
A Bakonyi Múzeum két Osiris szobrocskája Somlójenőről 

A Győri Főgimnázium 1888 — 1889. évi Értesí
tője az iskola természetrajzi és régiségtári múzeu
mának gyarapodási kimutatásában1 érdekes ada
tot közöl két egyiptomi szobrocskáról: „A lefolyt 
iskolaévben gyűjteményünket gyarapították : 
Ebenhöch Ferenc2 apátkanonok két db bronz 
Osiris-szoborral, amelyek közül az egyik ép a má
sik csonka." Lelőhelyként Kisjenő szerepel.3Szer
zeményi naplószámuk 4/1888 — 1889. 

A két egyiptomi szobrocska leírását és a csonka 
példány fényképét Lovas Antal ugyancsak a győri 
főgimnáziumi értesítőjében közölte „Római kis 
bronz szobrok a győri bencés Rómer Flóris-múze-
umban" o. dolgozatában.4 Kisjenő (Kis-Jenő) he
lyett már a község új neve, Somlójenő szerepel itt. 
Ugyanezt a képet még egy alkalommal publikálták 
еёУ olyan röpiratszerü irodalmi munkában, ame
lyet egy győri könyvtáros és folyóirat-szerkesztő 
írt a második világháború kezdete előtt egy nagy 
győri városi múzeum létesítése érdekében.5 A jó-
szándék sajátos eljárásra késztette az írót, ameny-
nyiben a közölt Osiris szobrocskát úgy szerepel
teti cikkében, mint a berlini Múzeumból eredő tár
gyat, amelyet ő kínál fel a győri múzeumnak. Fel
eleveníti gyermekkorát is, amikor mint kisdiák már 
két egyiptomi szobrocskát ajándékozott az iskola 
múzeumának, ahol a régiségtárban még az elbe
szélés idején is látható volt az ajándékozó diáknak 
a neve. Mind e két, különben ismeretlen sorsú 
egyiptomi szobrocska, mind a költői megelevení-
téssel az író asztalán elképzelt egyik somlójenői 
csonka Osiris szobor fényképe, téves következteté
sekre adhatna alkalmat, ha nem állnának rendel
kezésre az ötven évvel azelőtt készült gimnáziumi 
szerzeményi naplóadatok : az ajándékozó kanonok 
neve és a tárgyak rövid leírása, amely megegyezik 
az 1934 — 35. tanévi értesítőben közölt fényképpel 
és adatokkal.6 Az utóbbiak hiánya a hazai római
kori kultuszok emlékanyagából két értékes mű
tárgynak a törlését vonta volna maga után. 

A két szobrocskának harmadik említése meg 
egyenesen azok elvesztéséről adott hírt.7 1962-ben 

a Veszprémi Bakonyi Múzeumban egyiptomi kul
tuszemlékek után kutatva, a raktárban váratla
nul bukkantam a Győrben régóta keresett két mű
tárgyra. Leltári számuk 55. 191. 3. és 55. 191. 4. 
Azonosításuk az említett múltszázadbeli győri 
szerzeményi naplószám és a gimnáziumi értesítő
ben közölt fénykép és leírás alapján minden kétsé
get kizáróan megtörténhetett. 

A fénykép csak a csonkán megmaradt szobrocs
kát mutatta (55. 193. 4.). Osiris alakja csak derék
tól felfelé maradt meg. Ez egy 9,6 cm nagyságú, 
és kopott felülete ellenére szépen mintázott és ön
tött példányt képvisel, Osirisnak szokásos, álló 
múmiaalakjában. Jól kivehetők az arcvonások. Az 
áll alatt az uralkodói stilizált szakáll hosszúkás 
alakú. Gondosan formált az atefkorona is és vonal
kázással díszített a kétoldali tolldísz, amely felül 
sérült. Jól kivehető a korona elejét díszítő ureusz-
kígyó is. Osiris az uralkodói jelvényeket tartja ke
zében, jobbjában az ún. „korbácsot" (inkább légy
kergető, stilizált, művészi kivitelben), baljában az 
uralkodás hieroglif jegyét is képviselő kormány
pálcát. Az utóbbi is vonalkázással díszített. A szob
rocska belül üreges és az öntőmag látható (1. kép). 

A kisebb méretű szobrocskám.: 8,6 cm, ugyan
csak álló múmiaformájú Osirist ábrázol (55. 193. 
3.), de hiánytalansága mellett a töredékesnél sok
kal gyengébb kivitelben. Az erősen korrodált felü
let és a korona közepétől a szakállig húzódó repe
dés is hozzájárul ahhoz, hogy az arc alig vehető ki. 
Az atefkorona teteje sérült, a korona ureusz-kígyó-
jának csak körvonalai látszanak. Jobbkézben a 
„korbács", balkézben a kézfej alatt megtört vonalú 
uralkodói bot, egyaránt vonalkázással díszített. 
A lábfej alatt a szobrocska felerősítésére szolgáló 
csapszög van. Mindkét szobrocska az egyiptomi 
késői korból való és rendkívül értékes módon gaz
dagítja a hazai rómaikori egyiptomi kultuszemlé
kek eddig ismert anyagát.8 (2. kép). 

A dunai limesvonal mentén, illetve annak térsé
gében, és a császárkultusz székhelyén talált Osiris 
szobrocskáknak a római kultúrterülethez való tar-
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tozása nyilvánvaló. Éppen a két somlójenői szob
rocskának leihelye adhatott azonban kételkedésre 
némi alapot, mert a Dunántúli Középhegység, il
letve a Bakony által alkotott természetes határ
vonaltól nyugatra, a Somló aljában, földrajzilag 
látszólag elszigetelt területen fekszik a község. 

1. Osiris szobrocska töredéke. Bakonyi Múzeum, Veszprém 
Ltsz. 55. 193. 4. 

1. Bruchstück einer Osiris-Statuette. Bakony Museum, 
Veszprém Inv.-Nr. 55. 193. 4 

1. Fragment d'une statuet te d'Osiris. Veszprém, Musée du 
Bakony. № d'inv. 55. 193. 4. 

1. Фрагмент статуэтки Озириса. Баконьский музей, Веспрем 
Инв. № 55. 193. 4. 

A kérdést azonban egészen új megvilágításba he
lyezik a legújabb tüskevári leletek.9 

A tüskevári római település méreteit csak a kö
vetkező ásatások fogják tisztázni, azonban az ed
dig szórványosan előkerült pénz- és egyéb lelet
anyag is megerősíteni látszik azt a feltevést, hogy 
jelentős emlékanyagra lehet még számítani. A 
Veszprémi Megyei Múzeumi Igazgatóság megbízá
sából dr. Kiss Ákos 1963— 64-ben a Sásréti és a 
Kőhányási dűlőn végzett ásatást és két villa rus-
tica alapjait tárta fel.10 A Tüskevárral határos 
somlójenői területre is kiterjedt a római település. 
Az ún. Pénzesgödör környéki római szarkofáglelet 
valószínűvé teszi, hogy ezen a helyen kerülhetett 
elő az Ebenhöch által Kisjenő (Somlójenő) lelhely 
megjelöléssel nyilvántartott kis Osiris szobrocska 
is.11 

Amennyiben a somlójenői két egyiptomi eredetű 
szobrocska lelőhelyének a római településsel való 
kapcsolata a fentiek alapján kétségtelennek lát
szik, a pannóniai területen eddig talált Osiris szob
rocskák joggal vetik fel azt az érdekes problémát, 
hogy ezeknek provinciális viszonylatban elég gya
kori előfordulásukból vonható-e le bizonyos követ
keztetés ? 

Az erre adható igenlő választ a következő okfej
tés támasztja alá. A Bátaszéken, Tevelen és még 
egy tolnamegyei, de nem pontosan meghatározott 
lelhelyen, továbbá Ács-Vaspusztán, Sa variában és 
Somlójenőn talált Osiris szobrocskákkal szemben 
csak Brigetioból és Sa variából ismeretes Sarapis 
szobrocska, illetve ábrázolás magyarországi, pan
nóniai lelhelyről. A dunántúli területről viszont 
két jelentős, Sarapisnak szóló felajánlási felirat ke
rült elő eddig. A probléma mélyebbre ható mint 
első szemléletre látszik és részletes kidolgozása nem 
is tartozhat e dolgozat keretébe. A Somlójenőn elő
került Osiris szobrocskák is megerősítik azonban 
azt a feltevést, hogy a császárkori provinciális 
egyiptomi kultuszokban az ősi, Osirisra támasz
kodó egyiptomi túlvilági hit e vallás térfoglalásá
ban jelentős tényező maradt. Sarapisnak és Osiris-
nak a görög és rómaikori Egyiptomban játszott 
szerepére és egymáshoz való viszonyára sem térhe-
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2. Osiris szobrocska. Bakonyi Múzeum, Veszprém Ltsz. 55. 
193. 3. 

2. Osiris-Statuette. Bakony-Museum, Veszprém Inv.-Nr. 
55. 193. 3. 

2. Statuette d'Osiris. Veszprém, Musée du Bakony. № d'inv 
55. 193. 3. 

2. Статуэтка Озириса. Баконьский музей, Веспрем. Инв. № 
55. 193. 3. 

tünk ki, csak a provinciális egyiptomi kultuszok 
viszonylatában kívánjuk a kérdést felvetni.12 Dön
tő szempontnak számít ugyanis az a körülmény, 
hogy a pompei egyiptomi kultuszanyagnak eddig 
legteljesebb publikációja13 alapján elég hiteles ké
pet alkothatunk az itáliai egyiptomi kultuszok kez
deti állapotáról. Az említett anyagnak közzététele 
az odatelepült lakosság minden rétegében a felté
telezettnél is sokkal nagyobb elterjedést bizonyít. 
Ugyanakkor feltűnő, hogy Sarapis mellett az 
Osiris mítosz ábrázolása is szerepel falfestményen, 
ugyanakkor azonban egyetlen Osiris szobrocska 
sem ismeretes a bemutatható leletanyagban. 

A példaként vett két terület: Itália és egy pro
vincia, továbbá a két különböző időpont : az egyik 
az egyiptomi kultusz itáliai elterjedésének első sza
kasza, a másik a provinciákat uralmuk alatt tartó., 
a keleti kultuszokat támogató császárok alatt az 
egyiptomi kultuszok virágkora, elég nagy különb
ségekre utal, de a kultusztartalom lényegét nem 
érintette. A pompei és a pannóniai területen a 
kultusz szobrocskák elterjedéséből levonható kö
vetkeztetés egy olyan különbségre utal, amely első
sorban Sarapis szerepkörének változott értékelésé
ből fakad. Kétségtelennek látszik az is, hogy az 
augusztusi időket követő egyre nehezebb társadalmi 
helyzet is befolyásolhatta a varázslatos egyiptomi 
eszmék és túlvilági hit egyre erőteljesebb hatását 
a római világra. Sarapis egyre inkább a Soter szerep
körét veszi át; a provinciákban elsősorban a ka
tonai elemhez kapcsolódik tisztelete.14 A görög-
makedon korban a Sarapis mögött látszólag hát
térbe szoruló Osiris, a provinciákban az egyiptomi 
kultuszoknak virágkorát jelentő időszakában, — a 
felajánlási, vagy halotti mellékletként szereplő 
szobrocskák tanúsága szerint — újra átveszi hatal
mát abban a túlvilági birodalomban, amelybe ak
koriban már nemcsak az egyiptomiak, hanem az 
Imperium más területein lakó Isis-hívők is be sze
rettek volna jutni. 

Wessetzky Vilmos 
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Die zwei Osirisstatuetten von Somlójenő 

Im Jahrbuch 1888/89 des Gymnasiums von Győr 
kommen zwei Osirisstatuetten mit dem Fundort 
Kisjenő (Komitat Veszprém) als Neuerwerbe des 
sog. archäologischen Museums der Schule vor. Die 
beiden ägyptischen Kunstwerke bilden einen in
teressanten Beitrag zu den ägyptischen Kultdenk
mälern des römerzeitlichen Pannoniens. Fraglich 
war jedoch ob, in Unkenntnis der näheren Fund
umstände die bis dahin als römische Kolonie nicht 
bekannte, westlich vom Bakonygebirge gelegene 
Ortschaft als authentischer Fundort betrachtet 
werden kann. (Der Name Kisjenő wurde inzwi
schen auf Somlójenő abgeändert.) Die diesbezüg
lichen Nachforschungen wurden durch den Um
stand erschwert, dass während oder nach dem 
zweiten Weltkrieg die beiden Statuetten ver
schwunden waren. Eingehende, in Győr unter
nommene Forschungen bleiben auch erfolglos, und 
so mussten die beiden Statuetten auch in der letzten 
zusammenfassenden Arbeit über die in Ungarn 
auffindbaren ägyptischen Kultdenkmäler (V. Wes-
setzky: Die ägyptischen Kulte zur Römerzeit in 
Ungarn, Leiden, 1961) als verloren bezeichnet wer
den. Die beiden Statuetten sind nun unverhofft im 
Museum von Veszprém zum Vorschein gekommen. 
Ihre Identifizierung wurde durch die kurze aber 
charakteristische Beschreibung des Jahrbuchs 
1888/89. des Gymnasiums und den Umstand er
möglicht, dass eine Aufnahme gerade des beschä
digten Exemplars im Jahrbuch 1933—34. dessel
ben Gymnasiums veröffentlicht worden ist, wo 
auch die Beschreibung mit der des Jahrbuchs von 
vor nahezu fünfzig Jahren übereinstimmte. 

Das beschädigte Exemplar hat eine Höhe von 
9,6 cm und stellt Osiris als stehende Mumie, also 
in der gewohnten Weise, dar. In dem ausgehöhlten 
Innern ist der Gusskern erkennbar. Diese verhält-
nissmässig schön geformte, beschädigte, so wie die 
andere, kleinere Statuette von primitiverer Ausfüh
rung (Gr. 8,6 cm) und mit ziemlich korrodierter 
Oberfläche sind Werke aus der ägyptischen Spät
zeit. 

Nach wie vor ungewiss bleibt jedoch die Authen
tizität des Fundortes. Die im letzten Jahr zu Tüs
kevár unternommenen Ausgrabungen sollten dann 
ein unerwartetes Ergebnis bringen. Tüskevár und 
Somlójenő sind nämlich benachbart und die jüng
sten Ausgrabungen haben zwei römische villa rus-
tica ans Tageslicht gefördert. (Bericht über die 
Ausgrabungen an das Bakonyi Museum in Veszp
rém von Dr. Ákos Kiss.) Das Vorhandensein der 
nur vermuteten römischen Siedlung wurde hiedurch 
genügend bestätigt und auf Grund der bisherigen 
Ergebnisse kann mit weiteren reichen Funden ge
rechnet werden. An der Grenze Tüskevár—Somló
jenő, an der Stelle des sog. Pénzesgödör (Geld
grube) sind zwei Sarkophage gefunden worden. 
(Für die Details der Ausgrabungen bin ich ausser 
deren Leiter noch Herrn Pfarrer István Molnár 
verbunden) ein Umstand der es vielleicht ermög
licht, diese Stelle als Fundort der beiden Osiris
statuetten zu betrachten. (Die beiden Statuetten 
sind übrigens seinerzeit als Geschenk eines für 
Kunstgeschichte und Archäologie interessierten 
Abtes nach Győr gesandt worden.) 

Das verhältnissmässig sehr reich zu nennende 
Material der auf ungarischem Boden gefundenen 
Osirisstatuetten, deren Zahl durch die zwei Sta
tuetten von Somlójenő noch erhöht wurde, wirft 
ein sehr interessantes Problem auf. Während auf 
diesem Gebiet nur zwei Sarapisstatuetten bekannt 
sind, hat man längs des Donaulimes, ja sogar in
nerhalb desselben, sodann am Sitz des Kaiserkul
tes und, mit dem Fund von Somlójenő, auch im 
Inneren des Gebietes von Transdanubien, Osiris
statuetten entdeckt. Im Vergleich mit dem auf rö
mischem Gebiet bisher für das vollständigste gel
tenden Material der ägyptischen Kulte (V. Tran 
Tarn Tinh: Pompéi) kann man sofort die Feststel
lung machen, dass unter den in römischer Zeit hier 
in den Provinzen verehrten Göttern Osiris sich 
einer an den Kultgegenständen abzumessenden 
Beliebtheit erfreute. Gleichzeitig mit der Verände
rung des Charakters des immer häufiger als Soter 
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auftretenden und gerade deshalb hauptsächlich 
vom Militär bevorzugten Sarapis, scheint der in 
den Provinzen immer s tärker werdende ägyptische 
Kul t zu dem sich im Her rn der Unterwelt verkör
pernden, in der Glaubenswelt der Ägypter die Un-
vergänglichkeit symbolisierenden, mumienförmi-

1 Értesítő a Pannonhalmi Sz.-Benedek-Rend Győri 
Főgymnasiumáról az 1888—89. iskolai év végén. 
Győr, 1889, 136. 

2 Dr. Bedy Vince : A győri székeskáptalan története. 
Győregyházmegye múltjából. I I I . sz. Győr, 1938. 
484 — 485. Ebenhöch Ferenc egyházművészetet taní
tot t a teológiai főiskolán. Régészeti cikkei is jelen
tek meg. Gyűjteményét a Nemzeti Múzeumnak aján
dékozta. 1889-ben, a két somlójenői Osiris szobrocs
kának a Győri Gimnázium Régiségtára részére való 
átadása után hunyt el. 

3 A két szobrocska lelet-körülményeiről többet nem 
tudunk, de már a 2. jegyzetben foglaltak alapján 
Ebenhöch személye és régészeti érdeklődése bizo
nyos garanciával szolgál a lelőhelyre vonatkozólag. 

4 A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend Győri Kato
likus Czuczor Gergely Gimnáziumának Értesítője az 
1933-34. iskolai évről. Győr, 1934, 3 - 1 9 . A két 
Osiris szobrocskáról pag. 7 — 8 ; az egyik fényképe az 
1. táblán. 

5 Dr. Bay Ferenc: Riport a láthatatlan múzeumról. 
Győr, 1939. 1 - 10. A kép az 1. oldalon. 

6 1. a 4. jegyzetet. 
' V. Wessetzky: Die ägyptischen Kulte zur Römer

zeit in Ungarn. Études Préliminaires aux Religions 
Orientales dans l'Empire Romain, I. Leiden, 1961, 
46, 3. jegyzet. 

8 A Veszprémi Bakonyi Múzeum még egy Osiris szob
rocskát őriz, amelyet ugyanitt tesz közzé Pető 
Mária: „A Pej ácsé vies-gyűjtemény Osiris szobrocs
kája." E dolgozatban utal a helyi leletként való fel
tételezés lehetőségeire. Ezzel kapcsolatban a ma-
gyaországi rómaikori egyiptomi kultuszemlékek lei-
helyét feltüntető térképen megjelölte az Osiris szob
rocskák előfordulási helyét. Következő fejtegeté
seinkhez ugyanez a térképvázlat szolgál alapul. 

9 Hálás köszönettel tartozom az ezzel kapcsolatos, 
több oldalról nyújtott kollegiális segítségért. Eri 
István hívta fel figyelmemet a tüskevári területnek 

gen, also dem ursprünglich-ägyptischen Osiris zu
rückkehren zu wollen. 

Einer späteren Untersuchung dürfte es vorbe
halten bleiben den sozialen Hintergrund dieser in 
der Römerzeit und bereits in der Ptolemäerzeit 
auffindbaren Auffassung aufzuklären. 

Vilmos Wessetzky 

az Osiris szobrocskákkal is kapcsolatba hozható új 
feltárási eredményeire. 1964. év végén, helyszíni ki
szállással jártam be a terepet Molnár István tüske
vári esperes-plébános vezetésével, aki fáradhatatlan 
energiával — többek közt helytörténeti kiállítás 
létesítésével — gyűjti a múlt emlékeit és tartja ébren 
e vidék prehistorikus, római és középkori emlék-
anyagának megbecsülését. Az erdős hegységek közt 
átvezető völgynek, a bortermelésre alkalmas, sőt 
kiváló hegyoldalaknak, a viszonylagos védettséget 
is nyújtó földrajzi fekvésnek az előnyeit ismerte fel 
a római település is, amelynek nyomai már az első, 
1963 — 64. évi ásatásnál is feltárultak, igazolva Mol
nár István és a múzeumi szakemberek feltevéseit. 

10 A jelentések a Veszprémi Megyei Múzeumi Igazga
tóságon. Ez alkalommal fejezem ki köszönetemet 
dr. Kiss Ákosnak, aki szakszerű felvilágosításaival 
nagy segítségemre volt. Az ásatási eredmények rész
letezése nem tartozhat e dolgozat keretébe, azonban 
a település feltárásának első ásatási eredményei is 
kellő alapot adnak a tárgyalt egyiptomi kultusztár
gyak helyi értékeléséhez. 

11 A fenti helytörténeti adatokat Molnár István espe
res-plébános volt szíves velem közölni. 

12 Nem térhetünk ki a Sarapis-, illetve Osiris-kultusz 
elterjedésének részletezésére sem; a késői kori elkép
zelésekből egyetlen jelenségre utalunk, ami a két 
istenfogalom megkülönböztetésére jellemző: Sara-
pist a nappal, Osirist a holddal azonosították. Vö. 
Tran Tam Tinh : Essai sur le culte d'Isis à Pompéi. 
Paris, 1964, 72, 8. jegyz. es 84, 6. jegyz. Osiris, 
mint holdisten elképzelésre 1. H. Kees: Totenglau
ben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter. 
Berlin, 1956. 144-146. 

13 Tran Tam Tinhnak az előző jegyzetben idézett 
műve a pompei egyiptomi kultuszoknak corpus-
szerű feldolgozását adja a vallástörténeti értéke
lés mellett. 

14 A probléma felvetését és a Sarapis-feliratok ismer
tetését 1. Wessetzky id. m. 51 — 52. 
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Deux statuettes d'Osiris provenant de Somlójenő conservées au Musée du Bakony 

L'auteur étudie deux s ta tuet tes qui sont entrées, 
en 1888, dans la collection d 'antiques du lycée de 
Győr, et qui réapparurent , après un temps assez 
long, au Musée du Bakony. Près de Somlójenő, leur 
site, les fouilles effectuées en 1963—64 ont mis au 
jour, à Tüskevár, les restes de deux villae rusticae 
appar tenant à un établissement romain. On connaît 
aussi le cimetière de cet établissement, ainsi les deux 

Автор описывает две статуэтки, которые поступили 
в 1888 году в археологический кабинет дьёрской гим
назии, затем были в течение долгого времени в не
известном месте, и вновь появились в веспремском 
Баконьском музее. Вблизи их места нахождения, 
села Шомлоенё, раскопками 1963—1964 годов в селе 
Тюшкевар были открыты части римского населен
ного пункта (две ,,вилла рустика"). Нам известно и 
кладбище этого римского места, и таким образом 

stauet tes d'Osiris peuvent être authent iquement 
rat tachées à cet endroit . 

Les s ta tuet tes trouvées à Somlójenő corroborent 
elles aussi la supposition selon laquelle dans le culte 
égyptien provincial de l 'époque impériale la cro
yance ancestrâle égyptienne de l 'autre monde, re
posant sur Osiris, est restée un facteur impor tan t 
dans la pénétrat ion de cette religion. 

Vilmos Wessetzhy 

обе статуэтки Озириса можно с уверенностью свя
зать с этим местом. 

Найденные в с. Шомлоенё статуэтки в свою очередь 
поддерживают то предположение, что провинциаль
ные египетские культы эпохи цесарей посвятили ве
рованию в тот свет большое место, основываясь на 
вере в Озириса, и это означало в распространии дан
ного культа значительную опорную точку. 

Вилмош Вешецки 
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