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Balassa Kriszta A tárgy, ami ott sem volt. A Sopronból 
elszármazott Diceus-pohár

„Diceus-pohár”, „Sopron cup”, „Sports cup”. Mindegyik elnevezés ugyanazt a tárgyat 
takarja, azt az i.sz. 1. századi római kori üvegpoharat, ami nagyon kalandos utat járt be. 
Sajnos, soha nem került be a múzeumba (erre utal a cím), de nyomait több gyűjtemény-
ben is felfedezhetjük.

Története úgy kezdődött, hogy Schmidt Károly és neje, Schauenstein Emilia 1891-
ben építési kérelmet nyújtottak be emeletes lakóházuk építéséhez. A Deák téren lévő 
telkükön képzelték el új otthonukat. A Johann Schiller tervei alapján készülő ház 1892-
ben megépült és a 37-es számot kapta.1 A jelenlegi állapot szerint ez a Deák tér 44. szá-
mú épület, amit megállapíthatunk a terveken feltüntetett 11851-11853 helyrajzi számok 
és egy későbbi kéziratos térkép alapján.2 Ezen kívül a homlokzat felismerhető maradt, 
annak ellenére, hogy az iratokhoz csatolt tervhez képest jelentősen leegyszerűsödött.  
A különbségek inkább csak a díszítettségben merülnek ki, a tagolás nem változott.

A ház alá tervezett téglacsatorna ásásakor találták azt a kő szarkofágot, amelyben 
valószínűleg egy férficsontváz és mellette több más tárgy, köztük ez a pohár is feküdt.3 
Sárgászöld színű, 9,6 cm magas, formába fújással készült4 és feltehetően észak-itáliai vagy 
galliai importból került Scarbantiába. Oldalán két pár harcoló gladiátor, PETRAITES 
és PRVDES, valamint ORIES és CALAMVS alakja, illetve készítőjének, M. LICINIUS 
DICEUS-nak neve látható5 (1–2. kép).

Régóta köztudott volt, hogy a területen római temető található, ezért általában úgy 
jártak el, hogy a város kikötötte az itt építkező háztulajdonosoknak, hogy a menet közben 
előkerülő leletek a múzeumot illetik.6 Nem világos, hogy ez esetben miért nem ezt az 
eljárást követték. Biztos viszont, hogy Zettl Gusztáv megvásárolta a poharat, és az a saját 
gyűjteményébe került. Ez nem jelenti azt, hogy a tárgy kikerült a tudomány látóteréből, 
hiszen Bella Lajos két évvel később részletes cikkben mutatta be az Archaeologiai Értesí-
tőben.7 Talán ez a cikk szolgáltatta annak a két nyomnak a létrejöttét, ami a tárgyat mégis 
a múzeumhoz köti. 

1   Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GyMSMSL), 1403. 
Sopron Város Tanácsának iratai, Fasc. XXIV. No. 9070. Schmidt Károly házépítésének iratai.
2   MNL GyMSMSL, Sopron város kéziratos térképei, SvT22, szerző, cím, évszám nélküli 1:2000 léptékű 
térkép VI. szelvénye, Sopron város házszámozási térképe alcímmel, feltehetően 1920–1930 között készült.
3  Bella Lajos: A soproni római üvegpohár. In: Vasárnapi Újság, 61. évf., 19. sz. (1914), 373.
4   Paulovics István szerint viszont öntötték, méghozzá fémpohárnak való formába. Paulovics István: 
Brigetioi kisbronzok magángyűjteményekben. In: Archaeologiai Értesítő (ArchÉrt) III. évf. 3 (1942), 234.
5  Részletes elemzése Mráv Zsolt: Scarbantia és territoriuma római felirataihoz I. In: Studia Epigraphica  
Pannonica (Sep) Vol. 5. (2013), 137. Készítési és tipológiai szempontból vizsgálja Dévai Kata: Üvegedények 
a római kori Sopronban. In: Soproni Szemle 74 (2017), 39–51.
6   Szerkesztői kiegészítés Zettl Gusztáv leveléhez. In: ArchÉrt 34 (1914), 263–264.
7   Bella Lajos: Diceus pohara. In: ArchÉrt 14 (1894), 392–393.
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1–2. kép. A Diceus pohár két nézetből. 57.1.4.  A Corning Museum of Glass gyűjteményéből, Corning,  
New York, Arthur A. Houghton ajándéka
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3. kép. A vázlatkönyvben található rajz. SOM Storno-gyűjtemény, S.2017.2.1.

4. kép. A pohár gipsz másolata, SOM, Régészeti Gyűjtemény. (A szerző felvétele)
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Ifj. Storno Ferenc egyik, 1893–1895 között használt vázlatkönyvében találunk egy 
skiccet a Diceus-pohárról.8 Az akvarell technikával finoman színezett ceruzarajz az 1894-
es év termései között található (3. kép). Bár Bella Lajos 1894-es cikkében semmilyen 
utalás nincs erre, de nem lehetetlen, hogy a szerző vörös sáncról szóló írásához9 hason-
lóan, ehhez is Ifj. Storno Ferenc készítette az illusztrációul szolgáló rajzokat, és a vázlat-
könyv skicce az egyik első, ehhez készült tanulmányrajz. Ha az eredeti rajzokat elküldték 
a kiadóhoz, hogy a metszetek alapjául szolgáljanak, az magyarázná, miért nem maradtak 
meg Sopronban.

Az sem kizárt, hogy ugyanebből az alkalomból készült a Régészeti Gyűjtemény má-
sik, Diceus-pohárhoz kapcsolódó tárgya, ami a Storno család régészeti hagyatékának ren-
dezése során került elő. Enyhén kopott felülete ellenére egyértelmű, hogy a gipsz másolat 
e tárgyról készült. A dobozban semmiféle felirat vagy egyéb kapcsolódó információ nem 
volt mellette, így itt is csak találgatni tudunk10 (4. kép).

A múzeumnak is volt saját, gipszből készült másolata, de az valamikor 1950 előtt 
összetört.11 Ezeken kívül egy „finom agyagcsésze benne szép bronz csattal”,12 egy gömb 
alakú üveg a szarkofágból13 és egy íj alakú fibula14 került be a múzeumba 1892-ben a 
Schmidt-házból. Az évtizedek során történt újraleltározások következtében ezek közül 
a mai leltárkönyvben már csak a kerámiaedény azonosítható.15 A ház építésekor minden 
bizonnyal nem csak egyetlen sírt bolygattak meg, így tehát valószínűleg nem ugyanabból 
a temetkezésből valók voltak, mint Diceus mester terméke. Talán csak az üveg, de azt 
most már szinte lehetetlen azonosítani. 

Bella Lajos 1894-es cikke után 1914-ben került a pohár ismét a figyelem középpont-
jába. Az Est 1914. április 9-i számában arról ír, hogy a British Museum tízezer fontot 
ajánlott az üvegtárgyért Zettl Gusztávnak. A lehetőség, hogy a pohár külföldre kerülhet 
felszította a vitát azt illetően, jogszerűen került-e a tárgy a gyáros tulajdonába és ezál-
tal jogában áll-e azt eladni.16 Hat nappal később szenvedélyes hangú cikk jelent meg az 
Archaeologiai Értesítőben, hogy az „úri kalózok”-kal szemben is érvényesítsék a hatályos 
jogszabályokat.17 Erre válaszul április 28-án Zettl Gusztáv is megírta a maga verzióját 
ugyanabban a folyóiratban, melyben cáfolta a terjengő híreket.18 Bella Lajost is megkeres-

8   Soproni Múzeum (SOM), Storno-gyűjtemény S.2017.2.1.
9  Bella Lajos: Scarbantia sánca. In: ArchÉrt 16 (1896), 223–226.
10   SOM, Régészeti gyűjtemény, a Storno család régészeti gyűjteménye, leltározatlan anyag.
11   Sopron Sz. Kir. város Múzeumának Leltára Régiségtár I. 13. szekrény/25. Mellette ceruzás bejegyzés.
12   A Sopron Városi Múzeum Lelet-tára [1895] C/a (Keramika)/35.
13   A Sopron Városi Múzeum Lelet-tára [1895] D (Üvegek)/5.
14   A Sopron Városi Múzeum Lelet-tára [1895] E (Bronzból való tárgyak és Csonttűk)/5.
15   Soproni Múzeum Régészeti Leltár II. RT. 55.109.99.
16   Nem csak Az Est, hanem a Népszava 1914. április 11-i és a Budapesti Hírlap 1914. május 27-i száma is 
foglalkozott a pohárral.
17   Ismeretlen szerző: A soproni üvegserleg botránya. In: ArchÉrt 34 (1914), 162–163.
18  Zettl Gusztáv: A soproni serleg. In: ArchÉrt 34 (1914), 262–263.
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ték az ügyben, aki sok új információval nem tudta kiegészíteni az addig megjelenteket, 
egy gondolata mégis nagyon érdekes: „Én csak azt tudom, hogy Zettl Gusztáv barátom, 
kinek kezébe került a pohár, azt ígérte, hogy holta után a pohár a soproni múzeumra 
száll. Zettl Gusztáv pedig van olyan ember, a ki ura marad szavának.”19

Ha a pohár további sorsát akarjuk nyomon követni, mégis csak külföldre kell te-
kintenünk, ahol egyébként szintén nem volt ismeretlen a nevezetes lelet. Zettl Gusztáv 
1917-es halála után még negyven évig, 1957-ig a család tulajdonában maradt,20 de Bécs-
be került az egyik lányához Margaret von Cramerhoz.21 Onnan vitték Londonba, ahol 
elárverezték.22 Póczy Klára írt erről cikkében, de tévesen azt gondolta, a pohár a brit fő-
városban is maradt.23

Valójában London csak pillanatnyi állomás lehetett és a kehely végül elhagyta a kon-
tinenst. Új tulajdonosa az amerikai milliomos, Arthur A. Houghton Jr. nem birtokolhatta 
sokáig ezt a tárgyat, mert még abban az évben a Corning Museum of Glass-nak ajándé-
kozta. Ez az a New York-i múzeum, amelynek a gyűjteményét a Diceus-pohár, azaz most 
már a Sports Cup 57.1.4.-es leltári számon azóta is gazdagítja.24 A Glass of the Caesars 
című kiállítás keretein belül a tárgy aztán visszatért Európába, London, Olaszország 
mellett a németországi Mainzba. A Römisch-Germanisches Zentralmuseumban volt 
látható 1988. április 15. és október 18. között.25 Ez lehet az oka, hogy Barkóczi László 
pannoniai üvegekről írt összefoglaló munkájában a tárgy a RGZM tulajdonaként szere-
pel.26 Az általam olvasott valamennyi szakcikkben ezt a két helyet, Londont és Mainz-ot 
említették, így nagy meglepetés volt, amikor feltűnt egy Google keresés eredményei közt, 
a New York-i múzeum online katalógusában 2008-ban. 

Az üvegpohár, amelyen M. Licinius Diceus egyfajta márkajelzésként megörökítette 
a nevét, nem párhuzam nélküli, de nem is nagy számban létező típusról van szó. Így ez a 
lelet szinte megkerülhetetlen, ha a római kori Scarbantia történetéről, vagy a pannoniai 
üvegekről olvasunk, biztosan több helyen is találkozni fogunk vele. Ezért említésre mél-
tók azok az apró nyomok, amik abból az időből maradtak, mikor még nem került ennyire 
távol előkerülésének helyétől. Ezeket a közvetett bizonyítékokat jelenleg a Soproni Mú-
zeum Storno- és Régészeti Gyűjteményében őrzik.

19   Bella Lajos: A soproni római üvegpohár. In: Vasárnapi Újság 61. évf., 19. sz. (1914), 373.
20  Csatkai Endre: Műpártolás, műgyűjtés Sopronban című írása alapján 1928-ban a pohár még Sopronban 
volt. In: Magyar Művészet 4 (1928), 584.
21   http://www.cmog.org/artwork/sports-cup-depicting-gladiators A korábbi tulajdonosok közt. (Letöltés 
ideje: 2017. 09. 18.)
22  Harden, Donald B.: Sportscup. In: Archaeology Vol.11. No. 1. March (1958), 3.
23  Póczy Klára: Rabszolga élet Scarbantiában. In: Soproni Szemle 13 (1959), 2.
24  http://www.cmog.org/artwork/sports-cup-depicting-gladiators (Letöltés ideje: 2017. 09. 18.)
25   http://www.cmog.org/artwork/sports-cup-depicting-gladiators, Exhibitions, (Letöltés ideje: 2017. 09. 18.)
26   Barkóczi László: Pannonische Glasfunde in Ungarn. Budapest. 1988. 215.


