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Cseh János

Római kori házak a Közép-Tisza
mellékéről
(Szarmata településleletek Tiszaszőlős határában)

Hét esztendővel ezelőtt, 1987 nya-
rának végén és őszének elején a szol-
noki Damjanich Múzeum munkatársai
Tiszaszőlős (Tiszafüred) falutól dél-
keletre leletmentő ásatások keretében
számos régészeti korszak emlékét, te-
lep- és sírleleteit regisztrálták. Az
alábbi - pusztán adatközlő - scriptum
azzal a két római császárkori házzal
kíván foglalkozni, melyet a szerző tárt
föl szeptember-október fordulójának
heteiben.

Az objektumok az Aszópart (Nagy
Aszó, Nagyasszó, Nagy-Aszaló) nevű
határrész középső fertályán, a magas-
partpereme közelében, egymástól 25-
35 méterre helyezkedtek el - egzakt
bemérésre nem került sor - a többi,
azonos korú archeológiái jelenség kö-
zött (1. kép). Az elszíneződések a
szkréperes-földgyalus munka révén
tűntek elő a lazább, agyagos-homo-
kos, sárgás altalajban (a hasonló álla-
gú humusz alatt). További, már kézi
erővel történt nyeséssel élesen rajzo-
lódtak a foltok. Szükséges megjegyez-
ni, hogy abszolút mélységadatokkal
nem rendelkezünk: annyi azonban va-
lószínű, ezek a jazig-roxolán házak
olyan mélyek - esetleg sekélyebbek?
- voltak/lehettek, mint az itteni kora
népvándorláskoriak. Vagyis aljuk in
profundo 70-80 cm és 90-100 cm kö-
zött lehetett a mai fölszíntől számítva.
Ide kívánkozik még néhány termé-
szetföldrajzi adat. A geomorfológiai
szempontból „löszplató"-nak mond-
ható terepen sztyeppesedé réti szolo-
nyec vagy szolonyeces réti talajt jelez-
nek a térképek, mely mechanikai vo-
natkozásban középkötöttnek, illetve
ennél lazábbnak volt vehető.

A földbe mélyített lakóépítmények
a kerámia - miből elég kevés volt
rajzolásra érdemes - alapján a középső
császárkorra, a 2. század második felé-
re és a 3. század első felére keltezhe-
tők. Hogy ebben az időkeretben gon-
dolkodhatunk, mutatja egy terra sigil-

lépték nélkül

a jazig-roxolán /szarmata/
házak pontja

1. kép: Tiszaszőlős (Tiszafüred-), Aszópart.
A jazig-roxolán leletek, a két ház helye

a Tisza-árteret szegélyező partvonulaton.

lata. Mindamellett a „nagy háború" és
az azt követő konszolidáció évtizedeit
reprezentálja a többi edénytöredék is, s
talán az, hogy túlsúlyban vannak a
téglaszínű cserepek.

A házakhoz tartozó őskori kerami-
kából csupán néhány kelta leletet raj-
zoltam és írtam le. Az illusztrációkat és

a fényképeket magam készítettem, az
összeállítás 1993 őszén történt.

1. ház (1987. szeptember 22.)
A földbe ásott kunyhóalap többé-

kevésbé szabályos négyszög, ponto-
sabban téglalap formájú volt, egyenes
falakkal, viszonylag szögletesebb sar-
kokkal (így az északkeleti és a délnyu-



gáti). A hosszanti, nyugat-keleti kö-
zéptengely 3,3-3,4 métert, az észak-dé-
li 2,8-2,9 métert tett ki, ebből adódóan
az alapteriilet 9-10 m .Az északi és a
nyugati oldalfalat (melyek nyilván füg-
gőlegesen emelkedtek) csupán úgy 1-
1,5 méter hosszan tudtam megfigyelni,
mivel a ház északnyugati részén egy
másik, más korú objektum helyezke-
dett el (ami indifferensnek tűnvén, nem
lett kibontva). A középtengely iránya
nyugat-délnyugat/kelet-északkelet volt
- a fő égtájaktól való eltérés 15. A
közepesen hamus, lazább, „barnás" tó-
nusú kevert betöltődés alatt a vízszin-
tes, keményre taposott pavimentum 5-
30 cm mélységben került elő.

Az épületalapban két, bizonyosan
oszlophelynek tartható jelenséget

3. kép: Tiszaszólős (Tiszafüred-), Aszópart. Az 1. császárkori
epületmaradvány eredeti, milliméterpapíros ásatási rajza.

2. kép: Tiszaszőlős (Tiszafüred-), Aszópart. Az 1. római kori
kunyhóalapról déli irányból készített fotó.

konstatáltam. Az egyik a keleti oldalfal
középső fertályán tűnt szembe, fele-
részben kitüremkedve. Szögletes-ke-
rek formájú, függőlegesen lemélyített
gödör volt durvábban 30 cm-es méret-
tel, és a járószinttől számítva 55 cm
mélységgel. Legalul 12 cm körüli át-
mérőre szűkült össze. A másik az észa-
ki fal mentén (a sarok közelében) mu-
tatkozott: kör alakú, 25 cm átmérőjű
volt, a padlótól mérve 30 cm mély.
Nem vertikális cölöp - sublica - gö-
dörként bontakozott ki, hanem kelet-
nyugati dőléstengelyűként. A házban -
melyet stílszerűen, latin szóhasználat-
tal talán tuguriumnak nevezhetünk -
ezen kívül három további beásás je-
lentkezett. A déli oldal keleti felén egy
ovális, a falba is bevájt, teknős aljú
gödröt bontottunk ki - 1,2x0,4 méteres
mérettel, a járószinttől számítva 10-15
cm körüli mélységgel. Ugyanennek az
oldalnak a másik fertályán a beásás
szabálytalanabb formájú 1-1,1x0,6-0,8
méter nagyságú volt, és hozzávetőleg
15 cm mély. Közelében a padlón se-
kély teknő helyezkedett el. Kibontot-
tam még egy ovális, 35-40x20 cm-es, 8
cm-re süllyedő mélyedést az északi
oldalfal középső részén. Az építmény-
alap leírását azzal zárhatjuk, hogy a
nyugati falnál igen bizonytalan formá-
ban nyoma maradt még egy oszlop-
helynek: 30 cm körüli méretű, kerek,
20 cm mély beásásként (2-4. kép).

1. Tál része. Jól iszapolt agyagból
korongolt, középszürke tónusú. A föl-
szín kívül is, belül is horizontálisan
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4. kép: Tiszaszőlős (Tiszafüred-), Aszópart. Az előbbi képeken látható
telepjelenség fölvételének „tisztázott", átrajzolt változata.

legnagyobb prababilitás szerint. Im-
portáru, díszkeramika a római provin-
ciális világból. (5. kép 2. rajz).

3. Táltöredék. Finom nyersanyag-
ból gyorsan forgó korongon (rota figu-
rális) készített, ennek nyomai a belső
felületen jól megfigyelhetők. Közép-
szürke tónusú. A külső fölszín horizon-
tálisan polírozott, ez azonban helyen-
ként lekopott. A perem röviden kihaj-
ló, illetve kifelé duzzadt, lekerekedő,
kívül enyhe éllel. Alatta sekély horony
fut körbe. Az egyenes oldalfal majd'
függőleges, alul már észlelhető egy
lágy törés az aljrész felé. Az edénytö-
redék nagysága kb. 7,5x7 cm. A fal-
vastagság 1,2-0,7 cm. Átmérőt nem
tudtam rekonstruálni, a formát a feles-
kétharmados profil elég jól megadja (5.
kép 3. rajz).

4. Táldarab. A szokásos soványítás
nélküli, kövér nyersanyagból korongo-
zott edény. Középszürke színű. A pere-

polírozott, de nem összefüggően, mint-
hogy matt csíkok maradtak. A perem
alatt mm-es háromszögletű, illetve ék
alakú benyomkodásokból összeálló fo-
gaskerekes (rota dentata), másként rád-
lis minta - Rollrádchenverzierung -
látható, mely azonban egy szakaszon
megszakad. A perem gömbösen duz-
zadt, kívül éllel korongozott. Az oldal-
fal nagyon enyhén ívelődő és befelé
álló. A cserép/testa méretére 5x4,5 cm-
es adatot rögzítettem, a falvastagságra
pedig 1,2-0,7 cm-t. Átmérőt nem sike-
rült rekonstruálnom, s a forma is csak
nagyjából sejthető (5. kép l.rajz).

2. Terra sigillata tál-csésze töredé-
ke. Nagyon finom, kitűnő minőségű
agyagból korongolt. Törésfelülete ho-
mogén, világos piros színű. A felszínre
ráégetett agyagmáz csillogó-fénylő
(Glanzton), élénk vöröses-bamás tónu-
sú. Az edényből aljfragmentum maradt
ránk. A talpgyűrű kónikus, síkozottan
záródó, úgy 0,5 cm vastagságú. Belse-
jében néhány éles, a korongozásból
eredő árkocska fut körös-körül. A talp-
gyűrűhöz közel derékszögben kapcso-
lódik az oldalfal, melynek belső felüle-
te is vízszintes. A lelet mérete: 5x3 cm.
Átmérőt pontosan nem lehet megadni.
Úgy tűnik, hogy Drag. 33-as vagy
Drag. 37-es típusból származik - a

5. kép: Tiszaszólős (Tiszafüred-), Aszópart. Leletek az 1. szarmata ház
betöltődéséből. 1-6: 2-3. századi keramika; 7-8: Latene cserepek; 9:

malomkő: 10: salak.
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men és a külső felületen erőteljes víz-
szintes polírozásnyomok figyelhetők
meg, viszonylag szélesebb sávokban.
A szájrész kifelé hajló-duzzadt, lekere-
kített. Az oldalfal egyenes, befelé me-
redek. A lelet nagysága: 1,5x0,7 cm.
Adat, mely az edény méretére fényt
vethetne, nem „vehető le" (5. kép 4.
rajz).

5. Tál fragmentuma. Finom, jól
iszapolt agyagból készített, korongo-
zott. Színe az oxidációs égetésből adó-
dóan közepes árnyalatú barnáspiros. A
törésfelületnél belül szürkés sáv húzó-
dik. A külső és a belső felületen víz-
szintes fényezéscsíkok láthatók az ere-
deti matt alapon. Különösen a perem
alatt jellegzetesek ezek a „szalagok". A
szájrész gömbösen duzzadt, ebből éles
profiláltsággal indul az oldalfal. Utób-
bi ívelt. A cserép mérete 6,5x3,5 cm. A
falvastagság: 1,1-0,5 cm. Diaméter eg-
zakt módon nem mérhető. Úgy látszik,
a Drag. 37 formához közel álló edény-
típusról van szó (5. kép 5. rajz).

6. Fazék (hombár-dólium?) töredé-
ke. Kövér nyersanyagból sebesen for-
gatott korongszerkezeten készült, vilá-
gosabb árnyalatú szürke színű. Víz-
szintes fényezéscsíkok főként a pere-
men láthatók, kissé facettált jelleget
kölcsönözve annak. Ez az edényrész
horizontálisan és hosszabban kihajtó,
vaskos, lekerekedő (Krause, illetve
Krausengefss a német szóhasználat-
ban). A nyak-vállnak csak kis csonkja
maradt meg. A lelet mérete 7,5x2,5
cm, falvastagsága 1,2-0,6 cm. A száj-
rész belső átmérője kb. 13 cm. Magáról
az edény formáról semmit sem tudunk
mondani (5. kép 6. rajz).

7. Edénytöredék (kelta). Finom, jól
„ülepített" agyagból korongozott, kö-
zepes árnyalatú szürkésbarna színű.
Belül a sűrű, filigrán karcolatok ekla-
táns jelei a készítéstechnikának. A kül-
ső felszín vízszintesen eldolgozott, po-
lírozott, ám inkább csak a perem és a
váll. A töredék megfelelő beállításában
arra lehet következtetni, hogy ez az
edényrész befelé dőlő volt. A perem
megvastagodó és kissé aszimmetrikus
D-formájú, a kurta nyakból ívelődve
indul a váll. A cserép nagysága 5,5x3,5
cm. A falvastagság: 1-0,6 cm. Száját-
mérőt nem sikerült rögzítenem, s a

6. kép: Tiszaszőlős (Tiszafüred-), Aszópart. A 2. római kori ház. 1: a
pompásan rajzolódó elszíneződés déli irányból; 2: fotó a föltárás után,

keletről.

forma - fazék? tál? - is kérdéses (5.
kép 7. rajz).

8. Fazék darabja (mint az előző,
késő vaskori). Grafitszemcsékkel so-
ványított agyagból korongolt, ennek
megfelelően szürkésbama színű. A
külső felületen függőlegesen befésült-
seprűzött árkok húzódnak. Az oldalfal
enyhén ívelődő. A lelet mérete: 3x2,5
cm, a falvastagság 0,6 cm köriili. A
korszakra jellemző csöbröket repre-
zentálja (5. kép 8. rajz).

9. Malomkő fragmentuma. Tömö-
rebb, szürkésbarna kőzetből faragott.
Széle-pereme egyenesre, függőlegesre
alakított. Egyik oldala simára csiszoló-
dott munkafelület, de a szemközti, fer-
de felületen is láthatók kopásnyomok.

Mérete: 8x5,5x5 cm hozzávetőlegesen.
Nem meghatározható, hogy alsó vagy
fölső kő volt-e (5. kép 9. rajz).

10. Salakrög (scoria). Viszonylag
nagyméretű darab, ezekre a leletekre
jellemző színnel. Összeolvadt, sima,
fénylő részek mellett likacsos fölületek
is megfigyelhetők. Több helyen növé-
nyi lenyomatok konstatálhatok. Mérete
13x7,5x6,5 cm (5. kép 10. rajz).

2. ház (1987. októberi.)
A másik, földbe süllyesztett aljú ház

tisztábban, világosabban rajzolódott ki,
mint az előző (annak ellenére, hogy az
északnyugati részen egy mellesleg ki
nem bontott neolit - középső újkőkori
- gödör feküdt). Kevéssé hamus, tömö-
rebb betöltódése egy alapjában véve
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7. kép: Tiszaszőlős (Tiszafüred-), Aszópart A 2. jazig-roxolán
építményalap rajza és egy metszete.

ugyancsak anguláris, inkább négyzet-
hez közelítő, 3,1-3,2x2,9-3,1 méter
nagyságú beásást jelzett, toldalékré-
szekkel. Az alapnégyszög területe itt is
9-10 m2, illetve 1-1,5 m2-rel több. A
terepen úgy feküdt, hogy nyugat-keleti
tengelye 8°-kal tért el dél, illetve észak
felé. Az oldalfalak kissé ívelődően (be-
felé és kifelé), egy helyen kitüremked-
ve húzódtak és függőlegesen mélyed-
tek. Az említett toldalékrészek egyike
a nyugati oldal északi felét foglalta el:
szögletes-szabálytalan alakú volt és
1,55-1,6x0,45-0,7 méter méretű. Alja
úgy 10-15 cm-rel volt magasabban a
padlónál. A délnyugati saroknál szög-
letes (a kunyhó diagonális tengelyéhez
igazodó), 40x40 cm-es, a járószinttel
egyező mélységű jelenség került ki-
bontásra. Egy ehhez hasonló nagyságú,
9,6x0,2-0,3 méteres, téglalaphoz köze-
lítő alakú, a padlóval ugyancsak azo-
nos mélységű kitüremkedést obszer-
váltam a délkeleti szögletnél. A lakó-
ház keményebb „pavimentuma" egye-
nesen-vízszintesen bontakozott ki, kis

lejtéssel a keleti részen (5 és 20 cm
közötti mélységben került napvilágra).

Ebben az objektumban is, miként a
föntebb leírt 1. háznál, két cölöpnyo-
mot észleltem. Az egyiket középen,
valamivel közelebb a nyugati falhoz -
szögletes/ovális formájú 30x20 cm ter-
jedelmű volt, függőlegesen mélyedő,
egyenesen záródó, 56-58 cm mély a
padlótól. A másik a déli oldal közelé-
ben, annak keleti fertályán vált látható-
vá. Szabálytalan ovális, 30x25 cm mé-
retű, a járószinttől mérve 25 cm mély-
ségű volt. Közte és a kifelé „kanyaro-
dó" oldalfal között a járószint néhány
cm-t mélyedt (6-7. kép).

A kunyhóalappal kapcsolatban még
egy dolgot kell fölemlíteni, éspedig
azt, hogy nyugati részén a töltelékföld
kiemelése után sírfolt vált láthatóvá. A
temetkezés gödre téglalap formát mu-
tatott, 2,3-2,4x0,7 méter méretű volt és
dél-északi tájolású (pontosabban ten-
gelye 10°-kal deklinált északkelet, il-
letve délnyugat irányába). Kibontva az
emberi csontvázat, mellékletként

edényt, csatot és kést találtam. A szar-
mata sír korábbi is, későbbi is lehet a
háznál (talán az utóbbi valószínűbb).

1. Táltöredék. Kövér agyagból ko-
rongozott gyorsan forgó, lábbal hajtott
szerkezeten. Közepes, illetve világo-
sabb árnyalatú barna-piros színű. A
perem és a külső felület vízszintes
irányban polírozott. Előbbi edényrész
gömbösen duzzadt, kívül éllel kapcso-
lódik az oldalfalhoz. Ez utóbbi függő-
leges, lágyan hajló. A cserép nagysága:
6x4 cm. A fal vastagsága: 1,1-0,6 cm.
Diaméter-adatot nem lehetett akkurá-
tusán fölvenni. A fragmentum egy, a
Drag. 37-es típushoz közelítő formára
enged következtetni (8. kép 1. rajz).

2. Tál darabja. Kövér (de mint az
előbbi, egy-két szennyeződés-rögöt is
tartalmazó) nyersanyagból készített,
korongolt. Színe élénkebb barnáspiros,
a fal magja széles sávban szürke tónu-
sú - az égetés redukciós és oxidációs
szakaszait reprezentálja? A perem erő-
teljesen megvastagodó, gömbölyűén
záródó, közelebbről különleges módon
úgy, hogy az „visszahajlik" az oldalfal-
ra. A külső felület széles sávokban
enyhén facettált. Az edénytöredék mé-
rete 6x4,5 cm, falvastagsága pedig 1,7-
0,7 cm. A szájátmérő úgy 20 cm körül
lehetett (8. kép 2. rajz).

3. Edénytöredék. Jól iszapolt
agyagból korongozott, közepes, illetve
világosabb árnyalatú pirosas-barnás
színű. A törésfelületnél belül szürkés
csík figyelhető meg. A külső oldalon a
nyak- és vállrészen vertikális políro-
zásnyomok vannak. Az egész profil
kifelé hajló, a perem elvékonyodó, él-
ben záródó. A csak hozzávetőleg 6-8
cm körüli átmérőből valamilyen kisebb
méretű készítményre, (pohárszerűre?)
következtethetünk. A cserép mérete
3,5x3 cm. A falvastagság 0,6-0,5 cm
(8. kép 3. rajz).

4. Edénytöredék. Kövér nyers-
anyagból korongolt, világosabb tónusú
bamáspiros színű, a fal magja szürkébe
hajló. Fényezésnyomok csak kis része-
ken láthatók. A szájrész tölcséres, ma-
ga a perem megvastagodó, háromszög
formájú, kívül éllel. Nem elképzelhe-
tetlen, hogy itt fül maradványa a töre-
dékesség. A darab nagysága: 3,5x3 cm,
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a falvastagság: 1-0,4 cm. Vajon füles
korsóról van szó? (8. kép 4. rajz).

Függelék (leletstatisztika)
1. ház: összesen 31 db tárgy (állat-

csont nélkül)
Kerámia: 27 db (ebből két cserép

Latcnc-kori)
- korongolt 21 db (közte egy terra

sigillata)
- szürke: 6 db
- téglaszínű: 15 db (döntően oldal-

töredékek)
- kézzel formált 5 db (durva, törme-

lékes anyagú, barnás-szürke oldalré-
szck)

Egyéb lelet: 4 db
- 2 db palics (kiégett faltapasztás)
- 1 db malomkő
- 1 db salak
2. ház: mindent egybevéve 54 db

tárgy (állatcsont nélkül)
Őskori (neolit) keramika: 37 db
Szarmata cserép: 17 db
- korongolt 16 db (zömmel fénye-

zett falrcszek)
- szürke: 3 db (tehát cca. ötödrész)

-téglaszínű: 13 db
- szabad kézzel formált csupán 1 db

(durva, erősen koromfoltos)
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8. kép: Tiszaszőlős (Tiszafüred-), Aszópart. Az iménti képen látható objektumból kikerült középső császárkori
edénytöredékek.


