-es 
épület belsejében oszlopsorokkal három részre osztott 
nagy fogadóterem volt. A második emeletre a feljárat 
a hátsó bástyából (lakótoronyból) vezetett fel. A bástya-
lakótorony építéséről 1425-ben, felirat is tanúskodik. A 
palotának egyébként üvegezett ablakai ós freskóval ékes 
termei voltak. 

Nem messze a palotától állott a Szent Konstantin 
és Ilona tiszteletére szentelt háromhajós bazilika, ahol 
már régebben is (1863, 1890, 1912—14 ós 1938) folytak 
ásatások. A jelenlegi munkálatok N. I. Barmina (Permi 
Egyetem) vezetésével folynak és rósztvesznek bennük a 

Szverdlovszki Egyetem, valamint az ukrán akadémiai 
régészeti intézet Szimferopol-i, filiáljának a munkatársai . 
Az újabb ásatások a következő képet muta t j ák : a temp-
lom kóthajós, feltehetőleg három építési periódussal. A 
első az V. század végi—VI. század eleji építkezésé. Épí-
tését а XIV. században fejezték be, ta lán ekkor falazták 
el az oldalbejáratokat is. Az utolsó építési periódushoz 
tartozik a D-i apszis. A templom hossza 31,5 m, szélessége 
26,2 m. A szentély előtt két mozaikot találtak az E- i 
oldalon. Mintájuk egymást metsző körökből áll. Dél és 
Észak felől a templomot galériafolyosó övezte. I t t sírt és 
három küszöbszintet találtak. Az É-i oldalán 1938-ban 
keresztelőkápolnát fedeztek fel, keresztelő-medencével ós 
mozaikpadlóval. A templom végleg 1493-ban pusztult el 
tűzvész következtében. A városban az azt 1475-ben el-
foglaló törökök is építkeztek, ezt tanúsí taná а X V I I I . 
században Paliasz P. Sz. által még lá tot t felirata szerint 
1546-ban ép>iilt szökőkút.22 1660 t á j á n a városban még 
60 ház állott.23 1578-ban M. Broniewski már csak alig 
néhány embert talált a város területén, akik a romok 
között tengődtek. 

A város egyik legérdekesebb része, az ahol tanya-
jellegű épület-együttesek állottak az egykori szőlős-
kertek között. Ezekből néhányat m á r feltártak, egynek 
feltárása most van folyamatban. Mellettük rendszerint 
ot t találjuk a prések ós taposók kőbefaragott al jzatait . 
Ezek az épület-együttesek főleg a délkeleti platóperem-
ről ismeretesek az ásatások révén. A leletek alapján a 
VII I . század végén épültek fel ós egyesek még а X I I I . 
században is léteztek. A taposók, amelyeket egyébként 
Csufut-Kaleban is megtaláltak, különös érdeklődésre tar t -
hatnak számot Kelet-Európa borkultúrája története szem-
pontjából.24 

Anélkül, hogy a problémát részletesebben taglalnánk, 
megemlítjük, hogy Mangup — Eeodorot többen Porosszal 
azonosítják, elvetve azt a — szintén bizonyítatlan — 
álláspontot,hogy Dorosz Eszki — Kermennel lenne azonos. 
Ez ugyanúgy mint a régi Bulla azonosítása Csufut — Ka-
iéval, alig valószínűsíthető. 

A bemuta to t t romvárosokon kívül még van néhány 
hasonló jellegű műemlék a Krími-félszigeten, de ezeket 
már nem volt alkalmam — időhiány miatt — meg-
tekinteni. 25 

Erdélyi István 

А II. NEMZETKÖZI EGYIPTOLÓGIAI KONGRESSZUS, GRENOBLE, 1979. 

A Nemzetközi Orientalista Kongresszus keretéből 
kivált , önállóvá szervezett egyiptológiai szekció a három 
óv előtti kairóit követő második kongresszusát Grenoble-
ban ta r to t ta . A színhely választásának legfőbb indokát az 
ot t működő Champollionra való emlékezés szolgáltatta. 
Az egyiptológia születésének időpontját a párizsi aka-
démiára benyújtott „Let t re à Monsieur Dacier" jelzi, 
amelyben Champollion az egyiptomi írás megfejtését 
jelentette be 1822-ben. A másfél évszázados tudomány 
keletkezéséről, fejlődéséről к/.ánios kiállítás, értekezés 
emlékezett meg ebben az évtizedben, ós erre emlékezett 
ez a nemzetközi kongresszus is. Részben ennek is tulaj-
donítható az a minden eddigi hasonló tudományos talál-
kozón tapasztalt érdeklődést, messze felülmúló részvétel, 
amely több mint kétszáz előadásra való jelentkezésben 

21 Домбровкий О. И. Махнева О., Столица Феодо-
ритов. Симферополь 1973., Ld. még: Асеев Ю. 3. Лебе-
дев Г. А. Архитектура Крыма. (Киев 1961) passim. 

22 Pallas P. S., Bemerkungen auf einer Reise in die 
südlichen Statthalterschaffen des Russischen Reiches in 
den Jahren 1793 und 1794. II . köt. (Leipzig 1803). Van 
orosz nyelvű kiadása is. 

23 A város romjairól fennmaradt egy X I X . századi 
metszet : Развалины Мангупа. In: Одессий Альманах на 
1840. г.543. 

24 Vincze I., Taposók és prések. É t im (Bp. 1975) 1. 
1 0 4 - 1 5 1 . 

nyilvánult meg. Az egy hétig t a r tó program keretében 
az előadások megtartása csak különböző csoportbeosz-
tásokkal és párhuzamos előadásokkal volt lebonyolít-
ható. Az Egyiptológusok Nemzetközi Szövetségének a 
kongresszust előkészítő bizottsága hót főtómát jelölt ki: 
az egyiptomi nyelv, a vallás és filozófia, a régészet, a 
Piramis- és Koporsószövegek vizsgálata, a Ptolemaios 
kori írás, az egyiptomi adminisztráció, illetve az Amarna-
kérdések tárgykörből. Ezekhez ha t munkacsoport témái 
csatlakoztak: az egyiptomi jog, a kerámia, a démotikus 
tanulmányok, a meroitisztika, az antropológia és az 
egyiptomi gyűjtemények-múzeológia problémái. A még 
ezeken kívüli témákat további külön szekciók tárgyal-
ták. Mindezeken való részvétel nem volt lehetséges, de a 
rendezők gondoskodtak az előadások kötelező kivonatá-

25 Mangupra és a többi krími romvárosra nézve érté-
kes adatokat tar talmaz Köppen P. könyve: Kennen II. 
Крымский сборник. О древностях южного берега Крыма 
и гор таврических. СпБ. 1837. Többek között ír ja, hogy 
1791 óta a város helye teljesen elhagyatott. A beszámo-
lónkkal kapcsolatos egyes témákról, a városok nevéről és 
a görög stb. népelemek problémáiról újabban Schütz Ö. 
értekezett: The tat people of Crimea. Acta Archl îung 31 
(Bp. 1977) 77 — 104. Sok építészeti kérdést kitűnően tag-
lal: Якобсон, А. Л., Средневековый Крым. (M. Л. 1964) 
passim. 
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nak sokszorosításáról ós kellő számban rendelkezésre 
bocsátásáról. 

A tudományos előadásokon felül is gazdag program 
vár ta a kongresszusi résztvevőket: Champollionra emlé-
keztető kiállítások, hivatalos fogadások, esti külön elő-
adások (ezek közül ki kell emelni a kongresszus elnöké-
nek, Säve-Söderbergh professzornak előadását: „L'Égyp-
tologie, pourqois?", ós Geoffrey Martin beszámolóját a 
Horemheb sír ásatásáról.) 

A kongresszus keretében ülésezett az Egyiptológu-
sok Nemzetközi Szövetségének Intézőbizottsága is Säve-
Söderbergh ós Leelant professzor elnökletével. Tagsági 
felvételekről, a nemzetközi tudományos kapcsolatok meg-
erősítéséről, bibliográfiai együttműködésről, és a követ-
kező, 1982-ben Torontóban ta r tandó Egyiptológiai Kong-
resszusról tanácskoztak. Magyar szempontból kiemelendő, 
hogy e különbizottságnak magyar választott t ag ja is 
van, és bogy a kongresszusnak öt magyar résztvevője volt, 
ós négyen t a r to t t ak előadást, megállapíthatóan nagy si-

kerrel. Kákosy László ,,L'idée de l'au-delà et les temples 
d'époque gréco-romain", Szent lóleky Tihamér „Die Form-
bildung der Iseen in Ägypten und in einigen römischen 
Provinzen", Varga Edi th „L'apparit ion du CT 531 sur 
des masques de cartonnage à la Basse-Époque", Wessetzky 
Vilmos „Die Usehebti - Formel und die Himmelsrich-
tungen" címen. 

Az előadások lezárása után a kongresszus keretébe 
tar toztak azok a tudományos kirándulások is, amelyek 
Genfbe, Marseillebe és Torinóba vezettek előzetes jelent-
kezés alapján. A jelentős marseillei egyiptológiai múzeu-
mi anyagon kívül Orange, Avignon, Arles, Aix-en Pro-
vance régészeti emlékanyagának megtekintése is lehetővé 
vált. A legjelentősebb egyiptomi gyűjtemények közé tar-
tozó Torinói Egyiptomi Múzeum régi ós ú j (a núbiai 
mentőexpedícióból származó) anyagának tanulmányo-
zását célul tűző tanulmányút az egy ideig o t t dolgozó 
Champollion emlékének is áldozott. 

Wessetzky Vilmos 

A REI CRETARIAE ROMANAE FAUTORES KONFERENCIÁJA MILLAU — 
LA GRAUFESENQUEBEN 1980-BAN 

A délfranciaországi La Graufesenque a délgalliai 
terra sigillata gyártás egyik fő központja volt. Ezt az 
igen fontos lelőhelyet a MŰlau-i (Aveyron, Franciaország) 
múzeum t á r j a fel rendszeresen és őrzi a gazdag kerámia 
anyagot. A feltárásokat a konferencia rendezője, Alain 
Vernhet vezeti, s ő vár ta egy újonnan rendezett múzeum-
mal a római kerámia kutatókat . Április 26-án a közép-
kori jellegű kis város kultúrházában, a Maison du Peuple 
termében Saton du Jonchay tar tományi alprefektus és J . 
Godfrain képviselő jelenlétében nyi to t ta meg E. Ettl in-
ger (Svájc) elnök a konferenciát, megköszönve Millau 
városának a meghívást és A. Vernhet kiváló szervező 
munkájá t . M. Rimlinger polgármesterhelyettes üdvözölte 
a résztvevőket, majd J . Godfrain képviselő latin nyelvű 
beszédében a történelem kuta tás jelentőségét hangsú-
lyozta, M. Labrousse a régió emlékműfelügyelőségének 
vezetője pedig La Graufesenque jelentőségót. 

A négy napig t a r tó előadás sorozatot is ő kezdte meg 
a Traianus dicsőséges háborúit ábrázoló helyi terra sigil-
lata ábrázolások bemutatásával. Az ú j La GraufeSenque-i 
grafit t ik epigráfiai elemzését R . Marichaltól a finom 
kerámiagyártás fejlődését C. Bemonttól hallottuk. A 
második napon a Nero-kori, selejt darabokkal telt árok, 
a fosse Malaval anyagával ismertetett meg A. Vernhet és 
G.B. Danell (Nagy-Britannia). G. Simpson (Nagy-Bri-
tannia) ós C. A. Kalee (Hollandia) a délgalliai sigillat.ák 
britanniai, illetve alsó-germániai export járói számoltak be. 

A polgármester fogadásán а helytörténész egyesület 
elnöke M. Bousquet dí jakat osztott a régészeti munkála-
tok vezetőinek (M. Labrousse, M. Vernhet), majd az ú j 
múzeum ünnepélyes megnyitására került sor. 

A második napon a La graufesenquei kerámia kisu-
gárzási területéről hallottunk beszámolókat, a magda-
lensbergi leletekről (E. Schindler-Kaudelka, Ausztria), 
a jugoszláviai exportról (I. Curk, Jugoszlávia), a pannó-
niai elterjedésről, történeti és gazdasági jelentőségéről 

(Gabler Dénes, Bp. MTA Régészeti Intézete) a dáciai és 
moesiai délgalliai sigillatákról (A. Milceva, Bulgária) és 
az Afr ikában található délgalliai sigillatákról (R. Guery, 
Franciaország). B. Hoffmann és H. Juranek (NSZK) 
kémiai és technikai vizsgálat alá vették és összevetették 
a La Graufesenque, Lezoux ós Rheinzabern műhelyeinek 
bélyegzőit. K . Greene (Nagy-Britannia) sigillata utánza-
tokról, J . P. Jacob (Franciaország) a kerámiai közpon-
tok termelési ós társadalmi kérdéseiről, H. Leredde (Fran-
ciaország) statisztikai és metodológiai információk kuta-
tásának eredményeiről számolt be. 

A további referátumokból kiemelkedő volt GELLIVS 
arezzoi működésének bemutatása (S. Zahbeliczky-Schef-
fenegger, Ausztria) ós a pompeji vörös sütőlapok korának 
ós elterjedésének vizsgálata (S. L. Wynia, Hollandia, M. 
Grünewald, NSZK, Ë. Pernicka, Ausztria). Az utolsó 
napon alulírott elnöklete mellett M. Saitz (NSZK) a liof-
heimi sigillatákról, B. Sultov (Bulgária) a pavlikeni ása-
tásokról, A. Popa és C. Bálutá (Románia) a dáciai am-
forákról és antfixekről számolt be. A délutáni „kerek 
asztal" ülésen kutatási problémák megvitatása (H. Com-
fort, USA) és technikai új í tások bemutatása u t án a szer-
vezeti ülésre került sor. E . Ettlinger elnöki tisztségéről 
lemondott, utódjául H.-J . Kellnert választották meg 
további együttműködésre kérve fel T. Tomasevic-Buck 
t i tkárt és S. L. Wynia pénztárost. A két év múlva ren-
dezendő konferenciára az ú j elnök Münchenbe, a négy 
év múlva következőre B. Sultov Bulgáriába h ív ta meg a 
társaságot. 

A konferenciát autóbusz kirándulás zár ta be. A 
Gorge du Tarn festői szurdokán át érkeztünk a Rozier-i 
ásatásokhoz, amelynek leleteit a mendei lyceumban M. 
Tlmault ismertette. A banassaci lelőhely megtekintése 
után a gazdag banassaci anyagot Canourge-ban P . Peyre 
abbé, a sigillat.ák lelkes ku ta tó ja mutat ta be. 

B. Bónis Éva 
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A MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULAT RÉGÉSZETI TEVÉKENYSÉGE 
AZ 1979. ÉVBEN 

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 
régészeti szakosztályának 1979. évi tevékenysége a rend-
szeres havi program és az évek óta kialakított három 
nagyobb egység: a tavaszi ásatási beszámoló, a vándor-
gyűlés és a téli tudományos ülésszak köré csoportosult. 

Az ásatási beszámolón hat előadás hangzott el, két 
őskori, egy római, egy népvándorláskor, két középkori, 
műemléki téma megoszlásban. 

A vándorgyűlést Szekszárd látta vendégül, a prog-
ramban négy régészeti előadás szerepelt. A múzeum ki-
állításainak megtekintése ós műemléki séta, majd más-
nap Szekszárd—Dunaföldvár—Ozora—Simontornya út-
vonallal kirándulás zár ta a programot. 

A téli tudományos ülésszak témájá t késő római kor-
szakból választottuk: Romanizáció, ókeresztónysóg, to-
vábbélés Pannóniában címmel. Négy előadás, két felkórt 
hozzászólás hangzott el. 

A havi felolvasó ülések témái között négy régészeti 
előadás szerepelt, két egyptológiai ós két római kori, köz-
tük egy vendég előadó, Gwyn Griffiths professzor (Uni-
versity of Swansea). 

Havi felolvasó ülések 

Március 26. Wessetzky Vilmos, Tóth isten majom-
szobrocskája a Dunántúlról 

Kákosy László, Egyiptomi templomok a görög-
római korszakban 

Május 22. Prof. Gwyn Griffiths, The Concept of 
Divine Judgement in the Mystery Religions • 

Október 26. Fitz Jenő, Forum Gorsiuinban 

Szakosztályi ülések 
Április 10. Beszámoló az 1978. óv fontosabb ásatásairól 

Antoni Jud i t , Csabdi, lengyeli telep-temető 
Fekete Mária, Vaskeresztes, Hallstatt-kori halomsír 
Soproni Sándor, Pilismarót-Basaharc, római őrtor-
nyok 
Szőke Béla, Hunya, későavar telep 
Kralovánszky Alán, A veszprémi Szent Miklós egy-
ház 
Valter Ilona, A pásztói gótikus ház kuta tása 

Szekszárdi vándorgyűlés június 1—2. 
Gabler Dénes, Koracsászárkori telep Szakályon 
Rosner Gyula, Népvándorláskor kutatások Tolna 
megyében 
Kozák Károly, A szekszárdi apátság kuta tása 
Gaál Attila, Török palánk vár feltárása Szekszárd-
Palánkon 

Tudományos ülésszak 
Romanizáció, ókeresztónysóg, továbbélés Pannóniá-
ban — december 7 
Vitavezető: Fülep Ferenc 
Mócsy András, Romanizáció és továbbélés 

-Lányi Vera, Romanizált keresztények az V. század-
ban (Tokod) 
Thomas Edi t , Kora keresztény leletek Pannóniában 
Tóth Endre, A keresztény régészeti leletanyag ós 
annak forrásértéke Pannónia V—VI. századi tör-
ténetéhez 
Felkért hozzászólók: Póczy Klára, Soproni Sándor 

F. Petres Éva 

ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN IM JAHRE 1979 

URZEIT 
(Auf der Karte : Nr. 1 — 19) 

1/1. Battonya-Parázstanya (Kom. Békés) (III). Sich an 
die Nordwand des bisher durchforschten Gebietes an-
schließend eröffneten wir einen neuen (V) Block. In der 
unteren Schicht wurden einige frühen Objekte der Szakál-
hát-Gruppe freigelegt. Die innere Einrichtung und die 
Konstruktion eines niedergebrannten Hauses, die hank-
artig ausgebildete Arbeitsstätte um den Ofen und der 
Webstuhl sind gut rekonstruierbar. An derselben Stelle 
kam auch ein neuerer Getreidefund vor. Auch in den 
oberen Schichten der dauernd bewohnten Siedlung stießen 
wir auf die Reste von Häusern. Unsere Kenntnisse über 
die Keramik der Szakálhát-Gruppe und der sich gerado 
herausbildenden Theiß-Kultur wurden mit zahlreichen 
neuen Formen reicher. 

Júlia Sz. Szénászky 

7/2. Battonya-Sandyrube der LPG „Boter Oktober" 
(III) . Als Fortsetzung einer Plangrabung kam es zur 
Freilegung von 10 neueren Gräbern aus der Bronzezeit 
und von weiteren 2 Gräbern aus der Zeit der Völker-
wanderung. Dem Fundmaterial der früheren Jahre ähn-
lich kamen unter den Gräbern aus der Bronzezeit sowohl 
einige Gräber mit Hockerskelett als auch einige Brand-
gräber vor. Parallelen der Keramikbeigaben finden wir in 
der Ottomány- bzw. Maros-Kultur vor. 

János József Szabó 

2/1. Berettyóújjalu-Herpály (Kom. Hajdú-Bihar) 
(VIII). I m Rahmen der ungarische—sowjetischen Aus-
grabungen durchforschten wir mit einer Grabenaushebe-
maschine auf der südlich von Földvár liegenden Höhe 
den Rand der zum Teil gehörenden Dorfsiedlung. Wir 
ließen 5, einzeln 50 — 60 m lange und 90 cm breite Graben 
ziehen. Ihre Tiefe war veränderlich, meistens von 2 — 
2,5 Metern, an manchen Stellen ließen wir aber auch eine 
4 m tiefe Sonde machen. I m Durchschnitt der Graben 
konnten wir zur frühbronzezeitlichen Ottomány-Kultur 
und zur Herpály-Kultur gehörende Gruben und andere 
Siedlungsspuren, ferner auch einen eingetieften Ofen mit 
Gyulavarsánder Scherben gemengter Äusschmierung re-
gistrieren. 

An der Ausgrabung nahmen der Geodet Dénes Virágh 
und der Restaurator Gábor Huta i teil. 

2/2. Berettyóújjalu-Szilhalom Die 1976 begonnene Teil-
Sonde wurde im Rahmen des ungarische-sowjetischen 
Forschungprogramms beendet. Die Arbeit wurde auf dem 
Grund der offenen, eigentlich 8 x 5 m großen Sonde fort-
gesetzt. Unter dem 1976 freigelegten Haus vom Herpály-
Typ wurde eine Herpályer Bestat tung und darunter wur-
den Gruben der Esztár-Gruppe erschlossen. Die Sonde 
des Jahres 1976 wurde von nördlicher Richtung um 3 x 8 
m erweitert. Zu den hier freigelegten bedeutenderen 
Funden gehören die aus der zwischen den spätbronze-
zeitlichen und spätneolitischen Schichten liegender so-
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gennanten sterilen Schicht stammenden 2 Brandschüt-
tungsgräber und ein Urnengrab der Ottomány-Kultur . 

Auch am Osthang des Teils wurde ein N—S gerich-
teter, 4 x 1 0 m großer Graben gezogen, von dem die 
unterste Herpályer Schicht und ein Grab und Gruben 
vom Esztárer Typ zum Vorschein kamen. 

Mitarbeiter: Pál Raczky. 
An der Ausgrabung nahmen die Studentinnen Csilla 

Siklódi, Júl ia Kisfaludy, Gyöngyi Kovács und der 
Student László Horváth teil. 

Márta Sz. Mát hé 

3. Budapest, I I I . (Békásmegyer) Vöröshadsereg útja 
Prz. 63673 (V). Während einer Notausgrabung erschlossen 
wir sich an die Blocks des f rüher freigelegten Gräberfeldes 
nördlich anschließend einen 2 m breiten und 180 m lan-
gen Forschungsblock. Es scheint wahrscheinlich zu sein, 
daß wir die Nordgrenze des spätbronzezeitlichen Gräber-
feldes gefunden haben, da nur am Siidende des Blocks 3 
spätbronzezeitliche Gräber aus der Urnenfelderkultui 
vorgekommen sind. 

In den weiteren Teilen des Blocks befanden sich 
die wahrscheinlich verschiedenen Gruppen angehörenden 
Gräber aus der frühbronzezeitliehen Glockenbecher- Cse-
pel Gruppe. Von ihnen wurden 13 freigelegt (6 Skelett-
gräber, 7 Brandgräber). Neben den üblichen Beigaben 
kam — zum ersten Mal in Ungarn auch das für Mittel-
europa charakteristische Beinamulett vor. Zwei beiga-
benlose О—W orientierte gestörte Gräber mit gestreck-
tem Skelett stammen wahrscheinlich aus der Völkerwan-
derungszeit oder aus dem Mittelalter. Auch zwei Objekte 
aus der Völkerwanderungszeit wurden freigelegt . Das eine 
war eine Abfallgrube mit geringem Fundmaterial . Das 
andere war eine kleine viereckige Wobnhütte mit Pfos-
tenlöchern, in der Ecke mit einem kleinen, aus Steinen 
gebauten Herd. Außer der typisch spätawarischen Kera-
mik (8. Jh.) verdient noch ein verzierter Armreifen aus 
Bronze und eine eiserne Pfeilspitze unsere Aufmerksam-
keit. 

Mitarbeiter: Frigyes Kőszegi. 
An der Ausgrabung nahmen Anna Endrődi, Ágnes 

M. Soós, Ágnes В. Tóth teil. Als Expert war Nándor 
Kalicz an der Arbeit 'bet eiligt . 

Rózsa Schreiber 

4. Cegléd — Faßjabrik (Kom. Pest) (LXI). Während 
der mit Hilfe der Fabrik durchgeführten Notausgrabung 
legten wir ein skythisches Grab und 3 keltische Gräber 
frei. Vom eigentlich schon gestörton skythischen Män-
nergrab wurden ein kreuzförmiger, mit Vogelkopf ge-
schmückter Köcheraufhänger aus Bronze, 20 — 25 Pfeil-
spitzen aus Bronze, Eisengeräte, Beinwalzen, ein gerippter 
Bronzereifon und einige Gefäßbruehstücke ans Tageslicht 
gebracht. Гп den Ecken der großen, viereckigen, durch 
einen Graben teils schon zerstörten Grabgrube und in 
der Mitte der Seiten wände fanden wir je ein 60 — HO cm 
tiefes Pfahlloch von einem Durchmesser von 5 — 30 cm. 
In den keltischen Gräbern mi t gestrecktem Skelett kamen 
Gefäße, Eisenbruchstücke und Perlen zum Vorschein. 
Das in diesem Gebiet angelegte Grabensystem schnitt 
mehrere Objekte (urzeitliche und sarmatische Siedlungs-
spuren, ferner keltische (?) Gräber durch. 

Zsuzsanna Benkő—István Dinnyés 

5/1. Csanytelek-Újhalastó (Kom. Csongrád) (XXXV). 
Die Erdarbeiten auf einem halbinselartigen Ausläufer 
des das Überschwemmungsgebiet der Theiß begleitenden 
Hochufers gefährdeten zwei wichtige Fundorte : ein biri-
tuelles skythisches Gräberfeld und eine Siedlung der Sza-
kálhát-Kultur aus dem mittleren Neolithikum, ferner 
das zur Siedbmg gehörende Gräberfeld. 

Vor der neolithisehen Siedlung wurden 600 m2 frei-
gelegt.. Auf das durchforschte Gebiet fiel ein auf die ehe-
malige Oberfläche gebautes, mit Pfostenwerk befestigtes 

Wohngebäude mit aufgehender Wandkonstruktion und 
mit Binderkonstruktion. Die Grundfläche des Gebäudes 
beträgt 19,40x9,20 m. Zu ihm gehörten noch 18 Ab-
fallgruben mit reichem Fundmaterial , bzw. die aus 5 
Gräbern bestehende Gräbergruppe der neolithisehen 
Siedlung. 

Wegen der bedeutenden Länge und Spannweite des 
Gebäudes und einer Wanddicke von nur 35 — 45 cm wur-
den links und rechts von der den Pfet tenbalken tragen-
den zentralen Pfostenreihe je eine neue entlastende Pfos-
tenreihe eingefügt. Die fü r die neuen Pfosten gegrabenen 
Löcher wurden ebenfalls gefunden. Nachdem das Haus 
zugrunde gegangen war, gewann dieser tiefer liegende 
Teil der Siedlung eine neue Funkeion. Die Nachkommen 
der Ansiedler benutzten dieses Gebiet als Gräberfeld bzw. 
sie gruben hier ihre Lehmgruben, Mitten und außer dem 
Haus gelegten Öfen. In diesen Gruben wurden zahl-
reiche interessante Funde gefunden: 2 ergänzbare Ge-
sichtsurnen, 18 unversehrte bzw. ergänzbare Töpfe, 
Flaschen und Tonbecher, mehrere Stein- bzw. Beingeräte, 
Mahlsteine u. ä. 

Der aus 5 Gräbern bestehende Familienbestattungs-
platz beweis sich als interessant. 4 Gräber enthielten 
Skelette in auf der linken Seite starker Hockerlage. In 2 
Gräbern (im ersten und zweiten Grab) wurde der Leich-
nam eigentlich von einer roten Okkerschicht bedeckt, 
Okkerroste wurden in erster Linie auf den Beinen, am 
Kopf und Nacken gefunden. Die mit einer kleinen Ab-
weichung O — W orientierten Skelette lagen in rechteck-
förmigen Grabgruben, deren Ecken abgerundet waren. 
Im zweiten Grab wurde ein handgeformter, von feinem 
Material angefertigter „boinbenförmiger" Tonbecher von 
dünner Wand, im dri t ten eine Halskette gefunden, die 
aus zwischen scheibenförmige Kalksteinperlen und von 
Spondylus-Museheln geschliffene Perlen gereihten klei-
nen, kugelförmigen Kupferperlen bestand. 

Katalin Hegedűs 

5/2. Csanytelek-Újhalastó: Während der Arbeiten 
im Zusammenbang mi t dem Bau des Fischteiches stieß 
man auf neolithische Siedlungserseheinungen sowie sky-
tbische und keltische Gräber. Im Laufe der Notausgra-
bung wurden in einem Gebiet von 2050 m2 56 skytbische 
Gräber freigelegt.. Das bedeutet ungefähr ein Sechstel 
des ganzen Gräberfeldes. Das Gräberfeld ist birituell, 
ferner gab es hier sowohl Gräber mit Hockerskeletten als 
auch Gräber mit gestreckten Skeletten, Brandscbüttungs-
und Urnengräber. Auch den Gebrauch der Einäscherung 
in der Grabgrube konnten wir beobachten. Die relativ 
hohe Zahl der Doppelbestattungen ist bemerkenswert. 

Im Fundmaterial kommen dreiflügelige Pfeilspitzen 
aus Bronze, konisch auslaufende Elektron-Spiralanliän-
ger, Augen- und Bernsteinporlen, eiserne Lanzen, Trensen 
des Vekerzug-Typs usw. vor. Als Streufund ist in diesem 
Gebiet auch ein mit einem Eisengriff versehener Spiegel 
aus Bronze ans Tageslicht gebracht worden. I m Keramik-
material kommen neben den Gefäßen der örtlichen Ur-
bevölkerung auch die cbaracteristischen Typen der Sky-
thenzeit vor. 

Mitarbeiter: Gabriella Vörös. An der Ausgrabung 
nahmen Irén Fári, Anna Gergely, Judit. Koós, László 
Saliga (Móra Ferenc Museum Szeged), Eszter Istvano-
vits, Valéria Kulcsár, Mária Béres, Gábor Lőrinczy, 
Erzsébet. Nagy, Ilona Tóth teil. 

Márta Galántha 

6. Csongrád-Bokros, Bokrospuszta (Kom. Csongrád) 
(XXXV). Auf der vom Übersehwemmungsgebiet der 
Theiß herausragenden Insel von Bokrospuszta, im künfti-
gen Gebiet des Wasserstufensystems Theiß HI wurde ein 
in die Szakálbát-Periode einreihbares, neolithisches Dorf 

'von einer Periode freigelegt. Die Humusschicht der Ober-
fläche wurde mit Baggern abgetragen und an den An-
reicherungspunkten der Funde wurden 5 x 1 0 m große, 
zusammenhängende Blocksysteme eröffnet. Während der 
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fast 5 Monate lang dauernden Notausgrabung wurde an 4 
Arbeitsstellen ein Gebiet von 7350 m2 freigelegt. 

Der Ostrand der Insel des Überschwemmungsgebiets 
wurde mehrere hunder t Metern lang durchforscht. I n 
diesem großen, zusammenhängenden Erschließungs-
gebiet wurden die Funde mehrerer archäologischer Peri-
oden freigelegt. Insgesamt fanden wir 95 sich in die ehe-
malige Oberfläche vertiefende, mi t Haushaltsabfällen er-
füllte Lehmgruben, im Freien gelegte Öfen mit Vorraum, 
Vorratsspeicher-, bzw. Arbeitsgruben. E twa 80% der 
sich in die ehemalige Oberfläche vertiefenden Objekte 
können auf die Periode der Szakálhát-Kultur datiert 
werden. Mit dieser mittleren neolithisehen Kultur können 
die bisher erschlossenen 9 Gräber mit Hockerskeletten 
und das einzige, etwa zur Hälfte erhalten gebliebene, über 
die Erde gebaute Wohngebäude mit innerer Pfosten-
konstruktion und gestampfter Wand verbunden werden. 
Von den neolithisehen Ahfallgruben wurde ein sehr""rei-
ehes Fundmaterial ans Tagescliht gebracht: zahlreiche 
unversehrte bzw. ergänzbare Tongefäße, Stein- und Kno-
ehengeräte und ein reiches zoologisches bzw. botanisches 
Material. 

Von den 9 neolitischen Bestattungen hatt en 3 Gräber 
Beigaben: 2 Gräber enthielten je ein Gefäß bzw. das eine 
Grab mit Gefäßbeigabe (Grab G) enthielt auch eine aus 
Spondylus-Muscheln angefertigte, große, durchborhte, 
zylinderförmige Perle. Tn Grab 7 — in der Bestattung 
eines Kindes von Tnf. I . — wurde eine Halskette gefun-
den. Letztere ist von großer Bedeutung, da zwischen die 
scheibenförmigen durchbohrten, aus Kalkstein bzw. Mu-
scheln angefertigten Perlen tropfenförmige Knochenan-
hänger bzw. kleine runde Kupferperlen aufgeschnürt 
wurden. Aufgrund der Orientierung des Grabes und der 
an den Skelettknochen in Resten beobachteten roten 
Okkerreste kann es auf die Periode der Szakálhát-Kultur 
datiert werden. Seine Beigabe halten wir für den ältesten 
bisher bekannten Kupferfund des Karpatcnheckens. 

Ein Teil des sich in den Mutterboden vertiefenden 
geschlossenen Fundkomplexes — die Funde von 8 mit 
Haushaltsabfällen erfüllten Gruben und 2 Brunnen 

können auf eine vorläufig noch nicht näher bestimm-
bare spätkupfer- oder frühbronzezeitliche Periode datiert 
werden. Eine der reiches Fundmaterial liefernden Gru-
ben wird wohl kultischen Zwecken gedient haben (Opfer-
grube?), von ihr wurden nämlich außer den drei un-
versehrten frühbronzezeitlichen Krügen mit Bandhenkel 
in anatomischer Ordnung liegende Kalbs- bzw. Sehweins-
kadaver und der Schädel eines Wildschweins gefunden. 
Während der Ausgrabung wurde auch ein Fundmaterial 
aus der Sarmatenzeit freigelegt. Einige sich in den Mut-
terboden vertiefende Abfallgruben bzw. ein Grab, das 
aufgrund der in ihm gefundenen Hadrianus-Münze auf 
die erste Hälf te des 2. Jhs. u. Z. datiert werden kann, 
enthielten ihren Nachlaß. Bas aus den Abfallgruben 
s tammende Keramikmaterial scheint etwas älter zu sein, 
was uns auf die wiederholte Ansiedlung der Sarmaten 
in der Umgebung von Bokros schließen läßt. 

Grabungsmitarbeiter: Márta OalAntha und László 
Horváth . 

An der Ausgrabung nahmen Béla Kürti , Pál Raczky, 
Ágnes Somogyvári, Mária Béres, die Studenten Gábor 
Lőrinczy und András Tklódi und die Studentinnen Er-
zsébet Nagy und Magdaléna Seleanu teil. 

Katalin Hegedűs 

7. Gorzsa-Czukor ma jor (Kom. Csongrád) (XXXII) . 
Die Forschung der Teil-Siedlung wurde mit einer wesent-
lichen Erweiterung des TTT. Blockes aus dem Jahre 1978 
fortgesetzt ( 8x16 m). Tn der obersten sarmatischen 
Schicht wurden die Häuser von zwei Siedlungsperioden 
freigelegt. Die Häuser der jüngeren Schicht waren halb 
in die Erde vertiefte, eckige Gebäude mit aufgehende 
Wandkonstruktion. Auf dem snät- und frühbronzezeit-
lichen Gehniveau kamen mit der Ausnahme einer ein-
zigen frühbronzezeitlichen Grube (aus der frühesten 
Phase der Nagyrév-Kultur) keine Objekte hervor. In 

der zwischen 110 — 140 cm liegenden Gorzsa-Schicht 
konnten 4 Fußbodenniveaus mit mäandrisch eingeritzter 
Keramik aus der Theiß-kultur mit kleinen Buckeln und 
HerpAlyer bemalter Keramik unterschieden werden. Un-
mittelbar darunter stießen wir auf die Schuttschichten 
eines voriges J a h r teilweise schon freigelegten, in unge-
wöhnlich gutem Zustand erhaltenen Hauses. Der in den 
Block fallende Teil des Hauses beträgt 15 X 17 m, es setzt 
sich aber unter dem Nordprofil des Blockes fort . Bisher 
kamen 3 R ä u m e zur Erschließung. An einigen Stellen 
stehen mehrere Abschnitte der länglichen und inneren 
Teilungswände des Hauses 50 — 70 cm hoch, auch die 
im zweiten R a u m erschlossenen Öfen sind in gutem 
Zustand erhalten geblieben. Neben den fast 50 „in s i tu" 
gefundenen Keramikfunden sind auch die rotbemalten 
Mauerreste mi t eingeritzter Ornamentik, Bruchstücke 
einer Oiebel/.ierde mit Tierkopf und eines mi t Lehm ge-
schmierten Tisches (?) von Bedeutung. 

An der Ausgrabung nahmen die Archäologen Tstván 
Gaál, Márta Galántha, Anna Gergely, László Horváth, 
Leszek Ka jzev (Lódz), Jud i t Koós, Katalin Simon, And-
rás Nagy und Péter Boldizsár, ferner die Studentinnen 
Ildikó Poroszlay, Magdaléna Seleanu, Jud i th Tóth, Má-
ria Béres und die Studenten András Figler, Gábor Kal-
la, Gábor Kiss, Péter Somogyi und Gábor Lőrinczy teil. 

Ferenc Horváth 

Hatvan-Bajpuszta (Kom. Heves) s. Nr. 41. 
Hajós-Cijrahegy (Kom. Bács-Kiskun) s. Nr. 4L 

8. Jánoshida-Berek, das Gehöft von Béla Fekete 
(Kom. Szolnok) (XXXVIII) . Während der schon seit 
mehreren Jahren dauernden Ausgrabung wurde 1979 
eine Fläche von 1050 m2 freigelegt. Im Laufe unserer 
Arbeit kamen weitere 90 Gräber der Hügelgräberkultur 
bzw. am südlichen Teil des erschlossenen Gebietes große 
Grubenkomplexe mit dem archäologischen Fundmaterial 
der Gáva-Kultur ans Tageslicht. So stieg die Anzahl der 
bekannten Gräber des Gräberfeldes auf 278. 

Das Verhältnis der Skelettgräber und Urnengräber 
îles birituellen Gräberfeldes war nahezu gleich. Auch 6 
T'ythos-Bestattungen wurden freigelegt. 

Das Grab 272. enthielt besondere Fluide. Bei dem 
Kopf des W—О gerichteten, auf seiner rechten Seite in 
Hockerlage bestat teten Toten wurden eine kurze Bronze-
nadel bzw. weiße und rote geschliffene Steingegenstände 
gefunden. Die Oberfläche des roten Steingegenstandes 
ist- flach, glänzend und hat die Form eines abgerundeten 
Rechteck, das am einen Ende in beiden Seiten vertieft 
wurde. Die Funkt ion des Gegenstandes ist unbekannt. 
Auch ein in den Gräberfeldern der Hügelgräberkultur 
bisher unbekanntes Objekt kam ans Tageslicht. Es war 
ein ovaler Graben, den parallele oder sich manchmal auch 
anschließende Pfahllöeher begleiteten. Die Löcher sind 
wohl Reste eines ein Grab oder mehrere Gräber umge-
benden Pfahlzaunes. [Siehe den Vorbericht in diesem 
Band]. 

Mitarbeiter: Pál Raczky. An der Ausgrabung nahm 
auch die Studentin Csilla Siklódi teil. 

Marietta R. Gsányi 

Keszthely-Fenékpuszta (Kom. Zala) s. Nr. 52. 

9. Pécs-Jakabhegy (Kom. Baranya) (XXVI). Die 1976 
begonnene Ausgrabung fortsetzend wurden im Gebiet 
des vom Burgwall von Jakabhegy westlich liegenden 
Hügelgräberfeldes weitere 12 Hügelgräber freigelegt. 
Einen Teil der von einem Steinring umgebenen Grab-
kammern fanden wir geplündert, aber aufgrund der 
erhalten gebliebenen Beigaben kann jede Besta t tung 
mi t Sicherheit datiert werden. Es wurde festgestellt, daß 
die Hügel über die Urnengräber der Hallstatt-C Periode 
aufgetragen wurden. 
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Charakteristische Beigaben der Gräber waren Pferde-
geschirrbeschläge aus Bronze, Henkeltöpfchen und große 
Urnen. 

Während der Ausgrabung fanden wir unter mehre-
ren Hügeln auch die Siedlungsreste der Urnenfelder-
kultur . Es ist offensichtlich, daß in den den Bestattungen 
der Hallstatt-C Periode vorangehenden Zeiten der größte 
Teil des Berggipfels von einer Siedlung der Urnenfelder -
kul tur eingenommen war. 

Mitarbeiter: László Horváth (Nagykanizsa) 
Konsultanten: Gábor Bándi und E v a F. Petres. 

Borbála Maráz 

10. Pilismarót-Basaharc (Kom. Komárom) (IV). Das 
Ziel der Arbeit im Rahmen der Notausgrabimg im Zusam-
menhang mit dem Bau des Wasserstufensystems an der 
Donau war die Untersuchung der Ausbreitung des von 
Nándor Fettich früher schon freigelegten latènezeitliehen 
Gräberfeldes. Die Arbeit wurde an der N—NO-Strecke 
fortgesetzt. Während der Arbeit kam kein Grab ans 
Tageslicht, aber das in dem einen Block gefundene 
Schwertband, ferner die Ketten-bzw. Fibelbruchstücke 
aus Eisen stammen wohl aus gestörten und geplünder-
ten Gräbern. Auch die Reste eines 2,5 m tief in der Erde 
liegenden, spät latènezeit liehen Hauses mit Ofen wurden 
erschlossen. Unter den Fimden verdient ein aus Eisen 
angefertigter Meißel imsere Aufmerksamkeit. Das untere 
Glied eines drehbaren Mühlsteines, das in einer kleinen 
Grube lag, ist noch erwähnenswert. 

Mitarbeiterin: Katal in Wollák. 
Ida В. Kutzián 

11. Pilismarót-Fähre von Szob (Kom. Komárom) 
(IV). Im Rahmen der im Zusammenhang mit dem Bau 
des Wasserstufensystems an der Donau durchgeführten 
Notausgrabung wurde die 1978 bei der Fähre von Szob 
begonnene Erschließung fortgesetzt.1 An der Arbeits-
stelle ,,C" wurde mit Hilfe von Baggern ein Gebiet von 
etwa 2500 m2 freigelegt. Aus einer Tiefe von 60 90 cm 
wurden 203 archäologische Objekte ans Tageslicht ge-
bracht . Ihr größter Teil gehörte der spätkupferzeitlichen 
Badener Kul tur an. Die erschlossenen Gruben und Gru-
bensysteme enthielten einen reichen Keramikfund. In 
zwei Gruben wurden menschliche Hockerskelette gefun-
den, in weiteren zwei lag das Skelett je eines Rindes. Auch 
mehrere Ofen und Herde wurden freigelegt. Außer den 
Denkmälern der Badener Kultur kamen an diesem Fund-
ort auch Funde aus der frühen Bronzezeit, aus der Eisen-
zeit und der Arpádenzeit vor. Aus der frühen Bronzezeit 
s tammten einige Siedlungsgruben, eine 4 Gefäße ent-
haltende Skelettbestattung, von den Denkmälern der 
Eisenzeit ist eine viereckige Wohngrube mit Herd er-
wähnenswert. Tn ihm wurden außer Keramikstücken 
auch amphorenförmige Glasperlen gefunden. Von der 
árpádenzeitlichen Siedlung wurden 5 in die Erde vertiefte 
Häuser, in deren Ecken je ein Steinbecken lag, erschlossen. 

An der Ausgrabung nahmen Tlonka Stanozik, Ist-
ván Fodor, Márta Galántha, József Korek, Ferenc Losits, 
Ildikó Szathmári, Katal in Wollák teil. 

Tibor Kemenczei 

Rá cahnás-Göböljárás (Kom. Fejér) s. Nr. 69. 

12. Sopron-Krautacker (Kom. Győr-Sopron) (XXIX) . 
Die Ausgrabung der Siedlung und des Graberfeldes wurde 
fortgesetzt. 18 weitere Urnen-bzw. Brandschiittungs-
gräber und 6 Skelettgräber aus der Hallstattperiode 
wurden erschlossen. Dadurch stieg die GesamtanzahUder 
Gräber des Gräberfeldes auf 187. Die Skelettgräber aus 
der Ilallstatt-Periode wurden von einer mehrschichtigen 
Steinpaekung bedeckt, die an manchen Stelle eine Größe 
von 2,20x2,40 m erreicht haben. Die Doppelbestattung 
Nr. 24., wo das ältere, N—S gerichtete Männergrab durch 
die spätere Frauenbestat tung gestört wurde, ist erwäh-

nenswert. Das 3 Lanzen enthaltende Kriegergrab Nr. 26. 
kann mit Hilfe einer ostalpinen Tierkopffibel auf das 
Ende des 5. J h . oder den Anfang des 4. Jh . v. u. Z. 
datiert werden. Im reichsten Frauengrab wurde u. a. 
auch ein Bronzespiegel mit Nägehi beschlagenem Eisen-
griff gefunden. Dieser ist der bisher einzige authentische 
Fund in Transdanubien von diesem Typ und er kann 
— auch die anderen Beigaben des Grabkomplexes in 
Betracht ziehend — ebenfalls auf das 5. J h . v. u. Z. da-
tiert werden. 

Die Siedlungsausgrabung wurde etwa 30 m nord-
westlich vom neben dem Ikvabach 1975 erschlossenen 
Gebiet fortgesetzt. Im von unseren Suchgräben umgrenz-
ten, etwa 400 m2 großen, zusammenhängenden Gebiet 
kamen die 1 IIuus- und Grubenflecken mit einen bisher 
noch nie erfahrenen Häufigkeit vor. In 22 Siedlungs-
objekten (Häusern, Gruben von verschiedenen Funk-
tionen, mit Lehm ausgeschmierten Speichergruben, Ofen 
und Herden) wurde ein sehr abwechslungsreiches Fund-
material gefunden. Den interessantesten Teil bilden die 
aus der Halls tat t -LT Übergangsperiode und der ihr fol-
genden La Tene-Zeit s tammenden Funde, da es uns zum 
ersten Mal gelang, ein Siedlungsmaterial von diesem 
Alter freizulegen. 

An der Ausgrabimg nahmen die Studenten und 
St udentinnen Gábor Kalla, Imre Kiss, Zsuzsa Kiss, Péter 
Somogyi und Zsuzsa Virág, die Restauratoren Lucia 
Glattfelder und Erzsébet Pintér , ferner der Malakologe 
dr. Endre Krolopp teil. 

Erzsébet Jerem 

13. Süttő-Nagy sánctető (Kom. Komárom) (XLI). 
Während der Durchforschung der früheisenzeitlichen 
Siedlungs- und Bestattungseinheit wurde im Inneren 
der Siedlung ein größeres Gebiet freigelegt. Das ans 
Tageslicht gebrachte Material ist mit dem der Hügel 
gleichaltrig imd auch vom gleichen Typ. Die Festimg, 
die die Siedlung umgibt, ist von Holz- und Steinkon-
struktion, oben auf der Schanze kőimen sich aneinander 
knüpfende Steingrundierungen mit einigen zwischen ihnen 
liegenden Balken beobachtet werden. Ihre auf Asche und 
organischen Stoff hinweisenden Verfärbungen und 
Schichten deuten darauf, daß auf der Steingrundierung 
eine Holzkonstruktion gestanden hat . Das Gebiet der 
späteren Burg wurde zuerst (in einer älteren Phase der 
Kultur) vom Volk der Kul tu r der Linearkeramik besetzt. 
Auch ein bedeutendes bronzezeitliches (inkrustiertes und 
späthügelgräberzeitliches) Material wurde zutage ge-
fördert. Die früheisenzietlichen Ansiedler bauten Häuser 
mit Steingrundierimg und Lehmmauern (wahrscheinlich 
mi t Balkenkonstruktion). 

Eva Vadász- Gábor Vékony 

Szakály-Réti földek (Kom. Tolna) s. Nr. 36. 

14. Százhalombatta (Kom. Pest) (XXXIV). Die Hü-
gel Nr. 75. und 74. des sich von dem in der Eisenzeit 
mit einer Schanze befesstigten, von der frühen Bronze-
zeit an bewohnten Burgwall westlich erstreckenden Hü-
gelgräberfeldes wurden erschlossen. Unter dem Hügel 
Nr. 75. lagen die von einem Steinring umgebenen, mit 
Kalksteinen zugedeckten Reste eines großen Scheiter-
haufens. fn ihm wurden verkohlte Balkenreste, Holz-
asche, zahlreiche Keramikbruclistücke, dreieckförmige 
vergoldete imd bronzene Blechstücke, unförmig gebrannte 
Bronzestücke, ungewöhnlich viele gebrannte Menschen-
und Tierknochen in selbständigen Haufen gefunden. 

Der Hügel Nr. 74. wurde stark durchgepflügt, seine 
Konstruktion konnte nicht mehr genau festgestellt wer-
den. Die Beigaben der von einem Steinring umgebenen 
Bestattimg mit Steinpaekung (wahrscheinlich Urnen-
bestattung) waren Stücke von Graphitkoramik, Ösen-
knöpfe aus Bronze, verschiedene verbrannte bronzene 
Gegenstände. Beide Hügelgräber können auf die Hall-
statt-C Periode datiert werden. Unter dem Hügelgrab 
Nr. 74. wurde die Besta t tung der ältesten Bewohner der 
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bronzezeitlichen Siedlung, ein zur Nagyrév-Kultur ge-
hörendes Urnengrab gefunden. Die mit ausladendem 
Rand und Besenstrichen verzierte Urne war mit einer 
Schüssel bedeckt. 

Ágnes V. Holport 

15. Tiszaföldvár-Neuer Friedhof (Kom. Szolnok) 
(XXXVIII) . Während einer kurzen Fundbergung stießen 
wir zwischen dem SW-Rand der Gemeinde und dem ehe-
maligen Überschwemmungsgebiet der Theiß auf eine 
Siedbmg der KiSrét part-Gruppe der Tiszapolgár-Kultur. 
Es gelang uns, die Reste eines stark beschädigten Hauses, 
einen Herd im Freien und mehrere Abfallgruben freizu-
legen. Von diesen Objekten wurde ein reiches Fund-
material ans Tageslicht gebracht, das für die chronolo-
gische Beurteilung der Kisrétpart-Gruppe von grundlegen-
der Bedeutung war. 

An der Fundbergung nahmen Cs. Siklódi, J . Lasz-
kovszky, Gy. Kovács, J . Tárnoki, I. Szoboszlai teil. 

Pál Raozky 

Tiszaföldvár-Ziegelfabrik (Kom. Szolnok) s. Nr. 44. 

16. Tiszaluc-Sarkadpuszta (Kom. Borsod-Abaúj-
Zemplén) (IV.) Mit der Erschließung von 344 m2 wurde 
das durchgeforschte Gebiet des kupferzeitlichen Siedbmg 
auf 1456 m2, also wahrscheinlich schon fast auf die Hälfte 
erweitert. Гп diesem Gebiet gelang es uns, die Grund-
riße von 5 größeren Häusern mit Pfeilerkonstruktion 
vom ähnlichen Typ teilweise oder ganz zu erschließen. 
Die Funde vertreten auch weiterhin einheitlich die Hu-
nyadihalom-Gruppe. Auch ein ganz eigenartiger Fund ist 
ans Tageslicht gekommen: ein Gefäß mit zylindrischem 
Hals, dessen vierlappiger Boden je eine zugespitzte San-
dale nachahmt. 

Auf das jetzt erschlossene Gebiet fielen 32 Gräber 
(Nr. 123 —154.) des aus dem 11. .Th. stammenden Fried-
hofes. Die Zahl der Kindergräber war auch weiterhin sehr 
groß. Von 3 Gräbern (Nr. 142, 150, 152.) wurden Münzen 
ans Tageslicht gebracht, alle drei von László I. geprägt. 
Von einem etwas reicherem Frauengrab (Nr. 138.) kam 
eine aus Pastaperlen bestehende Perlenreihe und ein poly-
gonaler Bandring, der mit inschriftartigen Zeichen be-
deckt wurde, zum Vorschein. 

An der Ausgrabung nahm István Vörös teil. 

Pál Patay—László Kovács 

17. Vaskeresztes-Diófásdűlő (Kom. Vas) (XXXIX) . 
Im durch die Meliorationsarbeiten der LPG „Völker-
freundschaft" von Felsőcsatár gefährdeten Gebiet kam 
es zur Erschließung des 2. Hügels. Der 2. Hügel ha t einen 
Durchmesser von 30 m, er ist 5,40 m hoch und sein Hang 
Zeigt im südlichen Teil einen Bruch. Nach der Entfer-
nung der Lehmaufschüttung wurde eine Grabkammer 
von einer Grundfläche von 6,40 X 6,20 m, mit trocken 
gesetzten Mauern und auf der S —SW-Seite mit einem 
sich anschließenden, 5,50 m langen Eingangsflur frei-
gelegt. Der Flur wurde von drei aus Steinen gebauten 
Säulenpaaren gebildet. Auf der inneren Seite der Stein-
mauer der Grabkammer konnten wir die Spuren einer 
Balken bzw. Bretterkonstruktion beobachten. Die Bal-
ken wurden auf der Innenseite mit kleinen in einer 
Dreieckform ausgeschnittenen Bronzeblechen geschmückt 
die durch Nägel von der Größe einer Stecknadel an sie 
befestigt waren. 

Der Eingangsseite gegenüber, unter den Stücken 
einer schwarzen, zerbrochenen Urne fanden wir die 
Aschen und zwei kleine Kahnfibeln. Daneben lagen eine 
Eisenlanze, ein Lappenbeil und ein aus Ruten geflochte-
nes Totenhelm mit Bronzeblech bedecktem Knopf mit 
Eisenkern. Von den Riemen des Pferdegeschirrs sind 
einige Stücke mit Eisenknöpfen, Bronzebeschlägen und 
Gehängen erhalten geblieben. Der größte Teil der Gefäße: 

Schüssel, Schalen, Töpfe und Deckel mit profilierter 
Knubbe war rot bemalt . Ein Teil der Gefäße war mit 
Stierköpfen und aus dünnen Metallfolien (aus Bronze und 
Eisen) geschnittenen Mäandermustern verziert. In der 
Grabkammer befanden sich 40, unter den Säulen des sich 
ihr anschließenden Flurs 20 Gefäße. Die Reste des Scheiter-
haufens wurden rechts vom Eingang, aber auch unter 
den Л lauern und innerhalb und außerhalb der Grab-
kammer gefunden. Sie enthielten außer gebrannten 
Knochen auch Pflanzenreste: Reste von Getreide, Hasel-
nüssen, Nüssen und Äpfeln. Der 2. Hügel s tammt aus 
der Hallstatt-C Periode. 

Mária Fekete 

18. Velem-Szentvid (Kom. Vas) (XXXIX) . Die Frei-
legung der zum größten Teil spätbronzezeitlichen Häu-
sorgruppen wurde luf den SO-Terassen fortgesetzt. Die 
die Siedlung von S—SW begrenzende Schanze bzw. die 
Terrassengebiete außer der Schanze durchschneidend 
erschlossen wir zwei von Steinen bedeckte Wegniveaus 
von verschiedenen Perioden und den Stein-bzw. Lehm-
schutt der höheren Schanzemauer. In unseren in den die 
Zitadelle umgebenden 12 — 15 m breiten Terrassen eröff-
neten Blöcken konnten wir folgendes beobachten: Zur 
Zeit der Erbauung der Terrassen (BD) wurde der ganze 
Berghang zu Ter assen geformt. E r wurde in der LT-
Periode in zwei Teile geteilt. So entstand die Zitadelle 
mit der sie begleitenden Terrasse und die untere terras-
senartige Siedlung unter einem steilen, mit Schutt und 
Steinen aufgeschütteten Schutzabhang. Dann wurde die 
oberste Terrasse erweitert-, der planierte Schutt von Stei-
nen bedeckt imd an seinem Rand eine kleinere Schanze 
in Holz-, Stein- und Lehmkonstruktion gebaut. Die 
genaue Bestimmung der Schichtverhältnisse wurde durch 
einen mittelalterlichen Kalkofen gestört, aber die Eröff-
nung neuerer Gebiete wird die Best immung der Bau-
perioden unseres Fundortes innerhalb der 220 — 230 cm 
dicken Schichtenreihe ermöglichen. Parallel mit den 
Erschließungsarbeiten wurde auch die Oberflächen-
rekonstruktion der auf den NO-Terrassen freigelegten 
Gebäude begonnen. 

An der Ausgrabimg nahmen die Studenten Gábor 
Bur, Zsigmond Hajdú, und Mihály Nagy und die Studen-
tin Zsófia Medzihradszky teil. 

Mitarbeiter: Vajk Cserményi. 

Gábor Bándi—Mária Fekete 

19. Zók-Burgberg (Kom. Baranya) (XXVI). Die 1977 
begonnene Freilegung der zentralen Siedlung des Burg-
berges wurde fortgesetzt. Die erschlossene Fläche be-
steht aus 6 miteinander verknüpften Blöcken und macht 
etwa 400 m2 aus. Westlich und südlich schließt es sich 
dem Gebiet der Ausgrabung des Jahres 1977 an. 

Während der Ausgrabung kamen kupferzeitliche 
(Balaton-Lasinja und Baden), ferner frühbronzezeitliche 
(Vuéedol-Zók und Somogyvar-Vinkovci) Funde und Ob-
jekte ans Tageslicht. Die freigelegten Häuser und Haus-
teile gehören zur f rühen Bronzezeit, Öfen und Abfall-
gruben kamen aber aus allen erwähnten Perioden vor. 
Neben zahlreichen Keramikstücken und Tierknochen 
wurden weitere Bruchstücke von Gußformen und -tie-
gein ans Tageslicht gebracht, hauptsächlich in der Um-
gebung der 1977 erschlossenen Grube 36. 

István Ecsedy 

R Ö M E R Z E I T 
(Auf der Kar t e : Nr. 2 0 - 3 9 ) 

20. Árpás-Dombiföld, Mühlenhügel (Kom. Győr-Sop-
ron) (XI). Wir Setzten in diesem Gebiet die Erschließung 
des Töpfer viert eis fort, dadurch stieg die Anzahl* der 
freigelegten Öfen auf 7. Die Öfen sind von rundem Grund-
riß, außer der auf einfacheres Rutenflecht werk geschmier-
ten Brenndeckenkonstruktion kam auch ein großer 
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Ofen mit aus Rostziegeln zusammengestellter Brenn-
decke ans Tageslicht. I m eingefüllten Scherbenmaterial 
sind die frührömischen Formen und die Keramik kelti-
schen Charakters auch weiterhin vertreten. I m südlichen 
Teil unseres Ausgrabungsgebietes wurde ein 7 x 7 m 
großes Gebäude mit Grandgraben für Balken gefunden, 
das älter als die Öfen war, ferner kam auch die Grund-
mauer eines neueren — spätrömischen — Steingebäudes 
zum Vorschein. 

Mitarbeiter: Péter Tonika und zeitweise Katalin 
Vályi, ferner der Student András Figler. 

Eszter T. Szőnyi 

21. Budapest, I I I . Aquincum-Zivilstadt2 (Pznr. 19396) 
(V). Im Zusammenhang mi t dem Bau der Landstraße 
M-l l setzten wir unsere Arbeit in der Zivilstadt Aquin-
cum fort. Östlich von dem in den vorangehenden Jahren 
erschlossenen Gebiet, im Streifen der alten Szentendre-
Straße, ferner östlich und westlich von den römischen 
Wasserleitungspfeilern zwischen der Zähonystraße und 
Keledstraße war die Forschung im Gange. 

Die neueren Fundbergungen ermöglichten die Er-
gänzung des Grundrisses der Zivilstadt. Wir konnten 
die Stelle der südlichen Stadtmauer und des südwestli-
chen Torturmes identifizieren und die Lädenreihe an der 
Westseite der nord-südlichen Haupts t raße sowie den 
Grundriß des von ihr nördlich liegenden Heiligtums re-
konstruieren. Auch von den außerhalb der südlichen 
Stadtmauern liegenden Gebäuden wurden einige Mauern 
gefunden. Die Forschung auf beiden Seiten der Wasser-
leitungspfeiler war auch bedeutend. I m Laufe dieser 
Forschung kamen die Schlußmauern der die Wasser-
leitung entlang stehenden Gebäude und die Verbindung 
der beiden Stadtteile sichernden Übergänge ans Tages-
licht. 

Mitarbeiterin: Ágnes Tóth 
Klára Póczy — Paula Zsidi 

22. Badapesl, I I I . Szentendrei át „Aquaeductus". 
1979 wurde der Bau der Landstraße M-l 1 vollendet. Den 
originellen Plänen entsprechend sind die Aquaedukt-
pfeiler in der Trennungszone der zweimal vier Streifen 
breiten Autobahn in einer Länge von etwa 350 m erhalten 
geblieben. 

Die 1975 nur teilweise freigelegten Pfeiler konnten 
jetzt in einer Breite von 9 —12 m wieder zum Vorsehein 
kommen. I m Laufe der Erschließung konnten als neue 
Details die Pfeilerfundamente des der ostwestlichen 
Haupts t raße der Bürgerstadt gehörenden Prachttores 
mit zwei Durchfahrten geklärt werden. 

Ein durch die Aquaeduktpfeiler gehender Teil der 
südlichen Stadtmauer mit Rundturm zeichnete sich eben-
falls gut ab. Wir konnten zahlreiche vertikale Wasser-
kanäle und ausführende Abzweigungen in der Richtung 
der beiden Stadtteile (östlich und westlich) freilegen. Die 
Konstruktion des Aquaedukt von Aquincum konnte an 
dieser Stelle durch mehrere Wassertürme und das Detail 
eines Wasserkastells geklärt werden. 

Die erschlossenen Pfeiler ließ das Landesamt für 
Denkmalpflege aufgrund der Pläne von Prof. dr. Gyula 
Hajnóczy konservieren bzw. teilweise rekonstruieren. 

Mitarbeiter: Paula Zsidi, Ferenc Noéh, Pál Farkas, 
Tibor Szentpétery, Gábor Facsády, Katal in Debiczky 
und Gergely Gsoma. 

Melinda Kába 

23. Budapest, I I I . Bécsi út 166. (V). In der Umge-
bung der ehemaligen Victoria-Ziegelfabrik kam während 
der sich auf Fehéregyháza beziehenden Forschungen eines 
der frühesten Gräberfelder von Aquincum ans Tageslicht, 
von deren Gräbern bischer 29 freigelegt wurden. Ihrem 
Ritus nacli sind sie Urnengräber bzw. Brandschüttungs-
gräber. Die ersteren sind seltener, aber ungestört oder 
kaum gestört und ihre Beigaben können als reich be-

t rachte t werden (Bronzegefäße, Schmuckstück aus Göhl, 
ein großes Scrinium mit Bronzebeschlägen usw.) Die „in-
s i tu" an den Tag gekommenen Grabsteine von C. Valerius, 
P. Macer Verus, Caecilius Quintus und der größte Teil der 
Beigaben können auf die erste Häl f te des 2. Jh . datiert 
werden, einige sind sogar wohl um die Wende des 1/2. 
Jhs . in die Gräber gelangt. 

Judit Topái 

24. Budapest, I I I . Flórián tér (Pznr. 18069 — 18074/ 
18070) (V). Während unserer Forschungen am freien 
Platz vor dem , ,Flórián"-Warenhaus ist es uns gelungen, 
von der Konstrukt ion der Palaestra mit inneren Strebe-
pfeilern weitere Angaben zu bekommen. Mehrere Hypo-
kaust-Räume mit in Flecken erhaltener viereckiger und 
löffelbiskuitförmiger Ziegelsteinbedeekung wurden frei-
gelegt. In den Hypokaust-Räumen wechselten sich Tra-
chitsäulen und Ziegelpfeiler. An der Wand eines Saales 
ist auch ein Teil der ehemaligen Tubulation erhalten ge-
blieben. Während der Ausgrabung konnten wir mehrere 
Umbauperioden verfolgen, die letzte ist von den Stempel-
ziegeln von Valentinian us T. angedeutet. Aufgrund der 
archäologischen Angaben wurden die Pläne für Erhal tung 
und Vorführung im Gebiet der Rampe des Knotenpunktes 
d_er Árpád-Brücke von Katalin Bándly und László 
Ágostházy angefertigt. 

Mitarbeiter: László Kocsis, F rau Vándor, l 'ál Far-
kas, Tibor Szentpétery, Gábor Facsády, Katal in 
Dobiezky und Gergely Csorna. 

Melinda К aba 

25. Budapest, I I I . Folyamőr и. 14 — 16. (V). In der 
unmittelbaren Nähe der früheren Forschungen, im nörd-
lichen Teil der Canabae wurden 1979 weitere Teile eines 
größeren Gebäudekomplexes aus dem 2/3. Jh . erschlossen. 
Unter anderem stellen wir auch den Ort eines sehr reich 
geschmückten Gebäudeflügels fest. Die Wände der sicli 
liier ziehenden Räumlichkeiten wurden zweimal mit einer 
Wandbemalung mi t Figuren-, Pflanzen- und geometri-
scher Ornamentik auf teils weißer, teils farbiger Grundie-
rung von guter Qualität versehen. Der spätere, auf die 
Wende des 2/3. Jhs . datierbare Sockel der Mauern ist 
sehr hoch erhalten geblieben, von der Erfüllung be-
wahren wir viele Fresken- und Stukkobruchstücke mit 
Figuren- und Pflanzenornamentik auf. Der Fußboden 
wurde hauptsächlich mit Terrazzo bzw. mit farbigen 
geometrischen Motiven versehenen Mozaikén bedeckt. 
Der erwähnte Flügel des Objekts und seine Umgebung 
wurden in der spätrömischen Periode innerlich umgebaut . 
Was die Funktion des Gebäudes betr iff t , aufgrund seiner 
topographischen Charakterzüge und seines Grundrisses 
wurde es den Bedürfnissen eines hohen Beamten ent-
sprechend errichtet. Am Ende der römischen Herrschaft 
wurden die verlassenen Gebäudeteile von Gräbern einge-
nommen, die man schon in gestörtem Zustand zutage 
gefördert hat . 

Mitarbeiter: János Illés und Rózsa Szentesi Gemälde-
restauratoren, die Studentinnen Mariann Kelemen mid 
Erzsébet Márity, ferner der S tudent Péter Boromissza. 

Krisztina Szirmai 

26. Bwlapest, I I I . das Gebiet des Parkes zwischen 
Lajos и.—Kulcsár и. — Árpád-Fejedelem útja (V). Im we-
gen der Erweiterung der Árpád-Brücke niedergerissenen 
Gebiet wurde die Erschließimg einer 10 — 15 m breiten 
Zone auf der Südseite der Brücke begonnen. Aufgrund 
unserer früheren Forschungen und Hypothesen fällt die 
Südgrenze der Kapitelstadt auf dieses Gebiet. Während 
der Forschung wurden die Reste eines mittelalterlichen 
Gebäudes gefunden, das zusammen mit einem auf der 
Südseite der Kulcsdrstraße stehenden großen neuzeit-
lichen Haus bzw. dessen Keller erschlossen wurde. Öst-
lich von diesem Gebäude wurde ein Teil der östlichen 
Mauer der aus dem 4. Jh . s tammenden Festung freigelegt. 

2 4 2 



Die Festung wurde wahrscheinlich bis zum 18. J h . ge-
braucht, da die römische Mauerkrone bis auf das Boden-
niveau des 18. Jhs . verfolgbar war. Aufgrund dessen ist 
es anzunehmen, daß die Basteimauer auch im Laufe des 
Mittelalters gestanden hat und die Stadt an einem Teil 
auf der Donau-Seite von einer Mauer umgeben war. 
Westlich von der Mauer zeigte sich eine durchgeschnittene 
mittelalterliche Lehmschicht. 

Mitarbeiterin: Ildikó Nagy. 
Herta Bertalan 

27. Budapest, I I I . Kaszás-dűlő (V). Die Erschließung 
des Ackergebietes zwischen dem nördlichen Teil der I I I . 
Kazalstraße und der Südmauer der Zivilstadt Aquin-
cum war die Fortsetzung der Probegrabungen des Jahres 
1977. 

Während der 3 Monate langen Freilegung konnten 
wir feststellen, daß das Gebiet locker eingebaut war, im 
nördlichen und südlichen Teil wurden ebenfalls maga-
zinartige Gebäude mit sehr verfallenen Mauern gefunden. 
Die Gebäude befanden sich an nordsüdlich und ost-west-
lich gerichteten Straßen, ha t ten in Lehm gesetzte Stein-
mauern, die an einigen Stellen mit Fischgrätentechnik 
angefertigt wurden. Während der Ausgrabung gelang 
es uns zu klären, daß die Westgrenze der Siedlung der 
heute schon zugefüllte Grund des Aranyhegyi-Grabens 
war. In den spätrömischen Zeiten erreichte die Siedlung 
im Norden die südliche Stadtmauer und im Osten wur-
den ihre Grenzen von zwei negativen Forschungsgräben 
festgesetzt. Die südliche Bebauung breitete sich bis zur 
heutigen Kazalstraße aus. In einem römischen Gebäude-
teil kam ein aus Steinplatten zusammengestelltes römi-
sches Grab mit Hockerskelett zum Vorschein. Nach dem 
Beweis des Fundmaterials s tammen die ältesten Spuren 
in diesem Gebiet aus der Zeit des Traian. Während der 
Ausgrabung kamen Keramikfunde vom Ende des 2. Jhs . 
und vom ersten Drittel des 3. Jhs. , aber auch spätrömi-
sche und als Streufund auch spätawarisclie Keramik-
stücke ans Tageslicht. 

Mária Pető 

28. Budapest, I I I . Ausgrabungen in der Föld—Vö-
rösvári и. an der Stelle der künftigen Fußgängerunter-
führung und des künftigen Verkehrsknotenpunktes am 
Flórián-Platz. Die Ausgrabung ist die Fortsetzung der 
Erschließungen der Jahre 1977 — 1978. Die südliche La-
gerperiode der von mehreren Perioden bestehenden Via 
Principalis des Legionslagers von Aquincum kam zusam-
men mit den sich von dieser Straße westlich befindenden, 
auf eine frühe Lagers période hinweisenden Siedlungs-
erscheinimgen zur Freilegung. Östlich von der Via Prin-
cipalis, im südlichen Teil der Praetenturafront des Le-
gionslagers wurde der nördliche Teil eines Tribunus- Hauses 
erschlossen. Im Haus wurden mehrere durch Heizkanäle 
geheizte, einen reichen Keramikfund erhaltende Räum-
lichkeiten mit weißer Wandbemalung und Terrazzobo-
den erschlossen. Bei der östlichen Schlußmauer des Hau-
ses kam es zur Erschließung eines aus zwei Räumen ge-
bildeten Mithras-Heiligtums. Außer des Grundsteines 
wurden in Heiligtum noch 5 Mithras-Altäre und ein 
übermalter Altar gefunden. An der Nordwand des Mith-
reums kamen Szenen aus dem Leben des Mithras dar-
stellende Fresken an den Tag. Während der Freilegung 
wurde auf der Ostseite des Zentralhofes des Tribunus-
Hauses ein Sylvanus-Altar, auf seiner Westseite ein IOM-
Altar ans Tageslicht gebracht. Im zentralen Teil des 
Hofes wurden in einem Kanalsystem zwei Zysternen frei-
gelegt. 

Mitarbeiter: Eva, Málik, Mária Román, Gábor Fa-
esády, Csaba Horváth, Mária Reisinger. 

László Kocsis 

Budapest, I I I . Fő tér s. Nr. 86. 

Budapest, III. Ottó-Korvin tér 8. s. Nr. 88. 

Budapest, I I I . Lajos u.— Serfőző u. 2—4. s. Nr. 87. 

Keszthely-Fenékpuszta (Kom. Zala) s. Nr. 62. 

Kővágószőlős (Kom. Baranya) (XXVI). Die 1977 
begonnene Erschließimg der großen römischen Villa wur-
de fortgesetzt. Die Reihe der Hypokaust-Räume im 
Ostflügel (1er Villa kam zur vollen Freilegung. Dabei 
wurden alle Heizungssysteme zu einer Ausstellung geeig-
net gemacht. Der innere, mit Steinen bedeckte Hof 
und seine Umgebung wurden weiter geklärt. Hier im 
steinbedeckten Hof des zur I. Periode (2. Jh.) gehören-
den Gebäudes} wurde junter der wahrscheinlich aus dem 
4. J h . stammenden Schuttschicht eine wohl als Möbel-
beschlag gebrauchte kleine* Reiterplastik aus Bronze ge-
funden. 

Die Klärung der sich im Westflügel der Villa befin-
denden Räumlichkeiten wurde fortgesetzt. Die im 4. Jh . 
erfolgten Umbauungen können hier mit Hilfe von mehre-
ren umwandelten Schwellen und Trennungsmauern und 
von dazugebauten Öfen bewiesen werden. 

Die Mauerkonservierungsarbeiten liefen in allen 
Räumen aufgrund der Pläne und unter der Leitung von 
Prof. dr. Gyula Hajnóczy mit den Erschließungsarbeiten. 

An der Ausgrabung nahm Magdolna Kiss teil. 

Alice Sz. Burger 

30. Kcsztölc-Tatárszállás (Kom. Komárom) (XLIX). 
Die 1977 begonnene Freilegung der römischen Villa wur-
de vollendet. Wir suchten den Eingang des Gebäudes in 
der Linie der nördlichen Schlußmauer des 1978 gefunde-
nen , ,D" Raumes mit Terrazzoboden. Da auf der W-Seite 
zur früher für die nördliche Schlußmauer gehaltenen Stein-
mauer ein kleinerer R a u m gebaut wurde, müssen wir 
annehmen, daß der Eingang des Gebäudes sich hier 
befand. Weder hier, noch in den anderen Räumlich-
keiten des Gebäudes (den , ,D" Raum ausgenommen) fan-
den wir das Gehniveau. Die Blockprofile wurden im 
ganzen Gebiet der Ausgrabung abgetragen, so fanden 
wir weitere große Pfählgruben mit wenigem Fundmate-
rial. Bei der Entfernung der Blockwand I I — I I I . stießen 
wir auf eine Steinmauer, die den mit Lehm geputzten 
Raum mit Heizkanal vom Norden begrenzt. Bei der 
Ausgrabung kamen mehrere Münzen aus dem 4. Jh . und 
ein reiches Keramikmaterial ans Tageslicht. 

Márta H. Kelemen 

M ende-Leányvár (Kom. Post) s. Nr. 77. 

31. Nemesvámos-Baláca puszta (MRT. 2. 34/14. Fo.) 
(Kom. Veszprém) (XLV). Als Fortsetzung der früheren 
Ausgrabungen wurden 1979 die Freilegungen in der Nähe 
des I. Gebäudes in westlicher und östlicher Richtung 
erweitert. (Vgl. Gy. Rhé : Balácza. Veszprém, 1912. Abb. 
3.) Wir erschlossen den größten Teil des das Gebäude um-
gebenden Korridorsystems, dessen östlicher Teil von einer 
dicken neuzeitlichen Aufschüttung bedeckt war. Außer-
halb der Flurmauern fanden wir Feuergruben imd Eisen-
schmelzöfen aus der Zeit der Völkerwanderung bzw. der 
Arpádenzeit. 

Wir setzten die Restaurierung und Konservierung 
der Fresken mit roter Ornamentik der Räume 25 — 26 
fort. Aufgrund des zur schon früher bekannten Mosaik 
des Raumes 10. gehörenden neu freigelegten Rahmen-
streifens wurde die ganze Mosaik ergänzbar. 

Mitarbeiterin: Márta H. Kelemen. 
An der Ausgrabung nahmen Bernard Golden, Péter 

László, ferner die Restauratoren Péter Jánoska, Pál 
Koncz, Ilona Kovács und Frau Törő teil. 

Sylvia К. Palágyi 

32. Pilismarót-Donauufer (Kom. Komárom) (XLIX). 
Während der Fundbergung im Zusammenhang mit dem 
Bau des Wasserstufensystems an der Donau kam der 
vom Hafen von Pilismarót westlich liegende, 1 966 schon 
durchforschte römische Wacht turm aus der Valent in i-
anus-Zeit zur völligen Erschließung. Die inneren Seiten-
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längen des viereckigen Turmes wechseln zwischen 7,97 
und 8,08 m, die Wanddicke beträgt 1,0 —1,03 m. Der 
1,00 m breite Eingang befand sich auf der der Donau 
gegenüber liegenden Südseite, in der inneren Südwest-
Ecke des Turmes fanden wir die Reste eines aus Stein ge-
bauten Treppenaufstieges. Auf der Südseite des das Ge-
bäude umgebenden Wassergrabens befand sich ein schma-
ler Eingang wo der Graben nicht ausgegraben wurde. 
Die neben der spätrömischen Keramik und den Eisen-
gegenständen in einer sohr großen Anzahl ans Tageslicht 
gekommenen TEMP VRS Stempelziegel datieren den 
Bau auf die Zeit von Valentinian us. Unter dem Boden-
niveau kam die Großbronze des Kaisers CommoduS zum 
Vorschein. Auf dem einen Ziegelstein ist das vor dem Aus-
brennen eingeritzte Bild eines Pferdes zu sehen und der 
Name des Magistère Marinianus Ursieinus zu lesen. 

An der Ausgrabung nahmen Katalin Wollák, Kata-
lin Szilágyi und János Szaniszlai teil. 

Sándor Soproni 

33. Pilismarót-Fähre von Szob (Kom. Komárom) 
(XLIX). Kleine römische Festimg. Im Laufe der Not-
ausgrabung im Zusammenhang mit dem Bau des Wasser-
stufensystems an der Donau wurde die Erforschung der 
1978 gefundenen römischen Fossa fortgesetzt. Nachdem 
der Bulldozer das Gebiet von der gemischten Schicht der 
Oberfläche befreit hatte, wurde das rechteckige, nach der 
Donau gerichtete, von der Fossa umgebene Gebiet sicht-
bar. E t w a ein Drittel des südlichen Teiles der kleinen 
Festung kam zur Durchforschung. Im nördlichen Zwei-
drittel, im Gebiet zwischen dem Deich und der Donau 
wurde die Fossa vom Hochwasser weggeschwemmt. 
Innerhalb des Grabensystems kamen keine römischen 
Pfahlreste oder Steingebäude ans Tageslicht. Wir konn-
ten feststellen, daß die Fossa noch in den römischen 
Zeiten, aufgrund der Funde wahrscheinlich am Ende des 
2. Jhs. zugefüllt wurde. Die aus der Fossa zum Vor-
schein gekommenen F u n d e (Skelettreste von Menschen 
und Tieren) weisen da rau fh in , daß die Zufülhuig derFoBSa 
nach den Zerstörungen eines Krieges erfolgt ist. 

Endre Tóth 

34/1. Ságvár (Kom. Somogy) (IV). 1979 wurde die 
Forschung der Grundrisse des Horreums, der Principia 
und der Basilika fortgesetzt. Im Wohngebäude des Be-
fehlshabers wurden Periodenforschungen vorgenommen. 
Wegen der heutigen Einbauung des Gebietes konnte das 
südliche Ende des Horreums nicht bestimmt werden. Die 
Länge des Gebäudes beträgt etwa 60 m. In der Umge-
bung der Principia kamen weitere Backöfen ans Tages-
licht. Bei der Durchforschung des Großen Saales der 
Wohnung des Befehlshabers gelang es uns, eine den 
früheren entsprechende Periodisation zu bestimmen. Der 
Prachtsaal (1er Wohnung war im ganzen Gebiet der T. 
Periode mi t Bodenheizung versehen, or ha t t e einen Ter-
razzohoden von außerordentlich guter Qualität, seine 
Wände wurden weiß bemalt . In der I I . Periode (nach 
374 u. Z.) wurde der Heizrauin verkleinert und der Saal 
erhielt einen Terrazzoboden von schlechterer Qualität. 
Die Wände wurden von figureilen Szenen bemalt und 
von Stukkos und Wandmosaiken (teilweise Glasmosai-
ken) geschmückt. 

31/2. Ságvnr-Tömlöchegy 
Am Südende des östlich von dem Dorf liegenden Töm-
löchegy wurde ein römisches Gräberfeld aus dem 4. Jh . 
gestört. Am südlichen F u ß des Berges konnten wir einen 
römischen Wachtturm von einer Grundfläche von 
12,5x12,5 m bestimmen, der in einer Tiefe von fast 2 
Metern in seiner ganzen Fläche eine Steingrund ierung 
und im ersten Stock eine Wanddicke von 4,70 m hatte. 
Der Wacht turm ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit 
der aus dem 4. Jh. s tammenden Festung gleichaltrig. 

Endre Tóth 

35. Sopron, Ecke Új и,—Szent-György и. (Kom. 
Győr-Sopron) (XXIX) . An der Stelle des während des 
II. Weltkrieges zerbombten, aus 5 Häusern bestehen-
den Blockes wurden schon 1950 unter der Leitung von 
Aladár Radnóti Ausgrabungen durchgeführt . In der 
Nähe seiner Blocks durchforschten wir 1979 fünf vom 
Schutt befreite Keller. In einer Tiefe von 430 cm kam 
ein von großen viereckigen Steinplatten bedeckter Teil 
des aus dem 2. J h . stammenden Forums von Scarbantia 
ans Tageslicht. Wir bestimmton den Südrand des Fo-
rums, 2 Mauern des hier stehenden öffentlichen Gebäu-
des, seine inneren Treppen von beträchtlicher Größe, 
ferner die die Reste des Hypokaustes bewahrend en 
Terrazzo-Niveaus. Das Forum wurde aller Wahrschein-
lichkeit nach bis zinn 4. — 5. Jh . gereinigt, nämlich wurde 
ein spätes Häuschen mi t in Lehm gesetzten Steinmauern 
im Gebiet des Forums auf eine verhältnismäßig dünne 
Schuttschicht gebaut. 

Von der Periode der Gespanburg ist ein Gehniveau 
mit Steinschutt, das von einem Sporn aus dem 12. J h . 
dat iert wird, erwähnenswert. 

Vom späteren Mittelalter ist eine Werkstat t mit 6, 
teils übereinander, teils nebeneinender gebauten Öfen 
mit Stein wänden ein bedeutender Fund. Das mit Hilfe 
von Geldstücken datierbare Objekt s tammt aus dem 14. 
J h . Höchst wahrscheinlich war es eine dauernd gebrauchte 
Bäckerwerkstatt , deren Öfen von Zeit zu Zeit erneuert 
wurden. Den Angaben des Grundbuches des Jahres 1379 
entsprechend wohnte auf diesem Grundstück kein Bäcker 
mehr. Ein interessanter Fund des spätesten Ofens ist 
eine gegossene, zisellierte Bronzeriemenzunge aus dem 
14. Jh . 

Ebenda wurde auch ein Teil eines mittelalterlichen 
Kanals freigelegt, dessen Deckplatten mit der sekundä-
rer Stempelung IMP ANTONINVS PIVS versehen waren. 
Das weist auf die Periode der großen Bautätigkeit um 
das Forum herum hin. 

János Gömöri 

36. Szakály-Réti földek (Kom. Tolna) (XLVIII.) Süd-
westlich vom zwischen 1973 und 1978 durchforschten Ge-
biet legten wir neue Objekte der spätkeltisch-römischen 
kaiserzeitlichen einheimischen Siedlung (vicus) frei. Wäh-
rend der Erschließung wurde eine 4,4 X 2,3 in große Wohn-
grube (XXXII) aus der Zeit des Kaisers Antoninus mi t 
2 Pfahllöchern in ihrer Länglichen Achse gefimden. In 
seiner Einfüllung befanden sich neben den Keramik-
typen der Provinz spätkeltische Schüsseln und die Bruch-
stücke von Töpfen aus Graphitton. In der Nähe des 
Gebäudes kamen 4 im Freien gesetzte Herde bzw. runde 
Öfen zum Vorschein. Der eine Öfen war von einer 3,3 X 1,6 
m großen untiefen Grube durchgeschnitten, die wiederum 
vom tiefen Grundgraben des Gebäudes mit Balkenkonst-
ruktion gekreuzt wurde. Die erwähnten Objekte wurden 
von wenigen, um die Mitte des 2. Jhs. hergestellten 
Sigillaten imd von glänzender grauer eingestempelter 
Keramik datiert . Tm nordöstlichen Teil des erschlossenen 
Gebietes wurde eine kleinere, spätrömische Speichergrube 
gefunden. Eines der zwischen den ehemaligen Wohnge-
bäuden gegrabenen Gräber (Nr. 4) legten wir im SW-
Teil unseres Arbeitsgebietes frei. 

Sechs urzeitliche Gruben wurden ebenfalls gefunden, 
von denen Stücke von Linearkeramik an Tageslicht ge-
bracht wurden. In zwei Gruben (XXXII I . , XXXVII I . ) 
fanden wir die bemalten Gefäße der Lengyel-Kultur. 

Mitarbeiter: I. Vörös, J . Solti und die Studenten G. 
Nádorfi und K . Ottományi. 

Dénes Gabler 

37/1. Szombathely, Alkotmány и., Járdányi-Paulovics 
Rainengarten (Kom. Vas) (XXXIX) . Die der Rekon-
struktion vorangehenden archäologischen Forschungen 
wurden fortgesetzt. 

1. Der sich neben der Kathedrale befindende viel-
eckige Gebäudekomplex wurde völlig erschlossen. Auf 
einer Seite ist die rote, in Zonen geteilte Freske mi t 
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weißem Sockel in großen Flächen erhalten geblieben. Die 
Ecken wurden aus Quadern und die äußeren Mauern 
meistens aus regelmäßigen Ziegelsteinen gesetzt. Der 
Nordteil des den zentralen Gebäudekern umgebenden 
Korridorsystems wurde ganz, die nördliche Hälf te teil-
weise erschlossen. Das Niveau des zwischen den zwei Tei-
len liegenden Hofes bzw. die Tatsache, daß er bedeckt 
war, wurde geklärt. Auf der Hofseite des Flurs fanden 
wir nicht nur Eingänge, sondern auch Fensteröffnungen. 
Diese Offnungen befanden sich 1 mjüber dem Fußboden, 
ihre Bemäntelung ist gelb gemalt, ihren Kähmen bildet 
ein bordeauxroter Streifen, der mit dem Stil der die 
Räumlichkeiten des Gebäudes von außen bedeckenden 
Fresken übereinstimmt. Es wurde geklärt, daß dieser 
Gebäudekomplex auf ein älteres Gebäude durch die Er-
höhung seines Niveaus errichtet wurde. Südlich von dem 
das Gebäude umnehmenden Flur (von der Flucht der 
Räumlichkeiten) entfaltete sich eine neue Mosaikfläche. 

2. Wir erschlossen den sich zwischen dem Flur und 
der Aula befindenden, mit seiner Apsidenseite nach Osten 
gerichteten R a u m und seinen Vorraum, der bis zum 
Jahre 1944 teilweise schon freigelegt wurde. Die etwas 
hufeisenförmig ausgebildete Apside wurde dadurch völlig 
sichtbar. Die Steinplatten wurden hier später mit Ziegel-
steinen ergänzt. 

3. An mehreren Stellen konnten wir die Stadtmauer 
und den zu ihr gehörenden Wassergraben freilegen, es 
gelang uns, die verschiedenen Bauperioden zu klären und 
(len der Steinmauer vorangehenden Palisandenwehbau 
ans Tageslicht zu bringen. 

4. Die Mauer der mittelalterlichen Rundburg, die 
unmittelbar auf römische Reste gebaut wurde, konnte 
ganz erschlossen werden. Innerhalb der Rundburg konn-
ten wir ein Pfeilersystem und die mittelalterlichen Geh-
niveaus, die die römischen Reste nicht zerstört hat ten, 
sondern sie eher einfüllend gebrauchten, erschließen. 

5. Während der Rekonstruktionsarbeiten wurden 
im linieren des mittelalterlichen viereckigen Turmes die 
Seitenmauern und der Fußboden des früheren römischen 
Kanals erschlossen und restauriert. Die Südmauer der 
großen Aula wurde durch die Ergänzung der originalen 
Reste neugebaut. 

Terézia Buocz —Tihamér Szentlêleky 

37/2. Szombathely, Rákóczi Ferenc и. 1. Die Fund-
bergung im Gebiet Südlich vom Isis-Heiligtum wurde 
fortgesetzt. Die vor dem Isis-Heiligtum nordsüdlich ver-
laufende, von der antiken Stadt hinausführende Haupt -
straße wurde überschnitten. Es gelang uns, drei größere 
Bauphasen und innerhalb dieser mehrere Erneurungs-
perioden zu klären. Die in die nord-südliche Straße 
mündende ost-westlich gerichtete Straße wurde eben-
falls überschnitten. Diese Straße hat eine Periode und 
der Chronologie der die entlang stehenden Gebäude 
entsprechend funkeionierte sie vom ernten Viertel des 3. 
bis zur Mitte des 4. Jhs . 

Nord-südlich von der südlichen Schlußmauer des 
Isis-Heiligtums wurde das Ausgrabungsgebiet mit einem 
5 0 x 2 m großen Graben durchgeschnitten. Es gelang 
uns, mehrere Hauptbauperioden zu bestimmen. 

1. Bis zum 2. J h . können wir eine unregelmäßige 
Einbauung annehmen. 

2. Vom Anfang des 3. Jhs. an, gleichzeitig mit dem 
Ausbau der ost-westlichen Straße bildete sich eine dicht 
bebaute Insula von regelmäßigen System aus. 

3. Wir konnten eine bedeutende, von der Mitte 
des 3. Jhs. s tammende Witterungsschicht beobachten. 
Von dieser Schicht wurde der fast ganz unversehrte obere 
Teil einer Getreidemühle ans Tageslicht gebracht. 

4. Eine von einer Münze des Kaisers Julianus datierte 
Witterungsschicht aus dem 4. J h . konnte abgesondert 
werden. 

5. Das in den letzteren Jahrzehnten des 4. Jhs . ge-
baute Horreum bedeutet die letzte beobachtbare Bau-
periode. 

Konsultant: Endre Tóth. 
Vajk Cserményi 

33. Tác (Kom. Fejér) (XXXVI). I m 22. Jahr der 
regelmäßigen Erschließung wurde die Forsclumg im 
Zent rum der Siedlung, ferner auf der Ostseite des aus dem 
4/5. Jh . stammenden Gräberfeldes von Margit-telep fort-
gesetzt. Westlich von der Area Sacra wurden die Frei-
legungen im nördlichen Teil des aus dem 2/3. Jh . stam-
menden Gebäudes XIV. beendet. In diesem Gebiet ka-
men während der Ausgrabungen des Jahres 1978 von der 
nördlichen Schlußmauer des Gebäudes nach Norden 
gerichtete Mauern ans Tageslicht, aufgrund deren mit 
einer weiteren, sich dem großen Gebäude anschließenden 
Flucht von Räumlichkeiten gereclinet werden konnte. 
Die neuen Ausgrabungen wiederlegten diese Hypothese. 
Die erwähnten Mauern gehörten einem vom XIV. Ge-
bäude unabhängigen, sich ihm nur an einer einzigen 
Stelle anschließenden Gebäude (Nr. XLH) . Dieses SW— 
NO gerichtete Gebäude bestand aus drei Zellen von an-
nähernd derselben Größe, aus einer Opferstät te auf der 
SW-Seite und aus einem die Zellen vom Süden und 
Osten abgrenzenden Portions. Die Säulenreste des Porti-
cus kamen an mehreren Stellen auch auf (1er Westseite 
der Opferstätte ans Tageslicht. Auf der Nordseite des 
aufgrund seines Grundrisses für ein Heiligtum (Capitoli-
nisches Heiligtum?) gehaltenen Gebäudes wurde ein 
bärtiger Götterkopf (Iuppiter?) aus weißem Marmor 
gefunden. Das Alter des Heiligtums wird von den in der 
Witterungsschicht gefundenen Ziegelsteinpehi bestimmt. 
Die Ziegelsteine sind die frühesten Produkte der Legio 
X Gemina in Pannonién. Aufgrund dieses Fundes kam 
es zum Bau des*Heiligtums in den Jahren nach 103 — 104. 

Unmittelbar auf der Nordseite des Heiligtums zieht 
sich (1er Wehrgraben des Militärlagers aus dem 1. Jh . 
I m Graben, fast ganz unten lag der Stempelziegel der 
Legio X Gemina. Mit seiner Hilfe können wir feststellen, 
daß die Räumung des Lagers und die Aufschüttung der 
Fossa das Werk der nach der Jahrhundertwende nach 
Aquincum abkommandierten Vexillation war. Auf den 
beiden Seiten des Grabens kamen auf eine Holzbrücke 
hinweisende Pfahllöcher und Balkenreste ans Tageslicht, 
teilweise in den frühesten Schichten unter der Kirche, 
wo auch die padanischen Terra sigillata gefunden wurden. 
Unter dem Porticus des Heiligtums konnten wir zwei 
Tortürme des Erdlagers bestimmen. Die den Graben 
überspannende Holzbrücke führte zum nördlichen Tor 
(zur Po r t a Dec.umana) des Lagers. Die Klärung des 
Lagers und des Heiligtums machte das Abtragen des 
über den mittleren Teil des XIV. Gebäudes unversehrt 
gelassenen Straßenniveaus des 4. Jhs. nötig, um die Be-
stimmimg des Gebäudes klären zu können. (Die frühere 
Hypothese daß das XIV. Gebäude eine praetoriumartige 
Einkehrt war, wurde nicht bestätigt.) Die Ausgrabung 
machte in diesem Abschnitt auf der Ostseite zwischen 
der nördlichen Schlußmauer des Gebäudes und dem 
großen zentralen Hof einen Flur ans Tageslicht, der den 
Hof mit dem Heiligtum verband. Auf der Ostseite des 
Flurs befand sich ein einziger, großer, rechteckiger Raum, 
wo sowohl in den früheren Jahren als auch jetzt , während 
der Freilegung zahlreiche Freskenbruchstücke zutage ge-
fördert wurden. Auf der Westseite des Flurs, im an den 
Hof grenzenden Teil entfaltete sich ein großer, recht-
eckiger Raum, während auf der Seite der Schlußmauer 
eine Flucht von größeren Räumen zum Vorschein kam. 
Durch den Grundriß des Gebäudes wurde es uns klar, 
das das Gebäude des Forum von Gorsium in 2/3. Jb . 
war. Der Platz des Forums selbst war auf der West-, 
Süd- und Ostseite von Läden umgeben, auf der Nord-
seite war der Platz von der Basilika begrenzt. Die sich 
auf der Westseite des Flurs befindenden Räumlichkeiten 
waren die Räume des Magistrats, der Großsaal auf der 
Ostseite erfüllte die Aufgabe der Kurie. Auch in der 
Schuttschicht des Forums kam der Stempelziegel der 
Legio X Gemina ans Tageslicht, so kann der Bau auf die 
Zeit des Kaisers Traian datiert werden. Die Mauern 
zeigen zwei Perioden, im 3. Jh . bzw. bei der Erneuerimg 
nach den Markomannenkriegen weichten sowohl die 
Größe der Steine als auch der Verputz vom früheren Bau 
ab. Der Verfall des Gebäudes hängt eindeutig mit der 
Katastrophe des Jahres 260 zusammen. Zwischen der 
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Witterungschicht (les 3. Jhs . und der über dem Forum 
im 4. J b . herausgebildeten Straße kamen Öfen vom Ende 
des 3. Jhs . zum Vorschein. Auf der Ostseite des Forums 
wurden einige neuere Details der westlichen Schluß-
mauer des im 4. Jh. gebauten großen XI1. Gebäudes vor-
gefunden. 

In den den östlichen Abschluß des aus dem 4/5. J h . 
s tammenden Gräberfeldes von Margittelep forschenden 
Blocks kamen keine weiteren Gräber ans Tageslicht. Tin 
Gebiet der Ausgrabung zeigten sieh die Grundmauern 
eines Gebäudes aus dem 4. Jh . 

An (1er Ausgrabung nahmen die Archäologen Zsu-
zsanna Bánki, Zoltán Farkas , die Studentinnen Gabriella 
Nádorfi, Hedvig Győry, Rozália Zsákovics und die 
Restauratoron Erica Klarenberg (Leicester, Großbritan-
nien), Zsolt Koppán, Zsuzsanna Szász, Olga Lakk und 
István Kovács toil. 

Jenő Fitz 

39. Zalalövő (Kom. Zala) (XLVII). Die Ausgrabung 
wurde in Vorbindung mit den früheren Arbeitsstellen 
fortgesetzt. 

Wir fanden die Südecke und Teile (1er SW-Mauer 
der aus dem 4. Jh . s tammenden Villa, ferner setzten 
wir die Erschließung des I. Raumes fort . Unter dem 
I. und X. Raum der Villa aus dem 4. J b . und im süd-
lichen Teil der Arbeitsstätte ,,B" neben der Villa legten 
wir mehrere Räumlichkeiten eines vielleicht aus dem 
2/3. J h . stammenden Steinbaus frei. Die Frage, auf wann 
der sich im nördlichen Teil der Arbeitsstätte , ,B" befin-
dende Steinbau datiert werden kann, ist noch nicht ent-
schieden. Auf der Südhälfte der Arbeitsstätte , ,F" fanden 
wir die Räume eines Gebäudes mit. Balkenkonstruktion 
aus dem 2. Jh . und gewannen auch Angaben vom Stra-
ßennetz dieser Zeit. Auch die Forschungen unter dorn 
I. R a u m der Villa erschlossen Gebäuderste mit Balken-
konstruktion vom Anfang des 2. Jhs . 

In der SO-Ecke (1er Arbeitsstätte , ,B" legten wir 
wichtige Details des f rüher schon öfter überschnittenen 
Grabens, der hier wahrscheinlich nach Westen abbiegt, 
frei. Der Graben gehört zur frühesten Schicht aus dem 
I. J b . und war wohl der Graben des Militärlagers. Zum 
Lager gehörende Gebäudespuren kamen auch unter dem 
I. R a u m der Villa vor, die mit den früheren Grundrißan-
gaben ergänzt, für eine militärische Baracke gehalten 
werden können. Die Baracke hat zwei Perioden innerhalb 
der Zeitspanne zwischen Kaiser Tiberius und den Fla-
viern. 

Mitarbeiter: Vera Lányi, .András Mócsy, Mária Szi-
lágyi und die Studenten des Archäologischen Inst i tuts 
der Loránd-Eötvös-Universitat von Budapest . 

Ferenc Redő 

RÖMERZEITLICHES BARBARICUM 
(Auf der Kar te : Nr. 40 — 45) 

Cegléd-Faßfabrik (Korn. Pest) s. Nr. 4. 
Qorzsa-Czukor-Meierei (Kom. Csongrád) s. Nr. 7. 

40. Cyoma-Őzed (Kom. Békés) (III) . Am Ostrand dor 
Gemarkung von Gyoina, in der SVV-Ecke der sich vom 
Özed-Hiigel nord-östlich befindenden Bergbaugrube leg-
ten wir ein 3,4x2,8 m großes, halb in die Erde vertieftes 
Haus, zwei darin und ineinander geschnittene bienen-
korbförmige Gruben und unter dem Haus eine frühere 
Grube von unregelmäßiger Form frei. Die in das Haus 
geschnittene Grube überließ noch einen kleinen Rest 
eines Ofens, der zum Haus gehörte. Da keine Pfahlgrube 
auf die Dacbkonstruktion des Hauses hinweist, nehmen 
wir an, daß es eher eine zum Backofen gehörende große 
Aschen- und Arbeitsgrube war. Die im Objekt enthaltenen 
Funde stammen aus dem 2/3. Jh. , aus der Sarmatonzeit. 
Diese Annahme wird auch von einem Bruchstück einer 
Terra sigillata aus einer Rheinzaberner Werkstatt un-
termauert . (MRT., Kom. Békés, Bd. IL , Gyoma, Fo. 213.) 

Béla Miklós Szőke 

Hajós-Cifrahegy (Kom. Bács-Kiskun) s. Nr. 48. 
41. Hatvan-Bajpuszta, Vorort der Stadt Ha tvan . 

(Kom. Heves) (X). Wir legten bei der Materialgrube zum 
Bau der Autobahn M 3, etwa 400 m nordwestlich von 
der 1978 erschlossenen mittelalterlieben Kirche, die West-
seite der Landstraße Nr. 21. entlang auf (1er mit Bulldo-
zern planierten Fläche 7 sarmatisehe Gruben frei. Von 
diesem Gebietsstreifen etwa 70 m südwestlich entfernt 
waren zwischen neueren sarmatisehen Gruben zwei kelti-
sche Gräber zu beobachten. Beide waren wahrscheinlich 
Brandgräber. I m einen Grab befand sich eine Eisenlanze, 
im anderen eine mit Eigurenornamentik (Tierkopf) ge-
schmückte Schüssel. Der größte Teil des Friedhofs, wo 
keine Bagger arbeiteten, ist ungestört erhalten geblieben. 

János Győző Szabó 

42. Kiskőrös-Csonthalom, Kut dűlő (Kom. Bács-Kis-
kun) (XIV). Zwischen der Landstraße und der Eisen-
bahnlinie wurde während einer Fundbergung eine Fläche 
von 350 m2 durchforscht und 23 Gruben imd 1 Graben 
wurden erschlossen. Aufgrund der Keramikfunde kann 
die sarmatisehe Siedlung auf das 3. Jb . und die erste 
Hälf te des 4. Jhs . datiert werden. Im Gebiet können 
noch zerstreute bronzezeitliehe Siedlungsspuren beo-
bachtet werden. 

Mitarbeiterin: Erika Wicker. 
An der Ausgrabung nahm der Student Lajos Pal-

lós teil. 
Qyörgy V. Székely 

Kunszállás-Fülöpjakab (Kom. Bács-Kiskun) s .Nr. 55. 

Sándorfalva-Sövényházi-u. (Kom. Csongrád) s. Nr.58. 

43. Szeged-Csongrádi út (Kom. Csongrád) (XXXII ) . 
Im Sommer 1979 wurde im Versuchsgarten der Fach-
mittelschule für Fortwesen die Freilegung der land-
nahmezeitlichen und sarmatisehen Gräberfelder fort-
gesetzt. Den im Winter der Jahre 1973 — 74 erschlossenen 
14 Gräbern schlössen sich weitere sarmatisehe und land-
nahmezeitlichen Gräber an. Von den Beigaben der land-
nahmezeitlichen Gräber hebt sich ein mit der Scheide 
zusammen freigelegter Säbel hervor. Hervorragende 
Fundkomplexe kamen in den ungestörten sarmatisehen 
Gräbern ans Tageslicht. In einem Männergrab wurden 
neben einer roxolanischen Schnalle eine Bronzefibel mit 
umgeschlagenem Fuß und die Stücke eines Schuppen-
panzers gefunden. I m Graben kam auch der Bronzedenar 
des Kaisers Vespasianus zum Vorsehein. In zwei Frauen-
gräbern lag das Geschwisterpaar in mit Perlen ausge-
nähten Prachtkleidern. 

Mitarbeiter: Irón Fári, Jud i t Koós, Ágnes Somogy-
vári und Márta Galántha. 

Béla Kürti 

Székkutas-Kápolna dűlő (Kom. Csongrád) s. Nr. 62. 

44. Tiszaföldvár-Ziegelfabrik (Kom. Szolnok) 
(XXXVIII) . Als Fortsetzung der seit 1976 dauernden 
Fundbergung wurden im Jahre 1979 urzeitliohes Grab 
und 18 sarmatisehe Gräber, 23 sarmatisehe und 2 urzeit-
liche Gruben und 2 sarmatisehe Häuser freigelegt. In den 
Gruben befanden sich außer dem Keramikmaterial noch 
ein aus Bein abgefertigter Kamm, Nadelbehälter, Bein-
geräte und Bruchstücke von Glasgefäßen. Die Gräber 
waren S —N bzw. SSW—NNO gerichtet, zwei von ihnen 
waren Sargbestattungen. 

An der Ausgrabung nahmen die Studenten E . Istvá-
novits, J . Kisfaludi und V. Kulcsár teil. 

Andrea H. Vaday 
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45. Tompa (Kom. Bács-Kiskun) (IV). Auf der Flur 
„Zsidóföldek", in der Nähe der Kreuzung des „Teufels-
grabens" und der west-östlicli gerichteten, für eine Straße 
gehaltenen Linie wurde der „Teufelsgraben", der an dieser 
Stelle nur 144 cm tief war, überschnitten. Westlich von 
diesem Punkt , die für eine Straße gehaltene Linie entlang 
legten wir im Gebiet der sarmatischen Siedlung 64 m2 

frei. Es Schien uns wahrscheinlich, daß die Straße erst 
nach dem Auflassen der Siedlung entstand. 

An (1er Ausgrabung nahmen Sándor Soproni und 
Éva Garam teil. 

Pál Patay 

VÖLKERWANDERUNGSZEIT 
(Auf der Kar t e : Nr. 46 — 66) 

Puttonya — Sandgrube der LPG „Roter Oktober" 
(Kom. Békés) s. Nr. 1. 

Budapest, I I I . Kaszás dülő s. Nr. 27. 
Budapest, I I I . Békásmegyer s. Nr. 3. 

46. Dunaújváros-Alsói oki patak (Kom. Fejér) 
(XXXVI) . Während der Erweiterung des Stadtteiles 
„Béke" wurden das Alsófoki-Bach entlang Notausgra-
bungen durchgeführt . Eine früher unbekannte awaren-
zeitliche Siedlung kam ans Tageslicht. In durchgeforsc.h-
ten 50 X 300 m großen Gebiet wurden zerstreut 13 halb 
in die Erde vertiefte Wohnhäuser, 10 im Freien stehende 
Öfen und 12 Gräben bzw. Grabensysteme zum Vorschein 
gebracht. Die Siedlung wurde im 7/9. Jh . gebraucht. Cha-
rakteristische Funde sind: zahlreiche graue und gelbe 
Keramik, Backglocken, Bruchstücke von handgeformten 
Kesseln, Beingeräte, auf die erste Hälf te des 8. Jhs. 
datierbare Ohrringe. Das Gräberfeld der Siedlung ist auf 
der 200 m entfernten Simonyi-Flur seit 1970 — 71 be-
kannt. 

Gyula Fülöp—Barnabás Lőrincz 

47. Gyönk-Marktplatz (Kom. Tolna) (XXXII I ) . Die 
Erschließung der Ostseite des Gräberfeldes wurde fort-
gesetzt. 79 Gräber kamen zur Freilegung und dadurch 
stieg die Anzahl der Gräber auf 553. Unsere früheren 
Feststellungen wurden vom Fundmaterial des neu freige-
legten Gräberfeldabschnittes nicht modifiziert. Die Aus-
grabung klärte den Abschluß der Ostseite des Gräberfel-
des. 

Gyula llosner 

48. Hajós-Cifrahegy (Kom. Bács-Kiskun) (I). Die 
1978 begonnene Fimdbergung fortsetzend legten wir die 
awarenzeitlichen Gräber Nr. 53 — 78 mit mittelmäßig rei-
chen Beigaben frei. Mit der Notausgrabimg erreichten 
wir das SW-Ende des Gräberfeldes. Auf dem sich von der 
Umgebung gut hervorhebenden Sandhügel zeigten sich 
neben bronzezeitlichen und sarmatischen Abfallgruben 
wenige árpádenzeitliehe Siedlungsspuren. 

Mitarbeiterin: Erika Wicker. 
Mihály Kőhegyi 

49. Kajászó-LPG ,,Dózsa"-Neuer Gutshof (Kom. Fe-
jér) (XXXVI) . Während unserer Fundbergung wurden 6 
Gräber freigelegt. Nach der Ausgrabung erschlossen die 
Mitglieder der LPG die an dem Ufer sichtbaren Grabflek-
ken, ihr Fundmaterial gelangte ins Museum (Gräber Nr. 
7—11.) In den sechs glaubwürdig beobachteten Gräbern 
waren die Toten in Särgen begraben. Alle Gräber waren 
ausgeraubt. Aufgrund der Beigaben können sie auf die 
Wende des 7/8. Jhs . datiert werden. Hervorragende Funde 
sind: die Bronzebeschläge eines Holzeimers aus dem 2. 
Grab, die Bogenknochen mit Tamgazeichen aus dem 4. 
Grab, mit Greifen verzierte gepreßte Bronzegürtelbe-
schläge aus dem 6. Grab, die vergoldete große Bronze-
riemenzunge des 7. Grabes und der goldene Ohrring des 
8. Grabes. 

Gyula Fülöp 

80. Kaposvár, Landstraße Nr. 61. (Kom. Somogy) 
(L). 50'nijöstlich vom mittelalterlichen Friedhof, auf der 
Ostseite_desselben Hügels kamen die Gräber eines spät-
awarischen Gräberfeldes ans Tageslicht.. Das Gräberfeld 
ist vom Pflügen gefährdet. Die Fundbergung wurde paral-
lel mit der Freilegung des mittelalterlichen Friedhofs 
durchgeführt . E in Gebiet von etwa 450 m2, insgesamt 23 
Gräber kamen zur Erschließung. Aufgrund der Funde sind 
sie späte, aus dem 8/9. Jh . s tammende Bestattungen. 
Unter den awarischen Gräbern wurde der Eingrabungs-
fleck einer mittelalterlichen Abfallgrube gefunden, die 
ein vollkommen ergänzbares, aus dem 12. J h . stammen-
des, großes, mit eingestempeltem Zahnradmuster verzier-
tes, bauchiges Gefäß und ein anderes, ebenfalls aus dem 
12. Jh. , der Zeit des Königs Is tván IV. stammendes Ge-
laß mit durchbohrtem Beschlag am Rand enthielt. 

An der Notausgrabung nahmen die Archäologie as-
sistentin Frau Bajók, der Student Péter Gróf, die Archäo-
login Szilvia Hon t i imd die Restauratorin Frau Csiszár 
teil. 

Edith Bárdos 

51. Karcag-Berekfürdő, Béke 100-as (Kom. Szolnok) 
(XXXVIII ) . Die Plangrabung wurde aufgrund der Not-
ausgrabung des vergangenen Jahres begonnen. Wir legten 
27 Gräber frei. Die Gräber waren meistens ärmlich. Im 12. 
Grab kam auf der äußeren Seite des rechten Unterschen-
kels eines männlichen Toten mit einem Gürtel mit gepreß-
ten Beschlägen eine Eisenzange ans Tageslicht. Neben dem 
stark mongoloidén Skelett des 14. Grabes wurde eine 
eiserne Streitaxt gefunden. 

Beim 18. Kindergrab konnten die Pfahlreste eines 
Grabbaas beobachtet werden. 

Das wichtigste Grab des Fundortes war das Grab Nr. 
1. einer alten Frau . Der Schädel des Toten wurde kurz vor 
dem Tod trepaniert . 

Der erschlossenen Abschnitt bildet den Teil eines 
größeren awarischen Gräberfeldes. Die von uns freige-
legten Gräber können auf des 3. Drittel des 7. Jhs . und 
auf das 8. Jh . dat iert werden. 

Der Konsultant der Ausgrabung war László Selmeczi. 
An der Ausgrabung nahmen Pál Raczky und die 

Studentin Mária Béres teil. 
László Madaras 

52. Keszthely-Fenékpuszta (Kom. Zala) (XV). Die 
Ausgrabungen wurden im Rahmen der ungarisch—sow-
jetischen archäologischen Zusammenarbeit mit der mate-
riellen Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften geführ t . Erschließungen wurden nur an 3 
Arbeitsstellen, an den Stellen Nr. 2, 3. und 10. geführt . 
An der 2. Arbeitsstelle wurde die Freilegung der Siedlung 
der Badener K u l t u r und des gotisch-alanischen Gräber-
feldes fortgesetzt. Insgesamt 10 Blocks wurden eröffnet. 
I n der Siedlung der Badener Kul tur kamen wieder eine 
Reihe von teils einander überschneidenden Gruben und die 
Reste der Grundierung eines in die Erde vertieften 
Wohnhauses ans Tageslicht. Das im Alter folgende Fund-
material wurde in einigen keltischen Gruben gefunden. 
Einige von diesen Gruben können schon auf die Römer-
zeit datiert werden, von der einen kam ein fast unversehr-
tes Kalbsskelett zum Vorschein. In einer keltenzeitlichen 
Grube lag ein Hundsskelett . In den in ihrer Nähe gefun-
denen römerzeitlichen Getreidespeichergruben fanden 
wir einer große Menge von gebranntem Getreide. Es ge-
lang uns, den 40 m langen ganzen südlichen Teil des im 
Ostteil der Arbeitsstätte schon 1977 aufgetauchten untie-
fen aber an manchen Stelle 4 m breiten Grabens freizu-
legen, ferner fanden wir die Fortsetzung der in einem 
Rechteck zu diesem Graben aufgeworfenen östlichen und 
westlichen Grabenteile. Wahrscheinlich war das ein spät-
römischer oder in der Periode unmittelbar nach der 
Römerzeit aufgeworfener Graben eines Pferdes. Die 
Gräber des gotisch-alanischen Gräberfeldes überschnei-
den den Graben an zwei Stelle. Von den Gräbern des 
gotisch-alanischen Gräberfeldes wurden weitere 10 ans 
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Tageslicht gebracht . Mit der Ausnahme eines Grabes, in 
dem ein Krug von Murga-Typ gefimden wurde, zeigten die 
Schädel der Skelette künstliche Deformationsspuren. An 
der 3. Arbeitsstätte, wo schon im Jahre 1976 gearbeitet 
wurde, gelang es uns, weitere 5 Gräber freizulegen, die 
wahrscheinlich aus der späten Römerzeit s tammen. Unter 
dem hiesigen Gräberfeldabschnitt zeigten sich die Sied-
lungsspuren der kupferzeitlichen Balaton-Gruppe, darü-
ber war an einer Stelle auch das während des Baus der 
römischen Festung planierte Niveau sichtbar. Die Sied-
lungsspuren der Balaton-Gruppe blieben übrigens auch 
unter den römerzeitlichen Schichten der 10. Arbeitsstelle 
erhalten. 

An der 10. Arbeitsstelle suchten wir die 1962 gezo-
genen Suohgräben von L. Barkóczi. Es gelang uns, den 
Anschlußbogen der von ihm entdeckten Bastei und einen 
10 m langen Abschnitt der Festungsmauer freizulegen. 
Die Grundierungsspuren sind sehr spärlich. Dank diesen 
Arbeiten ist die Linie der östlichen Festungsmauer im 
SO-Teil sicher festzusetzen. Unter den römischen Schich-
ten zeigten sich neben den Siedlungsschichten der er-
sten Phase der Balaton-Gruppe auch die Spuren der 
Lengyel-Kultur. innerhalb der Festungsmauer wurden 
das Gehniveau des 5. Jhs . und die zu ihm gehörenden 
tiefen Getreidespeichergruben ans Tageslicht gebracht. Гп 
einer Grube lag ein ganzes Hirschskelett, ferner eine 
bedeutende Menge von gebranntem Getreide. 

Mitarbeiter der Ausgrabimg: Károly Sági, I s tván 
Torma, Dénes Jankovich, ferner die Anthropologinnen 
Erzsébet Kiss und Márta Ferencz, der Archäobotaniker 
Miklós Frech und der Archäozoologe János Matolcsi. 

Sowjetische Mitarbeiter: W. Titow (Leiter der Ar-
beitsgruppe), T. Potomkina, P . Gaidukow und K. Smir-
now, Moskau). 

István Erdélyi 

53. Kiskunfélegyháza-LPG „Dózsa" (Kom. Bács-Kis-
kun) (XIV). Im Kabelkanal des im Bau begriffenen Ge-
treidelieferers, etwa 7 km von der Stadt entfernt, 600 m 
südlich von der Straße zum Gátér wurden zwischen Men-
schenknochen 4 ßronzearmringe von rhombusförmigem 
Durchschnitt gefunden. Während der Notausgrabung 
wurde a m Rand der sich von der überfluteten Weide 
kaum heraushebenden Terrasse eine große Grube freige-
legt, die 4 mehr oder weniger gestörte Frauen- und Mäd-
chenskelette und je ein ungestörtes Kinderskelett und 
Frauenskelett enthielt. Das Fimdmaterial bestand von 
den für dieses Alter charakteristischen mehrfarbigen 
Glas- und Pastaperlen, (deren Lage in Bunden mit großer 
Ausführlichkeit festgesetzt wurde), ferner aus Bronze-
und Silberfibeln, Arm- und Halsringen und den Resten 
einer Kosmetikdose. 

An der Ausgrabung nahm Attila Horváth teil. 

Elvira H. Tóth 

54. Kölked-Feketekapu (Kom. Baranya) (XXVI). Die 
10. Ausgrabungskampagno wurde mit der Freilegung 
einer Fläche von 1400 m2 fortgesetzt. Von den Siedlungser-
scheinungen erschlossen wir die in die Erde vertieften 
Häuser Nr. 107-109. , die Gruben C —CIV. und drei 
Grabenabschnitte. Die Ausdehnung der Siedlung scheint 
auch in nördlicher Richtung abgrenzbar zu sein. 

I m Gebiet der Siedlung legten wir 100 Gräber eines 
vom letzten Drittel des 7. Jhs . bis zum Ende der späten 
Awarenzeit gebrauchten Gräberfeldes frei, das als selb-
ständiges Gräberfeld der in der Siedlung erschienenen 
neueren Bevölkerimg gedeutet werden kann. 

Mitarbeiterin: Zsuzsanna К. Zoffmann. 
Attila Kiss 

55. Kunszállás-Fülöpjakab, LPG „Verfassung" (Kom. 
Bács-Kiskun) (XIV). Wir beendeten die Erschließung des 
in den vorangehenden Jahren auf der Nordseite der 
Straße von Kiskunfélegyháza nach Jakabszállás freigeleg-

ten spätawarischen Gräberfeldes. Mit der Freilegung einer 
Fläche von etwa 900 in2 klärten wir die Ausdehnung des 
Gräberfeldes in allen Richtungen. Dieses J a h r kam kein 
neues Grab ans Tageslicht. Die früher freigelegten 62 und 
die wegen Sandabbau imd Straßenbau zerstörten Gräber 
in Betracht ziehend können wir annehmen, daß das Grä-
berfeld wohl nicht viel größer war. Am SO-Rand des 
Ansgrabungsgebietes setzte sich das Grabensystem der 
sarmatischen Siedlung fort und wir legten die Abfallgru-
ben Nr. 110 — 120 frei. Die ferner vom Gräberfeld, für die 
Erforschung der awariscben Siedlung in nördlicher, west-
licher und südwestlicher Richtung gezogenen Suchgräben 
und Block erwiesen sieh als negativ, von ihnen kamen 
nur zerstreute sarmatische und mittelalterliche Gefäß-
bruchstücke zum Vorschein, onhe bewertbare Siedlungser-
scheinungen. 

An der Arbeit nahm Attila Horváth teil. 

Elvira H. Tóth 

Nemesvámos-Baláca puszta (Kom. Veszprém) s. Nr. 
31. 

56. Pannonhalma-Cipódomb (Kom. Győr - Sopron) 
(XI). Während der mit Maschinen geleisteten Erdarbeit 
bei der Erweiterung der Schweinemastanstalt der LPG 
„Ein t rach t " stießen wir auf awarenzeitliche Gräber. 9 
Gräber kamen zur Erschließung, von den weiteren Grä-
bern erhielten wir während der Einsammlung der Streu-
funde Angaben. Der gerettete Teil dos Gräberfeldes von 
großer Ausdehnung lieferte ein mittelawarisches Eund-
material (gepreßte Gürtelbeschläge aus Bronze, Eisen-
kette, Taschengarnitur, silbernes Ohrgehänge mit großer 
Kugel, liirsenförmige Perlen, Gefäße mit Ausgußsclmau-
ze). Die Störung betraf den Ostrand des Gräberfeldes. 

Péter Tomka 

57. Pannonhalma-Szélsőmalom 
Im Weingarten von TÖVÁLL kam während der 

Grundierungsarbeit für Betonständer ein Fürstenfund aus 
dem 5. Jh . ans Tageslicht, der Ferenc Belovitz, dem Re-
stauratoren des Museums vollzählig übergeben wurde. 
Während der Kontrollausgrabung wurden einige weiter 
Stücke gefunden. In der Nähe des Fundortes wurden Stö-
rungen von verschiedener Zeit beobachtet, es gelang uns 
aber nicht, Gräbern oder gleichaltrigen Siedlungser-
scheinungen auf die Spur zu kommen. Der Fund besteht 
aus Waffen (2 Schwerter, auf der Parierstange des einen 
Schwertes befand sich eine Almandineinlagc mit Goldzel-
len; reichgeschmückter, von Goldblechen bedeckter Bo-
gen) und Pferdegeschirr (2 Trenzen mit gold blech be-
schlagenen Backenstangen; Sattelbeschläge mit Schup-
penmuster, verschiedene vierlappige und rechteckförmige 
Riomenbeschläge). 

Péter Tomka 

Rácalmás-Göböljárás (Kom. Fejér) s. Nr. 69. 

58. Sándorfalva-Sövényházi-u. (Kom. Csongrád) 
(XXXII ) . An der Stelle eines durch Erdabbau abgetrage-
nen Hügels kamen die Spuren einer Siedlung aus der 
Völkerwanderungszeit ans Tageslicht. Während der 
Kontrollausgrabung wurden 5 Objekte freigelegt. (Ein 
halb in die Erde vertieftes Haus, Wirtschaftsgebäude, 
ein Ofen). Die wichtigeren Funde außer dem ans Tages-
licht gekommenen sehr reichen Keramikmaterials sind 
Eisenmesser mit geschweiftem Rücken, Knochengeräte, 
verzierter Astragall-Knochen, Terra sigillata-Bruchstücke 
und das Kleinsilber der Kaiserin Faust ina Augusta. 

Mitarbeiterinnen: Trón Fári, Gabriella Vörös, Márta 
Galántha. 

An der Ausgrabimg nahmen die Archäologiest uden-
tinnen der Szegeder Universität Mária Béres, Anna Ger-
gely, Jud i t Koós, Erzsébet Nagy, Judit Regenye, Katalin 
Simon und Ágnes Somogyvári teil. 

Béla Kürti 
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59. Sükösd-Ságod (Kom. Bács-Kiskun) (T). Die Aus-
grabungen des vorigen Jahres fortsetzend legten wir dieses 
Jahr 69 awarenzeitliche Gräber (Nr. 187 — 255.) frei. Die 
Ausdehnung des Gräberfeldes konnten wir bis zum heuti-
gen Tag nicht feststellen. Von den Bodenverhältnissen 
können wir darauf schließen, daß die Fimdbergung im 
mittleren Teil des Gräberfeldes durchgeführt wurde. Ein 
Teil der Gräber von mittelmäßig reicher Beigabe fiel einer 
zeitgenössischen Grabplünderung zum Opfer. 

Die Toten wurden fest in ein Tuch eingewickelt ins 
Grab gelegt. Auf einen Sarg weisen nur die in einem Grab 
beobachteten Holzreste hin. 

Dem Zeugnis des Fundmaterials entsprechend s tammt 
der größte Teil der Gräber aus der zweiten Periode der 
Awarenzeit, von ihnen hebt sich der einzige mit seinem 
Bogen begrabene Tote des Gräberfeldes hervor. 

In diesem Gebiet siedelte sich später eine árpádenzeit-
liche Bevölkerung an. Die Abfallgruben enthalten Frag-
mente von Tongefäßen und Tierknochen. 

Mitarbeiter: György Székely. 
An der Ausgrabung nahmen die Studentin Ildikó 

Turcsányi und der Student Lajos Pallós teil. 

Erika Wicker 

60. Szarvas- Bezina (Kom. Békés) (XXXI) . Südlich 
von Szarvas, etwa 1500 m östlich von der Landstraße 
nach Orosháza entfernt führten wir auf dem Grundstück 
von János Makkai (wohnhaft in Csabacsiid) Erschließun-
gen durch (MRT Kom. Békés, Bd. II . , Fo. 123). Während 
der Ausgrabung wurde ein 3,5 X 3,3 m großes, halb in die 
Erde vertieftes, W—О gerichtetes Haus freigelegt. Ins 
Haus führten drei in die Mitte der Ostseite geschnittene 
Treppen hinab. Das originale Gehniveau lag — 65 cm, 
der mit Lehm mehrmals geschmierte Grund des Hauses 
140 — 150 cm tief. Die die Dachkonstruktion des Hauses 
tragenden viereckigen Pfeiler standen in der Mitte der 
West- und Ostseite (letztere halb in die Treppen vertieft). 
In der SO-Ecke, vom Inneren des Hauses mit einem 
halben Mahlstein get rennt befand sich ein 40 X 35 cm 
großer, viereckiger Ofen. Das Haus wird durch die in der 
Einfüllung gefundener eingestempelten Gefäßbruchstüc-
ken auf die Gepidenzeit. datiert. 

Béla Miklós Szőke 

61. Szegvár-Szőlőkalja (Kom. Csongrád) (XXXV). In 
der Gemarkung von Szegvár wurden am von der Bevölke-
rung Szőlőkalja genannten Hochufer bei Erdabtragung 
Skelette gefunden. 4 Gräber wurden vom Bulldozer ges-
tört, die west-östlich gerichteten Skelette zeigten eine 
unregelmäßige Reihenanordnung. 

Während der Arbeit kamen insgesamt 155 Gräber 
von 2 Gräberfeldern (von einem awarischen und einem 
Gräberfeld des gemeinen Volkes aus dem 10. Jh.) zur 
Erschließung. Die insgesamte Größe des durchforschten 
Gebietes betragt 2000 m2. 

Gräberfeld des gemoneinen Volkes aus dem 10. Jh . : 
das aus 62 Gräbern bestehende Gräberfeld lag auf dem 
Hochufer des Flusses Kórógy und konnte mit der Aus-
nahme 6 7 Gräbern, die bei der Erdabtragung und 
Terrainregulierung vernichtet wurden, für vollständig ge-
halten werden. Der größte Teil (1er Gräber war mit mehr 
oder weniger Abweichung ost-westlich gerichtet, die ge-
streckte Lage auf dem Rücken war vorherrschend. In drei 
Gräbern wurden Hockerskelette gefunden. Vom Gesichts-
punkt des Ritus aus war auch das Nischengrab Nr. 22. 
interessant. Von den erschlossenen 62 Gräbern hat ten nur 
20 Beigaben. Von den Gräbern mit Beigaben hebt sich mit 
seinem Reichtum das Grab 32 hervor, das die Bestat tung 
eines 2 — 3 jährigen Kindes war. In diesem Grab kamen 
um den Hals einige Pastaperlen, an beiden Seiten des 
Schädels je ein aus einer Bronzedraht gebogener Haar-
ring und vom Brustkorb ein mit einer Hängeöse versehe-
nes gegossenes Bronzekreuz zum Vorschein. Unter den 
Gräbern des aus dem 12. Jh . stammenden Gräberfeldes 
wurden ältere Siedlungserscheinungen, Gräben bzw. Gru-

ben wahrgenommen, die teilweise aus der sarmatisehen 
teilweise aus der awarischen Zeit stammen. 

Am West hang des Sandhügels von Szőlőkalja legten 
wir das von 93 Gräbern bestehende, auf die Wende des 
7/8. Jhs . datierbare awarische Gräberfeld frei. In den 
NW —SO gerichteten Gräbern lagen die Skelette auf dem 
Rücken gestreckt. Die auffällig großen (220 — 240 cm lan-
gen und 90—120 cm breiten) Gräber mit geraden Wänden 
lind abgerundeten Ecken zeigten eine unregelmäßige 
Reihenanordnung. Am Grund (1er Gräber, am Kopf- bzw. 
Fußende der Gruben konnten in vielen Fällen rechteckige, 
tränkenartige Aushöhlungen erschlossen werden. In die-
sen tränkenartigen Gruben wurden in manchen Fällen 
auf Grabbauten deutende, Pfahllöchern ähnliche Vertie-
fungen ausgehöhlt. 

80% der Bestattungen waren Sargbestattungen. 
Obwohl das aus 93 Gräbern bestehende frühawari-

sche Gräberfeld einen Charakter des gemeinen Volkes 
trug, war es ziemlich reich an Beigaben, in erster Linie an 
Keramikbeigaben. Von 93 Gräbern kamen 67 Tongefäße, 
von 4 Gräbern je 2 Gefäße und von den anderen je ein 
Gefäß zum Vorschein. 

Eine durch je 5 Löcher durchgebrochene, vom Vogel-
bein angefertigte Doppelschalmei wurde ans Tageslicht 
gebracht, ferner vom Grab 81 eine Grabschar, die am 
Kopfende des Grabes in den Grund gestoßen wurde. 

A n d e r Ausgrabung nahmen die folgenden Studenten 
imd Studentinnen teil: András Iklódi, Pál Megyesi, 
Zsófia Medzihradszky, László Klima, Magdaléna Seleanu. 
Mária Béres, Anna Gergely, Gábor Lőrinczy Erzsébet 
Nagv, Katalin Simon, Ágnes Somogyvári, Edit Tari, 
Ilona H. Tóth. 

Die teilnehmenden Archäologen waren János Győző 
Szabó und Márta Galántha. 

Katalin Hegedűs 

62. Székkutas-Kápolna dűlő (Kom. Csongrád) (LVI). 
Während der Ausgrabung kamen die Gräber 314—399 
und ein Abschnitt des das Gräberfeld östlich umranden-
den Grabens zur Erschließung. Von den freigelegten 86 
Gräbern sind die folgenden S — N gerichteten vollkom-
men geplünderten oder von awarischen Gräbern über-
schnittenen Gräber: 322, 324, 341, 362, 378, 379. Die 
beider letzteren sarmatisehen Gräber werden von einem 
Graben überschnitten, dessen Durchmesser 12 m ist. 
Innerhalb des Grabens befinden sich keine awarischen 
Gräber. Die freigelegten 80, meistens W —О gerichteten 
awarischen Gräber bilden 9—10 Reihen, die als Fort-
setzung (1er in den vorangehenden Jahren beobachteten 
Gräberreihen betrachtet werden können. In den mittleren 
Reihen befinden sich die als frühawarisch bestimmbaren 
Gräber, unter ihnen auch Nischengräber, während in den 
äußeren Reihen diejenigen zu finden sind, fü r die die 
gegossenen Gegenstände von Greifen-Ranken Verzierung 
charakteristisch sind. Das s t immt den Beobachtungen 
der vorangehenden Jahre überein. Bei der Ausbildung 
der Grabgruben finden wir aber bedeutende Abweichun-
gen: am Grund von 15 Gräbern, also bei 12% der freige-
legten Gräber konnten wir 2 größere oder 4 kleinere Gru-
ben beobachten. Das ist im Verhältnis zum früheren I — 
2% auffällig. Den Grund für diese Erscheinung kennen 
wir nicht. 

Katalin В. Nagy 

63. Tatabánya-Alsúgalla, Autobahnbau (Kom. Ko-
márom) (XL1 ). Während der Ausgrabung stieg die An-
zahl der im Jahre 1978 freigelegten Gräber von 185 auf 
251. Dadurch wurde die Fundbergung im ganzen Gebiet 
des durch den Straßenbau gefährdeten Gräberfeldes 
beendet. Wir nehmen an, daß es die Hälf te des Gräber-
feldes bedeutet. Das Fundmaterial kann auf die zweite 
Hälf te des 7. Jhs. datiert werden, es bildet eine organi-
sche Fortsetzimg der Funde der frühen Gräber. In den 
Frauengräbern erscheinen schon Melonenkernperlen. In 
den Männergräbern wurden Messer, Feuersteine, Kupfer-
schnallen und Reifen gefunden. Zwei Gräber enthielten 
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gegossene Gürtel mit Besehlägen. Der eine war mit 
Beschlägen mit Greifendarstellung lind mi t einer Groß-
riemenzunge mit Ranken V e r z i e r u n g verseilen. (Nr. 246.) 
Der andere (Nr. 251.) h a t t e runde, strahlenverzierte, ge-
gossene Besehläge mit rankenverzierter Kleinriemenzun-
gen. Die anderen Teile des Gräberfeldes sind im Besitz der 
LPG und daher vollkommen erschließbar. 

Die Siedlung wurde 400—500 m vom Gräberfeld 
entfernt , auf der anderen Seite des Baches im Jahre 1978 
entdeckt. Da auch sie u n t e r die Nebenstraße fiel, war die 
Fundbergung dringend nöt ig . Im Gebiet unter der Straße 
wurden 20 Objekte ausgegraben. 17 von diesen sind awa-
renzeitlich, 3 sind árpádenzeitlich. (Öfen und Häuser mi t 
Öfen). Die awarenzeitlichen Häuser sind meistens rech-
teckförmig mit einem in die Erde vertieften inneren Ofen 
mit einer Grundfläche von 6 — 8 m2 (in den meisten Fällen 
mit einem von Steinen gesetzten Ofen in der Ecke) ver-
sehen. Von den Herden und von einem Haus mit Ofen 
(Nr. 17) wurden Gefäße oder Gefäßbruchstücke, Mahl-
Steine ans Tageslicht gebracht . In drei Häusern fanden 
wir auch Bronzebeschläge. In den Häusern Nr. 5 — 6. 
kamen Blechbeschläge von Gürteln, im Haus Nr. 13. 
ein gegossener, frühzeitiger Haken zum Vorschein. Auf-
grund des Fundmaterials kann dieser Teil der Siedlung 
mit dem mittleren Teil des Gräberfeldes (Mitte 7. Jh . ) 
verbunden werden. Die spätere Bewohntheit des Gebietes 
wird von 3 árpádenzeitlichen Objekten bewiesen. 

An der Ausgrabung nahmen die Restauratoren Ká-
roly Ker t i und Frau Bálint teil. 

Sarolta В. Szatmári 

64. Táp-Borbapuszta (Kom. Győr-Sopron) (XI). Von 
verhältnismäßig älteren Teil des awarenzeitlichen Gräber-
feldes wurden die Gräber 114—150 freigelegt. Das Ver-
hältnis der Frauen-, Männer- und Kindergräber war 
annähernd gleich. Vertiefte Grabformen, Sargbestattun-
gen, unter ilmen gut rekonstruierbare Särge mit Eisen-
bändern wurden gefunden. IJieser Teil des Gräberfeldes 
ist weniger gestört, mehrere Mäimergräber mit Beschlä-
gen, mi t Garnitur von ßronzerosetten oder Greifen dar-
stellungon sowie mit Waffenbeigaben wurden freigelegt. 
In den Frauengräbern wurden Perlenketten, Ohrgehänge, 
Spinnwirtel gefunden. Dem seltenen Vorkommen der 
Tongefäßo gegenüber s ind für die Gräber die Häufigkeit 
der Res te von Holzgefäüon und die vielen Tierknochen 
charakteristisch. 

Mitarbeiterin: Eszter T. Szőnyi. 
Péter Tonika 

65. Tiszayyenda-Betonkeverő (Komárom, Szolnok) 
(XXXVII I ) . In der Gemarkung von Tiszagyenda, die 
nach Fegyvernek führende Straße entlang wurden mehre-
re Sandhügel abgetragen. Während der Abtragung eines 
Hügels wurden etwa 6 — 8 gepidische Gräber vernichtet. 
Von diesen Gräbern k a m e n charakteristische eingestem-
pelte Gefäße, Lanzen, Eisenschwerter zum Vorschein. 
Während der Fundbergung öffneten wir zwei Gräber. Г111 
eisten Grab beobachteten wir ein mit Perlen ausgenähtes 
Leiehentuch( ?), eventuell Kleid, das das ganze Skelett 
bedeckte. Aus beiden regelmäßig freigelegten Gräbern 
sind Keramikbeigaben bekannt. Die Gräber stammen 
wahrscheinlich von der Wende des 5/6. Jhs . 

László Madaras 

66. Várpalota-Bántapuszta (Kom. Veszprém) (XLV). 
Die Maschinenarbeiter fanden in der Kieselgrube der 
LPG von Várpalota mehrere Skelettgräber. Von liier 
gelangten 1974 ein Reitergral), 1976 weitere Funde ins 
Bakony-M useum. 

Die Humusschicht wurde auf der Westseite des 
Bergwerks (der Grube) im Dezember 1978 abgetragen, so 
hat ten wir im Mai 1979 Gelegenheit, 40 spätawarisclie 
Gräber (12 Frauengräber, 17 Männer- und 9 Kindergrä-
ber) und zwei Gräber m i t Pferdeskeletten freizulegen, i n 

den Gräbern wurden Gürtelverzierungen mit Greifen und 
Ranken, zweischneidige Eisenschwerter, Messer, Eisen-
schnallen, Gürtelscheiben aus Bronze, Melonenkernperlen, 
silberne Ringe und ein Paar Ohrgehänge gefunden. Von 
2 Gräbern kamen gutgeschlemmte, scheibengedrehte 
Henkeltöpfchen zum Vorschein. Neben dem Pferdeskelett 
Nr. 4. wurde kein menschliches Skelett gefunden, nur eine 
aus 46 Stücken bestehende Gürtelgarnitur, die neben das 
Pferd geworfen wurde. 

Im Falle beider Pferdeskelette kamen die Trenzen 
unter dem Maul aus Tageslicht. 

An der Ausgrabung nahm László Költő teil. 

Margit Cs. Dax 

ZEIT D E R UNGARISCHEN LANDNAHME 

(Auf der Kar te : Nr. 67 —71) 

67. Hajdúdorog-Temetóhegy (Kom.Hajdu-Bihar) (IV). 
Im Rahmen der seit 1977 fortgesetzten Grabungen im 
Gräberfeld wurden dieses J a h r auf einem Gelände von 
380 m2 weitere 28 Gräber gefunden (Nr. 74 — 101.). Wir 
haben den N-Rand des Gräberfeldes erreicht, so daß wir 
dessen Ausdehnung bereits nach zwei Richtungen (W 
und N) kennen. Unter den am S-Rand des Gräberfeldes 
freigelegten 12 Gräbern — wie auch bei den Ausgrabun-
gen des Jahres 1977 — wurde auch diesmal Hockerbestat-
tungen gefunden. Unter den für die hiesigen ärmlichen 
Gräberfelder des gemeinen Volkes charakteristischen 
Beigaben sind eine Münze des Andreas I. und ein als 
Streufund anzusehender, durchgebohrter arabischer Dir-
hem zu erwähnen, die im großen und ganzen die beiden 
Zeitgrenzen der Bestattungen angeben. Die späteste 
Münze ist eine 1977 gefundene Münze des Hl. Ladislaus. 
In Grab 79 haben wir ein bemaltes Ei gefunden. 

István Fodor 

68. Jászapáli-Sandgrube (Kom. Szolnok (XXXVIII ) . 
Etwa 300 tu südlich des Dorfes war eine Sandgrube eröff-
net wordon. Ein Großteil des Sandbügels war schon weg-
geschafft, und als der Bericht über den Fund einlangte, 
waren schon mehrere Gräber aus der Landnahmezeit ver-
nichtet worden. Das bei der Fundbergung im Dezember 
freigelegte Grab war schon ausgeplündert. Das W О 
orientierte Skelett war oberhalb des Schenkelknochens 
gestört, am rechten Bein lagen „in s i tu" die Knochenplat -
ten des einen Endes und des .Mittelteils dos Bogenarmes. 
Die Knochenplatten des anderen Endes des Bogenarmes 
lagen fragmentarisch zwischen dein rechten Arm und den 
Rippen. Neben dem linken Bein, 11111 Rande des Grab-
schachtes, bei 20 em über dessen Niveau, fanden wir 
Pferdeknochen (Bein und Huf) . In der Aufschüttungserde 
des Grabes befanden sich Bruchstücke eines goldenen 
Haarringes und einer flachen Goldplatte. 

Marietta 11. Gsányi 

69. Rácalmás-Göböljárás (Kom. Fejér) (XXXVI). Den 
1976 und 1978 auf der Flur der LPG „21. März" durchge-
führten Fimdbergungen zufolge war es notwendig gewor-
den, die Ränder der drei aus verschiedenen Zeiten stam-
menden Gräberfelder zu erforschen und besonders den aus 
dein 10. J h . stammenden Gräberfeld des gerneinen Volkes 
vollständig freizulegen. 

Den W-Teil des Gräberfeldes (1er Landnabmezeit 
haben wir vollständig freigelegt; da kamen die Gräber 
156 -204 zum Vorschein. In weiteren 13Gräbern beobach-
teten wir Spuren von Särgen aus behaunen Brettern, 
und bei 6 Bestattungen stellten wir gleichzeitige Zerstö-
rung fest. Wie am Rand der Gräberfelder, waren die 
Beigaben spärlicher als im Kern des Gräberfeldes. Von 
den üblichen Haar-, Finger- und Armringen ist ein Paa r 
von Armringen mit Tierkopf hervorzuheben. 
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Es gab nur etliche Bestattungen aus der Bronzezeit 
(B. 96—B. 103.), 3 Hockergräber ohne Beigaben, 4 Urnen-
und 1 Brandschüttungsbestat tung aus der Koszider-Pe-
riode der Vatya-Kultur. 

Von der frühawarischen Gräbergruppe am S-Rand des 
Gräberfeldes aus der Landnahmezeit haben wir die Grä-
ber A. 6 — A. 12. freigelegt. In den außergewöhnlich großen 
und tiefen Gräbern lagen die Toten in aus Stämmen aus-
gehöhlten oder aus Brettern gezimmerten Särgen. Alle 
waren ausgeraubt und geplündert; auch diesmal wurden 
keine bedeutenderen Beigaben gefunden. 

István Bóna—Jolán В. Horváth 

Sály — Lator (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén), s Nr. 80. 
Szeged — Csongrádi u. (Kom. Csongrád), s .Nr. 43. 
Szegvár — Szölőalja (Kom. Csongrád), s. Nr. 61. 
70. Szolnok-LPO „Lenin" (Kom. Szolnok) XXXVII I ) . 

Die Lenin-LPG hat östlich der Eisenbahnlinie S z o l n o k -
Hatvan neben ihrem Zentrum beim Bau eines Zufahrts — 
weges einen Sandhügel gestört. Als das Museum darüber 
informiert wurde, waren durch die Erdarbeiten wahr-
scheinlich schon 4 Gräber aus der Landnahmezeit ver-
nichtet worden, darunter eine Reiterbestattung. Von der 
letzteren zeugen Pferdeknochen und Eisenbügel aus 
Oberfläehensammlimg. Im Laufe der Notgrabung konnte 
ein Grab authentisch freigelegt werden. Der Tote mit 
trepaniertem Schädel hat te einen glatten silbernen Haar-
ring. 

Marietta il. Csányi — Pál llaczky 

71. Zalakomár — Lesvár-Flur (Kom. Zala) (XLVII). 
Im Jahre 1979 haben wir vom Gräberfeld aus dem 6 — 9. 
Jh . weitere beinahe 100 Gräber freigelegt; so kennen wir 
bereits 336 Gräber dos Gräberfeldes. Wir beabsichtigten, 
die Grenzen des Bestattungsareals gegen N und W zu 
klären, aber außerhalb des Grabens um das Skelett Grä-
berfeld fanden wir neue, auf Brandbestattungsgruppen 
hinweisende Urnen und Brandschüttungsgräber. Der 
Gräberfeldteil mit Skelettgräbern wurde gegen N immer 
ärmlicher. In manchen Gräbern befanden sich nur noch 
Eier neben dem Verstorbenen. Wir haben insgesamt zwei 
Gräber mit Gürtelgarnitur gefunden; im einen bestanden 
alle Beschläge aus Blei, die winzigen Beschläge des ande-
ren aus vergoldeter Bronze. In den Frauengräbern sind 
die Ohrringe einfacher, und unter den Perlenhalsschnüren 
gab es vielfach Millefiori-Perlen. 

Béla Miklós Szőke-László Vándor 

A R P A D E N Z E I T 
(Auf der Karte : Nr. 7 2 - 8 2 ) 

72. Abasár-Pétermál (Kom. Heves) (X). Gelegentlich 
«1er Herausbildung oinos Feldweges, in Zusammenhang 
mit einem Erdrutsch, wurde der Chor einer Kirchenruine 
vernichtet imil liier auch ein Großteil der Bestattungen 
zerstört. Die Kirche stammt aus der Arpadenzeit und 
dürfte im 11. J h . erbaut worden sein. Der Innenraum 
ihres Schiffes ist quadratisch ( 6 x 6 m). Sie ist aus hartem 
Gestein aus Gyöngyössolymos erbaut worden; die aufge-
llenden Mauern haben eine Dicke von 1 m und sind bis 
zur Höhe von 20 — 80 cm erhalten geblieben. Auf dem 
Bodenniveau liegt eine Mörtelschicht, unmittelbar darü-
ber befinden sich Brandspuren. Das Bodenniveau der 
Arpadenzeit wurde, vermutlicherweise im 14. Jh . , um 30 
cm aufgeschüttet und mit Ziegeln gedeckt. Dieser gotische 
Umbau brachte keine Verbreiterung des Schiffes aber 
eine beträchtliche Verlängerung mit sich. Das Material 
des gotischen Umbaus ist Sandstein. Die Ausbesserung 
der spätmittelalterlichen quadratischen Ziegeltliesen er-
folgte vielleicht am Ende des 17. Jhs . — An der S-Seite 
des Schiffes haben wir 5 Skelette ohne Beigaben freige-

legt; das sind Gräber mit Steinpackung. Unter den bei 
der maschinellen Erdarbei t der LPG zerstörten Knochen 
haben Schüler auch bronzene und silberne Haarringe mit 
„S"-Endung gefunden. — Zur Zeit ist es noch ungeklärt, 
wo sich das Eingangstor befand, und ob eine Ummaue-
rung vorhanden war. — Die Kirchenruine von Pétermái 
wurde in einer Entfernung von etwa 1300 m von der auf 
dem Bolttető teilweise erschlossenen Klosterkirche errich-
tet ; mutmaßlich war sie die erste Pfarrkirche von Sár. 

János Győző Szabó 

73. Abaújvár-Burg (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) 
(XVII) . Im Bereich der Burg der Gespanschaft haben wir 
an der N-Seite der in den früheren Jahren freigelegten 
Kirche die Erforschung des Friedhofes und der Siedlung 
fortgesetzt. Li den 1978 angelegten Schnitten haben wir 
große Abfällgruben aus der Arpadenzeit freigelegt. Auf 
dem Gelände nördlich der Kirche haben wir den Schutt 
der verfallenen Kirchenmauer befreit. 

Bauaufnahme: Alice B. Horváth, Architektin. 
An den Grabungen beteiligte sich Mária L. Wolf, 

Archäologin. 
Judit Gádor 

tíánmonostor-Pusztafal11 (Kom. Bács-Kiskun), s Nr. 
83. 

Budapest, I., Burgviertel, s Nr. 85. 

Budapest, I I I . , Fő tér (Hauptplatz), s Nr. 86. 

Budapest, I I I . , Korvin-Ottó-tér, s. Nr. 89. 

Budapest, I I I . , Lajos-u. 174, s. Nr. 87. 

71. Budapest, V., Szerb и. 21 — 23 (V). Anschließend 
an die denkmalinäßige Wiederherstellung des Gebäudes 
haben wir 1979 im Hof I. und in den Gängen Fundber-
gung durchgeführt . Im Hof haben wir nur kurzfristig 
gebrauchte SiedlungSHpuren aus dem 10 — I I . Jh . mit 
Feuerstöße und Kochkesselbruchstiikken freigelegt. Un-
ter dem Mitteltrakt des heutigen Gebäudes befinden sich 
die Grundmauern eines Gebäudes, wahrscheinlich einer 
Kirche aus der frühen Arpadenzeit. Zu den die erste 
Bauperiode vertretenden, ü — W-orientierten Parallel-
mauern — das war das Schiff der Kirche — gesellen sich 
Mauern aus mehreren Perioden tmd in abweichender 
Bautechnik hergestellt. Eine von ihnen wurde in N-
Richtung auch im Hof I. sichtbar und war stratigraphi-
schen Überlegungen gemäß im 13. Iii . , in der Zeit dos 
Mongolenansturms zerstört worden. Nach der Aussage 
der Schichten könnte der Friedhof im Hof nach dem 
Mongolenansturm seinen Anfang genommen mid im Spät-
mittelalter aufgehört haben. Im N-Teil dos Hofes haben 
wir einen Backofen freigelegt, mit Keramikbruc.hstücken 
hauptsächlich aus dem 15. Jh . In den Gängen des heuti-
gen Gebäudes haben wir vielfach als mittelalterlich aus-
sehende Mauern gefunden, aber ihre grundrißmäßige 
Anordnimg und ihr Verhältnis zueinander sind noch nicht 
geklärt. 

Katalin Irás-Melis 

75. Esztergom-Szentkirály (Kom. Komárom) (XLIX). 
Im Rahmen der Fundborgungsgrabungen im Zusammen-
hang des Baus des Wasserspeioheruiigssystoms an der 
Donau setzten wir die 1978 begonnene Freilegung der 
arpaden/.eitlichen Vorstadt von Esztergom fort. Dabei 
kamen den früheren ähnliehe, in den Boden eingetiefte 
Objekte zum Vorschein (Backöfen, Feuerstellen, Gräben, 
Gruben, Pfahllöcher aus dem 11 —13. Jh. ) mit reichlichem 
Metall- imd Tonmaterial aus der Arpadenzeit. Ein bedeu-
tenderer Fund: ein mit Gravierungen verziertes Bruch-
stück des vergoldeten Bronzeblechbeschlages eine 
Prozessionskreuzes aus Limoges aus dem 13. Jahrhun-
dert . 
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Östlicli des bereits früher erschlossenen Geländes 
haben wir Teile eines spätmittelalterlichen, aus mehreren 
Räumlichkeiten bestehenden Wohnhauses freigelegt. Das 
Haus ist neben den zahlreichen Keramik- und Eisenge-
genständen (Sichel, Hippe, Messer usw.) durch den vom 
dicken Lehmboden s tammenden Denar des Ulászló I . 
datiert . — Unter dem Hausrest konnten das Bodenniveau 
eines früheren Wohnhauses und darunter Eingrabungen 
aus der Arpadenzeit beobachtet werden. 

Mitarbeiterinnen: Már ta H. Kelemen, Sarolta Lázár, 
Erzsébet Molnár und Kata l in Szilágyi. 

István Horváth 

76. Feldebrő (Kom. Heves) (IV). Tn der Kirche des 
11. Jhs . haben wir nach dem Abtragen des neuzeitlichen 
Chors die Grundmauerreste der in die zweite Bauperiode 
gehörenden Westbauten (Türme?) freigelegt. Mit dieser 
Arbeit ist die archäologische Untersuchung der Kirche 
beendet worden. Vor der Westfassade der Kirche haben 
wir die Freilegung weiterer Teile der Umfriedungsmauer 
fortgesetzt. Unter der mit Stützpfeilern verstärkten 
spätmittelalterlichen Steinmauer wurde auch ein in die 
Erde eingetiefter Teil eines Hauses aus der Früharpaden-
zeit gefunden. 

Beteiligt an der Grabung war Attila Michnai. 

Julia Kovalovszki 

Hajós — Cifraberg (Kom. Bács-Kiskun), s Nr. 49. 

Kaposvár, Landstraße Nr. ül. (Kom. Somogy), s. 
Nr. 50. 

Lászlófalva (Kom. Bács-Kiskun), s. Nr. 90. 

77. Mende — Lányvár (Kom. Pest) (LXI). Die seit 
1977 stattgefundenen Forschungen wurden beendet. Wir 
haben den N-Trakt des Turmes vom äußeren Ausmaß von 
9 x 9 m freigelegt; genauso den erhaltenen Teil des äuße-
ren Ziegelgehsteiges und Teile der die Ostseite der Haupt-
burg schützenden Doppelpfahlreilie. 

I m Laufe der Grabungen kamen — neben etlichen 
römerzeitlichen Tonscherben — typische Bruchstücke 
von Töpfen und Schalen aus dem 13. Jh . , et liche Glasbruch-
stücke und Metallfunde zum Vorschein. 

Durch die Freilegungen wurden das Alter der Erd-
burg, die Struktur der die Hauptburg und die Vorburg 
schützenden Wehranlage und auch der Grundriß des 
Wohnturmes geklärt . 

Zsuzsa Miklós 

Nemesvámos — Baláeapuszta (Kom. Veszprém), s. 
Nr. 31. 

78. Őriszentpéter — röm.-kath. Kirche (Kom. Vas) 
( X X X I X ) . Die Kirche s teht im Templomszer genannten 
Teil von Orisz entpéter, auf einer Anhöhe am Bach Szala. 
Sie ist mit einem mi t tiefem Graben umnommenen 
Wallsystem umgeben, das laut der hier 1963 durchge-
führten Forschungsarbeiten im 16. Jh . errichtet worden 
ist.3 

Die Erforschung der Kirche fand vor der denkmal-
mäßigen Wiederherstellung des Gebäudes stat t. I )ie roma-
nische Kirche wurde im ersten Drittel des 13. Jh s erbaut, 
mit dem aus der Fassade hervortretenden Westturm, des-
sen Zwillingsfenster im S u. W erhalten geblieben sind. 
Im Inneren stammt der auf einem einzigen Pfeiler ru-
hende Chor aus der Romanenzeit . Die das Innere des 
Schiffes gliedernden Wandnischen sind riuidbogig, der 
Triumphbogen spitzbogig. Spärliche Reste des Halbkreis-
chores der romanischen Kirche haben wir im heutigen 
Chor vorgefunden. Die äußere S- u. N-Fassade der Kirche 
ist durch aus Formziegeln gemachte, reiche, dreigliedrige 
Gesimse geschmückt. Das Südportal ist aus Ziegeln ge-
macht und war von einem oben in einer Spitze endenden 

Vorbau umgeben. Die Steinschnitzereien des Portals ka-
men gleichzeitig mit dem Bau der Ki rche in die gemauerte 
Öffnung. 

Sie wurde in der zweiten Häl f te des 14. J h s nach 
einem vorausgegangenen Brand mit anspruchsvoller Ar-
beit wiederhergestellt. Das Innere wurde mit Formzie-
geln bedeckt, die Wände innen und außen mit Wandbil-
dern versehen. Der Restaurator Péter Bálintffy ha t 
außen ausgezeichnete Wandmalereien entdeckt: im Wes-
ten die ganzfigurigen Heiligen Ladislaus und Stephan, 
eine unvollständige Kreuzigungsszene, im Süden einen 
Apostel und die Heilige Barbara. 

Im 15. Jh . ha t man die Kirche gegen О auf das 
Doppelte vergrößert, einen halbrunden gotischen Chor 
und im N eine Sakristei hinzugebaut. Alle Details dieser 
Periode sind erhal ten geblieben. I m 16. Jahrhunder t 
wurde sie mit einer Befestigungsanlage umgeben, sie wur-
de zu einem Kettenglied des gegen die Türken ausgebau-
ten Festungssystems. Südöstlich der Kirche auf dem 
Hang sind noch die Schanzen dertürkenzeitlichen Husaren-
feste aufzufinden. 

Vom 17. Jh . bis 1732 war das Gebäude in den Hän-
den der Kalvinisten; aus dieser Zeit s tammt die Neube-
malung des Kircheninneren, als die Wände biblische 
Zitate, Psaltertexte erhielten. Darüber hinaus haben wir 
nur noch die Spuren einiger bedeutungsloser Barockver-
änderimgen und solche der Restaurierung des Jahres 
1929 festgestellt. 

Mitarbeiter: Csaba László und die Universitätsstu-
denten Mária Marx, Mária István, József Laszlovszky, 
Csilla Siklódi. 

Ilona Valter 

Pilis marót-Szobi rév (Kom. Komárom), s. Nr. 11. 

79. Püspökladány-Eperjesvölgy (LPG „7. Novem-
ber") (Kom. Hajdú-Bihar) (VIII). Wir setzten die 1977 
eingeleiteten planmäßigen Ausgrabungen fort, wobei wir 
die Gräber 171 — 216. freilegten. Der Friedhof aus dem 
10 — 11. Jh . lieferte ein reiches Material an Beigaben. In 
den Männergräbern befanden sich Pfeilspitzen, Köcherbe-
schlag aus Eisen, Streithämmer, Eisenmesser, Kläffeisen, 
Steigbügel, Trensen, Gurtschnallen, Haarringe. Es wurde 
möglich, in einem Männergrab die Knochenplatten des 
Bogens zu beobachten und sie zu ret ten. Aus den Frauen-
gräbern kamen silberne und bronzene Haarringe, bron-
zene Ösenknöpfe, mit Öse versehene silberne und bronze-
ne Anhängsel, farbige Pastaperlen, gedrehte und glatte 
bronzene Armringe hervor, sowie getriebene Beschläge 
aus vergoldetem Silber. Im Rahmen der Ausgrabungen 
des Jahres 1979 haben wir die Freilegung des N- und W-
Randes des Friedhofs beendet. 

An den Ausgrabungen beteiligten sich: der Anthro-
pologe László Szathmáry und die Rest auratorin Frau von 
Gyula Uzonyi. 

Ibolya M. Nepper 

80. Súly-Lator (Kom.Borsod-Abaúj-Zemplén) (XVII). 
Auf dem Grundstück Rózsagasse 59 (Katasternummer 
5132/15) setzten wir die 1975 begonnene Freilegung der 
Siedlung fort . Wir haben ein kleineres, in den Boden 
eingetieftes Haus mit Steinofen gefunden, in dessen 
Aufschüttung sich Giirtelbeschlägo und Tonscherben des 
9. Jhs befanden. Die Siedlung zeigte die Schichten mehre-
rer Perioden übereinander. Darauf weisen die Spuren der 
einander schneidenden Siedlungselemente aus der Arpa-
denzeit und aus dem 15 — 16. Jh . hin (Backöfen, Abfall-
gruben, Pfostenlöcher). 

Im Bereich der auf dem Latorberg befindlichen 
Erdburg hat man aus dem Wall (1er Burg Erde ausgebeu-
tet . An einer der Zerstörungsstellen des gebrannten roten 
Walls machten wir einen Identifizierungsschnitt. Der 
rote Wall wurde aus dem Boden einer urzeitlichen Sied-
lung ohne vorausgegangene Momente errichtet. Die 
Struktur des Walls bildeten kasettenmäßig angeordnete 
Holzbalken — deren verkohlte Reste bzw. die Hohlfor-
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men der Balken haben wir gefunden —, Steinplatten und 
die Zwischenräume der Balken ausfüllende Erde . Die 
Bauzeit des Walls kann anhand der in der S t ruk tu r gefun-
denen Keramikbruchstücke mi t eingeritzten Wellen- und 
Parallellinien ins 10. Jahrhunder t verlegt werden. 

Judit Gádor 

Sopron, Ecke Űj u. — Szt. György u. (Kom. Győr-
Sopron), s. Nr. 35. 

Sükösd-Ságod (Kom. Bács-Kiskun), s. Nr. 59. 

81. iSzení^oíí/iárd-Zisterzienserkloster (Kom. Vas). In 
den Jahren 1971/72 haben wir den Grossteil der Grund-
mauern des 1183 gegründeten Zisterzienserklosters ge-
funden und erschlossen. Zur Bestimmung der vollständi-
gen Ausdehnung des Klosters fehlten noch einige Anhalts-
punkte.4 

Wir bereinigten die Sakristei der Kornspeicherkirche 
(einer Kirche, die im 17. J h . erbaut worden war und 
später zu einem Kornspeicher umgebaut wurde), legten 
die Grundlagen eines Backofens (mutmaßlich zum Bak-
ken von Hostien) frei. Wir haben die N-Mauer der Quad-
ratur gefunden, im Schnitt waren auch die Spuren der 
weggeräumten S-Mauer bestimmbar. Die Breite des 
Quadraturhofes betrug 20 m. I m archäologischen Schnitt 
konnte auch die N-Mauer der Kirche lokalisiert werden. 
Der S- und W-Trakt des Klosters wurden bei den Pilgram-
sclien Barockbauarbeiten völlig entfernt. 

Mitarbeiter: Juan Cabello und Csaba László. 

Ilona Valter 

2'oía-Nagykert u. 34/36. (Kom. Komárom), s. Nr. 
106. 

Tatabánya-AIsógal 1 a (Kom. Komárom), s .Nr . 63. 

21iszaZwc-Sarkadpuszta (Kom. Borsod-Abaúj-Zemp-
lén), s. Nr. 16. 

82. Zalavár (Kom. Zala) (IV). Die Freilegungen auf 
der Burginsel, im von der Forstwirtschaft gefährdeten 
Teil wurden fortgesetzt. Die im О beobachtete mehrschich-
tige Bestat tung erstreckte sich in den W-Teil nicht, 
dagegen erschienen im W Reste von niedergebrannten 
Gebäuden mit Stein-Holz-Konstruktion. In den Schutt-
schichten befanden sich u. a. fränkische Sporen. Wir ha-
ben geklärt, dass es sich hier u m eine mehrschichtige 
Befestigungsanlage handelt, deren älteste Periode ins 9. 
Jh . fällt, und deren letzte Periode vom mit einer Sand-
wand versehenen Erdwall vertreten ist. Auf die Monu-
mentali tät der diesem vorausgehenden Holzkonstruktio-
nen weisen die auch für eingehendere Untersuchimgen 
verwendbar gebliebenen Balken- und Pfahlreste hin . Für 
die Siedlungsgeschichte von Zalavár-Mosaburg ist es von 
Wichtigkeit, daß hier 1979 das erste Mal Güsse aus/der 
Spätawarenzeit gefunden wurden. 

An den Ausgrabungen beteiligten sich die Universi-
tätsstudentinnen Jud i t H . Tóth und Judit Tóth. 

Ágnes Gs. Sós 

UNGARISCHES MITTELALTER UND N E U Z E I T 

(Auf der Karte : Nr. 83-106) 

83. Bátmonostor-VmrXafalu (Kom. Bács-Kiskun). Die 
Freilegung im Bereich der Kurie wurde fortgesetzt 
(Fläche ,,A"). Gegen W, jenseits der Pfablreihen der 
Palisadenmauer erreichten wir den die Gebäudegruppo 
umgebenden Graben. Darüber hinaus kamen Res te von 
zwei in den Boden eingetieften, mi t Backofen versehenen 
Häusern aus dem 17. Jh . ans Tageslicht. Im Bereich der 

HenSzlmann-Freilegungen (Fläche , ,B") konnten wir die 
S-Mauer der Klosterkirche finden. So ist es schon offen-
kundig, daß sich südlich der Klosterkirche andere Gebäu-
de befunden hat ten , als es von Henszlmann angenommen 
war. Zu ihnen gehört die im vorigen Jah r gefundene 
Pfarrkirche aus der Arpadenzeit, von deren Schiff wir 
1979 einen Trakt von 5 m freigelegt} haben. Von den 
Gräbern aus dem Friedhof um die Kirche ringsherum 
haben wir bisher 800 freigelegt; nach der Aussage des 
Fundmaterials (Jungfernkranzband, Kleiderheftel, Jung-
fernkränze) s tammen die Gräber aus dem 14—15. J h . 

Eine kürzere Zeit lang beteiligten sich an den Gra-
bungen die Archäologen Mihály Kőhegyi, György Szé-
kely und die Universitätsstudentinnen Katalin Ottomá-
nyi, Orsolya Madarassy, Ágnes Ritook, László Simon, 
Melinda Torbágyi und Rozália Zsákovics. 

Piroska Biczó 

84. Békés-Kastélyzug (Kom. Békés) (IV). Wir setzten 
die Sucharbeiten im R a u m innerhalb der Planken fort . 
I m SO der Feste erschlossen wir Reste von Grundmauern, 
eine Unmenge von Ziegelbruchstücken und auf einer 
Fläche von 2 X 2 m einen regelmäßig hergestellten Ziegel-
boden. Die Mauergründe, der Ziegelschutt und auch der 
Boden waren mit einer dicken, sehr s tark durchgebrann-
ten Verfallsschicht bedeckt. In dieser Schicht befanden 
sich eine Menge spät mittelalterlicher ungarischer und 
türkischer Keramik und ein türkisches Kupfergefäß. I m 
SO desselben Gebiets haben wir eine neue Abfallgrube 
erschlossen. Aus der Grube kamen neben spätmittelalter-
lichor Keramik solche durchbrochenen Ofenkachelstücke 
hervor, die in ihrer Art den Stücken entsprechen, die im 
Räume des Ábránfi-Schlosses von Gerla (Kom. Békés) 
gefunden worden waren. 

Ibolya Gerelyes 

85. Budapest I., Burgviertel. Grabungen auf dem 
Szent-György-Platz und im Westzwinger des ehemaligen 
Königspalastes. I m J . 1979 wurden auf dem Platz vor 
dem gotischen Königspalast Hausüberreste und Keller-
räume aus dem 12 — 13. J h . erschlossen. 

I m W-SW-Teil des Areals wurden der westliche 
Absclmitt des mittelalterlichen Szárazárok (Trockengra-
ben), darin drei Brückenpfeiler und südlich davon die 
Reste des Torturmes freigelegt. 

I m N-Teil des westlichen sog. Ujvilágkert, im Osikós-
Hof haben wir Reste des Unterbaus des bis ins vorige Jh . 
hinein existierenden sog. Arányi-Tores aus der Zeit des 
Sigismundus mit einer kleineren dazu gehörenden Strecke 
der gepflasterten Straße ans Tageslicht gefördert. 

Nachdem der in den Palast hinunterführende provi-
sorische Weg bis zum Herbst 1979 weggeräumt worden 
war, wurde unter dessen Fahrdamm — im Auffüllungs-
schutt eines bereits 1973 teilweise freigelegten Kellers — 
begleitet von Funden aus dem Anfang des 15. Jhs ein 
zum 1974 gefundenen gotischen Plastikmaterial gehö-
rendes Bruchstück — der Kopf einer kleinen Madonna — 
gefunden. 

László Zolnay 

86. Budapest III., Umgebung vom Fő tér (Haupt-
platz).5 

I m Graben O—W an der S-Seite des Gebäudes 
Hauptp la tz 2 und durch die Laktanyagasse kamen Mauer-
reste eines durch grosse Stützpfeiler befestigten Gebäudes 
zum Vorschein. Anschließend bzw. im Inneren des 
Gebäudes haben wir Reste mittelalterlicher Baubeklei-
dung und eines Backofens aus dem 13. J h . gefunden. Der 
Bau ist Teil des 1935 bei Kanalisation bestimmten mäch-
tigen Gebäudes, das in der Richtung des Strassenzuges 
unter den Gebäuden Laktanyagasse 2 und Hauptplatz 1 
gelegen hat . Westlich und südlich dieses Gebäudes in 
den N—S- und O —W-Gräben der Gasleitung haben wir 
Mauerreste aus dem 14 — 15. J h . und einen Fund aus dem 
13. J h . erschlossen. Unter der N —S-Mauer des 14. Jh s 

2 5 3 



kamen frühere mittelalterliche Mauerreste zum Vor-
schein, in derselben Richtung, aber viel dünner . 

In der Brückenkopfgasse, südlich der mittelalterli-
chen Präpositurkirche bzw. westlich davon haben wir 
umbiegende mittelalterliche Mauerreste freigelegt. Tn der 
SO-Ecke des W-Parks des Korvin-Ottó-Platzes, im Gra-
ben der Gasleitung, setzte sich das mittelalterliche Ge-
bäude fort, das wir im Pa rk bereits bes t immt hatten; 
eigentlich sind die im Gasleitungsgraben gefundenen 
Mauerteile spätere Zutaten. 

Die freigelegten Mauerreste aus dem 14 —15. Jh . 
könnten die Überreste der sich an die N-Seite tier Präpo-
siturkirche anschließenden Gebäude gewesen sein. Im 
Laufe der Fundbergung haben wir aus der Mauer des 
Gebäudes in der Laktanyagasse einen Teil des Spätrömer-
zeitlichen Sockelgesimses und aus der AbbruehSchicht des 
N—S-Grabens auf dem Hauptp la tz den Teil eines roma-
nischen Bandflechtgesimses geborgen. 

Herta Bertalan 

87. Budapest, III., Lajos и. 174 — Serfőző и. 2—4 
(V). Genauso auf dem den Brücken Verbreitungsar-
beiten einverzogenen Gelände haben wir im Bereicli Lajos 
u. 174 und Serfőző u. 2 — 4 Freilegungen angesetzt Tn der 
Serfőző u. haben westlich und östlich des Grabungsge-
ländes des Jahres 1979 J . Szilágyi und Cs. Csorba Gebäu-
dereste und mittelalterliche Straßenzüge freigelegt Die 
Straße wurde mit der im Flurgang an der NO-Ecko 
des Schlosses der Königen eingetragenen Straße identi-
fiziert. Wir beabsichtigten die Fortsetzung der Strasse 
gegen О und die Häuser an der S-Seite der Strasse zu 
klären. I m Laufe der Erschliessung kam der Rest eines 
grossen Steingebäudes hervor, das aus zwei früher selb-
ständigen Gebäuden im Spätmittelalter zusammengebaut 
worden war; unter einem Trakt des Gebäudes lag ein 
Keller oder eine halb-souterraine Räumlichkeit . Das N-
und S-Ende des Gebäudes waren aber nicht bestimmbar. 
Im Suchschnitt vor der N- Front des Gebäudes war die 
früher bestimmte О—W-Straße nicht auff indbar . Die 
erste Bauperiode des Hauses fällt in den Anfang des 13. 
Jhs, als die großen römerzeitlichen Gebäude, teilweise das 
sog. Hallengebäude abgetragen bzw. einige Mauern von 
ihnen wiederverwendet werden. Im erschlossenen Gebäu-
de blieben — an Ort und Stelle — Teile einer mittelalter-
lichen Schwelle und einer Türumrahmimg erhalten und 
im Abbruchmaterial zur Tür gehörende Umrahmungs-
steine. 

Mitarbeiterin: Ildikó Nagy. 

Herta Bertalan—Csaba Csorba 

Budapest, III., Lajos и. — Kulcsár и. — Árpád feje-
delem и. — s. Nr. 26. 

Budapest, F., Szerb и. 21—23, s. Nr. 74. 

88. Budapest, III., Korvin-Ottó-tér S (Fő tér) 6 — 
Hídfő u. 15). Die ersten Überreste der Präpositurkirche 
des 14. J h s wurden 1935 gefunden; in den Kellern der 
neuzeitlichen Gebäude h a t t e man zwei Pfeilerreste des 
Schiffes und den Chor der Präpositurkirche freigelegt. 
Diese Arbeiten wurden 1956—57 fortgesetzt und weitere 
Teile der Kirche erschlossen. 

I m Rahmen der Freilegungen des J ah re s 1979 haben 
wir Teile zwei weiterer Säulenpaaro des Kirchenschiffes 
gefunden, auf deren Grundlage das Wölbungssystem der 
Kirche mi t vollständiger Authentizität berechenbar ist. 
Vom Ziegelboden im Kirchenschiff konnten wir feststel-
len, daß er mit dem ursprünglichen Bodenniveau des 14. 
Jhs nicht identisch, sondern ein Überbleibsel einer spä-
teren mittelalterlichen Bautätigkeit ist. Die Verwüstungs-
schicht mi t Holzkohle auf dem Bodenniveau Spricht vom 
Brand des Gebäudes, worauf im 18. Jh . der Abbau folgte. 
Unter dem Bodenniveau konnten wir das Bauniveau des 
Gebäudes und die aus der Bautätigkeit resultierende 
Steinhauersplitterschicht bestimmen, die von einer mit-

telalterlichen Gräberschicht gestört wurde, die älter ist 
als der Ziegelboden. Das Fundmaterial dieser gestörten 
Gräber s tammt aus dem 15. Jh . Nachdem 1526 die Bevöl-
kerung bzw. die kirchlichen Körperschaften von Obuda 
weggezogen waren, als sich das Lager des Sultans der 
Türken im Gebiet von Obuda befunden hatte, ist es 
wahrscheinlich, daß bei dem Rückzug des Türkenheeres 
die mittelalterlichen Gebäude niedergehrannt wurden, so 
daß auch das ursprüngliche Bodenniveau beschädigt wer-
den konnte. 

Tn den Jahren 1526—1541 läßt die Präpositur von 
Obuda die Kirche wiederherstellen und mit einem neuen 
Bodenbelag versehen. — Auch die Zerstörung der Gräber 
könnte 1526 erfolgt gewesen sein. — Um 1 m unter der 
gestörten Gräberschicht wurde eine О — W-orientierte, 
ebenso mittelalterliche Gräberschicht gefunden. Ein Teil 
der Gräber liegt unter den Mauern der Kirche des 15. 
Jhs , sie sind also älter, annehmbar gehören sie zum Fried-
hof der ersten Kirche der Präpositur. Leider fanden wir 
in der Nähe der Gräber kein chronologisch verwertbares 
Material. Die erste Gräberschicht wurde in eine mit römi-
schen Ziegeln vermengte lehmige Schicht hineingegraben. 
I m Laufe der Freilegungen fanden wirmehrere geschnitzte 
gotische Steine. 

Mitarbeiterin: Ildikó Nagy. 
Herta Bertalan 

89. Budapest, III., Korvin-Ottó-tér (О- und W -
Рагк) (V). Im Gelände führte in den früheren Jahren Já -
nos Szilágyi freilegungen aus, die Reste des römerzeitli-
chen Lagere suchend. 

Die Erforschung im Jahre 1979 wurde an diese 
anschließend in Gang gesetzt, angenommen, daß an der 
S-Seite der Präpositurkirche die während des Mongolen-
ansturms vernichtete erste Präpositurkirche oder die in 
Urkunden erwähnten Häuser der Kanoniker vorzufinden 
seien. 

Im Laufe der Grabungen haben wir Teile von zwei 
großen, mehrteiligen mittelalterlichen Häusern freige-
legt, wo die erste Bauperiode ins 11 —12. Jh . festzusetzen 
ist. Die Gebäude wurden später im Mittelalter noch um-
gebaut und vergrößert. Durch die Freilegung konnten 
wir einen umfangreicheren Umbau des 15. Jhs bestimmen, 
der vielleicht mit der Herausbildung der Universität in 
der Zeit des Sigismund in Zusammenhang stehen könnte . 
Von 3 mittelalterlichen Gebäuden haben wir die Fortset-
zimg des einen selbst ändigen Gebäudes im Hof des Hauses 
Hauptplatz № l bereits gefunden. Anch das in den Gebäu-
den gefundene wertvolle Material weist darauf hin, daß 
hier die wichtigsten Bauten der Kapitelstadt gestanden 
haben dürften. Es kam auch ein Bruchstück mit dem 
Wappen des László Geréb zum Vorschein, der Propst von 
Obuda war. Wahrscheinlich mit ihm hängt auch die 
Herstellung des Brunnens oder Taufbeckens aus ro tem 
Marmor zusammen, wo Bruchstücke von Renaissanoever-
zierungen zu finden sind. In großer Zahl kamen auch 
Schnitzereien der ersten Präpositurkirche zum Vorschein. 
Aus der Ahbauschicht der Präpositurkirche dos 14. J h s 
s tammen Bruchstücke von zwei gotischen Statuen bzw. 
Reste einer Fiale oder eines Baldachins. - Hier wurde 
auch die Waage eines mittelalterlichen Geldwechslers 
(Goldschmiedes) gefunden, in beinahe unversehrter Er-
haltung. 

Mitarbeiterin: Tldikó Nagy. 
Herta Bertalan 

90. Csongrád-Bokros, Jováki par t (Kom. Csongrád) 
(XXXII) . Wir haben im zukünftigen Raum der I I I . 
Wassertreppe der Theiß Vorbeugegrabungen ausgeführt . 
Im Laufe der Grabungen haben wir 25 zusammenhän-
gende Flächen erschlossen; das erschlossene Areal mach t 
I 233 m2 aus. 

Wir arbeiteten im Raum des ehemaligen mittelalter-
lichen Dorfes Gyója. Gyója gehörte — vor seinem endgül-
tigen Untergang in die Nahije von Kecskemét des Sand-
schaks von Buda. Im freigelegten Raum kamen auch 
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Tonscherben aus der Arpadenzeit sporadisch vor, die 
möglicherweise auf den arpadenzeitlichen Vorläufer des 
türkenzeitlichen Gyója hinweisen könnten. Die im Laufe 
der Grabungen gesichteten Siedlungsmomente und das 
Begleitmaterial datieren die Siedlung ins 16 —17. Jh . Die 
Datierung wird durch einen auf dem Fußbodenstück eines 
späteren Hauses gefimdenen Denars des Matthias I I . 
(1606 — 1619) unterstützt . In der türkenzeitlichen Schicht 
haben wir mehrere Häuser bzw. Hausteile, zwei äußere 
Backöfen, Abfall- und Aschengruben, Kornmieten freige-
legt, sowie einen durch drei Flächen ziehenden, 80 — 90 
cm tiefen, halbrunden, von außen und von innen mit 
Pfostenreihen versehenen Graben (Planke?) und eine 
durch 6 Flächen laufende gute, mutmaßlich äußere 
Gehfläche. 

Wir haben nur das Haus Nr. I I . in seiner vollständi-
gen Größe freigelegt. Länge 26 m, Breite 5,5 m. Es bestand 
aus drei Räumlichkeiten und aus etwas Dazugebautem 
Stall(?). Der Boden der Vorratskammer, der Küohe und 
des Stalls waren nicht mit Lehm bestrichen, nur der der 
Stube. Die Vorratskammer befand sich im NW des 
Hauses. Zur östlichen Längs wand wurden zwei äußere 
Backöfen gebaut. 

Bei der Beendigung der Grabungen kam ein bedeu-
tender Fund von Eisenwerkzeugen ans Tageslicht. Im 
Fundkomplex von 22 Stück befanden sich u. a. Werk-
zeuge der Holzbearbeitung, eine Hacke, ein Siehelbruch-
stück, ein Hufeisen, ein unversehrter und ein beschä-
digter Steigbügel usw. 

Teilnehmer: I s tván Fodor, László Selmeczi, Károly 
Mesterházy, András Pálóczi—Horváth, Béla Kürti , Lász-
ló Madaras, Dóra Mojzsis, Ágnes Somogyvári, Gabriella 
Vörös, und die Universitätsstudenten Mária Béres, Gábor 
Lőrinczy und Erzsébet Nagy. 

Katalin Simon 

91. Eger, HZmúryó7<7i/-Paulinerkloster (Kom. Heves) 
(X). Auf dem Gelände des bei Eger gelegenen Pauliner-
klosters von Almárvölgy waren naeli 1976 die, weiteren 
Forschungen durch den Damm der einen größeren Teil 
des Ruinenfeldes durchschneidenden Industriebahn ver-
bindert. Das Hindernis konnte beiseite geschaffen wer-
den. 

I m Laufe der Arbeit ist der ganze gotische Chor der 
Klosterkirche von polygonalem Abschluß zum Vorschein 
gekommen. An der nördlichen Seite des Chors wurde die 
Sakristei erschlossen, deren anderthalb Meter dicke 
Mauern erhalten geblieben sind. Neben der Sakristei kam 
eine kleine Kapelle zum Vorschein. Ihre Mauern waren 
aus Sandsteinquadern gebaut. In der Kapelle blieben der 
Ziegelfußboden sowie auf dem inneren Verputz an einigen 
Stellen auch Farbspuren gut erhalten. Unter dem einge-
stürzten gotischen Chor wurde ein früherer Chor von 
ganz anderer Mauerkonstruktion und mit geradem Chorab-
schluß erschlossen. Verbindet man die Konstruktion von 
geradem Chorabschluß mit der früher im Kircbeninnern 
ans Tageslicht gekommenen, gleichen Mauerkonstruktion, 
so entfaltet sich das Bild einer früheren (zerstörten) Kir-
che. 

An den Bergungsgrabungen nahmen die Hörer der 
Ho Schi Minch-Hochschule für Lehrerbildung mit dem 
Fach Geschichte Sowie die Mitglieder des archäologischen 
Fachzyrkels des Hámán Kató-Pionierhauses zu Eger teil. 

László Fodor 

92. Esztergom-Alsósziget (Kom. Komárom) (XLIX). 
Im Rahmen der mit dem Bau des Donau-Wasserstufen-
systems im Zusammenhang stehenden Bergungsgrabun-
gen wurde die Erschließung des mittelalterlichen Bene-
diktinernonnenklosters begonnen. Auf dem Gelände wur-
den bereits 1937, 1953, 1959 imd 1966 Forschungen durch-
geführt. Nördlich von dem durch die damaligen Such-
gräben durchzogenen Gebiet haben wir auf dem Grund-
stück mit der Prz. 16420 zusammenhängende Blöcke 
geöffnet. Im Zuge der Erschließung eines Gebietes von 

75 m2 stießen wir auf das Fundament von zwei in 0 — 
W-Richtung laufenden parallelen Mauern eines Gebäu-
des, deren Spannweite insgesamt nur 3 m war. I m Inne-
ren des Raumes haben wir eine etwa 4 m2 große zusam-
menhängende Fläche eines aus mit den Mauern gleichalt-
rigen, mittelalterlichen Mauerziegebi gelegten Ziegelfuß-
bodens freigelegt. Im Inneren des Raumes waren 4 W—О 
gerichtete, beigabenlose Gräber, die dort nach der Zer-
störung des Gebäudes angelegt wurden. Nördlich der 
Mauern sind 117 Gräber eines Kirchhofes zum Vorschein 
gekommen, die Skelette lagen in einer mit dem Gebäude 
übereinstimmenden O —W-Riehtung. Die Gräber enthiel-
ten nur sehr wenig Beigaben, in zwei Gräbern waren S-
Haarringe, außerdem kamen Bronzegürtelschnallen, aus 
Kupferdraht gebogene Ringe und 4, aus dem Beginn des 
14. Jhs s tammende Wiener Denare sowie in großer Menge 
eiserne Sargnägel aus dem Friedhof zum Vorschein. 

Zsuzsa Lovag 

Esztergom-S zentkirály (Kom. Komárom) s. Nr. 75. 
93. Qerla — Veszei dűlő (Kom. Békés) (III) . Vom 

Fundort ist ein aus Talern und Dukaten bestehender 
Münzenfund in das Museum gelangt. Bei der an Ort und 
Stelle durchgeführten Bergungsgrabung fanden wir noch 
einen Dukat , womit der Fund genau lokalisiert werden 
konnte. Jahreszahl des Fundes: 1684. 

György Goldman 

94. Kaposvár, Landstraße Nr. 61 (Kotn. Somogy) (L). 
Die 1977 begonnene Erschließung des mittelalterlichen 
Kirchhofes wurde fortgesetzt. Im N-Teil des Friedhofes 
wurde eine Fläche von 550 m2 freigelegt und wir gelangten 
bis zum Grab 1162. Zu erwähnen ist das Kindergrab 
1109, aus dem 1 Stephanus Rex-Münze (CNH I. 1.) zum 
Vorschein gekommen ist. Mit einem N—S verlaufenden 
Sachgraben erhielten wir den N-Rand des Friedhofes 
sowie einige Objekte der mittelalterlichen Siedlung. Aus 
den Speicher- und Abfallgruben ist Fundmaterial in 
großer Menge zum Vorschein gekommen (ganze Gefäße, 
Eierschalenkeramik — aus dem 13 — 14. Jh . —, Perücken-
kratzer aus gedrechseltem Bein, Knochennadel, Eisen-
werkzeuge usw.). 

An der Ausgrabung nahmen die Archäologie-Assis-
tent in Frau S. Bajók, der Student P . Gróf, die Archäologin 
Szilvia Honti, die Restauratorin Frau J . Csiszár teil. 

Edith Bárdos 

95. Kéked, Schloß (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) 
(XVII). Das Schloß besteht aus freistehenden, einen vier-
eckigen Hof umnehmenden vier Gebäudeflügeln. An der 
äußeren NW- und NO-Eeke befinden sich je eine Rund-
bastei, während an der SO- und SW-Ecke je eine Säulen-
bastei. Die N-, O- und S-Flügel sind unterkellert. Vor dem 
S- und O-Flügel zieht ein L-förmiger, offener Korridor 
mit Arkaden. Die Räumlichkeiten am Erdgeschoß und 
zum Teil auch im Stockwerk sind mit Tonnengewölbe 
bedeckt. 

Der N-Fliigel des Schlosses s t ammt aus dem 16. Jb . , 
während der S-Flügel zu Beginn des 17. Jhs erbaut wurde. 
Im Jahre 1863 wurde an ihm ein größerer Umbau vollzo-
gen, im Laufe dessen man die N- und S-Fassade in roman-
tischem Stil umgebaut, ferner auf den S-Teil ein Stock-
werk gezogen hat . 

Die Forschungen im Jahre 1979 beschränkten sich 
vorläufig nur auf den N-Teil des 16. Jhs. Im Laufe der 
Erschließung entfaltete sich das Bild eines im sog. Ma-
noir-Stil gebauten einstöckigen, unterkellerten Schlosses 
mit drei Türmen. An der S-Seite (im geschlossenen Hof) 
stießen wir auch auf Befunde (Ofen, Gruben, Mahlstein 
usw.), die aus einer früheren Zeit, als der Bau des Schlos-
ses stammten. 

Mitarbeiter: (1er Student József Laszlovszky und der 
Techniker Zoltán Simon. 

Juan Cabello—István Feld 
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96. Lászlójalva-Templom dűlő (Kom. Bács-Kiskun) 
(IV). I m Zentrum der Siedlung, an der I I I . Arbeitsstätte 
haben wir die Ausgrabung des spätmittelalterlichen 
kumanischen Dorfes Szentkirály fortgesetzt. An der NO-
Seite der mittelalterlichen Straße haben wir eine Gewanne 
durchforscht; hier wurden zwei, nacheinander gebaute, 
NW—SO gerichtete Häuser von ähnlicher Größe erschlos-
sen. Das aus vier Räumen bestehende Haus (I. Periode) 
ha t eine Pfettendachkonstruktion mit gabelförmigen 
Stützbalken; L: 26,70 m; Br: 6,20 m. Dem aus Küche 
und einem mit Mörtelfußboden ausgelegten Zimmer 
bestehenden Wohngebäude (L: 15,4 m) schlössen sich zwei 
Wirtschaftsgebäude an. Auf dem Schutt des Gebäudes 
entstand in der ersten Hälf te des 16. Jh s das aus 3 + 1 
Räumen bestehende Haus Nr. 4 (II . Periode), das bis 
zum Ende des .Jahrhunderts gestanden hat. — Auf dem 
Grundstück hinter dem Haus haben wir ein muldenför-
mig in den Boden eingetieftes, mit Lehm beschmiertes 
Wirtschaftsgebäude von ovalem Grundriß erschlossen, 
das wahrscheinlich zur I. Periode gehört. — Neben der 
reformierten Kirche wurden den Blöcken des vorigen 
Jahres angeschlossen die frühárpádenzeitlichen Gräber 
57 — 94, mit den Beigaben: S-Haarringe, Ring, Perlen-
reihe freigelegt. 

András Pálóczi Horváth 

97. Mecseknddasd-Schloßberg( Kom.Baranya) (XXVI). 
Die früher begonnen Ausgrabimgen wurden fortgesetzt. 
I m Laufe der Arbeit forscht en wir vor allem im Innen-
raum der aus dem 14. Jh . stammenden dreischiffigen 
Kirche, unter dem mittelalterlichen Niveau der Kirche 
nach früheren Perioden. Es wurden die Reste des in der 
östlichen Hälfte des südlichen Seitenschiffes vorhandenen 
größeren Raumes mit Ziegelgewölbe feigelegt, aus dessen 
Bauschutt und Steino enthaltender Aufschüttung zahlrei-
che gotische Gewölberippen sowie ein figurales Statuen-
fragment zum Vorschein gekommen sind. Die im westli-
chen Ende des gewölbten Raumes befindlichen türkischen 
Kellernischen haben wir gleichfalls erschlossen. Aus ihrer 
Aufschüttung ist türkische und türkenzeitliche, sog. 
„bosniakische" Keramik in großer Menge zum Vorschein 
gekommen. 

Im Hauptschiff der Kirche sowie im nördlichen 
Seitenschiff — zum Teil an dessen Außenseite — wurden 
die unter dem Fußbodenniveau des 14. Jhs entlangziehen-
den Mauerreste eines früheren Gebäudes freigelegt. I n die 
aus dem 14. Jh . stammenden Niveaus und in einen Teil 
der frühen Mauerreste waren eingegrabene türkische 
Abfallgruben mit reichem Fundmaterial . Es wurden die 
Reste eines vor der westlichen Fassade der Kirche stehen-
den Turmes mit viereckigem Grundriß erschlossen. Aus 
dem gleichfalls mit Stützpfeilern befestigten, aus dem 14. 
J h . stammenden Turm sowie von ihrer unmittelbaren 
Umgebung sind in großer Monge türkische Keramik sowie 
Metallgegenstände zum Vorschein gekommen. 

Mitarbeiterin : Mária G. Sándor. 
Győző Gerő 

őriszentpéter — Röm.-kath. Kirche (Kom. Vas). S. 
Nr. 78. 

98. Pácin, Schloß (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) 
(XVII). Die archäologische Forschung des im Renaissance-
stil erbauten Schlosses fortsetzend, haben wir festge-
stellt, daß — im Gegensatz zur früheren Auffassung — das 
Gebäude auch in der ersten Periode aus einem zweige-
schossigen, dreiteiligen, östlichen Teil und einem schma-
leren — sich auf Keller, Erdgeschoß und Stockwerk glie-
dernden — einen einzigen großen R a u m in sich fassenden, 
westlichen Teil besteht. Im Norden — bei der anschließen-
den Stelle der beiden Gebäudeteile — war das Treppen-
haus. Der mittlere Raum des östlichen Teiles war das 
„Heizhaus" mit den Kaminen, von da führten auch Türen 
in die äußeren Räumlichkeiten. Der Eingang des Schlos-
ses führte in den Großsaal des Erdgeschosses und auch 
der Keller konnte von außen her erreicht werden. Die 

Steinumfassungen im Renaissancestil sind vielleicht mit 
dem Bau des südöstlichen Teiles des Gebäudes, mit der 
Ausbildung des neuen Tores gleichaltrig. Noch später 
wurden die südlichen Ecktürme erbaut, sodann die 
Küche, das Backhaus neben dem alten Treppenaufgang. 

Mitarbeiter waren: András Balogh und Zoltán Simon. 

Juan Gabello—István Feld 

99. Pásztó-mittelalterliche Schule (Kom. Nógrád) 1978 
haben wir im unteren Kunstdenkmalschutz stehenden 
Zentrum des Ortes Pásztó die neben der gotischen Pfarr-
kirche stehende Kantorei, das Wohnhaus der jeweiligen 
Schulmeister des einstigen Marktfleckens durchforecht. 
Aus schriftlichen Quellen ist uns bekannt , daß die mittel-
alterliche Schule in der Nähe dieses Hauses gestanden hat . 
Die Mauern der Schule wurden südlich der Kantorei 4,5 
m weit gefunden: aus den Sucligräbe t ra ten die Funda-
mente eines 20 m langen, 6,5 m breiten Gebäudes hervor, 
das eine schmale Scheidewand in zwei Räume teilte. Der 
Eingang des Gebäudes war im Süden. Das zum Vorschein 
gekommene Fundmaterial datiert das Schulgebäude auf 
den Beginn des 16. Jhs. 

Mitarbeiter: Juan Cabello. 
Ilona Valter 

100. Pécs, Lujcsy-Zsilinszky-út. 8. (Kom. Baranya) 
(XXVI). I m Laufe der Befestigung des Kellers stieß man 
in einem neben der Kellermauer eingegrabenen dreifüßi-
gen, verborgenen Topf auf einen aus Silberzwanzigern 
bestehenden (275 St.) Münzenfund. 

Gábor Kárpáti 

101. Pécs-Bischofsbury (Szt. István Platz 23.) (Korn. 
Baranya). Zwischen dem Gelände nördlich der Domkirche 
und der inneren Burgmauer t raten im Laufe der Ausgra-
bung in diesem Jahre die Reste einer größeren О—W 
orientierten Gebäudegruppe hervor. Die östlicheAbschluß-
mauer des Gebäudekomplexes fällt in die Linie der Apside 
der Domkirche. Sein westlicher Abschluß ist noch unbe-
kannt. Die südliche Fassade ist von einer mehrfach umge-
bildeten und vermauerten Türöffnung mit gotischer Stein-
umfassung durchbrochen. Das Gebäude von in großem 
und ganzen regelmäßigem rechteckförmigem Grundriß 
ist von N—О gerichteten Quermauern geteilt. Die parallel 
zur Burgmauer laufende nördliche Abschlußmauer des 
Gebäudes ist gegenüber dem südlichen, gotischen Eingang 
von einem großen, ursprünglich mit Steingurt gewölbten 
Durchgang von großer Spannweite unterbrochen. I m 
westlichen Ende der Mauer sind Reste eines schmalen 
Schießschartenfensters zu finden. 

Zwischen der Nordmauer des Gebäudes und der 
Burgmauer befindet sich ein an einem Abschnitt gewölb-
ter und in einem Teil mit einer 0 — W laufender Mauer 
geteilter Korridor, dessen östliche Abschlußmauer wir im 
Zuge der Ausgrabung gefunden haben. 

I m erwähnten Wehrkorridor sowie in dem davon 
südlich gelegenen Teil des Gebäudes sind aus den oberen 
Schichten türkische und türkenzeitliche, aus den unteren 
Schichten hingegen in großer Zahl mittelalterliche Kera-
mikfunde zum Vorschein gekommen. 

Mitarbeiter: Gyözó Geró. 
Mária G. Sándor 

Sály-Lator (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) s. Nr. 80. 

102. Siójut (Kom. Somogy) (L). I m nördlichen Teil 
von Siójut, im inundationsgebiet des Sióflusses hat F. 
Paál, Schäfer aus Ádánd einen aus 531 Stücken bestehen-
den Münzenfund aus dem 16. Jh . (letzte Jahreszahl: 
1596) gefunden, der ungarische Silberdenare und polni-
sche Groschen enthalten hat . Mit dem Fund ist kein 
Gefäß zum Vorschein gekommen. 

Szilvia Honti 
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Sopron Ecke Új и. — Szt. György-u. (Kom. Győr-
Sopron) s. Nr. 35. 

103. Szamosbecs-Reformierte Kirche (Kom. Szabolcs-
Szatmár). Im Laufe einer im Sommer 1979 durchgeführ-
ten Notausgrabung haben wir die verschiedenen Baupe-
rioden geklärt. Unsere Arbeit war von der einige Jaliro 
früher durchgeführten „Untersuchung" und dem dieser 
folgenden „Bestandsicherungsverfahren" erschwert, die 
dor Kirche unersetzliche Schäden zugefügt hat . 

Die in einer Periode — zu Beginn des 10. Jh s aus 
Ziegeln — mit Stützpfeilern gebaute Kirche, von poly-
gonem Chorabschluß haben 4 aus Maßwerken bestehende, 
steinumrahmte, gotische Fenster (zwei im Chor, zwei an 
der südlichen Mauer des Schiffes) beleuchtet. Der Zugang 
zum Schiff war 4— von Süden und von Westen her -
von zwei stein umfaßten, gotischen Türen gesichert. Dem 
Chor Schloß sich von Norden eine Sakristei an. An der 
Wende des 16 — 17. J h s war die Kirche im Ruinenzustand, 
das Gewölbe des Chors mit den Steinrippen eingestürzt, 
ihre aus Maßwerk bestehenden Fenster waren beschädigt. 
1638 wurde die Ruinenkirehe ausgebessert und bei dieser 
Angelegenheit erhielt der Chor eine Plattdeoke, der Bogen -
scheitel der Fenster wurde ausgebessert und befestigt. 
Wahrscheinlich ha t man auch zu dieser Zeit die Sakristei 
und die Stützpfeiler abgerissen. 

Juan G abello—Zsuzsa Lukács 

104. Szerencs, Rákóczi Burg (Kom. Borsod-Abaúj-
Zemplén). Nach "mehreren Jahren ergab sich die Möglich-
keit, in der Innenburg eine größere Fläche in die For-
schungen einzubeziehen. Die im O-Flügel des Gebäudes 
durchgeführte Forschung hat unerwartete Ergebnisse ge-
bracht . An der Hoffassade sind Reste eines mit von einer 
achteckigen Säule ausgehenden Bögen begrenzten, ver-
mutlichen Treppenturmes zu sehen. Diese Periode berei-
chert ein Umbau im Renaissancestil. Es ist mit „in situ"-
Fensterrahmen gemeinsam eine sechsachsige Fassade 
zum Vorschein gekommen. Weitere Umänderungen, Er-
weiterungen haben auch diese Fassade abgeschaffen. 
Aufgrund der Forschungen kann die folgende relative 
Chronologie umrissen werden: in der ersten Periode wur-
de ein zweigeschossiger, aus drei Trakten bestehender 
Palast erbaut, mit einem Turm an der SW-Ecke. Dem 
Gebäude schloß sich ein wahrscheinlich mit Mauern um-
nommener Hof an. In der zweiten Periode wurde die 
Hoffassade im Renaissancestil ausgebildet. Dem „goti-
schen" Gebäude schließt man von О her ein weiteres 
dreiräumiges, zweigeschossiges Gebäude an, dessen Teil-
elemente nicht mehr erfaßt werden konnten. Eine Erwei-
terung nach О bedeutete der Raum neben (1er heutigen 
Terrasse. An diesem wurden zwei Erweiterungen nach О 
unternommen, deren Verhältnis zur Renaissanceperiode 
uns nicht bekannt ist. Es steht jedoch fest, daß der 
große Rundbau des Gebäudes von N und W her erst nach 
diesen erfolgt ist. Zu dieser Zeit wird die Renaissancefas-
sade abgeschaffen, ein anderes Öffnungssystem ausgebil-
det, jedoch das frühere Flursystem beibehalten. Zur sel-
ben Zeit entstand auch die Vorburg, woschon einst zur 
archäologischen Forschung gekommen ist. 

An den Forschungsarbeiten nahmen István Feld und 
Csaba László teil. 

Ilona Valter 

105. Szikszó (Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) (XVII). 
An der Stelle der alten röm.-kath. Parochie stieß man 
bei den Grundierungsarbeiten eines Neubaues auf ein 
kleines Gefäß, das 133 polnische Silbermünzen aus dem 
17. J h . enthielt. Der Fund lag in etwa 1 m Tiefe, in einem 
ungestörten Boden. Über ihn zeigte sich etwa 40 cm von 
der Oberfläche ein kleiner gebrannter Bodenstreifen. I m 
Grundierimgsgraben sind auch anderswo spätmittelalter-
liche Scherben und Tierknochen zum Vorschein gekom-
men. 

Mária L. Wolf—Katalin Simon 

Szombathely- Alkotmány-и. 1. JP-Ruinengarten. 
(Kom. Vas) s. Nr. 37/1. 

106. Tata, Nagykert-u. 34 — 36. (Kom. Komárom) 
(XLI). Die Bulldozer haben mit roten Steinplatten be-
deckte Gräber mit Steinumfassung gestört. I m Laufe der 
Fundre t tung wurden 24 Steinkisten und 56 Erdgräber, 
insgesamt 80 Gräber freigelegt. Dieser Teil des Friedho-
fes wurde zwischen dem 11 —14. Jh . belegt. 

Zwei sehr schlecht erhalten gebliebene Mauerreste 
über den Gräbern und Fragmente von gotischen Maß-
werken dürf ten aus einer späteren Kirche gestammt ha-
ben. Im Friedhof sind S-Haarringe, árpádenzeitliche 
Obolusse, ein Reliquiarkreuz und Reste einer bemalten 
Holztafel zum Vorschein gekommen. 

In der Trasse des Straßenbaues sind auch Teile eines 
Gebäudes aus dem späteren 14 —15. Jh . ans Tageslicht 
gekommen, das während (1er Türkenkriege zerstört wur-
de. Unter dem Fußboden waren 10 Getreidespeicher ein-
gegraben, die man auch entleert hat. Zu erwähnen ist das 
aus dem Gebäudeschutt zum Vorschein gekommene 
Fragment eines aus hartem Kalkstein gemeißelten Män-
nerkopfes mi t gekräuseltem Haar . 

Sarolta В. Szatmári 

Herausgegeben von Alice Sz. Burger 

VERZEICHNIS D E R MUSEEN 
I Baja , Türr István-Museum 

I I Szécsény, Kubinyi Ferenc-Museum 
I I I Békéscsaba, Munkácsy Mihály-Museum 
IV Budapest, Ungarisches Nationalmuseum 
V Budapest, Historisches Museum der Stadt 

Budapest 
VI Budapest, Kastellmuseum von Nagytétény 

VII Csongrád, Lokalhistorisches Museum 
VII I Debrecen, Déri-Museum 

IX Diósgyőr, Museum für Hüttenwesen 
X Eger, Dobó István-Museum 

X I Győr, Xantus János-Museum 
X I I Gyula, Erkel Ferenc-Museum 

X I I I Hajdúböszörmény, Hajdú-Museum 
XIV Kecskemét, Ka tona József-Museum 
XV Keszthely, Balaton-Museum 

XVI Kiskunhalas, Thorma János-Museum 
XVII Miskolc, Herman Ottó-Museum 

XVII I Mohács, Kanizsay Dorottya-Museum 
X I X Mosonmagyaróvár, Hanság-Museum 
X X Nagykanizsa, Thurv György-Museum 

X X I Nagykőrös, Arany János-Museum 
X X I I Nagyvázsony, Burgmuseum 

X X I I I Nyírbátor, Báthory István-Museum 
XXV Orosháza, Szántó Kovács-Museum 

XXVI Pécs, JanuS Pannonius-Museum 
XXVII Salgótarján, Museum der Arbeiterbewegung 

X X V I I I Sárospatak, Rákóczi-Museum 
X X I X Sopron, Liszt Ferenc-Museum 
X X X Sopron, Montanmuseum 

X X X I Szarvas, Tossedik Sámuel-Museum 
X X X I I Szeged, Móra Ferenc-Museum 

X X X I I I Szekszárd, Balogh Ádám-Museum 
X X X I V Szentendre, Ferenczy Károly-MuSeum 
X X X V Szentes, Koszta József-Museum 

X X X V I Székesfehérvár, I s tván Király-Museum 
X X X V I I Szigetvár, Zrínyi Miklós-Museum 

X X X V I I I Szolnok, Damjanich János-Museum 
X X X I X Szombathely, Savaria-Museum 

XL Dunaújváros, Intercisa-Museuin 
X L I Tata , Kuny Domokos-Museum 

X L I I Tápiószele, Blaskovich-Museum 
XLIIT Túrkeve, Túrkeve-Museum 
XLIV Vác, Vak Bottyán-Museum 
XLV Veszprém, Bakony-Museum 

XLVI Visegrád, Mátyás Király-Museum 
XLVII Zalaegerszeg, Göcsej-Museum 

XLVI II Zeitweilig im Archäologischen Ins t i tu t der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
aufbewahrt 
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X L I X Esztergom, Balassi Bálint-Museum 
L Kaposvár, Rippl-Rónai Museum 

LI Kiskunfélegyháza, Kiskun-Museum 
LI I Szob, Börzsöny-Museum 
L I I Aszód, Dorfmuseum 

LIV Kapuvár, Lokalgesohichtliches Museum 
LV Kőszeg, Jurisich Miklós-Museuin 

LVI Hódmezővásárhely, Tornyai János-Museum 
LVII Budapest, Landvirsehaftl iches Museum 

L V I I I Pápa, Ortgeschichliches Museum 
L I X Kisvárda, Burgmuseum 

LI Diósgyőr, Burgmuseum 
L X I Cegléd, Kossuth-Museum 

Anmerkungen 

1 Kemenczei T.—Stanczik I., Előzetes jelentós a Pilis-
marót—szobi révnél 1978-ban végzett ásatásról (Vor-
bericht über die im Jahre 1978 in Pilismarót bei der Fähre-

von Szob durchgeführton Ausgrabungen) Dunai Régészeti 
Híradó 1. (MNM 1979) 7 - 1 7 . 

Sämtliche, im Gebiet des Donau-Wasserst ufeiiHys-
tems erfolgten Erschießungen des Jahres 1978 sind in 
dieser Publikat ion vorzufinden. 

2 Der vorangehenden Jahren ähnlich wurden im 
gnnzen J a h r großangelegte Erschließungen vor dein Bau 
des neuen Wohnviertels von Budapest I I I — Óbuda 
durchgeführt . Die ausführlichen Berichte darüber siehe 
in der Publikation Régészeti Füzetek Ser .1. Nr. 33, ferner 
im Serienwerk Budapst Régiségei. 

3 Valter I., Előzetes beszámoló az őrszentpéteri r. k. 
templom 1963. évi ásatásáról (Vorbericht über die Aus-
grabung der röm.-kath. Kirche von Őriszentpéter im 
Fahre 1963). Sa varia, a Vas Megyei Múzeumok Ér tes í tő je 
1964. 129-141. 

4 Valter I., Előzetes beszámoló a szentgotthárdi cisz-
tercita monostor ásatásáról (Vorbericht) über die Ausgra-
bung des Zisterziensrklosters von Szentgotthárd). Arch-
Er t 102 (1975), 88-100. 

5 Vgl. Anm. 2. 
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IRODALOM 

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
X X X . kötet. Bóna I., Dienes T., Kovács T., Kubinyi A., 
Mócsy A. és Patek E. közreműködésével szerkesztette 
Castiglione L. Budapest 1978. Akadémiai Kiadó, 479 
lap számos szöveg közti képes ós rajzos illusztrációval, 
térképpel ós ábrával. 

A kötet terjedelme pontosan azonos az előzőével. 
18 címszót találunk benne 396 oldalon (83,4%) és 53 
könyvismertetést 79 oldalon (16,6%). A címek közül ős-
kori 2 (33 oldalon, 8,33%), ókori 7 (221, 55,8%), népván-
dorláskori 2 (64, 16,16%), honfoglalás- ós magyar közép-
kori 2 (52, 13,13%), egyéb 5 (15, 3,78%), és feleslegesen 
üres oldal 11 (2,77%). Gazdasági nehézségek idején a 
méregdrága műnyomó papírral való ilyetén bőkezűség 
pocsókolásnál is rosszabb. Nem beszélve arról, hogy 11 
oldalon — gondos előszerkesztéssel megtakarítva az érint-
kező cikkek különnyomat-készítésének egyszerűbb módja 
miatt üresen hagyott részeket — egy jó cikk közölhető. 
De van más lehetőség is. Az Antiquity ilyen szabadon 
maradó részeken adja rendkívül hasznos tájékoztatását 
az ú j könyvekről. Miért ne követhetnénk a példáját ? 

Más szerkezetet nézve, tanulmány van 9 (255 olda-
lon), communioationes 4 (107), discussio 1 (5), chronica 
4 (18). Őskorból ós népvándorláskorból csak tanulmány 
jelent meg. A könyvismertetések közül 14 cím (13 olda-
lon) magyar munkákat , 39 cím (66) külföldieket tárgyal. 
Utóbbiakból 10 őskori, 23 ókori, 3 nép vándorláskori, 3 
egyéb. 

Nem kétséges szerintünk, hogy a kötetben az egyes 
archaeológiai időszakok között az egyensúly (a terjede-
lem arányai) felbillent, sőt szélsőségesen eltolódott a klasz-
szikus ós provinciális ókori kuta tás i téinák javára. Ebben 
nyilván a 82 ( !) teljes oldalt elfoglaló zalalövői For-
sohungen-é a felelősség. E beszámoló terjedelme éven-
ként átlag 14 oldallal növekszik (27. kötet: 41, 28: 50, 
29: 70). 

Az illusztrációk közül leletek rajzai vannak 42,5 ol-
dalon (ebből 22 igen rossz helykihasználású: a terra 
sigillata-táblák), fotói 14,5 oldalon, semmitmondó lát-
ványok 17-en, többé-kevésbé hasznos statisztikák, térké-
pek, táblázatok, nem régészeti emlékek 23,5 oldalon. A 
teljes ábra-anyag tehát 97,5 oldalt foglal el, a cikkek 
hasznos terjedelmének ez pontosan az 1/4 része. Ha le-
számítjuk az Acta jellegű folyóiratokban tökéletesen 
felesleges — mert olcsó technikával készülő anyagköz-
lósekbe való — táblázatokat, felsorolásokat, látványo-
kat, akkor az elsődleges információt adó ábraanyag csak 
57 oldal. 

A cikkekre térve, 1970 óta (Acta 22, 1970, 3 — 11. ós 
351 — 364) Gábori-Csánk V. munká ja az első őskőkori mun-
ka actáinkban. Ez aságvári telepre támaszkodva egy igen 
rövid belső interstadiálist feltételez a Würm 3 alatt, 
amelyre C14 adatokkal is rendelkezünk. Ezek szerint 
18 —17 000 között volt egy csapadékosabb időszak, fel-
melegedés nélkül. Lascaux — Ságvár interstadiálisnak 
nevezi el, és ha a szakkörök elfogadják, az őskori Sixtina 
nevét hazánkkal kapcsolatban akkor is használhatnánk, 
ha barlangfestményeink nincsenek is. Makkay cikkének 
az őrlőkövek rituális felhasználásáról csak egy részére 
utalunk. Szerző panaszkodik, hogy alig-alig állottak ren-
delkezésre antik auktorok adatai . Közben megfeledkezett 
a talán legfontosabbról, mely szerint a haloé-ünepekkel 

kapcsolatban asszonyok csoportos ünnepi, rituális őrlése 
zaj lot t (sehol. Lukianos diai. meretr. VII , 4. E. Rohde : 
Rheinisches Museum, 25, 1870, 557 = KÍeine Schriften 
I f , 365. Vö. H. Pluck, Skurrile Riten in griechischen 
Kulten. Endingen 1931, 13.). 

A római korral foglalkozó t anulmányok közül három 
is összefügg Pannónia katonai meghódításának ós beren-
dezések kérdéseivel az 1. sz. második felében és a 2. sz. 
elején. Visy Zs. azt vizsgálja, hogy Domitianus hogyan 
folyta t ta a Vespasianus által elkezdett uralmi politikát 
Pannónia provincia végleges bekebelezésére. 81 — 83 kö-
zötti kisebb katonai összecsapásokat bizonyít a moesiai 
ós dák végeken. Úgy lát ja, hogy a markomann és kvád 
törzsek К felé mozgása kiélezte a feszültséget egyrészt a 
germánok ós a szarmaták, másrészt a barbárok és a biro-
dalom között. Ezek miat t erősítették meg a Pannóniá-
ban állomásozó katonai erőket. T. Kölnik szlovákiai 
ku ta tó Quintus Atilius Primus-пак. a boldog-i (Galánta 
mellett) a késő románkori templomba befalazott sír-
kövét közli. A rendkívül fontos felirat szerint az elhunyt 
az 1. sz. közepén tolmács, tárgyalásvezető, helytartói 
tanácsadó volt, ós ta lán gazdag kereskedő, valószínűleg 
Carnuntumban. A részletes, jól dokumentál t cikk egyik 
fő érdeme a gyors közzététel, (le a sírkő eredeti felállítási 
helye még további vizsgálatot igényel. Kölnik fejtege-
tései egészen addig mennek, hogy szerinte Tacitus fel-
tűnő jól-értesültsóge a pannóniai limes előterében tör-
tónt eseményekről (Vannius-királyság, etc.) éppen Quin-
tus Atilius Primus tevékenységével függhet össze. Lőrincz 
B. a legio III Flavia és a legio TI adiutrix aquincumi 
állomásozúsának fel nem derített kérdéseit vizsgálja, az 
I. sz. végén, a II. sz. elején. A Flavia-ról megállapítja, 
hogy az 1. sz. végén még nincs bizonyítható adat aquin-
cumi jelenlétére. 89 —101 között ugyan Pannoniában 
volt, de táborhelyét egyelőre nem ismerjük. A cikk 
második részében a legio I I adiutrix állítólagos vízivárosi 
táborhelyének létét v i ta t ja . A kérdést azért ne-n ér t jük 
egészen, mert egy legio tábora nem olyan csekélyke régé-
szeti jelenség, hogy egy világváros évszázados régészeti 
kutatásai , építkezései, csatornázási valami biztos jelét no 
hozták volna már fölszínre. Ha ugyanis tényleg volt egy 
ilyon vízivárosi tábor ? ! Lőrincz szerint a táborhely 89 — 
105 között , mikor a legio először állomásozott Pannóniá-
ban, Óbudán volt. 

E cikkekhez jól társul Gabier Dénesé, akinek hosszú 
munká j a az Inn-menti Pfaffenhofen-ből Pannóniába ke-
rült, legkésőbbi relief-díszű sigillatákat tárgyal ja . Bár 
ennek a kizárólag csak a Duna-vidékre szállító műhely-
nek a termékei hazai sigillata-anyagunknak csak csekély 
részét jelentik, viszont egy kül- és belpolitikaileg is zava-
ros, válságos kor, a I I I . sz. középső ha rmada eseményei-
nek értelmezéséhez adnak megbízható időrendi támpon-
tot . A műhely tipológiájának részletes kidolgozására azért 
volt szükség, mert a pfaffenhofeni termékeket könnyű 
összetéveszteni a tőle 2 km-re levő Westerndorf termé-
keivel. Csak igen alapos — Gabler által itt és sikerrel el-
végzett — tipológiai elemzéssel választhatók ki a 3—4 
évtizeddel későbbi pfaffenhofeni termékek. Ezek 90%-a 
a limeskörzetben található, különösen gazdag az inter-
cisai anyag. 233 után csak Pfaffenhofenből érkezik áru 
Pannóniába — mivel az általános helyzet nem kedvezett 
a távoli kereskedelmi kapcsolatoknak. í gy a nagy rajnai 
centrum helyett számos kisebb, egy-egy körzetet ellátó 
műhely virágzik fel, Raetia-ban, Noricuraban és Moesia-
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ban egyaránt . Ezeket a 2G0-as alemann betörés azonban 
elpusztítja. A sigillata-ipar lehanyatlása mégsem csupán 
az ellenséges pusztítás (vagy a Pfaffenhofen-nel jól doku-
mentálható romló minőség) következménye volt. Nem 
kizárt, hogy az addigi fő vásárló-réteg, a határmenti 
katonaság helyzetének megváltozása (azaz amikor Gal-
lienus a la t t mozgó központú hadsereg szervezését kezdik 
meg, és ezek mellett a határvédő alakulatok jelentősége 
csökken !) állt a nagyobb import-szállítmányok elmara-
dásának hátterében. Gabler következetes vonalú kuta-
tásainak mindezeken felül van még egy nagy érdeme: 
tántor í thatat lan híve annak, hogy a régészeti kuta tás 
alfája ós ómegája: maga a régészeti lelet. Ez a mai, inter-
diszciplináris archaeologiát hajszoló világban néha asylum 
az olvasó számára. 

Bakay K. ugyancsak példás gyorsasággal tet te közzé 
egy sajnálatos módon barbárul szétrombolt, és általa 
határozott intézkedéssel — ós egy becsületes bejelentő 
jóvoltából — hitelesített hunkori sír megmaradt leleteit. 
Nem tud juk , miért maradt el maga a leletmentés, hiszen 
szerintünk fontos leletmentő ásatások nincsenek igaz-
gatói funkciók betöltéséhez kötve (4. jegyzet). Megálla-
pításai Szerint a (megmaradt) leletek a 4. sz. végén vagy 
az 5. sz. első felében a Fekete tenger vidékén készültek, és 
a nyilván hunkori sír e tn ikumát a logades-ben határozza 
meg. Akár egyet értünk nézetével, akár nem, az egész 
cikkén érződik, hogy a korszaknak nem igazi specialis-
tá ja . így a gyors közlést akár úgy is felfoghatjuk, mint 
egy — kutatásunkra sajnos — jellemző tünete t : egy-egy 
„véletlenül" előkerült leletet az a régész akar közölni, 
akinek hivatali okokból van köze, szerepe a találásban, 
és nem az, aki valóban ért is ahhoz а kórdóskörhöz. A 
86. jegyzetben említett fíarmaíía-tanulmány egyébként 
nem az Acta Archaeologica-ban, hanem az Acta Antiqua-
ban jelent meg, (19, 1971, 293 — 297). 

Bálint Cs. a Louvre-ban ós a British Museum-ban 
őrzött szasszanida-kori kard, lószerszám ós övgarnitura 
közlésével egy eddig elhanyagolt műfa j t elevenít fel: a 
steppe régészete és a késő-ókori civilizációk közötti kap-
csolatok kutatását . Egy önálló iráni kardcsoportot külö-
nít el, és ennek kapcsán tárgyalja a korai avar kardok 
tipológiáját és eredetét. Egy granulációs díszű arany 
lószerszám helyreállításához áttekinti néhány korai és 
közép avar lószerszám szerkezetét. Egy arany övgarni-
tura tárgyalása során kiderül, hogy a 6 — 7. sz. fordulójára 
keltezhető Täq-i Bostän-i domborműnek vannak steppei 
eredetű elemei is, ez pedig fontos II . Khösrau és északi 
szomszédai viszonya megítélésében. Summájában szem-
ügyre veszi a kora avarok keleti kapcsolatait, és csoporto-
sít ja a Belső- és Közép-Ázsia, valamint Dél-Oroszország 
felé mu ta tó régészeti és részben az embertani szálakat. 
Eredményei alapján úgy lá t juk, hogy az avar eredetkér-
dés kétszáz éves történet i és nyelvészeti vitájában a 
régészetnek van — és kell lennie — mondanivalójának. 

Mesterházy К. a honfoglaló magyarság nemzetségi 
szervezetéről írott munkájának egyik fejezetét közli, 
melyben a népünk tör ténetét alapvetően érintő kutatási 
kérdés egyik nagy ellentmondását igyekszik feloldani. 
Gondolatmenete a következő: 

Honfoglaló őseink ún. klasszikus hagyatékát (a 
Hampel-fóle „A" csoportot) a társadalmuk vezető- és 
középrétegéhez, az egyszerűbb temetőket (a Hainpel-féle 
, ,B" csoportot) pedig — Szőke Béla nyomában — a 
magyarság köznépéhez szokás kötni. E mechanikus fel-
osztásnak — sok más mellett — két alapvető nehézsége 
van. Az „ A " és „B" t ípus nem egyenletesen oszlik meg 
a honfoglalók által elfoglalt területeken, hanem nagyrészt 
elkülönülten: az „A" anyag szinte területi zártságban 
jelentkezik a Felső-Tisza vidékén, a Duna-Tisza közén és 
a Kis-Alföldön. Az egyes típusok — sem az „A", sem a 
, ,B" — önmagukon belül sem egységesek. Áz „A"-ban 
vannak Szegény sírok, a , ,B" temetőben gazdagok. Esze-
rint mindkét kör önmagában is tagolt társadalmi szem-
pontból. Nem meggyőző teliát e két csoport azonosítása 
külön társadalmi rétegekkel, de életmódbeli különbsé-
gekre sem igen vezethető vissza. Mesterházy hajlik arra, 
hogy a két típus közötti eltéréseket etnikai különbségekre 
vezesse vissza. Az , ,A" csoport anyaga a kabarokra és a 

magyarság törökös rétegére lenne a jellemző. A , ,B" 
pedig a hót magyar törzs köznépének és a középrétegé-
nek emlékeit jelentené. Egy ilyen felosztást támogatna 
szerinte az is, hogy a két csoport keleti kapcsolatai is 
különböznek. Az ,,A"-nak főleg Baskíriában ós volgai 
Bulgáriában vannak párhuzamai, a , ,B"-nek főleg Kiev-
től keletre és Csernyigovtól délre. 

Munkája másik részében összegyűjti a magyar tör-
zsek nevét viselő településekhez köthető 10 —II. sz.-i 
temetőket. Szerinte e temetők népe alapítot ta a törzsnóv-
vel nevezett falvakat. De e falvak alighanem csak a má-
sodik rétegét képezik a magyar faluknak, hiszen alapí-
tásukra csak a 10. sz. végén került sor leghamarabb. 
Mindenesetre fontos körülmény, hogy e törzsnévi helye-
ken kizárólag a , ,B" csoporthoz tar tozó temetőket ta-
láltak. 

A valóban fontos tanulmány érdemeit talán nem 
csökkenti, lia egy szerény megjegyzést teszünk. Nem gon-
dolják-e a korszakkal foglalkozó tudós kollégák, hogy 
szakterületük néhány megoldhatatlannak látszó kérdése 
mögött módszertani hibák lapulnak? Jelesen: biztosak-o 
abban, hogy a Hampel által felállított, idestova egy év-
százados és a Szőke által szerkesztett évtizedes kategóriák 
(A ós B) valóban ma is korszerű régészeti kategáriák-e 1 
Kérdésünkre mi nem tudunk válaszolni. Azt azonban 
tud juk , hogy lia ma bárki is Hampel József kategóriáin, 
anyagcsoportosításán, korbeosztásán állva próbálná meg-
érteni a bronzkor fontos történeti kérdéseit, akkor kísér-
lete eleve kudarcra lenne ítélve. Megérné tehát átgondolni 
legalább a leletanyag csoportosításának kérdéseit. Ez is-
mételton sürgeti az erre legalkalmasabb segédeszköz, a 
honfoglaláskori leletanyag korpuszának mielőbbi kiadá-
sát . 

Érdekes színfoltja a kötetnek az öt lengyel kolléga 
(és elsősorban A. Koperski ós M. Parczeiuski) tollából 
közölt előzetes jelentós a Przemysl-ben talált honfogla-
láskori temető első sírjairól. A minden jel szerint a 10. 
sz. első felére keltezhető temetőben eddig 10 sír került 
elő, de még számítanak továbbiakra, és korábbi mun-
káknál már pusztultak el. A temető léte egy ilyen fontos 
hadászati, kereskedelmi ós politikai csomóponton nem-
csak a honfoglalás tervszerű lebonyolítását bizonyítja, 
hanem azt is, hogy a magyar fejedelemség már a honfog-
lalás közben vagy hamar azt követően hatalmi érdekkö-
rébe vonta a Kárpátoktól közvetlenül ÉK-re eső tar-
tományt . 

Befejezésül egy rövid megjegyzést szeretnénk tenni. 
Sajnálatos divat tá vált, hogy Éurópa egyik legrégibb 
régészeti folyóiratának, az Archaeologiai Értesítőnek a 
nevét szakmunkáik is pontatlanul írják: e-vel és hosszú 
ó-val. Mint e kötetben is a tartalomjegyzékben. Jobban 
tiszteletben kell t a r tanunk az Értesí tőt , amely az egész 
magyar régészeti kutatást- nemcsak végigkísérte, hanem 
— nyugodtan mondhat juk — létre is hozta. 

Makkay János 

Török L., Merőé ós Núbia a 2 — 7. században. Régészeti 
tanulmányok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Ókori Történelmi Tanszékének kiadványai. 20. Budapest, 
1977. ELTE. 236 lap, 18 kép. 

Török Lászlónak 1971 — 1976 közt különböző folyó-
iratokban, kongresszusi aktákban, emlékkönyvekben 
megjelent 11 idegen nyelvű tanulmányának magyar 
nyelvű együttes kiadása a magyar ókortudomány egy 
eddig nem művelt területének első sokrétű megnyilat-
kozása. A mai Núbia és Szudán ősi kultúráinak alapvető 
kuta tása ú j tudományág. A Bevezetésben a Szerző a 
Meroe kutatásnak a közelmúltig t a r tó elmaradottsága 
okát abban lát ja, hogy az az önmagában sem régi tudo-
mánynak tekintendő egyiptológia árnyékában alig fej-
lődhotett. Nézetünk szerint inkább az egyiptológiának 
köszönhető, hogy a tudományos világ felfigyelt erre a 
régészetileg, történetileg feltáratlan, alig ismert területre. 
Núbiára vonatkozólag joggal mu ta t rá a Sz., hogy csak 
az ú j assuáni gát építésével kapcsolatosan, Núbia víz alá 
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kerülését megelőző nemzetközi régészeti mentőexpedíciók 
feltárásai hoztak felszínre olyan hatalmas anyagot , amely 
ezt a kultúrát ú j megvilágításba helyezhette. Egyiptomi, 
kopt, görög, latin, arab írásos forrásanyag felhasználha-
tósága mellett is nagy nehézséget okoz az a körülmény, 
hogy bár a démotikus egyiptomi írásjegyekből alakított , 
magánhangzókat ós mássalhangzókat alkalmazó eredeti 
meroei feliratok olvashatók, maga a nyelv, — nevek, 
tisztségek, néhány rituális kifejezés kivételével — mind-
máig ismeretlen. 

Núbiának és Szudánnak az ókorból a középkorba 
forduló történetével foglalkozó értekezések ismertetése 
előtt szükséges néhány történeti adat felidézése. Egyip-
tom már az Obirodalom idején a II . kataraktáig bir tokba 
vette Núbiát, egyiptomi nevén Kust . A mai Szudán terü-
letére eső Kermában uralkodó núbiai fejedelmek az 
Egyiptomot részben megszállva ta r tó hikszoszokkal való 
szövetséget kihasználva Buhenig nyomultak előre, de a 
hikszoszok kiűzése u tán Egyiptom a VI. kataraktáig ha-
tol és Núbiát ezentúl egy egyiptomi alkirály kormá-
nyozza. Az Újbirodalom vége és a 25. dinasztia közti 
200 év története homályban van. Dongola és Napa ta 
közt egy erőteljes állam alakult. Kas ta 750-ben elfog-
lalta Felső-Egyiptomot, majd Pianhi (Pije) egész Egyip-
tom ura lesz. E 25. egyiptomi dinasztia temetkezőhelye 
Napa ta volt. Az asszírok betörése, Théba pusztulása a 
núbiaiak Napatába való visszavonulását vonta maga 
után. I I . Pszametik fáraó 591-ben elfoglalta és feldúlta 
Napatá t , és Aspelta király a mai Kartumtól északra 
fekvő Meroeba te t te át Székhelyét. Egy évezreden át állt 
még a szudáni birodalom. A koronázásról, ünnepélyes 
utazásokról, hadjáratokról szóló, nem részletes történeti 
feliratokat először egyiptomi, majd az i. e. 2. század 
közepe óta a meroei írású ónúbiai nyelven jegyezték fel. 
Meroe i. e. 24-ben Philaet is elfoglalja, ós Rómával bókét 
köt, de később a nobaták és az abesszin akszumiak táma-
dásainak nem tud ellenállni. Meroe hata lma a 4. század-
ban megszűnt. Nobatia és Makuria egyesül Dongola ki-
rályságban, és hadjára ta ik Egyiptomot is fenyegetik. 
1170-ben Szaladin űzi vissza őket, és Dongola utolsó 
királyát 1323-ban győzik le véglegesen az arabok. 

A Núbia régészeti emlékanyagát mentő nemzetközi 
(köztük magyar) tudományos expedíciók eredményekónt 
az utóbbi másfél évtizedben a núbiológia és meroitisz-
t ika mint önálló tudományágak rendkívül gyorsan fej-
lődtek. Történeti, kultúr- és művészettörténeti, nyelvé-
szeti kutatások, ásatások eredményeit publikálják szak-
folyóiratok, és v i ta t ják meg kongresszusok, konferen-
ciák. Török László értekezéssorozatának kiadványában 
a bevezetésben felsorolt legutóbbi nemzetközi találkozá-
sokat (Essen 1969, Berlin 1971, Varsó 1972, Chantilly 
1973, Párizs 1975) még kiegészíthetjük elsősorban a 
Society of Nubian Studies Cambridgeben 1978 júliusá-
ban ta r to t t szimpóziumával, amelyen a „Groupe Inter-
nationale d 'Etudes Meroitiques" is részt vett. Ezt azért 
is kiemelkedőnek t a r t juk , mert mint részvevő számolhatok 
be arról, hogy a Sz., mint a magyar meroitisztika és núbi-
ológia képviselője a konferencia egyik legjelentősebb ós 
nagysikerű előadását t a r to t t a „Territorial Administra-
tion in late Meroitic and Early Christian Nubia" címen. 
Széles keretekben ez az a tárgykör, amely Török Lászlót 
a meroei és núbiai művészet értékelése mellett leginkább 
foglalkoztatja, ós amelyet a Régészeti Tanulmányok dol-
gozatai is több szempontból vizsgálnak. 

4 részben 11 fejezet tárgyalja a kósőmeroitikus tör-
ténelem és kultúra, továbbá a kereszténykori Núbia 
régészeti, művészet- és társadalomtörténeti kérdéseit. 
Részleges móltatásukra ez alkalommal nem térhetünk ki, 
inkább néhány szempontot emelünk ki, amellyel az ide-
gen nyelvű publikációkkal kapcsolatos elismerő vélemé-
nyeket kiegészíthetjük. Helyesen m u t a t rá a Sz. az 
egyiptomi hatásra úgy egyes meroei tisztségek, mintha 
kultikus elemek kérdésében. Az alkirály rangjának meg-
felelő pesto jogkörének vizsgálata az ország közigazgatá-
sának fontos kérdéseit veti fel. A különböző tisztségeket 
vizsgálva figyelemre méltónak ta r t juk az egyiptomi „is-
tenek könyve írója" címzéssel való egybevetést, ami egy 
magasabb papi állásra való következtetésre ad lehetősé-

get. A meroei kult ikus építményeknél k imuta tha tó görög 
hatások vizsgálatában értékes megállapításai közé tar-
tozik az ún. „királyi fü rdő" nymphaeum jellegének meg-
határozása, és részletes műtárgyelemzés a lapján a művé-
szeti és kultuszemlékekre gyakorolt görög-római hatás 
legerősebb fokának az 1—2. századra való helyezése. A 
meroei ékszerek vizsgálata, ós azoknak a ballanai és 
qustuli leletekkel való összehasonlítása messzemenő kö-
vetkeztetésre ad alkalmat, amennyiben a Sz. a meroei 
birodalom 330 körüli összeomlása utáni posztmeroitikus 
kultúra hatékony továbbélését feltételezi. 

Núbia a 6. században veszi fel a kereszténységet, és 
Nobatia ós Makuria egyesülése után az iszlám arab szom-
szédságában is fenn tud ta t a r t an i önállóságát. A núbiai 
államszervezésre a Sz. k i m u t a t j a a bizánci uralom alatti 
Egyiptom adminisztrációjának hatását. Az ország poli-
tikai és gazdasági egységet alkotott, de erősen konzer-
vatív központi monopolisztikus iránya a hanyatlásnak is 
okává vált . 

A sokrétű értekezéseken keresztül egy olyen terület 
kultúrája, államszervezete tá ru l fel, amelyet a közel-
múltig elhanyagolt a tudományos kutatás. Az ú j tudo-
mányból fakadó értekezéseket tartalmazó köte te t öröm-
mel fogadja a magyar ókortudomány és régészet. 

Wessetzky Vilmos 

Alt-Thüringen. Jahresschrift des Museums für Ur- und 
Frühgeschichte Thüringens. 16. kötet. Weimar 1979. 
Hermann Böhlaus Nachfolger. 228 lap, 77 szövegközti 
kép ós 32 tábla. 

H. Grimm, Csontvázrószek és más emberi maradvá-
nyok ökológiai tanulságai c. filozófiai ihletettsógű mun-
kája a régészek számára összegezi mindazt, amit a mo-
dern antropológia, a biológia, kémia ós orvostudomány 
segítségével az emberiség nyavalyáinak történetéről ma 
meg tud állapítani. Vizsgálatának tárgya a csontváz, azon 
belül külön a fogak, valamint a mocsári hullák, múmiák 
és koprolitok. Táblázataiból, adataiból értesülünk az éh-
ínség, nedvesség és hideg m a is felismerhető nyomairól, 
a betegségek egész sora (angolkór, lepra, malária, tuber-
kulózis, tumorok) által okozott elváltozásokról, a féreg-
fertőzésektől kiváltott, valamint a vas-, jód- és vitamin-
hiányt tükröző hiányos élelmezés bizonyítékairól, — 
mindezek hatásáról a test magasságára vagy éppen ala-
csonyságára — végülja fogak betegségeiről ós elválto-
zásairól. 

K. Simon, Horizontálstratigráfiai megfigyelések a 
Thüringiai-kultúra korai vaskori temetőiben az Ilm ós 
Finne között c. dolgozata abból indul ki, hogy a szóban 
forgó területen a kutatás eddig csak a gazdag csontvá-
zas temetkezésekkel foglalkozott. Elhanyagolta a szegé-
nyes hamvasztásos sírok közlését, vizsgálatát s nem 
elemezték a két temetkezési mód egymáshoz való viszo-
nyát . A szerző ezt most pótol ja: 6 temetőtórkópet elemez 
a rítus és az időrendi fázisok kombinációjával. Krono-
lógiai eredményei szerint a Thüringiai-kultúra 3 fázisra 
bontható: A = (Reinecke)HCl, В = HC2 — HD1, С = 
= H D 1/2 — HD3). Ebből a kicsit meghökkentő ered-
ményből kiderül, hogy a Reinecke-féle délnémet kronoló-
gia ma már tetszés sőt ötlet szerűen variálható, ugyan-
akkor viszont más — esetünkben szomszédos — terü-
letek konkrét időrendi fejlődésének elhatárolására tel-
jességgel alkalmatlanná vált. Kíváncsian vá r juk , mikor 
jön rá a középeurópai kutatás , hogy ideje lenne ú j man-
kókat készíteni. 

A hat temető belső szerkezetének fejlődését követve, 
a szerzőnek sikerült eltüntetnie azt a lyukat, amely a 
szóban forgó területen eddig a későbronzkor és a korai 
vaskor között tátongott . A m á r eddig is jól ismert A. 
fokozat mellett ú j eredmény a B. fokozat kidolgozása 
(tengődés, barlangi telepek) és a C. fokozatra eső virágkor 
felfedezése (nyíltszíni telepek megszaporodása). A tele-
pek (és a hozzájuk tartozó temetők) ebben a késői kor-
szakban is kicsik, 5 — 6 házból álltak, tehát egy paraszt-
településen legfeljebb 20 — 40 ember élt együtt . 

U. Lappé, Kelta üveg karperecek ós üveg karika-
gyöngyök Thüringiában. Katalógus és feldolgozás T. E. 
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Haevernick beosztása nyomán. A színes üvegkarperecek 
16 ismert csoportjából csak az 1, 3 — 5, 12 és 15. hiányzik 
eddig Thüringiában, míg a karikagyöngyöket a 19, 21 — 
24. csoport képviseli. A déli importnak számító üvegáruk 
tehát meglepő teljességgel eljutottak Thüringiába, ahol a 
kelta település eddig is ismert két központjában, Mei-
ningen és Erfurt vidékén sűrűsödnek. 

A leletegyüttesek és leletkörülmények vizsgálatából 
fontos kronológiai tanulság adódott: a típusok kivétel 
nélkül fiatalabb környezetben jelentkeznek, mint Dél-
Németországban. Az ot t LT В—C-re keltezett csoportok 
Thüringiában csak a D2 korszaktól kezdve lépnek fel, sőt 
továbbélnek a korai római korszakban is. — Melegen 
figyelmébe ajánlom ezt a konkrét eredményt a hazai 
kelta—kora római kuta tásnak is. 

A tanulmányhoz csatlakozó katalógus 207 tétele 44 
lelőhely anyagát öleli fel, a leleteket a I I I (színes)—VIII. 
táblákon közli. 

H. Jacob, Meroving-kori mézmaradvány pollenana-
lízise bevezetés a kötetet záró nagy tanulmányhoz, 
— helyesebb lett volna, ha egymás mellett jelennek meg. 
A szerzőnő egy schlotheimi edényben baktériumok segít-
ségével erjesztett, a germán nyelvekben met vagy mud 
néven ismert méhsört mu ta to t t ki. 

J. Emmerling, Két wolkowi kard és egy lándzsa 
technológiai vizsgálatáról számol be, — a három fegyvert 
századunk elején együtt találták egy folyómederben. Vizs-
gálataival H. Jankuhn ismert teóriáját ellenőrzi, J an -
kuhn szerint ugyanis a kardpengék minősége (a szén-
maradványok egyre sikeresebb kivonása következtében) 
fokozatosan javult s ez bizonyos kronológiai sort alkot. 

A „régebbi t ípusú ka rd" (nálunk ezt egyedül a 
Vas megyei esánigi kard képviseli, — a jellegzetes I X . 
századi típust kutatásmik tévesen sorolja a honfoglalás 
korába) kitűnően megtisztított vasból készült, pengéjét 
mesterien damaszkolták. A „fiatalabb típusú k a r d " 
(sajátos késő X —XI. századi változat, amelyet nálunk 
egyedül a Pest megyei csomádi kard képvisel) formailag 
látszólag modernebb: mély vércsatornás, ú j típusú pen-
gével. Viszont nem damaszkolt, anyaga egyenotlenül 
t isztí tott . — Vagyis a technológiai vizsgálatok Jankuhn 
teóriájának éppen az ellenkezőjét igazolták, a régibb 
kard a sokkal jobb anyagú. 

A vizsgált lándzsacsúcs damaszkolt pengéjű. Érde-
kessége, hogy anyaga és megmunkálása a két kard kö-
zötti technikáról tanúskodik. 

H.-J. Barthel—H. Stecher— W. Timpel Erfurt óváro-
sából egy érdekes középkori csont dobókocka gyár tó 
manufaktúra leleteit közlik. 13—14. századi kerámiával, 
pénzzel, bronzöntvényekkel kísérve 1 1 353 megmunká-
lásra szánt csontot ós csontszilánkot találtak, egy mű-
hely teljes hulladékát. A vizsgálatra alkalmas csontanyag 
zöme kecske/juh, sertés és szarvasmarba csont volt, 
jóval kisebb számban dolgoztak ló és szárnyas csontok-
kal. Meglepően „őskori" lábszárcsont-eszközökön kívül, 
elsősorban kész és féligkcSz dobókockákat találtak, ame-
lyek közt 13 különböző rendszerű és méretű változatot 
lehetett elkülöníteni (71 db). A műhely csüngődíszeket, 
fésűket ós tűtartókat is készített. 

G. Behm-Blancke, Italáldozat ós italceremónia a 
népvándorláskori halotti kultuszban c. nagy tanulmányá-
nak (56 lap) részletes bemutatása meghaladná ismerteté-
sünk kereteit. Régészeti alapja a schlotheimi 14a thür ing 
sír, a VI. század jelentős, gazdag női temetkezése, amely-
ben a sírmellókletként szereplő nagyobb méretű edény 
oldalához három kiöntőszáj csatlakozik, — ebben az edény-
ben találták a fentebb már említett méhsör maradványo-
kat . A három kiöntőszáj illetve pótedóny a szerző szerint, 
szertartásos ivás célját szolgálta. Ugyanezen szertartás-
hoz szolgált a sírból származó egyszerűbb, kisebb csésze is, 

Más-más kiöntő szájból ittak — áldoztak — a csa-
ládtagok, а nemzetség tagjai s végül, de nem utolsó sor-
ban maga a halott, aki jolképesen maga is részt, ve t t a 
ceremóniában, italáldozatot végeztek az emlékére. A 
három nyílás a hármas szertartás egységét jelentené. 

A schlotheimi edényből és megfigyelésekből (pon-
tosabban a hozzá fűzöt t fenti magyarázatból) kiindulva, 
a szerző tovább nyomozza a nópvándorláskori halot t i 

áldozat és szertartás emlékeit. Legfontosabb párhuzama 
a güttingeni 38. alamann női sír hármas ikeredónye, de 
más — különböző korú ket tős illetve hármas ikeredé-
nyeket is bevon a tárgyalásba. A ceremónia vallási hát-
terét az északi mitológiából merí tet t adatokkal világítja 
meg. 

Vizsgálatai során annyi fontos részletproblémát tag-
lal (ilyen, m á r önmagában, a közöletlen gazdag schlot-
heimi női sír elemző közlése is, valamint a fibulaviselet 
fejlődése a keletigótoktól a thiiringeken át a frankokig, a 
thüring női viselet rekonstrukciója, a sírok tájolásának 
kérdései stb.), hogy a tanulmány akkor is alapvető jelen-
tőségű, ha éppen kiindulásával nehéz egyetérteni. A lan-
gobárdoknal Csehországban (Záluzi) és Pannóniában (Lá-
batlan) jó okkal lámpásnak határozta meg a kuta tás a 
három nyílású edényeket, ez az uralkodó nézet az őskori 
ikeredények bizonyos típusaival kapcsolatban is. A 
schlotheimi, önmagában véve is egyedi formájú, edény-
ben talált méhsörmaradvány valószínűleg egyedi eset, 
amelyből egyelőre bajos általános következtetéseket le-
vonni. 

Bóna István 

F. Stein, Bronzezeitliche Hort funde in Süddeutsch-
land. Saarbrüeker Beiträge zur Altertumskunde, Band 
23. Bonn 1976 Rudolf Habelt Verlag. 245 lap, 15 elter-
jedési térkép, 8 táblázat. 

A munka a Dél-Németországi bronzkori kineSlele-
tek alapos, sokoldalú feldolgozását tartalmazza. Az érté-
kelő részhez tartozó, a feldolgozott kincsleleteket közlő 
kötet külön, a Saarbrüeker Beiträge 24. számában jele-
nik meg. 

A bevezetésben foglalkozik a Szerző az ismertetett 
leletanyag, a tárgyalt korszak kutatástörténetével. Nem 
csak a leletanyag koráról, meghatározásáról alkotott 
véleményeket foglalja össze, hanem a bronz kincsleletek 
történeti, időrendi meghatározásának módszertani kér-
déseivel is részletesen foglalkozik. Ezt az áttekintést 
tanulságosnak érezzük a magyarországi bronzkori kutatás 
számára is, amelynek szintén vitatott kérdése a kincs-
leletek fogalmának, az elrejtés okának magyarázata. 

Módszertanilag igen tanulságos része a munkának 
a Dél-németországi bronzkori kincsleletek felosztása ösz-
szetételük ós lelőkörülmónyeik alapján. A Szerző nyers-
anyagleleteket, készáru leleteket és töröt t tárgyakból 
álló ércleleteket különböztet meg. Mindegyik nagy egy-
ségen belül a tárgytípusok szerint választ szét csoporto-
kat, amelyeknek a lelőkörülményeiről ismert adatokat 
is megadja. 

A munka harmadik része tárgyalja a kincsleletek 
kormeghatározásának és elterjedésének kórdósét. Két-
ségtelenül igaz a Szerzőnek az a megállapítása, bogy a 
bronzkor időrendi tagolásához egyedül a kincsleletek 
nem nyú j tha tnak elegendő alapot, ehhez a telep, sír és 
kincsleletek együttes vizsgálata, értékelése szükséges. 
A kincsleletek feldolgozására a kombinációsstatisztikát 
a sírleletek adatainak összevetésével t a r t j a az egyedül 
használható módszernek. Ez a módszer kétségtelenül 
pontosabb, kevésbé szubjektív, mint az, amelyet a ma-
gyar ku ta tá s használ a megegyező típusú emlókanyag 
feldolgozásánál. 

A korai és középső bronzkori kincsleletek kombiná-
ciósstatisztikai módszer szerinti felosztása során a Szerző 
tipológiailag elemzi a kincsleletekben előforduló tárgy-
típusokat, s ez alapján állít ja össze a statisztikai értéke-
ket ábrázoló táblázatokat. A kincsleletek és a sírleletek 
azonos tárgytípusait összevetve határozza meg korukat, 
s állítja őket párhuzamba. Ugyanezt a módszert követve 
dolgozta fel a Szerző a későbronzkori, azaz a Reinecke 
BD — Hal ls ta t t В., korú kincsleleteket is. 

A kronológiai, tipológiai vizsgálatokon túlmenőleg 
a bronzkori kincsleletekkol kapcsolatos más kérdésekre 
is kitér a munka . A negyedik fejezet tar talmazza a kincs-
leletek előkerülési körülményeit, esetlegességét, az egyes 
korszakok anyagi kultúrájához, a településekhez és a 
kultuszhoz való kapcsolódásuk ismertetését, magyaráza-
tá t . 
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A m u n k á t tekintélyes irodalmi jegyzotanyag, a kincs-
leletek listája, helynévregiszter, elterjedési térképek ós 
statisztikai táblázatok teszik teljessé. 

A Kárpát-medencei bronzkori ku ta tás számára min-
dig értékes, tanulságos volt a Dél-németországi bronz 
emlékanyag. A két terület közötti kapcsolat, az azonos 
tárgytípusok egymáshoz kapcsolódó időrendi meghatá-
rozásokat tet tek lehetővé. A munka azonban nem első-
sorban a pontosabb időrendi egyeztetések lehetősége mi-
at t válhat fontossá a magyar kutatás számára, hanem a 
kincsleletek feldolgozásának, különböző szempontú érté-
keléséhez nyú j t követendő példát,, jól alkalmazható mód-
szert. 

Kemenczei Tibor 

B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen 
Gliederung der älteren Hallstattzeit an der unteren 
Donau. Bonn 1976. Rudolf Habelt Verlag. 251 lap, 77 
tábla, 18 típustábla, 6 elterjedési térkép, 1 kronológiai 
tábla. 

A régebbi hallstattkor romániai, bulgáriai kultúrái-
nak, csoportjainak szinte teljes összefoglalását adja a 
kötet. Egyaránt ismerteti a kincs- és kerámialeleteket, 
felvázolja a tárgyalt terület középső és kósőbronzkori 
kultúrái t , majd tájegységenként mu ta t j a be a régebbi 
hallstattkor emlékeit. 

A kötetet a tárgyalt terület, korszakra vonatkozó 
kutatástör ténet , a legfontosabb irodalom áttekintése 
vezeti be, ma jd körvonalazza a Szerző munkájának cél-
ját, módszerét. A forrásanyag jellegéből következően a 
feldolgozás alapja mindenekelőtt a telepkerámia. Azt a 
tényt , hogy ez önmagában csak egyoldalú képet adhat az 
egyes csoportokról, kultúrákról, maga a Szerző is hang-
súlyozza. A leletanyagból vonja, le azt a következtetést, 
hogy a későbronzkor, korai vaskor helyett az i. e. 11. 
századtól helyesebb a hallstattkor elnevezést használni. 
A névhasználat felfogás kérdése, mindegyik ugyanazt a 
tar ta lmat fejezi ki. Véleményem szerint azonban a késő-
bronzkor, korai vaskor terminológia kevésbé formális, 
rugalmasabb, s jobban tükrözi a korszak lényegét , a vál-
tozó kulturális, gazdasági képet, mint а Közép-európai 
hallstattkor névhasználat ezen a területen semmitmondó 
átvevése. 

A kincsleletek ismertetése, időrendi tagolása külön 
fejezetet alkot a kötetben. Ezt a részt a kinosleletek 
kronológiai, történeti értékelésével kapcsolatos módszer-
tani problémák felvázolása vezoti be, majd az Al-dunai 
területeken előkerült kincsleleteket írja le a Szerző, négy 
időrendi csoportra tagolva azokat. A kincsleletcsoporto-
kat párhuzamosít ja a W. A. von Brunn által kidolgozott 
Kárpát-medencei, illetve a M. Rusu által felállított 
erdélyi kincsleletborizontokkal. Eltérést ezektől tulaj-
donképpen csak a harmadik csoportnál állapít meg, 
amelyet a W. A. von Brunn féle I I I—IV. periódussal 
párhuzamosít. A Kárpát-medencében is nehéz ennek a 
két periódusnak anyagát szétválasztani, így azok a 
bronzmfívessóg történetében valóban egy szakaszt alkot-
hat tak. A Szerző által kidolgozott negyedik kincslelet-
csoport a M. RuSu által három horizontra szétválasztott 
Hallst a t t B2—С korú leletek utolsó két csoportjával 
egyidős, azaz ezek egy horizontot alkotnak. A Kárpát-
medencei és Al-Duna vidéki kincsleletek meggyőző pár-
huzamosítása mellett azonban hiányolhatjuk a sztyeppe-
vidéki bronzleletekkel való részletesebb összevetést, 
amely pedig az erős keleti elemek miatt sokkal ponto-
sabbá tehet te volna a tárgyalt terület fémművességéről 
felvázolt képet. 

A kötet következő nagy egysége a kerámialeletek 
feldolgozását tartalmazza. Időrendi sorrendben először 
a középső és bronzkorvégi kulturális egységeket (Tei, 
Verbicioara, Gîrla Mare, Noa, Coslogeni, öerkovna cso-
portok) ismerteti a Szerző, majd tájegységenként elkü-
lönítve a régebbi hallstattkori árkolt díszű, vésett ós 
pecsételt díszű kerámiáját tárgyalja. A Dél-romániai 

későbronzkori leletanyag ismertetése nagyrészt a román 
kuta tás eredményeinek összefoglalásán, értékelésén alap-
szik, ú j eredmény viszont a bulgáriai öerkovna csoport 
körülhatárolása és a Verbicioara kultúrától a Govora 
csoport elkülönítése. 

A Kárpát-medence keleti felében a későbronzkor 
folyamán jelentős szerepet játszó Noa kultúrának az i. e. 
14—12. századra való keltezése összesógében helyesnek 
tűnik. Erdélyben azonban ez a kultúra később jelent 
meg, s hamarább szűnt meg, mint а Kárpátoktól keletre. 
Ez t azért is t a r t j u k lényegesnek hangsúlyozni, mivel ép-
pen a Noa kultúra volt az, amely a Felsó-Tiszavidók, 
Erdély ós a sztyeppevidók közötti kapcsolatot közvetí-
te t te , s ez a kapcsolat egy gazdasági körbe fogta össze 
a Kárpát-medence keleti felének nagy részét. 

Az árkolt díszű kerámia kétségtelenül a Kárpát -
medencéből ju tot t el az attól délre ós keletre fekvő terüle-
tekre. Éppen ezért áttekinti a Szerző az ebben a tárgy-
körben született irodalmat, s ez alapján kísérli meg kel-
tezni az árkolt kerámia korát a Hallstatt Aj — Hallst a t t 
В korszakokra. Ez így csak részben igaz, mivel ennek a 
kerámiafaj tának készítése nagyobb időszakot ölel fel. 
Az árkolt díszű kerámia nagy területen, több korszakon 
keresztül, számos csoportban volt divatos. E csoportok 
kerámiastílusának csak egyik eleme volt az árkolt kerá-
miadíszítés, s így időrendi, kulturális, területi egységeket 
csak a teljes leletanyag alapján lehet megbízhatóan el-
különíteni. Erre a kutatás jelenlegi állása miat t kevés 
lehetőség van, azonban az bizonyosnak látszik, bogy a 
Tiszavidék gávai kul túrája , Erdély ós a Kárpátokon túli 
területek különböző csoportjai nem teljesen egykorúak, 
s kerámia-, bronzművességük számos elemében külön-
böznek. A Tiszavidóken a jellegzetes árkolt díszű kerá-
mia készítése már a Reinecke BD periódus idején elkez-
dődött (későfelsőszőcsi-berkeszi, csorvai csoportok), s 
csak a Hallstatt A j periódus alatt alakult ki a gávai 
stílusú kerámia, amelynek ugyancsak jellemző díszítő-
eleme az árkolásos motívum. Érdély nagy részében, s a 
Kárpátokon túl is ebben a korban ter jedt el ez a kerámia-
típus, s készítése csaknem a szkíta korig ta r to t t . B. 
Hansel tájegységenként ismerteti az árkolt díszű kerá-
miát tartalmazó emlékanyagot (Munténia, Oltónia, Mold-
va, a Dunától délre és keletre fekvő zóna). 

A könyv második fele tárgyalja a régebbi hallstatt-
kor vésett és pecsételt díszű kerámiáját . Az emlókanyag 
ismertetése ebben a részben is tájegységenként történik 
(Dobrudzsa, Moldva, Vaskapu környéke, DK-bulgáriai 
dombvidék, Rhodope vidéke). Az időrendre vonatkozó, 
az irodalomban már közölt adatok, t (ínyek értékelése 
mellett egyes moldvai, bulgáriai lelet csoportok korára 
vonatkozó eddigi megállapításokat megalapozott érvek-
kel módosítja. Â magyar alföldi prészkíta emlékekhez 
kapcsolódó bulgáriai leletek (Carevbrod, Sofrinievo) kor-
meghatározása az i. e. 8 — 7. századra megegyezik a ma-
gyar leletanyagból levonható adatokkal. Igen értékes, 
érdekes zárórésze ennek a fejezetnek a Trója VII/b2 réteg-
ben talált pecsételt ós bütykös díszű kerámia balkáni 
összefüggéseiről szóló irodalom teljes áttekintése, а lele-
tek újraértékelése. Ez alapján a Szerző nem népvándor-
lást, hanem hosszabb időszakon át t a r tó békés kapcsola-
tokat tételez fel Trója ós az Észak-Balkán között az i. e. 
12. századtól kezdődően. 

A könyv utolsó fejezete az eredményeket összegzi, 
á t tekintve a tárgyal t terület késő bronzkorának, korai 
hallstattkorának csoportjait, kultúráit , azok időrendjét. 
Jellegzetes leletanyagukat, kerámiatípusaikat ábrázoló 
fényképes, rajzos táblákat , elterjedési térképeket külön 
kötet adja közre. Ezek kitűnően szemléltetik, támaszt-
ják alá az értékelő részben megfogalmazott eredmé-
nyeket . 

B. Hänsel monográfiája valóban fontos mű. A romá-
niai, bulgáriai későbronzkori, korai hallstattkori emlék-
anyagnak csak rószpublikációi jelentek meg, s így ez a 
munka lehetővé teszi, hogy egységes összefoglaló képet 
nyerjen a kutatás Délkelet-Európa őskorának az írásos 
forrásokkal is rendelkező történeti korba átvezető szaka-
száról. 

Kemenczei Tibor 
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R. Naumann, Der Zeustempel zu Aizanoi. DAI . Denk-
mäler ant iker Architektur. Bd . 12. Berlin 1979. W a l t e r d e 
Gruyter . X I I + 96 lap, 53 szövegközti ábra, 77 tábla . 

A Deutsches Archäologisches Ins t i tu t fontos építé-
szeti publikáció sorozatának legújabb kö te té t a római 
monumentá l i s templom-archi tektúra eleddig legkevésbé 
ismert fontos alkotásának szentelték. Aizanoi Anatol ia 
belső részének nehezen megközelíthető részén, a ha jdan i 
Phrygia Ep ie t e tus a Penkalas folyó két p a r t j á n fekvő 
egyik városa volt (ma Örencik). Félreeső vol ta magya-
rázza, hogy csak 1824-ben fedezték fel, és miu t án több 
utazó is h í r t ado t t róla á sa tásá ra igen későn, első ízben 
1926 és 1928-ban került sor (M. Schede és D. Kreneker) . 
Ezekről a feltárásokról csak előzetes jelentések lá t tak 
napvilágot . Az 1970-es földrengés által súlyosan meg-
rongált Zeus-templomot 1971-ben a DAI a török régé-
szeti hatósággal karöltve res taurál ta , s ebből az alka-
lomból ú j a b b helyzíni ku t a t á sok ra is alkalom nyíl t . Ez 
utóbbi m u n k a vezetője, R . Naumann készí tet te el a 
templom mos t megjelent alapos publikációját , amelyhez 
Segítségül ve t t e Schede és Krencken azon feljegyzéseit, 
amelyek a világháborúban n e m pusztul tak el. 

A könyv beosztása a következő. Előszó és ku ta tás -
tör ténet ( I X — X I I . oldal). Bevezetés: a vidék, a helyszín 
és a város topográfiája , a ku ta tás tö r t éne t és a vonatkozó 
szakirodalom ismertetése, a város tör ténete , a város 
neve (1 — 11). A Zeus-templom leírása és építészeti vizs-
gála ta : az ál talános kép, a fenntar tás , az alapok, a temp-
lom épületének belseje, az épüle t külseje; archi tektonikus 
leletek a t emplom ásatásának területéről, um. az oromza-
tok, az akroterionok, az orom a t t iká ja , a te tőfedés részei 
(12 — 34). A templom felirataihoz (34 — 35), a kultusz-
szobor (36 — 38), az oltár (39 — 40), a t emplom udvara 
(41—43). A templom-körlet keleti f ron t ja , a nyuga t i 
agora-csarnokok és a templom propylaiá-ja (45 — 51); az 
inkrusztációk (52 — 59). A szorosabban ve t t templom-
körleten kívül a kötet t a r t a lmazza az agora (60 — 62) és a 
dór oszlopos udvar (63 — 64) publikációját is. Ezu t án 
o lvasha t juk a templom és a propylaia épí tészet tör ténet i 
elemzését (65 — 75). A templomba befészkelődött bizánci 
templom építményeiről és a korabeli leletekről szól a 
következő fejezet (76 — 78). Fontos kiegészítője az ópí-
tés tör tónetnek a kőbányák vizsgálata (79 — 81). Végül 
H. v. Aulock tollából Aizanoi pénzveréséről o lvashatunk 
hézagpótló t anu lmányt (82 — 94). A szöveget gazdagon 
illusztrálják a szövegközti képek és a 77 remek tábla . 

Casliglione László 

D.Willers, Zu den Anfängen der archaistischen Plastik 
in Griechenland. (Mitteilungen dos Deutschen Archäolo-
gischen Ins t i tu t s , Athenische Abteilung 4. Beiheft) Ber-
lin 1975. Gebr. Mann Verlag. 76 lap, 40 tábla . 

D. Willers hamburgi disszertációja, amely az athéni 
Német Régészeti Intézet sorozatának keretében jelent 
meg, a klasszika archaeológia sokat v i t a to t t kérdéséhez, 
az archaiszt ikus (az archaizáló helyett t uda tosan hasz-
nál t elnevezés) görög művészet kezdeteinek problémájá-
hoz nyúl . Az első fejezet szigorú stílusú keleti görög 
i f jútorzók vizsgálatával a t é m a hát te ré t vi lágí t ja meg: 
az archaikus kor hagyományai t közvetlenül őrző, s azo-
ka t az ú j korszak vívmányaival ötvöző alkotások nem 
archaisztikus, hanem szubarchaikus i rányzat dokumentu-
mai. A második fejezet a tu la jdonképpeni archaisztikus 
stílus ku ta tás tör téne té t t ek in t i át . Ennek során világo-
san körvonalazódik a szerzőnek, lényegét tek in tve a 
német ókori régészet hagyományai t (E. Schmidt , W. 
Fuchs, Th. Kraus stb. ku ta tása i ) követő felfogása. Más 
szemszögből tekintve, Willers szembefordul a Becatt i 
és Mitchell Havelock nevével fémjelzett i rányzat ta l , 
amely az archaisztikus s t í lus kialakulását a korai hel-
lénizmus idejére teszi, s az ennél korábbi archaizáló 
emlékcsoportokat dekadens manierizmus képviselőinek 
tün te t i fel. 

A továbbiak során a szerző rendkívül alapos elemzés 
során Alkamenés Hermós Propylaiosának előzményeit 
vizsgálja. A célja az, hogy szubarchaikus hermákon szem-
léltesse az archaikus istenkép á ta lakulását , ill. Alka-
menés művében az ú j , klasszikus megfogalmazás meg-
születését. Ez az analízis, amely Alkamenés másik archa-
izáló munká j á r a , a H e k a t é Epipyrgidiára is k i te r jed , 
végeredményben ahhoz a következtetéshez vezet, hogy 
az archaiszt ikus stílus a szigorú stílus u t á n időszakban, 
isten-szemlélettől ill. ku l t ikus szempontoktól determi-
nál t helyzetben születet t meg, s „ fe l ta lá ló ja" Alkamenés 
volt. A tézist Willers további emlékekkel, elsősorban 
istenszobrokkal igyekszik a lá támasztani , vagyis azt be-
muta tn i , hogy ez az á ta lakulás más istenek ábrázolását 
is ér in te t te . Nem kétséges azonban, hogy a munkában 
ezen a ponton, az archaizáló művészet ku t a t á sá t a kez-
de tektő l korlátozó okok miat t , a kérdések egész sora 
marad nyi tva . Gyakran eldönthetet len ugyanis, hogy 
egy-egy szobor valóban klasszikus kori archaisztikus elő-
képekre vezethető vissza, vagy késő hellénisztikuS — ró-
mai alkotás. Más esetekben pedig — pl. az akropolisi 
disznóáldozat-dombormű mesterének művei — a vizs-
gált időszakra tör ténő „átkel tezés" érvoivel szemben 
vannak komoly kétségek. 

Mindezekkel, a tovább i vi tákra ösztönző problémák-
kal együt t Willers m u n k á j a helyesen közelíti meg a ki-
tűzö t t célt. Nyomós érvekkel t á m a s z t j a alá azt a felfo-
gást , amely szerint Athénben a peloponnésosi háború 
válság-periódusában a t uda to s múltba-fordulás, а mú l t 
felidézésének szándéka te remte t te meg az archaisztikus 
st í lust , azt az i rányzatot , amely lényegót tekintve hom-
lokegyenest különbözik a hellénizmus és a római művé-
szet t a r t a lma t l an fo rma já tókká sorvadó archaizáló irány-
zataitól . 

Szabó Miklós 

M. Maass, Die geometrischen Dreifüsse von Olympia. 
(Olympische Forschungen X . kötet) Berlin 1978. Walter 
De Gruyter & Co I X + 247 lap, 13 ábra , 1 táblázat , 20 
melléklet és 67 fénykép- tábla . 

A görög kul túra „ s ö t é t " korszakának, az i. e. 11 — 8. 
század közti időszaknak egyik legfontosabb emlékcso-
p o r t j á t а háromlábú bronzedények a lkot ják . Ezek fel-
dolgozásában éppen az olympiai leletek közzététele jelen-
t e t t mérföldkövet az 50-es évek második felében 
(Willemsen: Die Dreifusskessel von Olympia. Olympische 
Forschungen I I I . köte t , Berlin 1957. — Vö. Szilágyi J . 
Gy. : ArchÉr t . 85, 1958,102 — 104.1.), s azóta ú jabb együt-
tesek publikálása ill. a rószlet tanulmányok sora járul t 
hozzá а tipológiai és a kronológiai problémák t isztázá-
sához. 

Ilyen előzmények u t á n csaknem egyidejűleg lá to t t 
napvi lágot a delphoi anyag feldolgozása az ókori bronz-
művesség egyik jelenlegi legjobb ismerőjétől, Cl. Rolley-
től (Fouilles de Delphes V/3: Les t répieds à couve clouée) 
és az olympiai leletek ú j szinthézise a német klasszika 
f ia ta l generációjának ismert képviselőjétől, M. Maasstól. 

A terjedelmes, t ö b b mint 130 lapos elemzésből, 440 
edényrész precíz katalógusából, jegyzékekből, illusztrá-
ciókból álló m u n k a kézbevételekor elkerülhetetlenül fel-
vetődik a kérdés: indokolt volt-e az olympiai monográ-
fia-sorozat keretében visszatérni a geometrikus kori há-
romlábú bronzedények problémájára . A kétségek a könyv 
olvasása közben azonban eloszlanak: egyrészt a Willem-
sen-féle feldolgozás ó t a az anyag megduplázódot t , más-
részt Maass elődjétől eltérő módszerrel végzi el a teljes 
olympiai anyag ú j feldolgozását. 

Willemsen Fur twängler csoportosításából ki indulva 
az edényrészek tipológiai osztályozását tekinte t te fő fel-
ada t ának . Az ál tala rekonstruált stílusfejlődés ugyan ön-
magában igen meggyőzőnek hat , azonban a belső fejlő-
dés feltételezett következetességére épí te t t időrend egy-
Italán nem bizonyult „ t ehe rb í rónak" . 

Maass nem Szakít a beosztás Fur twänglerre vissza-
vezethető alapSzkóinájával, vagyis a tömör felépítésű és a 
vékonyfalú főcsoportok ill. az utóbbi három t ípusának a 
megkülönböztetésével, de a hangsúly nála változik, s 
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végeredményben a tipológia négy önálló kategóriára épül. 
A legkorábbi, tömör felépítésű háromlábú bronzedények 
Willemsen-féle osztályozását az ú jabb leletek megerősí-
te t ték. Ezzel szemben a fejlettebb ill. a későbbi típusok 
(Maass külön hangsúlyt adott az ún. kovácsolt tripusok 
vizsgálatának) tör ténete a munkában a korábbiaktól 
eltérő megvilágításba került, nem kis részben az ú j mód-
szerek ill. a kiegészítő vizsgálatok (miniatűr háromlábú 
edények, vaselemekből álló tripusok) jóvoltából. 

Maass ugyanis nagy jelentőséget tulajdonít a tárgyi 
elemzés és összehasonlítás azon lehetőségeinek, amit a 
háromlábú edények fülét díszítő alakok (elsősorban ló-
ábrázolások) és az időrendi szempontból a bronzedények-
nél biztosabb támpontokat nyúj tó kerámialeletek plasz-
t ikus ós festett figurális ill. díszítő motívumainak össze-
vetése nyúj t . Ennek alapján számos, az olympiai leletek 
időrendjét ú j megvilágításba helyező következtetés adó-
dik. Igen lényeges az, hogy a szerző a tömör felépítésű 
edények történetét az i. e. 9. századra teszi, a vékonyfalú 
tripusok három t ípusának osztályozását pedig a Willem-
senétől lényegesen eltérő eredménnyel végzi el, s ezek 
párhuzamos kialakulásának feltevését meggyőzően cá-
folja. Konkrétabban, az ún. reliefes tripusok megjelené-
sét Maass az i. e. 800 körüli időszakra teszi, míg a két 
másikét az érett és a későgeometrikus periódus forduló-
jára. 

Az edények készítési helyének lokalizálását illetően 
a szerző rendkívül mértéktar tó és óvatos. Ugyanakkor 
teljesen meggyőző az athéni és az olympiai műhely lété-
nek bizonyítása, ill. az utóbbi „vándor-műhely" jellegé-
nek hangsúlyozása. 

Mindezek után Maass munkájá t olyan irányzat kép-
viselőjeként kell értékelnünk, amely szakítva a tipoló-
giai „belső fejlődés" fikciójával, a geometrikus kor egyik 
legfontosabb leletcsoportjának történetét a korszak kro-
nológiai szempontból lényegesen szilárdabb alapokon 
nyugvó emlékei a lapján igyekszik rekonstruálni. S mint-
hogy nincs remény arra, hogy az osztályozás hitelét 
Olympiában rétegtani megfigyelések igazolják, egyelőre 
be kell érnünk az így adódó, gyakran nem egyértelmű 
vagy csak hézagosan összeálló történeti képpel. 

Szabó Miklós 

IL Knell, Perikleische Baukunst . Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft. Darmstad t 1979. 113 lap, 23 szöveg-
közti kép, 12 tábla. 

A mintegy 80 lapos szövegrészből és az ehhez fűzött 
terjedelmes jegyzetanyagból álló, igen szűkmarkúan 
illusztrált munka az ókor talán legtöbbet tárgyalt idősza-
kának, a Periklós-kornak az építészetével foglalkozik. 
Első része az akropolisi építkezési programot tekinti át, s 
rövid történeti bevezetés u tán ennek legfontosabb állo-
másait (a Parthenon, a Propylaia, az Erechtheion, ós a 
Niké-templom) veszi szemügyre. A második rész a fon-
tosabb athéni és a t t ikai építkezéseket (a Hópliaistos-
templom és az Arés-templom az athéni agorán, az athéni 
ódeion ós a Dionysos-színház, a sunioni PoSeidón-temp-
lom, a rhamnusi Nemesis-templom, az eleusisi Telestérion) 
m u t a t j a be. 

Aligha szorul bizonyításra, hogy az adottjterjedelem-
ben a téma teljességre törekvő feldolgozása eleve fel sem 
merülhetett . A szerző maga Sem tagadja , hogy sem ú j 
anyag bemutatása, sem a részletproblémák beható elem-
zése nem állott szándékában. Vagyis a monográfiákban 
és a szakcikkekben számtalanszor körüljárt neuralgikus 
pontok esetében (pl. a periklési Parthenón közvetlen 
előzményének keltezése, a templom nyugati metopéin 
ábrázolt kompozíció-sor tárgya, az Erechtlieion-belső 
beosztása stb.) Knell egy-egy, korábban felvetett meg-
oldás-lehetőséget favorizált anélkül, hogy mellette ú jabb 
bizonyítékokat sorakoztatott volna fel. 

Végeredményben óhatat lanul felmerül a kérdés, ki-
nek szól tulajdonképpen ez a könyvecske? A szakembe-
reknek, akik a tárgyalt emlékek ú j szempontú megközelí-
tését, értelmezését várnák, aligha. De nehéz elképzelni, 

hogy a nagyközönség ilyen bőséges tudományos appa-
rátussal ellátott , s ilyen szegényes fényképanyaggal 
illusztrált át tekintést igényelne az ókori görög építészet 
legragyogóbb időszakáról. 

Szabó Miklós 

R. Wenning, Die Galateranatheme Attalos I. Eine Unter-
suchung zum Bestand und zur Nachwirkimg pergameni-
scher Skulptur. (Pergamenische Forschungen 4. kötet) 
Walter De Gruyter & Co., Berlin 1978. 68 lap, 20 tábla. 

Hót évvel E . Künzl k i tűnő könyvének (Die Kelten 
des Epigonos) megjelenése u t á n máris napvilágot látott a 
téma új, összefoglaló igényű feldolgozása. A munka első 
fejezete a pergamoni galata-szobrok másolatait elemzi. 
Végeredményben Wenning öt kópia eredetijét („haldokló 
gallus", Ludovisi-csoport, a drezdai torzó, a római Museo 
Nazionale-ban ill. a Vatikánban őrzött fej) ítéli I. Attalos 
győzelmi emlékéhez tartozónak, s egész sorozat, korábban 
az anathéma rekonstrukciójánál figyelembe vet t barbárt 
ill. nem-barbárt ábrázoló római másolatot a tárgyalásból 
kirekeszt. Továbbá, az előbbi analízisből kiindulva a 
szerző arra a következtetésre jut , hogy az, a szakirodalom-
ban gyakran felvetett elképzelés, miszerint Pergamonban 
i. e. 250 körül ill. az i. e. 3. század végén két különböző, 
galatákat ábrázoló emlékművet állítottak, nem helytálló. 

A 2. fejezet a pergamoni Athéna szentélyben felállí-
to t t győzelmi anathómákkal foglalkozik. Wenning a közel-
múltban előtérbe került felfogásnak megfelelően elveti 
azt az álláspontot, amely szerint a galaták szobrai a 
temenos köralakú bázisán állottak, s ezeket az ún. hosz-
szú anathémával kapcsolja össze, amelyet közvetlenül 
i. e. 223 után emeltek. Az utóbbi lokalizálásával kapcsola-
tos problémákat ú j megvilágításba helyezi az 1976-ban 
elvégzett ásatás, amelynek eredményeit a könyv közzé-
teszi. A feltárt, nehezen értékelhető maradványok alap-
ján a szerző a r ra a következtetésre jut, hogy a hosszú 
anathéma a szentély-körzet déli fala mentén állott, s 
talapzata mintegy 20 m hosszú és 1,25 — 1,5 m széles volt, 
s ehhez egy hasonló szélességű, de csupán 10 méter hosz-
szú bázis csatlakozott. 

Ezek u tán Wenning a mester-kérdést vizsgálja, s 
valószínűtlennek tar t ja , hogy a bronz eredetik egy vezető 
mester (Epigonos) irányítása alat t , egységes koncepció 
szerint készültek volna: felfogása szerint a görög világ 
különböző pontjairól származó szobrászok lényegében 
egymás függetlenségét tiszteletben t a r tva dolgoztak. Az 
ábrázolások t émá já t és t a r ta lmát illetően a szerző úgy 
vélekedik, hogy az anathéma a galaták mellett a győzte-
sek, valamint seleukidák és perzsák ábrázolásait nem tar-
talmazta, továbbá a Ludovisi-csoport (galata vezér és 
felesége) eredetije önállóan volt felállítva. I lyenformán az 
emlékmű mindössze nyolc alakos lehetett; az egyes dara-
bok következetes kompozíciós elv nélkül, egymás mellett 
voltak elhelyezve. A pergamoni galaták tehát nem csata-
jelenet, azaz egy történelmi esemény aktív résztvevőikónt 
„viselkedtek" az anathémán, hanem a sztoikus filozófia 
szellemében a legyőzött ellenség lelki állapotának pozitív 
hangszerelésű tükörképei voltak. 

A könyv harmadik fejezete a pergamoni galata-
szobrok hatását vizsgálja. A legfigyelemreméltóbb meg-
állapítása az, hogy ezek a szobrok a római korban szám-
mottévő visszhangot nem vál tot tak ki, nyilvánvalóan 
azért, mert a pszihologizáló ós humanisztikus barbár-
felfogás a római szkémával nem volt összhangban. 

Bár a könyv az átfogó analízis eredményeként egész 
sor érdekes, továbbgondolásra késztető megfigyelést és 
feltevést tar talmaz, végeredményben a Künzl munká ja 
után eleve adódó, a publikálás indokolt voltával kapcso-
latos kétségeket nem tud ja eloszlatni. A nagyobb cikk 
terjedelmének megfelelő kötet ú jabb tünete a klasszika 
archaeologiai túltermelésnek, amely, tekintettel az irreá-
lisan magas könyvárakra, a szakkönyvtárak jelentős ré-
szét a beszerzés területén gyakran megoldhatatlan dilem-
mák elé állítja. 

Szabó Miklós 
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Ë. Riha, Die römischen Fibeln aus Angst und Kaiser-
augst . (Mit einem Beitrag von R. Fichter imd C.Hochhaus) 
Forschungen in Äugst Bd.J 3. Äugst. 1979. 222 lap 78 
kép. 

Colonia Augusta Rauricorum és a későrómai Castrum 
Rauracense területén a XV11—XVIH. századtól kezdve 
1974-ig előkerült római fibulákat dolgozta fel a Szerző. 
Az 1837 db kapcsolótűt különböző ismérvek alapján osz-
tályozta. Egyik szempontja a zárszerkezet konstrukciója. 
Megkülönbözteti a spirál-, csuklós- és forgózáras fibulá-
kat . E három csoporton belül további nyolc alcsoportot 
különít el. A spirálszerkezetes fibulákon belül négy, a 
csuklós fibulákon belül három alcsoportot ill. a gyűrű ós 
omegafibulák alcsoportját. 

Az anyag túlnyomó része, 63,4%-a csuklós, 32,6%-a 
spirálszerkezetes. Ez utóbbiban, pedig főképpen a két tagú, 
spirálhüvellyel ellátott csoport dominál. Viszonylag kevés 
omega és gyűrűfibula szerepel az anyagban. A Szerző a 
konstrukciós felosztásnál külön figyelmet szentelt a 
fibulák lábkiképzésének is. 

A konstrukciós felosztás mellett szerepel a formai-
tipológiai osztályozás is. Minden t ípus esetében szerepel az 
augsti százalékos megoszlás. 

Az augsti fibulák között dominálnak a geometrikus 
formájú tűk, ezen belül pedig legtöbb az ún. „Bügelfibel". 
Lényegesen kisebb számban követi a korongfibulák cso-
por t j a s végül az omega és gyűrűfibuláké. 

A formai-tipológiai csoportosításon belül a második 
alcsoportot a tárgyalakú fibulák képezik. Ide sorolja az 
ember-, állat-, szerszám-, edény- stb. alakú kapcsolótű-
ket. Röviden foglalkozik a Szerző a viselet ós divatválto-
zással, s az ezzel kapcsolatba hozható nagyságrendi eltéré-
sekkel. Érinti a fibulák anyagának ós felületkezelésének 
kérdését, ill. a fibulák díszítésének módozatait. Külön 
fejezetben tárgyalja a fibulák gyártási folyamatát, a fél-
kész termékeket ill. az egyes darabok javítását, valamint a 
műhely sajátosságokat . Sztratigráfiai ós tipológiai adatok 
alapján foglalkozik az augsti fibulák kronológiai kérdé-
seivel és keltezésével. 

A könyv második részében az augsti darabok kata-
lógusát adja tipológiai felosztás szerint. Az egyes cso-
portokat röviden leírja, foglalkozik a fibulatípusok elter-
jedésével provinciális területen, ill. az eddigi feldolgozá-
sok adta keltezéssel. Variánsokra osztva sorolja fel a dara-
bokat , minden darabnál adva a leírást, méreteket, ko-
rábbi publikációkat ós az. esetleg vele együtt előkerült 
keltezhető egyéb leletek felsorolását. 

Külön regisztert csatolt a katalógushoz, ahol a fibu-
lák katalógus száma a telep, temető és templom ill. 
templomkörzetek szerint csoportosítva szerepel. 

A kötetet 70 rajzos-, 7 fotós tábla, 5 térkép, diagram 
és típustábla egészíti ki. 

E. Riha könyve, az augsti és kaiseraugsti fibulák köz-
readásával az utóbbi években örvendetesen gyarapodó 
fibulapublikáeiók sorát folytatja. 

H. Varlay Andrea 

Mogil'niki cernjahovskoj kul'tury. Szerk. E. A. Symono-
viő. Moszkva 1979. Nauka Kiadó. 206 lap, 84 ábra, 18 táb-
la, 11 táblázat. 

Örömmel üdvözöljük e gyűjteményes kötetet, mely 
ú j temető-ásatások anyagát teszi közzé. A közölt 7 cikk 
jó keresztmetszetet ad a csernvahovoi kultúra ( = CsK) 
majdnem egész elterjedési területéről. A leletanyag lénye-
gesen nem tér el a CsK eddig megszokott tárgytípusaitól. 
Szembetűnő és érthető, hogy a Fekete tenger-inelléki 
temetők lényegesen több antik eredetű és ihletésű tá rgya t 
tartalmaznak. Fontos adatokat találunk itt a CsK temet-
kezési s-ofeíeaihoz. A feltárt temetők ill.- részletek között 
előfordulnak tisztán liamvasztásosak, ezek legtöbbjénél 
az urnás és sírgödrös temetkezések egyaránt megtalál-
hatók. A csontvázas sírok gödrei általában egyszerűek, 
de a padkás és padmalyos típusúak is előfordulnak; t ájolá-
suk általában É —D vagy Ny—K. Mindössze 2 temetőben 
vannak kizárólag csontvázas sírok (az egyik is csak 4 sír-

ból áll !), másik 3 temető birituális (közülük kettőben 
egymástól részben elkülönülve találták a kétféle halottas 
szokást). Mindkét rítusnál fordulnak elő jelképes sírok, s 
külön említendő két, kurgán alá helyezett urnás temet-
kezés. A közölt temetők korát általában a 3 — 4. sz.-ra 
teszik (az e kultúrkörbe tar tozó leleteknél a román kuta-
tásban a későbbre keltezés tendenciája figyelhető meg). 

A CsK etlinikai hovatartozását illetően a Bevezetés a 
Szovjetunióban a máig leginkább elterjedt felfogáshoz 
csatlakozik; eszerint „már az isz. 1. évezred első felében 
számtalan szláv törzs" ólt „az isz. első századai óta Sar-
matia-val azonosítható területeken" (p. 4.). A germán 
(gót) eredeztetés más szovjet kutatók (V. V. Kropotkin, 
A. K. Scsukin) véleményével szemben it t szélsőséges né-
zetnek minősül. A Bevezetés szerint e kérdést a CsK pe-
remvidékein végzett ásatások dönthetik majd el. Nos, a 
kötet éppen ilyen területekről is közöl két temetőt . Az 
egyikben a cikkíró szerint is világosan elkülöníthető 2 
periódus, melynél a 3. sz. közepén végződőnól szarmata 
komponensről beszél, míg a 4. sz. végén lezáruló birituális 
temetőrészből éppen a dél-baltikumi és Visztula-vidéki 
elemeket válogatja ki, s a Fekete tenger menti előfordu-
lásokat az oda benyomuló germán (gót) etlinikummal 
magyarázza (p. 62.). A kötet szerkesztője egy másik, 
Pontns-környóki temetőt ad itt közre, mely esetében a 
késő-szkíta, szarmata és ant ik elemek fontosságát hang-
súlyozza a CsK-val kapcsolatban. A többi tanulmány-
ban — már amelyek érintették e problémát — továbblé-
pés nélkül csak utalnak mind a Przeworsk-kultúra, mind 
a szarmaták felől a CsK-ra érkezett hatásokra. Részletes 
véleményt fejt ki a kérdéssel már korábban is foglalkozó 
V. A. Mogil'nyikov. ígéretes című tanulmányában a CsK 
és a gotlandi temetkezések összehasonlítására látszott 
vállalkozni, de tulajdonképpen csak az utóbbiak részletes 
elemzését nyú j t j a . Végső következtetése szerint Gotland-
ról az isz. elején nem tör tént nagyarányú kivándorlás 
a Visztulához, s csak egy jelentéktelen számú, Gotlainlról 
odavándorolt katonai elem vezethette e Visztula-vidéki 
„helyi népességnek" az isz. 2 — 3. sz.-i DK-i irányú ván-
dorlását. í gy — nézete szerint — ezek a gotlandi eleinek 
a CsK kialakításában lényeges szerepet nem játszhattak. 
A gótokkal foglalkozó szakirodalom egy része azonban 
ma már nem t a r t j a fenn a skandináviai származás elméle-
tét , hanem éppen erre a Visztula-környéki „helyi népes-
ségre" összpontosítja a figyelmét, s benne többen évtize-
dek óta gót-gepida ethnikumot sejtenek (részben — a 
Bevezetésben egyébként tendenciózusnak és nem hiteles-
nek minősített — Jordanesre támaszkodva). Hadd tegyük 
ehhez, hogy a kötet egy másik szerzője (В. V. Magome-
dov) részletesen felsorolta az általa feltárt temetők bal-
tikumi és Visztula-vidéki eredetű tárgytípusait , s — mint 
fent említet tük — ezt germán népesség bevándorlásával 
t a r t j a összekapcsolhatónak (p. 62.). Mindenesetre a tár-
gyalt kötetben közölt sokszínű leletanyag a CsK ethni-
kailag összetett jellegét tükrözi. A könyvet egy anthropo-
lógiai feldolgozás zárja, melynek szerzője 20 lelőhelyről 
több mint 200 csontváz adatait összegezte (a Bevezetés 
szerint a CsK lelőhelyeinek száma 2500 felett van). Esze-
rint a csont anyag morfológiailag egységes, nincs benne 
sem szarmata, sem germán jelleg, hanem olyan vonásokat 
mutat , melyek az — évszázadokkal későbbi — poljánok-
nál muta tha tók ki. 

II. Tóth Ágnes 

Studien zur Sachsenforschung. Szerk. H.-J . Hässler. Hil-
desheim 1977. Niedersächsiscbes Landesmuseum Hanno-
ver, 472 lap. 

Az Albert Genricli Emlékkönyvnek készült tanul-
mánykötetet többségükben a Német Szövetségi Köztár-
saságban élő kutatók í r ták, a nemzetközi kuta tás t angol, 
cseli, dán, holland és svéd szerzők képviselik. A tanulmá-
nyok t émá ja kettős: egy részük Alsó-Szászország kutatá-
sával, más részük a szászok régészetével foglalkozik. A 
kötet Emlékkönyv jellegéből fakadóan több tanulmány 
csak lazán kapcsolódik e két témához (mint pl. K. Tacken-
berg és U. Thieme bronzkori témájú munkái). 
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Metodológiai jellege miatt két tanulmány a hazai 
ku ta tás szempontjából is fontosnak tűnik : 

H. Steiner „Megjegyzések a merowingkor kronoló-
giájához" c. tanulmányában a merowing korszak 1935 — 
1977 között végzett kronológiai kuta tásának eredményeit 
vizsgálja. A Szerző, J . Werner korábbi megállapításához 
hasonlóan arra a következtetésre jut, hogy a merowing-
kori temetőkben a különféle tárgytípusok készítési idejé-
nek különbségein kívül, a temetés során sírbatett lelet-
együttesek összetételét az egyes típusok használati ideje 
ós egykori tulajdonosuk életkora annyira befolyásolja, 
hogy régészeti módszereken alapuló, 50 esztendősnél pon-
tosabb keltezésre nines lehetőség ! 

C. Ahrens „Egy embercsoport — temetője tükrében" 
c. munkájában egy igen érdekes, s feltehetően másut t is 
hasznosítható kísérletet végez el. Az egyik alsószászországi 
merowing-kori temetőben az embertani anyag olyan rossz 
megtartású volt, hogy a vázak hosszát in situ csak 20%-
ban lehetett pontosan megmérni, további 18%-ban pedig 
csak + 5 cm-es pontossággal. Ezeket az adatokat össze-
vetve a jól megfigyelhető koporsó- és sír-hosszúsági ada-
tokkal kísérelte meg a szerző a népesség testmagassági 
átlagait kiszámolni. Demográfiai számításokkal C. Ahrens 
megállapítja, hogy a vizsgált temetőben — faluban — 
egyszerre 60 — 90, ill. 70 — 80 ember élhetett . 

A kötet tanulmányainak egyik része a császárkori 
germánok történetével és régészeti problematikájával 
foglalkozik (E. Cosack, O. Harck, G. Körner, H. Neu-
mann, С. Redlich, P. Schmid és H. Zimmermann cikkei). 
H. IE. Böhme egy germán övveret-t ípus elterjedése ós egy 
dél-galliai példány alapján a Ra jna jobb par t ján élt 
frankoknak ós alamannoknak, a Nyugatrómai Birodalom 
V. század eleji belviszályaiban, az ellencsászárok oldalán 
való részvételére m u t a t rá, a történeti adatokat régészeti 
adatokkal is valószínűsítve. — Külön figyelmet érdemel 
IE. Weyewitz tanulmánya, melyben a Szerző a langobar-
dok Alsó-Elba vidéki késő La Tène és császárkori törté-
netének és régészeti leleteinek szintézisét adja . 

A tanulmányok egy jelentős tömb jót a népvándorlás-
kori germánoknak szentelték szerzőik. IE. J. de Boone a 
X I X . ós XX. század első felének, hollandiai szász-kutatás 
történetét vázolja fel. V. Dohnál egy morvaországi, szór-
ványként talált, V. századi tálat ismertet. R. Drögereit a 
Weser ós Elba alsó folyása közötti, szászok-lakta terüle-
tek V I I I — IX. századi kereszténnyé válásának történetét 
vizsgálja. Mivel Szászország és Pannónia egyaránt a Nagy 
Károly féle hódítások eredményekónt vált a frank biroda-
lom részévé, a folyamat ismerete valószínűleg a hazai 
kuta tás számára is hasznosítható lesz. K. Dúwel egy 
1861-ben már publikált brakteátán megtalált ú jabb runa 
felfedezéséről számol be. IF. A. van Es és J. Ypey a hol-
landiai Zvveelloo-i egyik korai — az V. század első felére, 
vagy első kétharmadára keltezhető — kis sírcsoportjának 
kiemelkedő sírját teszi közzé. V. Evison két fibula-típus 
délkelet-angliai elterjedését vizsgálja, megállapítva, hogy 
többek között, e két típussal jelentek meg az angolszászok 
a szigetországban. K. Flauck az aranybrakteáták ikonog-
ráfiájáról szóló 13. publikációját teszi közre. E tanulmá-
nyában a „ D " brakteáták egy csoportjával foglalkozik: a 
Jónás-motívum északi változatáról ós történelmi jelentő-
ségéről ír. E tőlünk oly távoli téma a kárpát-medencei 
egyik ú j germán lelet (Kölked-Feketekapú В — 85. Sír) 
megbízhatóbb ikonográfiái magyarázatát biztosítja. IE. 
Holmquist a korai, északi, alakos ábrázolásokról ír. / / . 
Jankuhn a Schleswig keleti felében élt angolok áldozati 
gödreit, mint a korai paraszti kultúrák termékenységi 
kultuszának emlékeit., s a germán vallástörténetbe eddig 
be nem épített t émát értékeli. IE. Jannsen a rajnavidéki, 
xanteni St. Viktor templom alatt feltárt frank temető 
gazdag, VII. századi, keresztény női sír leleteit publikálja. 
Arra a következtetésre jut, hogy az eltemetett a helyi 
frank nemességhez tar tozot t . J. N. L. Myres az angol-
szász kerámia zoomorphikus, bütykös típusáról érteke-
zik. L. Padberg egy Libenau-ból származó, V. század végi, 
VI. század eleji ezüst lovas fibula aprólékos ikonográfiái 
elemzését adja. H. Roth egy alsó-szászországi temetőben 
(Libenau) talált, 600 körüli időre keltezhető, kétoldalas 
préselőmintát ismertet. В. Sjernquist а IV. század máso-

dik feléből, ill. az V. század elejéről származó svédországi 
kiöntőfüles csésze funkcionális vizsgálatával foglalkozik. 
V. Zedelius a Hannover-környéki késő-császárkori és kora 
nópvándorláskori korongolt kerámia kialakulásáról ír. 

A szép kiállítású köte tben — bár a tanulmányok 
távoli területek régészeti-történeti, vallástörténeti kérdé-
seit vizsgálják — örvendetes volt látni a kárpát-meden-
cei, magyar kutatások eredményeinek felhasználását is. 
Ez az arány sajnos jobb is lehetne, ennek oka azonban 
az idézésekből azonnal kiolvasható: a hivatkozások csak 
az idegen nyelven megjelent monográfiákra és cikkekre 
(Acta ArchHung) terjednek ki. 

Kiss Attila 

R. Popa—M. Märgineanu-Cärstoiu, Märturii de civiliza^ie 
medievalá romäneascä. (Biblioteca de ArheologieXXXVI) 
Bucure§ti 1979. Edi tura Academiei RSR. 163 lap, 93 
ábra, 3 melléklet. 

A középkori moldvai fejedelemség székhelyén, Suce-
ava vára előtt több éves ásatással tá r ták fel az elővár-
települést, melyben műhelyeken kívül lakóépületek is vol-
tak. Ezek egyike a „fejedelmi ház", egy nagyméretű 
(26x10 m), alápincézett, faépület, melyet valószínűleg a 
váron kívül t a r tandó ünnepségek, fogadások, tanácskozá-
sok tar tására emeltek. E melíett szól beosztása: egy kis 
előcsarnokon kívül egyetlen nagyteremből áll. E terem 
fűtését és egyben díszítését szolgálta az a hata lmas méretű 
kályha, melynek törmelékét i t t megtalálták. Bár a mold-
vai kályhacsempe-anyag már eddig is nagyon szép figu-
rális díszítésű darabokat tud felmutatni, az i t teni leletek 
változatosságukkal és minőségükkel tűnnek ki. A szerzők 
a csempék bemutatása u tán (7 fa j t a négyzetes csempe, 30 
különböző álló téglalap alakú táblás csempe, 4 fa j t a át-
tör t csempe - mérművekkel illetve alakos dísszel —, 
különböző kiegészítő tagozatok) részletesen foglalkoznak 
a kályha rekonstrukciójával. E szerint nagyjából kocka-
alakú alsó rósz fölött emelkedett a 16 oldalú felső kályha-
test , amelyet gazdag pártázatos-tornyocskás lezárás ko-
ronázott. Összességében rendkívül gazdag benyomást 
nyújt, a ha ta lmas (3,8 m magas) kályha; ebben nemcsak 
a sokfajta plasztikus díszítés, de a többfaj ta máz-szín is 
segíti. A talált érmek és a tör ténet i adatok alapján 1480-
1497 közé teszik a kályha fennállását. 

A leletek jelentőségét az is emeli, hogy a csempék egy 
részének azonos kivitelű példányai már régóta ismertek 
más központokból is; így most ezek értelmezése újabb 
támpontokat kap. A művészeti fejlődés megvilágításá-
hoz az egyes esempet ípusok motívumainak kapcsolatai 
segítenek: Magyarország ós Lengyelország fazekasainak 
termékei is ha to t tak . A szerzők elismerik a kályhacsempe-
negatívok behozatalának és a kézműves mesterek vándor-
lásának lehetőségét, de hangsúlyozzák, hogy ezek a csem-
pék és negatívjaik már Moldvában készültek, ta lán egy — 
a középeurópai későgótikus stílust jól ismerő — mester 
által. A helyi elemek és a bizánci stílus ugyancsak meg-
található e kályhán; utóbbi a nagyméretű, álló téglalap 
alakú táblás-csempéken, melyeket — a középeurópai 
gyakorlattól eltérően sgrafi t to technikával nagyon mű-
vészi hatású, dekoratív rajzokkal (állatok, heraldikai ele-
mek, növényindák, feliratok) lá t tak el. Itt a 70-es és 80-as 
évek sírköveinek díszítésével, valamint a bútordíszítéssel 
rokon megoldások találhatóak, egyes vonásaikban már 
reneszánsz hatásokkal. 

A középeurópai és a magyar kuta tás számára is hasz-
nos támpontokat fog jelenteni ez a publikáció. Az össze-
tartozó leletegyüttes ugyanis sok olyan csempetípust is 
tartalmaz, amelyek különállóan már eddig is előkerültek, 
de összefüggések hiányában kevésbé voltak értelmezhe-
tőek, vagy datálásukhoz a támpontok hiányoztak. Ilyen 
pl. a MNM kályhacsempéje Szalárdról [Méri I., ArchÉrt, 
84 (1957) XLVI. t . 8.], mely mázat lan ós kisebbméretű 
kivitelben nyilván másolata egy korábbi és szebben kidol-
gozott t ípusnak, vagy apár táza tos párkánycsempék egyik 
típusa, melynek variációi Magyarország és Csehország 
után most már Moldvából is ismertek. A ritkán megfigyelt 
(pd. Buda, Elzász) lécalakú kerámia idomok (a csempesor 
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kereteléséhez) itt is feltűntek. Többször hangoztatott véle-
ményünket-, miszerint a gótikus kályháknál Közép- és 
Kelet-Európában a legjobb műhelyek a többszínhatásra, 
törekedtek ez a kályha is bizonyítja. 

Holl Imre 

B. Polla, Bratislava, západnó suburbium. (Fontes Insti-
tu t i Archaeologici Musei Nat ionalis Slovaci, T. IV) Bratis-
lava 1979. Vychodoslovenskó Vydatel'st-vo. 335 lap, 119 
ábra, 42 tábla, 5 melléklet. 

Az ú j pozsonyi hídhoz vezető autóutak építéséhez 
nagyobb városrendezés volt szükséges. E miat t a S. N. M. 
nagyszabású leletmentő ásatásokat szervezett. Közülük 
fontosságával kiemelkedő a középkori város Ny-i város-
fala mentén két szakaszon 1967 — 70-ben végzett ásatás. 
A könyv ennek eredményeit dolgozza fel dicsérendő gyor-
sasággal. 

Az ásatás eredményei megerősítették a Pozsony he-
lyén feltételezett jelentékeny kelta központ meglétét, 
valamint a 9. sz.-ba tar tozó — korábban a vár területén 
is megtalált — települési szintet. Ezt a vár alatti 10 —12. 
sz.-i temető néhány sír ja vágja át. A középkori város tör-
ténete szempontjából a Ny-i városfal egyes szakaszainak 
felderítése lényeges, inert többek közt megállapítható 
volt, hogy a városfal építése a korábbi, vár előtti subur-
bium megváltoztatását, kettévágását eredményezte. A 
városfalakat, a zwingert és több faltornyot sikerült meg-
vizsgálni (ezeket az újkori beépítés, feltöltődós t a k a r t a 
eddig). A városárok ezen az oldalon 15 m széles volt. Az 
1. és 2. számú torony nem épült azonos periódusban a 
városfallal, a 3. sz. torony pedig a zwingerfallal egyidős. 
A 4. sz. torony a városfal sarkát védte. (Hiányolható, 
hogy a városfal e szakaszairól megfelelő részletes alapraj-
zot a kötet nem tar ta lmaz. Megjegyeznénk, hogy a ma-
gunk részéről Ortvay Tivadarnak e tornyokra vonatkozó 
várostörténeti adatait , illetve azonosításait nagyobb mér-
tékben tar t juk korrigálandónak, mint ahogy a Szerző 
teszi. Erről az Acta A H előkészítés alat t álló kötetéhez 
írt tanulmányunkban közöljük felfogásunkat.) 

A feldolgozás kétharmad részét a talált leletanyag 
részletes közlése képezi, műfajonkónt-i illetve anyag sze-
rinti csoportosításban. A bőséges 13 —16. sz.-i kerámia-
anyagban jelentős az importkerámia, főleg a perembólye-
ges áru. B. Polla viszont ezek nagyobb részét a pozsonyi 
fazekasok készítményének tar t ja , bár ennek részletesebb 
bizonyítását és a megfelelő műhelyjegyek ezek szerinti 
csoportosítását nem adja . Kétségtelen, hogy ennek a kér-
désnek meggyőző tisztázása a további kutatás számára is 

nehéz lesz, hacsak nem sikerül műhelyleletekkel ú j kiin-
dulást kapni. Segíti viszont a további kuta tás t , hogy a 
bőséges jegy anyaghoz (8 tábla) összehasonlító táblázatot 
csatol, mely az eddigi irodalom leleteivel az egybevetést 
könnyebbé teszi. A kályhacsempék a lelőhely városi jel-
legéhez képest csak kisszámú töredékkel szerepelnek (en-
nek talán a töredékesség volt az oka, ugyanúgy, mint a 
vártnál kevesebb üvegnek is). Nyugatmagyarországi és 
budai előfordulású csempetípusok analógiái is felfedezhe-
tők, ami egyes — ma még helyhez nem köthető — kályhás 
műhelyek ki ter jedt szállítási körzetének ú jabb bizonyítéka 
véleményünk szerint. A helyi fazekasság magas szintjéről 
az 1449. évi ismert adat (a városházának készített mázas 
kályha) tanúskodik. A talál t vasanyag sokrétűsége és 
minősége mia t t értékes. Viszonylag nagy számban került 
elő mezőgazdasági szerszám ós alkatrész, melyek közül a 
későközépkori mesterjegyes sarlókat és nyíróollókat emel-
hetjük ki. Későközópkori városaink mezőgazdasági tevé-
kenysége régészeti tükröződésében is megfogható. A kéz-
műves mesterségekre ugyanakkor a bizonyítható arányok-
nál kisebb mennyiségű szerszám (fúró, harapófogó, kőfa-
ragócsákány, ácsbárd, olló, tű , timárkés stb.) utal, de 
érthető, hogy a mesterek szerszámaikra jól vigyáztak. 
A faragott-esztergált csontanyag egy része a mindenütt 
otthonos csontfeldolgozást bizonyítja. A várárok lelőkö-
riilményeinek megfelelően a hulladékba került bőr és fa 
konzerválódott, sakkfigura ós fa-fésűk is maradtak. A 
háztartási felszerelés köréből a későközépkori kések na-
gyon gazdag sorozatára h ívha t juk fel a figyelmet, a mes-
terjegyek változatos sorával. (Kár, hogy nem adták mind-
egyik jegy pontos rajzát, a fotótáblák ezt nem pótolják.) 
B. Polla ál talában minden leletfajtánál foglalkozik a mes-
terségre vonatkozó adatokkal is, ebből azonban korai 
volna levonni azt a következtetést, hogy i t t teljes egészé-
ben a helyi városi ipar készítményeit ismerhetjük meg. 
Már Ortvay (Pozsony város története. I I . 4. rész) figyel-
meztet arra, liogy bár szinte valamennyi mesterség kép-
viselve volt, ennek ellenére nagyarányú kereskedelem ós 
így behozatal is kimutatható — ami általános más közép-
kori városoknál is. Miután Pozsonyban a kézművesek 
lakóhelyei ismertek, a műhelyhulladékok esetleges feltá-
rása segíthet. A késeseknek ós lakatosoknak egész utcáik 
voltak. 

A VII . fejezet a várostörténet középkori szakaszának 
összefoglalását adja, az erre vonatkozó feldolgozások leg-
fontosabb eredményeinek értékelésével, a könyv végén 
pedig a bemuta to t t leletek katalógusát kapjuk . A közép-
kori városokkal foglalkozók örömmel vehetik e mű meg-
jelentetését. 

Holl Imre 
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