
NAGY LAJOS f 

ÜVEGSERLEG HÁLÓS DÍSZÍTÉS UTÁNZATÁVAL 
A BUDAKALÁSZI ŐRTORONYBÓL 

Az 1932—1934. évi ásatások alkalmával, 
mikor a római limesnek Óbudától (Aquin
cum) Szentendréig (Ulcisia castra) terjedő 
szakaszát tártuk fel,1 Budakalász határában 
a Dunaparton, a Lupa-csárdától északra egy 
őrtorony felásása alkalmával (1. kép), egy 
üvegedény két darabból álló töredékét is 
napfényre hozta az ásó. 

Az őrtorony maradványai közismertek 
voltak a XVIII. században is. Az Országos 
Levéltár,2 valamint a pomázi Zboray-család 
birtokában3 levő térképek, melyeket 1765. és 
1766. években készítettek, a romokat is fel
tüntetik. Őrtornyunk megnevezése a térképe
ken Bolhavár juxta Sz.-Endre. ATL őrtorony 
feltárása alkalmával talált apró leletanyag, 
bélyeges téglák4 nyomán kétséget kizáróan 
megállapíthattuk, hogy építése I. Valen-
tinianus császár (365—374) uralkodása alatt 
történt. Az építést Valeria tartomány katonai 
parancsnoka, Frigeridus vir perfectissimus 

i Rövid ismertetésére v. ö. Nagy L., Aquincum és 
a késő római védőrendszer. Budapest története I. 
(1943.), 756., 760. old., CXXVI. tábla, 1. kép. — 
Említi Paulovics, II limes Romano in Ungheria 
Quaderni dell'Impero, 1939. Nagy L. Bud. Rég., 
XII., 1937., 271. sk. old. 

2 Kamarai térképek 42. Országos levéltár. Két 
példányban van meg. Garády Sándor volt szíves 
figyelmemet felhívni e térképre. 

3 Zboray Géza pomázi lakos birtokában levő 
Vattay-féle családi levéltár térképgyűjteményé
ben. Birtokperből kifolyólag volt szükség, hogy 
Szentendre és Pomáz vidékét a leghíresebb hiva
talos térképészekkel készíttesse el a Vattay-család. 
A térképeket Ruttkay Mihály és Ballá Antal mér
nökök jelezték. Sashegyi Sándor szentendrei régé
szeti felügyelő volt szíves figyelmemet felhívni ezen 
fontos, régészeti szempontból is sok értékes adatot 
tartalmazó gyűjteményre. 

4 Szilágyi, Inscriptiones tegularum Pannonicarum. 
Diss. Pann. Ser. II. 1. ismerteti az egész bétyeges 
téglaanyagot. 

dux irányította, akinek neve az őrtorony 
számtalan bélyeges tégláján szerepel (2. kép.) 
(V. ö. Szilágyi, id. m. l .kép a). Frigeridus 
377-ben hagyta el a tartományt, hogy 
csapataival a Moesiába betört gótok ellen 
vegye fel a harcot. 

Az őrtorony pusztulását az első gót be
törésekkel hozhatjuk kapcsolatba. Az őrség 
visszavonult, vagy maga égette fel az őr
tornyot, vagy talán első dühükben a betört 
barbárok. Az őrtorony csapatának egész 
élelmi- és gabonakészlete reánk maradt össze
égett állapotban. Értékesebb leletet, mint 
minden sietve felhagyott őrtoronyban, itt 
sem találtunk, mert ezeket a menekülők, 
ha idejük volt, magukkal vitték. A felszedett 
cserepek közt, melyek a késő IV. századi 
fekete szemesés konyhaedény-fajtát, egy-két 
besímított díszű, szürke színű edényt és egy 
pár zománcos edénytöredéket mutattak, 
találtuk kis üvegtöredékünket. (3. kép.) 
Maradványunk egy kisméretű, kb. 10—12 
cm magas zöldes színű pohár töredéke. 
Felső részén a díszítést függőleges vonalak 
képezik, míg a pohár teste vésett díszítésű 
hálómintát utánoz öntési eljárással. A pan
nóniai, de általában az antik üvegleletek közt 
azért is különös jelentőségű töredékünk, 
mert leletkörülményei ismertek és kora év
tizednyi pontossággal meghatározható. Egy 
díszes, technikailag is nehezen előállítható 
üvegserleg (vas diatretum) durva utánzata 
darabunk. Formáját teljes biztonsággal nem 
állapíthatjuk meg. Helyesebben a talp
kiképzés elgondolásánál hagy cserben töre-
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1. kép, — A budakalászi őrtorony déli bejárata. 

dékünk. így csak analógiákra gondolhatunk, 
mint erre még később kitérünk. 

Üvegtöredékünkkel azért foglalkozunk bő
vebben, mert Pannónia területén egyedül
álló. A i. u. I I I . sz. végén és a IV. században 
a pannóniai emlékanyagban feltűnő a díszes 
üvegek nagy száma, melyek főleg sírokból 
kerültek elő. (Óbuda,5 Dunapentele,6 Szek
szárd7 stb.) Ezeket elsősorban Nyugatról, 
Kölnből, Trierből stb. szállították.8 Jelenleg 
csak a nagyméretű, vésett díszű üvegekre 
gondoltunk, mert ezek állanak technikailag 

5 Hampel, Arch. É r t . Új . í. I . 1880. 136. ; Paulovics, 
A dunapentelei római telep. Arch. Hung . I I . , 
56. old. ; Nagy L., Bud. Tör t . I . . 661. old. 

6 Paulovics, id. m., 56. old., 40., 44.. 45. képek. 
7 Kubinyi, Szekszárdi Régiségek, Paulovics, Vezető. 
8 F. Fremersdorf, Rheinischer E x p o r t nach dem 

Donauraum. Laureae Aquincenses I., 1938., 168. 
sk. old. 

9 E g y szép, vésett , kétfülű üvegedényt l á tha tunk 
Fremersdorfndl, Römische Gläser aus Köln. 

legközelebb poharunkhoz.9 Keletet sem 
szabad azonban teljesen figyelmen kívül 
hagyni, ami a gyártási helyeket illeti. Kérés
ben is találtak ugyanis olyan vésett díszű 
edényeket, mint aminőket Nyugaton készí
tettek.10 A nyugati római üveghuták a I I I . 
század végén, de különösen a IV. század első 
felében a korai I. századi aquileiai gyárakhoz 
hasonló lendületet vesznek.11 E nyugati 

Museum und Öffentlichkeit. V I L , 1928., 33. kép 
U.az, Die Denkmäler des römischen Köln. 1928., 
Tafel 40. 

io V. ö. Paulovics id. h . 58. old. Idézi Otschët 
Arch. Komissij 1913—15., Pet rograd 1918., 101. 1 
Érmekkel da tá lva (pl. Eicinius aranya, 307—323). 

i i Kisa, Das Glas in Al ter tume passim. ; Fremers
dorf, Römische Gläser aus Köln (Museum und 
Öffentlichkeit. Studien aus dem Kölner Kunst 
sammlungen VII . , 1928.) ; Behrens, Römische 
Gläser aus Rheinhessen. Mainz. Zeitschrift. XX— 
X X I . (1925—26). 76. sk. 1 . ; Morin-Jean, Da 
Verrerie en Gaule sous l 'Empire romain, Paris, 
Soc. de propag. des livres d 'ar t , 1922/23. U.az 
vitrum címszó a Daremberg-Saelio, Dictionaire 
fasc. 51. , p . 945. 
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üvegipar csúcspontját jelenti a vas diatreta 
díszedények gyártása.12 Fezeken az edénye
ken, a külső részen lombfűrészszerű techni
kával kivésve, díszes, részben feliratos vagy 
figurális ábrázolások illeszkedtek az edény 
testéhez. Előállításuk többféleképen történt. 
Fődolog, hogy a díszítést véséssel állítsák 
elő, mert csak ekkor volt eredeti ; az öntött-
díszű és felragasztott hálós edények nem 

túlélte a IV. századot is e név.15 így helyes 
úton járt Kisa16, aki az összes vésett díszű 
edényeket, Köster17 pedig az összes üveg, 
esztergapadon készült edényeket illette ezzel 
a névvel. Zahn szerint ez a név gyűjtő
fogalom, nagyon finom és törékeny nemeskő 
és üvegedényekre és pedig a fúróval munkált, 
relief díszes színeskő és mélyített díszítésű 
üvegekre, végül az olyan sima edényekre 

2. kép. —- Téglabélyegek Frigeridus dux nevével. 

számítanak igaziaknak (pseudodiatreta)13 

Az igazi vas diatretumok a legdrágább dísz
tárgyak közé tartoztak, értékük felülmúlta 
az aranyét is. 

Eddig csak azokat az edényeket vettük 
tekintetbe, melyek alávésett hálódíszítésűek 
voltak és a kutatók szerint a I I I . sz. végétől 
jelentkeznek. Korai fellépésük mellett Morin-
Jean tör pálcát, mások, Behrens, Fremers-
dorf, Kisa stb. a IV. sz. elejéről származ
tatják. 

A vas diatreta név azonban nemcsak 
a hálós serlegeket illeti meg. A név már 
Martialisnál is előfordul.14 Az ő korából 
pedig nem ismerünk hálós serlegeket. De 

12 Kisa, id. m. 627. sk. 1. ; Fremersdorf, Die Her
stellung der diatreta . Schumacher-Festschrift 1930., 
195. sk . 1. ; Nagy L., A brigetioi vas dia t re tum. 
Arch. Ér t . XI . IV. 1930. I I I—123. old. A d ia t re tum 
teljes i rodalmát adom. 

13 Kisa, Die Erfindung des Glasblasens. Jahrbuch 
für Al ter tumskunde I-, 1907., 1. sk. 1. ; Köster, 
Techniches aus der ant iken Glasindustrie. Berliner 
Museen. Berichte aus den Preussischen Kunst 
sammlungen IvXII., 1920., 108. 1. 

uEpigr. X I I . , 70. 

illik, melyek fúró, véső és esztergályozással 
kapták meg kényes formájukat.18 

Ilyen sima vas diatretumnak tartottam 
az egyik óbudai késő-római sírban, a Leip-
ziger-cukorgyár területén talált üvegser
leget is (4. kép).19 

Igazi vas diatretumok eljutottak Pannó
niába is, így Szekszárd20, Ószőny21, Fejér-

i s Lener-Zahn, Diat re ta . Archaeologischer Anzeige 
1929., 563. sk. 1. 

ie Kisa, id. m. 627. old. 
17 Köster, id. m. 104. 1. 
18 LenélZahn, id. h . 568—569. 1. 
i » V . ö. Nagy L., A brigetioi vas d ia t re tum. Arch. 

É r t . XLIV. , 1930., 120. 1., 86. kép. I t t bőven 
tárgyalom e kérdést. Bud. Tör t . I . , 661. 1. CVII. 
tábla , 2/a, 6. kép. Ezen serlegtípushellenisztikus 
előképeire ' l á s d : Zahn, Hellenistische Relief -
gefässe aus Südrussland. J ah rb . d. kais. deutsch. 
Arch. Ins t . X X I I I . , 1909., 70. old., 30., 31 . képek. 
Dragendorff, Die arretinische Vasen und ihr Ver
häl tnis für augusteischen Kuns t . Bonn. J a h r b . 
103., 1898., 87. sk. old. ; Praehist . Zeitschr. IV., 
132. sk. old. 

20 A szekszárdi d ia t re tumnak gazdag irodalma van . 
Kalauz a Régiségtárban (Magy. Nemz. Múz.) 1912., 
162. old. Kisa, id. m. 609. old. ; Nagy L., Arch. 
É r t . XlylV., 1930., 116. sk. old. Újabban Radnót i 
összeállí t tatta és a feliratot helyesebben olvasta. 

21 Nagy L., id. h . 111. sk. old. 
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megye32, Daruvár23 területéről ismerünk 
ilyeneket. 

Természetes, hogy az ilyen díszedények, 
melyeket csak tehetősek vásárolhattak, 
hamar találtak utánzásra. A véséssel, fúrás
sal előállított és esztergályozással készített 
hálós keretet felforrasztott üvegfonállal igye
keztek utánozni. Azonban az ilyen másolatok 
is ritkák. Behrens ismertetett először egy 
kis darabot24 és ő állapította meg ezen üveg
fajta sajátos helyzetét az antik üvegműves-
ségben. Ez a darab Hohenhülsenből (Kr. 
Worms Rheinhessen) származik és már Kisa 
is foglalkozott vele. 

A nyugati, kölni vas diatretumok anya
gának színe fehér, mely a IV. század új 
felfedezése s a mangánt tartalmazó barnakő 
(Braunstein) felhasználásával volt elérhető.25 

A mi darabunk anyaga, színezése elüt a kölni 
importokétól, zöldesbe játszik.26^ így talán 
helyi utánzásra is gondolhatnánk. Ha ezt 
elfogadhatóvá tudnánk tenni a jövőben elő
kerülő leletek alapján, akkor egy üveg-
műhelyre mutathatnánk reá, minden való
színűséggel Aquincumban. Ez a műhely 
a budakalászi őrtorony építési ideje és pusz
tulása közt működött az i. u. IV. század 
második felében. I t t jegyezzük meg, hogy 
az aquincumi polgárvárosi ásatások (Pap
föld) több helyén is találtak összeolvadt 
üvegrögöket, rosszul sikerült összeolvadt 
üvegedények társaságában. Egy ilyen mű
hely nyomát 1925-ben találtam meg a polgár
városi macellumtól délre, a nagy út mentén, 
egy kis bronz-öntőműhely közelébeu, de ez 
időben j óval korábbi, s az i. u. II . század végén 
vagy a I I I . század első felében működött. 

Üvegtöredékünk formára a vas diatretu
mok közül legközelebb áll a fej érmegyei töre-
22Hampel, Arch. Ér t . X I X . 1899., 16—18. old. 

Nagy L., Arch. É r t . XI.IV., 1930., 118. old., 
85. kép ; U.az Pannónia . Sacra 'Szent I s tván 
Emlékkönyv. 

23 Kisa, id. m. 616. sk. od. 
24 Behrens, Mainzer Zeitschrift X X — X X I . 1925/1926. 

76. 1., 29. kép. Kisa, id. m. 621. 1., 222. kép. 
25 Freinersdorf, Römische Gläser aus Köln. Museum 

und Öffentlichkeit. Studien aus den Kölner Kunst
sammlungen. VII . , 1928., 7. o 

26 A kölni későkori import legszebb aquincumi 
darabja a gladiátor-díszes pohár, i rodalmát lásd 
Nagy L. Bud. Rég. XI I . , 1937. 193. sk. 1., 10—12. 
kép ; U.az Bud. Tört . I . 564. 1., T X X X I I . tábla, 
1. sz. 

dékliez (5. kép). A mi darabunkon azonban 
a serleg felső részén a kiemelkedő és alá
vésett betűket vonalas díszítés helyettesíti. 

Poharunk testén a hálót vésés pótolta, 
s mint már említettük, igy azt a díszes 
edényt, melynek darabunk gyenge utánzata, 
valóban megilleti a vas diatretum elnevezés. 
A fejérmegyei vas diatretum alakját el tud
tuk képzelni.27 liehet, hogy talpa volt, mint 
a Leipziger-gyárban talált serlegnek.28 De 
feltételezhetjük azt is, hogy nem volt talpa, 
mint az összes pannóniai diatretumoknak, 
a szekszárdi kivételével, melynek alsó részén 
az odaforrasztott delfin- és csigadíszek egy 
külön tartó használatát feleslegessé is tették, 
mert a serleg így delfin- és csigalábon állhat, 
így egy fémből készült tartója is lehetett 
volna, ú. n. eyyvd'tjkr]. A bronzból készült 
üvegtalpak nagy számban ismeretesek29 s 
használatuk nagyon elterjedt lehetett. 
Üvegpoharunk teljes alakjára idézhetünk egy 
aquileiai serleget is, melynek formája egyezik 
darabunkkal és kecses talpa van.30 

A budakalászi késő-római üvegserleg-
töredékünk, mint vas diatretum utánzás nem 
áll egyedül. A mainzi Zentral-Museum őriz 
egy frank uralom korából való poharat, 
melynek felső részén a felírást, alul pedig 
a hálódíszítést lapos reliefben utánozták.31 

Egy hasonló darab Normandiából isme
retes.32 

Budakalászi darabunk így korban a valódi 
diatretumok és a frank leletek közti átmene
tet adja meg. 

27 Nagy L., Arch. Ér t . X T I V . 1930., 116. sk. 1. 
2s Változatos, talpas poharakat , melyeket a kiegé

szítésnél tekintetbe vehetünk, hoz Fr. Fremersdorf, 
Die Henkelkanne von Cortil-Noirmont im Brüsse
ler Museum, eine kölnische Arbeit. 1/Antiquité 
Classique, VII . , 1938., 201. sk. old., Taf. XV. , 
XVII I . , X I X . , Abb. 5., 6., 11., 14. U.az, Römische 
Gläser mit buntgefleckter Oberfläche. Festschrift 
für August Oxé. 1938., 116. sk. old., 14. tábla, 
7. szám. U.az, Zum Kantharos Disch-Sangiorgi, 
J ah rbuch des deutschen Archaeologischen Inst i tu
tes. Arch. Anz. 1931., 115. sk. old., 1-, 5., 6., 7. 
képek. 

29 Pic, Die Urnengräber Böhmens. Taf. L U I . , 2. 3. , 
Taf. TV., 19. Bő irodalmat ad. 

30 Fr. Fremersdorf, Der römische Guttrolf. Arch. 
Anz. 1931. 131. sk. oldal. 10. kép. 

3i Behrens, Fränkischer Glasbecher mi t Inschrift. 
Germania X I I I . , 1929., 195—196., Abb. 1—3. 

32 Dévüle, Histoire de l 'ar t de verrerie dans l 'anti
quité, 1871., t. 75., 3. 
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3. kép. 
A budakalászi őrtorony üveglelete 

(Aquincumi Múzeum). 

5. kép. 
Fejérmegyei vas diatretum töredéke 

(Magyar Nemzeti Múzeum), 

4. kép. 
A Leipziger-gyár területén talált serleg (Aquincumi Múzeum). 



LAJOS NAGY 

L'IMITATION D' UN VASE DIATRETE, RETROUVEE AU BURGUS 

DE BUDAKALÁSZ 

Lors des fouilles de 1932—34 qui visaient 
à'déterrer un secteur du limes romain allant 
d Óbuda (Aquincum) à Szentendre (Ulcisia 
Castra), on a mis à découvert deux fragments 
d'un verre cassé. On les a retrouvés au 
moment où l'on déterrait un burgus au bord 
du Danube aux environs de Budakalász, près 
de Lupa-csárda. Selon le témoignage de 
certaines estampilles, ce burgus (fig. 1.) devait 
être construit pendant le règne de l'empereur 
Valentinien (365—374) sous la direction de 
Frigeridus dux, commandant de la province 
Valéria. La dévastation et l'incendie des 
monuments devaient avoir lieu pendant l'in
vasion gothique. La surface du verre qu'on y a 
trouvé, imite un ornement de filet gravé, 
exécuté par un procédé de moulage. En tant 
qu'imitation des vases diatrètes, il est sans 
pareil dans toute la Pannonié. Les vases 
diatrètes représentent le plus haut degré de 
la production des verreries occidentales vers 
la fin du III e siècle et au commencement 
du IV e . 

Cette appréciation se rapporte non 
seulement aux coupes à l'ornement gravé, 

mais aussi aux vases â la surface polie dont 
la forme délicate est modelée au foret ou 
au tour, comme la coupe de verre d'Óbuda, 
(Fig. 4.) sorte d'imitation des vases métalli
ques du style classique. Les vases diatrètes 
originaux de l'art occidental, fabriqués de 
verre blanc, sontparvenus jusqu'en Pannonié 
(Szekszárd, Ószőny). Notre fragment de 
Budakalász rappelle surtout le diatrète 
trouvé au comitat de Fehér. Sur notre 
pièce, confectionnée d'un verre verdâtre, 
les lettres gravées sont remplacées par un 
ornement linéaire. Les blocs et les vases de 
verre fondu qu'on a mis à jour aux cours 
des fouilles d'Aquincum sont autant de 
preuves de la production locale. 

L'imitation des vases diatrètes n'est pas 
un phénomène isolé dans les provinces 
romaines. Le Musée Central de Mayence 
garde un verre datant de l'époque du règne 
des Francs ; c'est un bas-relief gni sert à y 
remplacer l'ornement du modèle. Au point 
de vue chronologique la pièce de Buda
kalász forme une transition entre les dia
trètes originaux et les trouvailles franques. 

Fig. 1. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 

ILLUSTRATIONS 

— L'entrée méridionak du burgus de Budakalász. 
— Estampille pourvue du nom de Frigeridus dux. 
— Vases de verre retrouvés au burgus de Budakalász (Musée d'Aquincum). 
— Coupe trouvée sur le terrain de la fabrique Leipziger (Musée d'Aquincum). 
— Fragment du vase diatrète du comitat de Fehér (Musée National Hongrois). 
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KERÉNYI ANDRÁS 

EGY XII. SZÁZADI ÓBUDAI BIZÁNCI PÉNZLELET 

Â Fővárosi Múzeumban van egy 475 egész 
és 20 db töredékből álló, a XII . század végéről 
származó bizánci pénzlelet. A lelet Óbudán 
került elő. 

A Fővárosi Múzeum tulajdonába a Sch-
midtféle hagyatékkal jutott. 

A lelet legkorábbi darabjai I. Mánuel, 
a legkésőbbiek pedig II . Izsák pénzei, vagyis 
az 1143—1195. évek közé eső korból valók. 
Valamennyi darab vékony lemezből készült 
tálalakú bronzpénz. Legnagyobb tömegben 
Mánuel pénzei szerepelnek. Különben a lelet 
a következőképen oszlik meg : 

I. Mánuel 412 db, 7 típusváltozattal, 
I. Andronikos 57 db, 1 típus, 
I I . Izsák 6 db, 3 típusváltozattal. 
Amint e rövid csoportosításból is kitűnik, 

az egész leletben összesen 11 típusváltozat 
fordul elő és ebből is három típusváltozat 
I I . Izsák 6 darab pénzére esik. Mivel a lelet 
csak ilyen kevés típusváltozatból áll, nem 
írjuk le az összes darabot külön-külön, mért 
ez teljesen fölösleges helypazarlás lenne, 
hanem az egyes típusváltozatokat adjuk 
és jelöljük azt, hogy hány azonos darab sze
repel az egyes típusváltozatoknál. Az egyes 
típusváltozatok a következők : 

1. Flőlap : - I. Mánuel szakállasán áll 
szemben hosszú tunikában és köpenyben. 
Jobbkezében labarumot tart, baljában göm
böt kereszttel. Mellette jobbról áll szintén 
szemben Virginia, aki jobbjával koronázza 
a császárt, baljával meg áldást oszt. A kör

irat : MANÖHA AECQOT. A két alak fölött 
M-P, Virginia mellett 0V. Kettős gyöngykör. 

Hátlap : szakállas Krisztus támlásszéken 
ül szemben. Öltözete tunika és köpeny. Feje 
körül dicsfény kereszttel négyrészre osztva 
és a kereszt mindegyik részén egy-egy pont. 
Balkezében bibliát tart , jobbjával áldást 
oszt. Feje mellett balról ÏC, jobbról XC. 
Kettős gyöngykör. 

A BMC 21. szám alatt elektronban ismeri 
ezt a típust, a mi leletünknek azonban min
den példánya bronz. . 

A leletben 22 db szerepel ebből a típusból. 
2. Ugyanaz, mint az előbbi, csak az elő

lapon a két 'alak fölött M betű. 
BMC. 23. szám. — Ihletünkben 257 db 

van belőle. 
3. Ugyanaz, mint az előbbi, csak a hát

lapon a szék karfája fölött mindkét oldalon 
egy-egy csillag. • 

Fz t a típusváltozatot az irodalomban nem 
találtam. 

íteletünkben 79 darabbal képviselve. 
4. Ugyanaz, mint a 3. szám alatt leírt 

példány, csak a szék fölött csak balról egy 
csillag. 

íteletünkben 20-szor fordul elő. 
5. Ugyanaz, mint az előbbi, csak a csillag 

a jobb oldalon. 
4 példány van belőle a leletünkben. 
6. Ugyanaz, mint az 1. szám alatt leírt 

darab, csak az előlap körirata M A N Ö H A 
AECnOTHC. 
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6 példányban szerepel a leletünkben. 
7. Előlap : I. Manuel szakállasán áll 

szemben. A fején korona, ruliája pedig hosszú 
tunika és díszes köpeny, mely a balján 
átvetve szétterül. Jobbjában labarum, bal
jában gömb kettős kereszttel. Körirat : 
MANOHA AECÍIOTHC. Kettős gyöngy kör. 

Hátlap : Virginia dicsfénnyel a feje körül 
támla nélküli széken ül szemben szokásos 
ruhában. Keblén Krisztust ábrázoló medália. 
A mezőben fönn balról M-P, jobbról ©V. 
Gyöngy kör. 

BMC 56. szám. 
Leletünkben 24 példánnyal szerepel. 
8.' Előlap : I. Andronikus szakállasán áll 

szemben. Fején korona, ruhája tunika és 
köpeny. Jobbjában labarum, baljában gömb 
kereszttel. Mellette jobbról Krisztus áll 
dicsfénnyel a feje körül, amelyet kereszt 
tagol négy részre és a kereszt lécein egy-egy 
pont. Jobbkezével a császárt koronázza, 
balkezében pedig bibliát tart . A két alak 
fölött Tc, jobbról a mezőben XC. A kör
irat: ANAPONIKOC AECnOTHC. Kettős 
gyöngykör. 

Hátlap : Virginia emelvényen áll szemben, 
szokásos ruhában, mellén Krisztus-medáliát 
visel. A mezőben balról M-P, jobbról 0V, 
Kettős gyöngykör. 

BMC 7. szám. 
57 db van belőle a leletünkben. 
9. Előlap : I I . Izsák szakállasán áll szem

ben. Fején korona, ruhája hosszú tunika, 
melynek övén elöl a csat helyén egy csillag 
van. A csípőjére tett jobb kezében hosszú
szárú keresztet, baljában -hüvelyébe dugott 
kardot tart . Jobbról isteni kéz (manus Dei) 
koronázza. Kettős gyöngy kör. 

Felirata : ICA A 
AK EC 
ioc n 

T 
H 
C 

Hátlap : Virginia szokásos öltözetben, 
karosszéken ül szemben. Karjában a csecse
mő Krisztust tartja. Fönt balról M-P, jobb
ról 0V. Gyöngykör. 

Ugyanez a példány a BMC 20. szám is. 
Összesen 3 darab van a leletünkben. 
10. Ugyanaz, mint az előző, csak az elő

lapon a császár övén csillag helyett : : pont. 

BMC 21. szám. — Egyszer fordul elő 
a leletünkben. 

11. Ugyanaz, mint a 10. szám alatt leírt 
példány, csak a köriratban van különbség. 

Körirata : I A E C 
CAA n 

KI O 
O T 
C H 

C 

BMC 22. sz. — Leletünkben 2 példány van 
belőle. 

Az a tény, hogy a leletünk csupa bronz
pénzekből áll, világosan mutatja az akkori 
Magyarország és Bizánc közötti erős kap
csolatokat. Ha egy területen valamely idegen 
ország arany pénzei kerülnek elő, az még nem 
feltétlenül azt jelenti, hogy a két ország 
között kereskedelmi kapcsolatok voltak, 
hanem mint ajándék, vagy mint zsold, eset
leg mint zsákmány kerülhetett idegen földre, 
nem pedig mint forgalmi eszköz. így az 
aranypénzleletet sokszor kincsleletként kezel
hetjük, melynél a belső anyagi érték a fontos. 
A bronzpénzek esetén már egészen más a hely
zet. Ezeknél a pénzeknél mindignagyobb volt 
a névérték a bennük lévő am>;agi, vagyis fém
értéknél, éppen ezért ilyen .nem nemes fémből 
készült pénzek idegen országban csak akkor 
szerepelnek nagyobb tömegben, ha a kérdé
ses két állam között erős a politikai és a keres
kedelmi kapcsolat. A történelemből tudjuk, 
hogy Magyarország és Bizánc között éppen 
a leletünk földbekerülése idején, vagyis aXII. 

Felirata : I A E C 
C ÜT 
A H 
A C 
K 
I 
O 
c 
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század végén volt a legerősebb úgy a politi
kai, mint a gazdasági kapcsolat. A teljesség 
kedvéért röviden vázoljuk azokat az esemé
nyeket, amelyek Magyarország és Bizánc 
között kialakították ezt a szoros kapcsolatot. 

A Keletrómai birodalomban I. Mánuel 
(1143—1180) trónraléptével új életre kelt 
a. római világbirodalom helyreállításának 
gondolata. Ez a jellemében és egyéniségében 
görög, de hajlamaiban és műveltségében 
egészen nyugati uralkodó politikai célkitű
zéseivel is nyugat felé fordult. A magyar 
uralkodóházzal rokonságban állt, hiszen 
anyja magyar asszony, Szent László leánya 
volt. Mánuel birodalma belső erőviszonyait 
és a négy oldalról is fenyegető külső vesze
delmet figyelmen kívül hagyva, teljes erővel 
tört a régi római világbirodalom s vele a hit
egység megvalósítására. Hatalmas terveinek 
keresztülviteléhez feltétlenül szüksége volt 
Magyarországra, mert úgy látta, hogy csak 
magyar földön juthat a nyugati császárság 
közvetlen szomszédságába és a magyar erők
kel gyarapodva aztán képes lesz a nyugati 
rendszert ledönteni. Éppen ezért állandóan 
beleavatkozott a magyar ügyekbe, jó l tudta, 
hogy Magyarország fegyveres meghódítására 
nincs elég ereje, de remélte, hogy ha a támadá
sának jogos látszatot tud adni, akkor sikerül 
magyar híveket szereznie és azok segít
ségével már könnyebb lesz neki hűbéresévé 
tenni az országot. Erre eszközül először az 
állandó trónkövetelő Boris herceget használta 
fel, kíséretében táborbaszállt és sikerült is 
neki elfoglalnia rajtaütéssel a Szerémséget, 
de nagyobb eredményt nem tudott elérni, 
mert a magyaroknak Boris nem kellett. 
Zimony vára erősen tartotta magát addig, 
amíg Géza Halicsból megérkezett „a derék
haddal, aki aztán kiverte a betörő görögöket 
az országból. A nagy durral kezdett hadjárat 
tehát kudarcba fulladt s Géza két évvel 
később már bosszuló hadjáratra is gon
dolhatott. 1154 tavaszán a két sereg már 
farkasszemet nézett egymással a Duna 
két partján, de összeütközésre nem került 
sor, csak az előző évben foglyul esett 
magyarok sorsát rendezték s utána békét 
kötöttek. 

Egy év múlva azonban újból kitört a harc 
a két fél között. Géza összekülönbözött ifjabb 
öccsével, a hatalomvágyó István herceggel, 
aki bátyja bosszújától tartva híveivel a 
görög udvarba menekült; Mánuelnek ez éppen 
kapóra jött, mert ebben az időben esett el 
Boris herceg a bizánci birodalomra tört 
kunok elleni harcban. így most: már István 
érdekeit képviselve harcolt a magyar ural
kodóval. Kísérletei azonban teljesen meg
törtek a magyar ellenálláson s végül is öt 
évi hiábavaló háborúskodás után 1161-ben 
békét kötött I I . Gézával. 

Ez a béke is rövid ideig tartott, mert a 
következő évben Géza meghalt s országát 
legidősebb fiára, a tizennégy éves Istvánra 
(1162—1172) hagyta, akit Lukács esztergomi 
érsek mindjárt Géza temetése után meg is 
koronázott I I . István néven. Mánuel rnost 
megint Géza trónkövetelő öccseit támogatta 
törekvéseikben. Mivel a magyar urak közt 
is sokan voltak, akik vonakodtak a gyermek
királyt elismerni és a régi örökösödési rend 
értelmében László herceget szerették volna 
a trónon látni, sokan azért is, mert azt 
remélték, hogy a görög földön élt herceg 
megszabadítja őket a szigorú erkölcsű és a 
bűnt, visszaélést erősen ostorozó Lukács 
érsek hatalmától, szívesen bocsátkoztak 
tárgyalásokba Mánuellel, aki a hercegek 
kíséretében nagy sereg élén megjelent az or
szág határán. Mánuel céljainak sokkal jobban 
felelt volna meg, ha rokonát, Istvánt ültet
heti a trónra, de a magyarok erről hallani 
sem akartak, ellenben Lászlót szívesen 
fogadták, akit a magyar testvéröröklési tör
vény szerint jogosan illetett meg a trón, 
s így a bizánci császárnak bele kellett nyu
godnia ebbe a megoldásba. Az ország ellen
állás nélkül hódolt meg II . Lászlónak s a 
törvényes király, I I I . István kezén, aki édes
anyjával együtt az osztrák udvarba mene
kült, csak Pozsony és környéke maradt meg. 
László azonban alig félévi rossz uralkodás 
után meghalt s most Mánuel rokona, IV. 
István (1163) foglalta el a trónt. Azonban 
a Dunántúl népe, Lukács érsek ellenállásán 
felbátorodva, a Csák nemzetség vezetésével 
szembefordult Mánuel védencével, fegyvert 
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fogott az új trónbitorló ellen és hazahívta 
az osztrák földre menekült I I I . Istvánt. 
Az első ütközet az év tavaszán az ellenkirály 
javára dőlt el, mire az magabízottan haza
küldte a segítő görög hadakat. Ez ugyan el
hamarkodott lépés volt, mert még a nyár 
folyamán teljes vereséget szenvedett a tör
vényes király seregeitől és ő rnaga is fogságba 
került. I I I . István azonban kegyesen bánt 
vele, szabadonbocsátotta és így visszamehe
tett Bizáncba pártfogójához, kinek nagy 
terveit helytelen viselkedésével és szégyen
teljes bukásával halomra döntötte. 

Amikor Mánuel látta, hogy a trónkövete
lők támogatásával nem tudja befolyása alá 
hajtani Magyarországot és ezzel a nagy világ
birodalom megvalósítására irányuló törek
vései is teljesen csődöt mondanak, változ
tatott az eddig követett politikáján. Fel
ajánlotta Béla hercegnek, I I I . István tizen
három éves öccsének saját leánya, a gyönyörű 
Mária kezét s vele a bizánci császári trón 
örökösének méltóságát. Hozomány fejében 
Béla örökségének, a horvát-dalmát herceg
ségnek átadását kívánta. Az ifjú király 
örömmel fogadta a háborút elodázó aján
latot. Mánuellel békét és barátságot kötöttek 
s az ifjú Béla leendő apósa kíséretében 
Bizáncba ment, ahol Alexios néven a trón
örököst megillető deszpotész rangot nyerte, 
amely ezidőben a bazileüsz címet viselő 
császár után az első méltóság volt. 

A magyar hercegnek bizánci trónörökössé 
való felavatása nem válthatott ki rokon
szenvet a görög közvéleményből, de Mánuel 
ezzel nem sokat törődött. Bélában a magyar 
trónnak és ezzel négy régi római tartomány
nak törvényes örökösét látta, aki Nagy Kon
stantin és Szent István örökségét egyesítve 
megvalósíthatja az ő álmát, vagyis újra 
életre keltheti a nagy római birodalmat. 
Terve azonban nem sikerülhetett, mert 
nem alapult a szerződő felek kölcsönös bizal
mán. A magyar udvar elfogadta az ajánlatot, 
mert ezáltal egyelőre megmenekült a bizony
talan kimenetelű összeütközéstől, de egy 
pillanatig sem gondolt komolyan Béla örök
ségének a bizánci udvar javára való átenge
désére, ami csakhamar ííjabb összeütközésre 

vezetett. A békeajánlat elfogadásánál csak 
az volt a fontos, hogy a magyar király időt 
nyerjen erejének összeszedésére. Mánuel, 
mivel Bélát nem tolhatta fel trónkövetelő
nek, újra IV. István érdekében fogott fegy
vert, de célja csak az volt ezzel, hogy a ma
gyar királyt megfélemlítse és megszerezze 
magának Béla herceg örökségét, ami végül 
sikerült is neki. K sikereken felbuzdulva 
Mánuel most már nem elégedett meg ezzel, 
hanem végleg le akart számolni Magyar
országgal. III . Istvánt hitszegőnek és a trónra 
méltatlannak jelentette ki s vele szemben 
Bélát akarta a trónra ültetni. Knnek a kísér
letnek azonban csak az lett a következménye, 
hogy öt évig tartó háborúskodás után 
Spalató és Trau kivételével a Szerémség és a 
horvát-dalmát tengerpart újra a magyar 
királyt uralta. Ugyanebben az időben sem
mivé foszlott a két birodalom egyesítésének 
terve is. Mánuelnek 1169-ben fia született 
s a kis Alexioszt apja hamar megkoronáz
tat ta. Béla ezzel a harmadik helyre szorult, 
sőt még a császár lányával való eljegyzését 
is felbontották és a császárné féltestvérét, 
Anna hercegnőt adták hozzá nőül. Helyzete 
így rangvesztése után a kárörvendő görögök 
között nem lehetett kellemes, bár a császár 
bizalmát továbbra is élvezte. így érthető, 
hogy mikor bátyja, I I I . István 1172-ben 
meghalt, örömmel sietett ősei trónjának el
foglalására, mely most már jog szerint is 
reászállt. Távozása előtt azonban bizánci 
forrás szerint »esküvel kinyilatkoztatta, hogy 
a császár és a rómaiak mindenkori érdekeit 
szem előtt fogja tartani«. 

I I I . Béla (1172—1196) mint magyar király 
ezen esküjéhez híven fenn is tartotta a bi
zánci birodalommal a legszorosabb baráti 
kapcsolatokat és Mánuelt többször fegyve
resen is segítette. A magyar urak éppen ezért 
nem jó szemmel nézték ezt á baráti kapcso
latot. Nem tudtak bízni Mánuelben, aki 
annyi fölösleges háborúba kergette az 
országot. Béla azonban megmutatta, hogy 
méltó a magyar trónra és Bizánccal való 
barátsága mellett is elsősorban a magyar 
érdekeket tartja szem előtt. Mánuel halála 
után azonnal megszállta Dalmáciát, de állán-

544 



dóan figyelemmel kísérte a bizánci esemé
nyeket is. Bizánc ekkor egyik legkritikusabb 
korszakát élte át. A trónt a gyermek Alexi-
osz örökölte anyja és egy tizenkét tagból álló 
régenstanács gyámsága alatt. De csakhamar 
feltűnt Mánuel unokatestvére, Andronikosz, 
aki már Mánuel életében, is többször tört a 
trónra. Most ugyan esküvel ígért hűséget 
a gyermek császárnak, de csakhamar ellene 
fordult, az anyacsászárnéval együtt őrizet 
alá vette, az anyát rövidesen ki is végez
tette, majd utána Alexioszt is eltette láb alól. 
Sőt, nagy vérengzést vitt véghez a császár
párti nemesség körében is és Mánuel egész 
családját kiirtotta egy nőtagja, Theodora 
kivételével, ezt viszont apácának kénysze
ríttette. ' 

Amikor Bizáncban a hatalom Andronikosz 
kezébe került, I I I . Béla azonnal látta a vesze
delmet, amely Mánuel családját fenyegette, 
hiszen bizánci tartózkodása alatt volt alkalma 
megismerni Andronikosz lázadó természetét 
és megbízhatatlan egyéniségét. Nem marad
hatott tehát tétlen már esküjének értelmében 
sem és még a vérengzések megkezdése előtt 
a szerbekkel szövetkezve megindította hadait 
hogy a trónbitorlót leverje és a kis Alexioszt 
és az Özvegy anyacsászárnét megszabadítsa 
veszedelmes ellenségétől. Előnyomulása 
azonban nem tudta megakadályozni,, sőt 
talán csak siettette a konstantinápolyi ese
ményeket. 

Eddig I I I . Béla tisztán Mánuel családja 
érdekében fogott fegyvert, de amikor 
ezek mégis áldozatául estek Andronikosz 
bosszújának, Mánuel egykori koncepciójának 
szellemében most már a trónt illetőleg a saját 
személye lépett előtérbe. Célja elérésére egy 
váratlan esemény új lehetőségeket nyitott 
előtte. 1184-ben felesége meghalt s ő most 
Mánuel egyetlen élő nőtestvérének, Theodo-
rának a kezét kérte meg. Ő, aki Bizáncban 
nevelkedett, jól tudta, hogy a XII . században 
a dinasztikus gondolatnak mély gyökere volt 
a görög fővárosban s erre nyugodtan lehet 
építeni. De azzal, is tisztában volt, hogy 
a bizánci felfogás olyan esetben, amikor 
férfiutód nem volt, a dinasztia legidősebb 
női tagjával való házasságot törvényes jog

alapnak tekintette az uralkodásra. Ezeknek 
tudatában akarta Béla így biztosítani magá
nak törvényes jogalapot a bizánci trónra. 

Ha e házasság III . Béla és Theodora között 
létre jött volna, Bizánc a magyar királyban 
újra törvényes uralkodót kap és Mánuel 
álma is megvalósulhatott volna. Azonban 
a házasságnak komoly akadálya volt az, 
hogy Theodora, bár erőszak hatása alatt, 
de felvette az apácai fátylat. Béla ezt az 
akadályt is elhárította volna és a synodus is 
hajlott már, hogy Theodorát feloldja foga
dalma alól. De akkor olyan váratlan ese
mény jött közbe, amely halomra döntötte 
Béla terveit. A normannok váratlan gyors 
támadást intéztek a birodalom ellen és 1185 
augusztusában elfoglalták Thessalonikét. 
Bizánc népe erre a hírre Andronikosz ellen 
fordult, megfosztotta őt trónjától s helyette 
Angelos Izsákot emelte a hatalomra, amit 
rövidesen követett Andronikosz elfogatása 
és kivégzése. Ez a pár nap alatt lejátszódott 
esemény meghiúsította I I I . Béla terveit. 
A synodus most már nem oldotta fel Theo
dorát fogadalma alól és így a házasság nem 
jöhetett létre. Béla ezután másfelé orientá
lódott és VII. Lajos francia király leányát, 
Capet Margitot vette feleségül. A bizánci 
birodalommal azonban továbbra is barátsá
gos, sőt szövetséges viszonyba maradt. Ange
los Izsák ugyanis feleségül vette I I I . Béla 
leányát és hozományul megkapta mind
azokat a görög területeket, amelyeket a 
magyar király Andronikosztól elvett és 
megszállva tartott . A bizánci császár ezzel 
szemben biztosította Magyarország számára 
Dalmáciát. 

Bizáncnak nagy szüksége is volt a magyar 
király támogatására, mert még 1185-ben 
kitört a bolgár szabadságharc s később 
a szerbek is kezdtek mozgolódni. III . Béla 
mindig készen állt veje segítségére. 1195-ben 
is egyezséget kötöttek a bolgárok elleni közös 
akcióra vonatkozólag, amely csak azért nem 
valósult meg, mert Izsák még abban az évben 
bátyja összeesküvésének esett áldozatul s a 
következő évben Béla is meghalt. 

I I I . Béla és veje, a bizánci császár között 
a szövetség őszinte és állandó bizalmon ala-
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pult s így egészen bizonyos, hogy nemcsak 
katonai szövetség volt köztük, hanem a gaz
dasági, kereskedelmi kapcsolatok is elmé
lyültek a két ország között. Kzeket figye
lembe véve talán megközelítjük a való
ságot, ha azt mondjuk, hogy e kapcso
latok révén jutott óbudai lelőhelyére a mi 

pénzleletünk is, mégpedig Izsák uralkodása 
legelején. Ezt a kronológiai feltevésünket 
valószínűvé teszi az a tény, hogy a félezer 
darabból álló leletben Izsák vereteiböl össze
sen hat darab van. 

Budapest, 1945. 
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КЕРЕНЬИ А Н Д Р А Ш 

ВИЗАНТИЙСКИЕ МОНЕТЫ ОТ 

В Столичном Музее находится коллекция, 
состоящая из 475 целых и 20 штук облом
ков монет от конца XII. столетия, найденных 
при раскопках в Обуде. 

Эта коллекция перешла в собственность 
Столичного Музея из наследства семейства 
Шмидт. 

Самые ранние из этих монет происходят 
из эпохи Мануила L, а самые поздние из 
периода между 1143-1195 годами. Все монеты 
сделаны из тонких бронзовых пластинок и 
имеют форму блюда. Больше всего имеется 
в коллекции монет Мануила. Она распре
деляется следующим образом : 

412 шт. Мануила L, 7 различных типов, 

57 шт. Андроникоса I., 1 тип, 

6 шт. Исака П., 3 различных типа. 

Как видно из этой краткой группировки, 
вся коллекция состоит из 11 типов и из них 
6 шт. монет Исака II. разделяются на три 
типа: 

Открытие этих монет является одним из 
важных доказательств тесной связи Венгрии 
с Византией в XII. веке. 

. ВЕКА НАЙДЕННЫЕ В ОБУДЕ 

Византия весьма нуждалась в помощи вен
герского короля, так как еще в 1185 году 
вспыхнула болгарская борьба за свободу, за 
чем последовало и восстание сербов. Бела III. 
был всегда готов притти на помощь своему 
зятю; в 1195 году они заключили соглашение 
относительно совместных действий против 
болгаров, которое не было осуществлено 
только потому, что Исак в этом же году 
погиб вследствие заговора своего брата, а 
Бела умер в следующем году. 

Союз между Бела III. и его зятем, визан
тийским цезарем, был основан на искреннем 
и постоянном доверии и н т никаких со
мнений в том, что они были не только воен
ными союзниками, но что между двумя госу
дарствами была укреплена и торговая и эко
номическая связь. Принимая это во внимание, 
мы будем не далеки от истины, если мы 
предполагаем, что монеты открытые при 
раскопках в Обуде попали туда благодаря 
этой связи, а именно в самом начале царст
вования Исака. Это наше хронологическое 
предположение оправдывается тем фактом, 
что из найденной коллекции монет, состоя
щей из 500 штук, из вычеканенных Исаком 
монет, имеется всего только ш сть штук. 
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