
Az egyiptomi kultuszemlékek jelentősége 
Veszprém megyében 

A Pannónia történetének sajátos színezetet adó keleti 
kultuszok és a nagyszámú lelettel jelentkező és ezért 
különösen fontos császárkori egyiptomi kultuszok 
emlékanyagának legnagyobb és meghatározó része 
szükségképpen a rómaiak által megszállt területre esik.1 

Bár a Vas megyei savariai Isis-szentély a legjelentősebb 
kultusz építmény, és a legművészibb kultusztárgyat, 
az egyiptomi isteneket ábrázoló egyedi kancsót Sopron 
megye területén találták, továbbá Savaria mellett 
Aquincum az egyiptomi kultuszoknak másik pannóniai 
központja, mégis, a kultuszok szélesebbkörű értékelése 
és az ehhez kapcsolódó problémafelvetések szempont
jából a Veszprém megyében eddig előkerült egyiptomi 
régészeti anyag a legfontosabb. Négy különböző jellegű 
kultuszemlék oly problémákat vet fel, amelyekre vég
leges választ minden esetben még ma sem adhatunk, 
de provinciális és általános kultúrtörténeti szempont
ból is igen jelentős feladatot képeznek. 

A legjelentősebb, egyben a legproblematikusabb 
anyagot a Balaton partján előkerült kőemlék jelenti. 
1959-ben a Balatonszabadi Üdülő strandján, a hullám
verés ellen védő kőtömbök közül kerülhetett a partmenti 
sekélyebb vízbe az a két darabból álló, ábrázolásokat 
mutató, háromnegyed méter magas kő, amelyet elő
ször római tárgyú leletnek, majd Alföldy Géza egyip
tomi emléknek határozott meg.2 A Leideni Múzeum 
Egyiptomi Osztálya vezetőjének, az éppen hazánkban 
tartózkodó B. H. Strickernek jelenlétében még a hely
színen vizsgálhattam meg a páratlan leletet. A két részre 
tört kőtömb összeállítva az Egyiptomban az óbirodalom 
óta ismert oltárkőnek alul-felül szélesedő formáját 
mutatta. Már egymagában ez is felkelthette az érdeklő
dést, amit méginkább fokozott az a körülmény, hogy a 
kőzettani vizsgálat alapján kétségtelenül helyi, Balaton
felvidéki készítménnyel állunk szemben. A kőnek a 
Balaton déli partjára való kerülését az a helyszínen kapott 
közlés magyarázza, hogy a partsáv megerősítésére szol
gáló kőtömböket Badacsonyból szállították át. Az em
lített kőzettani vizsgálat is ezt a lehetőséget erősítette meg. 

Az oltárkőre vésett valódi és álhieroglifek vizsgálata 
jelen ismertetésünk keretén kívül esik, azonban fog
lalkoznunk kell az ábrázolásokkal, amelyek az Egyip
tomon kívüli egyiptomi kultuszok egy nagyon értékes 
emlékévé avatják az oltárt. A középen eltört kő hi
ányzó részecskéi ellenére is jól kivehető a trónon ülő 
Osiris alakja.fi. kép a)) Harachte áll előtte római or-
nátusban, a fején napkoronggal (1. képb)) A harma
dik egyiptomi isten az ugyancsak római ruhában, de 

sakál-, illetve kutyafejjel ábrázolt Anubis hátranézve 
mintegy visszatekint istentársaira. (1. kép c)) Az egyip
tomi hitvilágban az elhunyt túlvilági kísérőjeként sze
replő Anubisnak visszafordított fejjel való megjeleníté
se nem szokatlan. Egyedülálló azonban egy oltárkő dí
szítő, egyben kultikus tartalmú ábrázolásán. Visszate
kintő fejjel van ábrázolva pl. a savariai reliefen is a 
Sothis kutya.3 (Másutt ugyanebben a jelenetben előre 
nézve is szerepel.)4 A visszatekintő sakál- vagy kutyafej 
hieroglifjelként is szerepel az egyiptomi írásban és ez 
a körülmény ábrázolásunkat a magyarországi egyipto
mi kultuszemlékek egy jelentős témaköréhez csatolja. 
A késői korban a hátratekintő sakálnak mint hieroglif 
jelnek „húzni", „vonni" alapjelentése mellett5 „vizet
folyatni" értelmezése is van.6 Egyiptom életében a ter
més biztosítására mindmáig, a római hódítás után azon
ban magára Rómára nézve is döntő jelentőségű volt a 
Nílusáradás megjelenése és kellő magassága. A csilla
gászati évkezdetet jelentő Sothis, azaz Sirius csillag heli-
akus felkelése viszont — mint ismeretes—a Nílusáradás 
kezdetével esik egybe. Ezzel magyarázható a Kutya csil
lagképben megjelenő Sothis csillagnak istennőként való 
megszemélyesítése és kutyán ülve való ábrázolása. 
Sothist Isisszel is azonosíttták, aki a kezében tartott 
szisztrummal az életet jelentő áradást indítja meg. 
Ugyanezt a gondolatot képviseli a visszafordított fejű 
sakál vagy kutya ábrázolása is.7 A Nílusáradást előhívó, 
illetve az újévvel kapcsolatos istenek alakjai és jelképei 
a savariai Iseum és az egyedi kancsó ábrázolásain is
métlődve jelennek meg. A kutyán ülő Isis-Sothisnak, 
mint a Nílusáradást, egyben az évkezdetet is jelképező 
istennek kutyán ülő alakját legutóbb egy barbaricumi 
gyűrű-leleten felismerni vélte és ismertette Thomas Edit.8 

Az annum novum faustum felicem egyik fontos ténye
zője Róma számára is a Nílusáradás volt. A szóban
forgó hieroglif jelnek azonban még egy, átvitt értelmű, 
kultikus jelentése is volt, ami által a halál gondolatá
ban az életet jelentő Osiris hitnek a kifejezője is lett. 
Az Osirisból halála után eltávozó víz szójeleként9 

ugyanezt a Nílusvízzel is azonosították.10 A földi élet 
fenntartásához nélkülözhetetlen elemnek és az Osirisszé 
válás formájában a túlvilági életet ígérő Osiris hitnek 
legfőbb jelképei képezik így a provinciális mestertől 
származó, bizonyára egy magánszentély kultusztárgyát 
képező oltárkőnek ábrázolásait. 

Ha nem is ilyen egyiptomi szentélyben, de a római 
Istenek társaságában képzelhetjük el azt a sajnos azóta 
elveszett Hermes-Thot szobrocskát, amelyet fenék-
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Balatonszabadi, oltárkő 
a) trónon ülő Osiris, 
b) Harachte, 
c) Anubis ábrázolásával. 
Balatonszabadi: Altarstein 
a) mit Figur Osiris auf Throngestühl, 
b) mit Harachte-Figur, 
c) mit Anubis-Figur. 

1. Pierre sacrée de Balatonszabadi, représentant 
a) Osiris assis sur le trône, 
b) la figure de Harachté, 
c) la figure d'Anubis. 

1. Камень от алтаря из Балатонсабади 
а) с изображением сидящего Осириса 
б) с изображением Харахте 
в) с изображением Анубия 

pusztai leletként Hekler Antal ismertetett.11 A Hermes-
Thot ábrázolások nehéz problémába torkollnak abban 
az esetben, ha különösebb ismertetőjel, pl. papirusz
tekercs, vagy ibisz madár nem jelzi a Thot jelleget. 
További kutatást igényel még, hogy mennyiben jelent
hetett az antikvitás számára egyiptomi istenséget is a 
klasszikus interpretálásban, de a fejen tollal történő 
Hermes ábrázolása. Hekler sajnos nem közölt képet az 
említett szobrocskáról. 

Az egyiptomi kultuszoknak a néprétegek szempontjá
ból való elterjedése kérdésében is sajátos és jelentős le
lettel szolgált Veszprém megye római emlékanyaga. 
A Thomas Edit által publikált12 Gyulafirátót-pogány-
telki ólomszobrocskák két érdekes lehetőséget vetnek fel : 
a szegényebb, alsó néprétegek kultuszigényét szolgál
ták-e, vagy az ólomnak sajátos szerepe, mágikus erejű
nek vélt hatása feltételezhető-e? A publikáló által fel
vetett kérdésnek, a szobrocskák közt levő két Isis-
Fortuna esetében egy legutóbbi váratlan lelet az előző 
felvetést látszik erősíteni. Ordason, Dunakömlőddel 
szemben a Dunaparton került elő három kis Osiris 

szobrocska. Kidolgozásuk annyira egyszerű, művészi
leg annyira értéktelen, hogy bármi legyen is odakerü-
lésük oka, bizonyosan igénytelen, szegényebb emberek 
számára készült és került aztán a limesszel határos 
barbaricumi partra. (2. kép.) 

Az Osiris szobrocskák pannóniai viszonylag gyakori 
előfordulásának problémájával más alkalommal fog
lalkoztunk.13 Egész röviden utalunk csak arra, hogy az 
egyiptomi istenek római diadalmas térhódításának okai 
elsősorban a kor társadalmi viszonyaiban keresendők. 
A sors, — hozzáfűzhetjük: a széles tömegek számára 
igen nehéz sors — felett is álló Isisbe vetett hit14 erősebb 
volt, mint a megmerevedett és hitelében is meggyöngült 
római istenvilág hatóereje. A földi élet bajai, veszedel
mei ellen Isis mellett Serapishoz folyamodtak a gyógyu
lást remélő betegek, a halálveszélynek kitett katonák, 
a birodalom élén álló császár üdvéért könyörgő tiszt
viselők. Az egyiptomi vallásnak a római hitvilággal 
szemben, — éppen e válságos időkben — legfőbb elő
nyét azonban a túlvilági gondtalan életnek, sőt az Osi-
risszé, istenkirállyá válásnak a reménye jelentette. 
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2. Ordasi Osiris szobrocskák. 

2. Osiris-Kleinplastiken (Fundort: Ordas). 

2. Statuettes d'Osiris du village Ordas. 

2. Ордашские статуэтки-изображения Осириса. 

A napistennel is azonosított, görög-római ornátusban 
megjelenő Serapis mellett ezért terjedt el szélesebb kör
ben az eredeti múmia alakban ábrázolt Osirisbe vetett 
hit. Ennek bizonyítékai a Pannóniában szép számmal 
előkerült Osiris szobrocskák. Nemcsak a kultuszköz
pontokban, vagy a limesvonal mentén, hanem minde
nütt, ahol római település volt, található, vagy leletként 
várható ennek emlékét őrző gondos, vagy egyszerűbb 
kivitelű példánya. Ennek egyik legékesebb bizonyítékául 
a Bakony, illetve Somló aljában talált két Osiris szob
rocska szolgál, melyeket a Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményeiben publikáltam.15 

Wessetzky Vilmos 
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Die Bedeutung ägyptischer 
Devotionalienfunde 

auf dem Gebiet des Komitats Veszprém 

Der größte und entscheidendste Teil von Objektfunden 
aus der Zeit der für die Geschichte Pannoniens so eigenartig 
bezeichnenden Ostkulte sowie des aus der römischen Kaiser
zeit überkommenen besonders reichhaltigen Fundmaterials 
ägyptischer Kulte kam ganz selbstverständlich aus dem Boden 
des römischen Siedlungsbereichs in Pannonién zum Vorschein. 
Vom Gesichtspunkt der Bewertung der Kulte ist und bleibt 
jedenfalls das bisher aus dem Boden des Komitats Veszprém 
gehobene Fundmaterial das wichtigste, wenn sich auch das 
bedeutsamste bauliche Kultdenkmal, das Isis-Heiligtum von 
Savaria, auf dem Boden des Komitats Vas befindet und das 
bisher künstlerisch hochwertigste Kultobjekt, der Krug von 
Egyed mit der Darstellung ägyptischer Gottheiten, aus dem 
Boden des benachbarten Komitats Sopron stammt. Es soll 
in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden, daß neben 
Savaria, dem heutigen Szombathely, auch die im Norden von 
Budapest gelegene römische Lagerfestung Aquincum die 
andere zentrale Fundstätte ägyptischer Devotionalien ist. 

Vier solche unterschiedliche Kultobjektgruppen sind der 
Ausgangspunkt zu ebensoviel Fragestellungen. Wenn auch 
vorläufig eine endgültige Beantwortung dieser vier Probleme 
nicht gut möglich ist, so beinhalten sie allenfalls die grund
legende Thematik für alle Lösungsversuche. 

Das wichtigste, aber auch am schwersten zu lösen scheinen
de Problem ist jenes des ägyptischen Altarsteins, der in Bala
tonszabadi zum Vorschein gekommen ist. Nach den ver
fügbaren Daten soll dieser Fund aus der Gegend von Bada
csony nach dem jenseitigen Balatonufer geraten sein. Klar 
erscheinen auf dem Stein die Gestalten der Gottheit Osiris 
auf einem Throngestühl, des Licht- und Sonnengottes Horos 
sowie des Gottes Anubis, ursprüngMch mit Schakalskopf, 
aber zur Römerzeit auch mit Hundekopf dargestellti. Im 
pannonischen Fundmaterial kann diese letztere Anubis-
Darstellung etwa als einzigartiger Hinweis aufgefaßt werden 
auf die Sothis- (Hundestern)- Periode mit dem Bild eines 
rückblickenden Hundes. Ansonsten ist der rückblickende 
Schakal der Ägypter als Hieroglyphe auch gleichbedeutend 
mit dem Begriff „Wasserspender" und kann derart Hinweis 

Il est d'une nécessité évidente que la partie la plus grande 
et la plus caractéristique des monuments des cultes orien
taux — qui prêtent un air particulier à l'histoire de Pannonié 
— se trouve sur les territoires habités par les Romains. 
C'est le cas, naturellement, des monuments des cultes égyp
tiens de l'Empire dont le matériel vu sa richesse est d'une 
importance primordiale. Bien que le sanctuaire d'Isis de 
Savaria, dans le département de Vas soit l'édifice cultuel le 
plus remarquable, et que l'objet cultuel le plus important — 
l'aiguière d'Egyed — représentant les dieux d'Egypte soit 
retrouvé dans le sol du département de Sopron, et qu'Aquin
cum soit à côté de Savaria l'autre centre important des cultes 
égyptiens en Pannonié, pourtant du point de vue de l'éva-

sein auf die jahreszeitlich bedingten Nilüberschwemmungen. 
Man geht also wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß in 
der Gegend von Badacsony im Balaton-Oberland, auf dem 
römisch besiedelten Teil, ein ägyptisches Privatheiligtum ge
wesen sein mag. 

Wenn schon nicht ein solches Heiligtum, so doch eine 
Art römischer Götterwelt mag sich in unserer Vorstellung 
auf dem Fundort Fenékpuszta der seither leider verscholle
nen Kleinplastik des griechisch-ägyptischen Gottes Hermes-
Thot abzeichnen. Die Darstellung dieser Gottheit erweist 
sich als ein recht heikles Problem, wenn durch Papyrusrollen 
oder den Vogel Ibis nicht auf den Thot-Charakter hingewie
sen wird. Ob ein Federsymbol am Gotteshaupt hinreichend 
ist, — soll vorläufig dahingestellt bleiben. Im gegebenen Fall 
tut man aber gut daran, wenn man Prof. Heklers Beschrei
bung der Kleinplastik nur mit Vorbehalt gelten läßt. 

Eigenartig ist auch die dritte Gruppe in der Reihe der 
Kultobjektfundstücke. Die von Edit Thomas beschriebenen, 
aus Blei gegossenen Kleinplastiken (Fundort: Gyulafirátót-
Pogánytelek) lassen zwei interessante Möglichkeiten offen. 
Einmal, ob die beiden Isis-Fortuna Kleinplastiken für die 
Kultbedürfnisse der niedrigeren, also auch ärmeren Volks
schichten bestimmt waren? In diesem Fall würde nämlich die 
Annahme eine bedeutsame Bestätigung finden, daß dieser 
Kult in Pannonién weiterverbreitet war. Oder aber mag es 
sich hierbei um eine Art vom Werkstoff Blei ausgehende spe
zifische, magische Wirkung handeln, wie z. B. im Falle der 
in Ägypten ausnahmsweise aus Eisen gefertigten Amulette? 

Vom vierten Fundort im Bakony-Gebirge stammen zwei 
Osiris-Kleinplastiken, über die ich jüngst bereits berichten 
konnte. Diese bestätigen die Vorstellung, daß in Pannonién 
überall mit ägyptischen Kultobjektfunden gerechnet werden 
kann, wo geeignete Verkehrswege oder günstige Anbauver
hältnisse (z. B. Weinbau) das Entstehen römischer Nieder
lassungen ermöglichten. Die Tatsache, daß sich unter diesen 
Fundstücken auffallend viele Osiris-Kleinplastiken befinden, 
beweist, daß die Verehrung der Gottheiten viel verbreiteter 
war, als gewöhnlich angenommen. 

Vilmos Wessetzky 

luation des cultes, c'est le matériel archéologique découvert 
dans le département de Veszprém qui est le plus remarquable. 
Quatre monuments cultuels de caractères différents posent 
quatre problèmes. Même si actuellement nous ne pouvons 
encore donner de réponses satisfaisantes à ces questions, ce 
sont ces monuments qui constituent le matériel primordial 
des problèmes qui attendent leur solution. 

Le premier et le plus problématique de ces monuments est 
la pierre sacrée retrouvée à Balatonszabadi qui — selon les 
données dont nous disposons — y fut transportée de Bada
csony, de l'autre bord du lac. Sur la pierre on reconnaît faci
lement les figures d'Osiris assis sur le trône, d'Horus au dis
que du soleil et d'Anubis à la tête de chacal, c'est-à-dire, dans 

L'importance des monuments du culte 
égyptien dans le département de Veszprém 
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la représentation de l'époque romaine, à la tête de chien. Cet
te représentation d'Anubis peut constituer dans le matériel 
provincial l'indication unique à la figure cynocéphale tour
nant la tête en arrière de la représentation de Sothis. Car le 
chacal regardant derrière, comme hiéroglyphe a aussi la 
signification „faire couler de l'eau", et est en rapport évident 
avec le commencement de l'innondation du Nil. Sur le terri
toire habité de Romains du haut pays de Balaton nous 
devons supposer l'existence d'un sanctuaire privé d'un Egyp
tien aux environs de Badacsony. 

On peut s'imaginer, sinon un tel sanctuaire, au moins un 
assemblement des dieux romains à Fenékpuszta, au site où 
la statuette Hermès-Thot, malheuresement disparue, fut 
retrouvée. Les représentations d' Hermes-Thot posent de 
difficiles problèmes dans les cas où aucun attribut — un 
rouleau de papyrus, un ibis p. ex. — n'affirme le caractère 
Thot ; la plume sur la tête suffit -elle sous ce rapport, voilà une 
question qui demande des études ultérieures. Dans ce cas la 
pescription de la statuette que nous devons à Hekler n'est 
pas probante. 

Определенная — и наибольшая —• часть египетских 
культовых памятников падает на территорию, которую 
населяли римляне. Этот богатый материал вносит в 
историю Паннонии характерный восточний колорит. 
Хотя наиболее значительное культовое сооружение 
•— саварийский храм Изиды — находится в комитате 
Ваш, наиболее искусно исполненный культовый пред
мет — эдьедский кувшин с изображениями египетских 
богов — был найден на территории комитата Шопрон, 
а Аквинкум, расположенный рядом с Саварией, явля
ется вторым египетским культовым центром в Панно
нии, — с точки зрения изучения культов все же наиболее 
важным является археологический материал, до насто
ящего времени найденный в комитате Веспрем. Четыре 
различных культовых памятника ставят четыре разные 
проблемы. Хотя мы теперь еще не можем дать на них 
окончательного ответа, археологические находки, име
ющиеся в нашем распоряжении, содержат основной ма
териал для их разрешения. 

Самым значительным, а вместе с тем и самым проб
лематичным является найденный в Балатонсабади ка
мень — часть египетского алтаря, который, согласно 
имеюшимся данным, попал сюда с противоположного 
берега — из Бадачоня. На камне можно хорошо разли
чить фигуру восседающего на троне Осириса, Гора в 
ореоле солнечных лучей и бородатого Анубия, имею
щего, согласно изображениям римского периода, го
лову собаки. Последнее — изображение Анубия, может 
быть единственной из провинциального материала 
ссылкой на фигуру смотрящей назад собаки по Сотису. 
Изображение повернутой назад бороды, как иероглиф, 
имеет значение «лить воду», что, очевидно, имеет связь 
с началом разлива Нила. Можно предположить, что в 
районе Бадачоня, в свое время населенного римлянами, 
находился частный египетский храм. 

Le troisième groupe de monuments cultuels ont de nou
veau du caractère particulier. Les statuettes en plomb de 
Gyulafirátót-Pogánytelek — publiées par Edit Thomas — 
permettent deux possibilités intéressantes: les deux statuet
tes Isis-Fortune servaient-elles les exigences cultuelles des 
couches inférieures, pauvres de la population—car en ce cas 
l'hypothèse de la vaste pénétration de ce culte serait bien ap
puyée — ou doit-on attribuer au plomb un rôle spécial, de 
l'effet magique comme p. ex. en Egypte dans le cas des amu
lettes fabriquées exceptionnellement en fer ? 

Le quatrième site est la contrée de Bakony, avec deux 
statuettes d'Osiris dont j'ai rendu compte récemment. Elles 
appuient l'hypothèse d'après laquelle on peut s'attendre en 
Pannonié à la découverte de monuments culturels égyptiens 
partout où le réseau routier ou le sol fertile (viniculture 
permettaient la fondation d'une colonie romaine. Le chiffre 
proportionnel relativement élevé des statuettes Isis peut té
moigner de la pénétration plus profonde de ces cultes que 
l'on n'ait supposé auparavant. 

Vilmos Wessetzky 

Возможно также, что там и не было такого храма. 
Во всяком случае, можно предположить существование в 
этом месте изображений, сходных с фенекпустайской 
статуйкой, к сожалению, утерянной, изображающей 
Гермеса-Тота. Расшифровка (Гермес — Тот?) пред
ставляла бы трудную проблему, если бы определенные 
признаки, как например, сверток папируса или изобра
жение ибиса, не указывали бы, что это египетский бог 
Тот. Достаточно ли для этого утверждения наличие на 
голове божества птичьего пера — покажут дальнейшие 
исследования. В данном случае описание статуйки, дан
ное Хеклером, не может быть решающим. 

Третья группа египетских культовых памятников 
опять имеет своеобразные черты. Эдит Томаш опубли
ковала описание свинцовых статуэток, найденных в 
Дьюлафиратоте Поганьтелеке. Это опять-таки поста
вило два вопроса: служили ли две статуйки Изиды-
Фортуны для культовых целей у низших слоев населе
ния (в таком случае подтвердилось бы предположение 
о широком распространении культа) или же надо пред
полагать, что свинец тут играет другую роль — роль 
магического воздействия, как например, в случае с 
железными амулетами в Египте. 

Четвертое место находок — окрестности Баконя, где 
были найдены две статуйки, изображающие Осириса, о 
которых в последнее время я имел случай сделать со
общение. Находка эта подтверждает предположение, 
что везде, где наличие приемлемых дорог или условий 
для земледелия (виноделия) делает возможным римские 
поселения, там на территории Паннонии мы всегда 
можем рассчитывать на наличие египетских культовых 
памятников. Среди этих памятников наиболее частыми 
являются изображения Осириса, что свидетельствует о 
том, чго внедрение египетского культа Осириса было 
более глубоким, чем это предполагалось ранее. 

Вильмош Вешшетски 
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