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CSEH JÁNOS

Régészeti adatok a gepida kerámiához
Leletek az öcsödi terepmunkákból

„aththan in mikilamma garda ni sind
thatainei kasa gultheina jah silubreina, ak
jah triweina jah digana"
„egy nagy házban pedig nemcsak arany- és
ezüst-, hanem fa- és agyagedények is
vannak"
(Pálnak Timóteushoz írt második levele, 2.
fejezet 20. vers)

A IV. századi gót Biblia-fordítás, Wulfila (Ulfila) püspök munkájának eme mondata,
parabola-részlete, habár az eredeti szöveg egészen más, évszázadokkal korábbi világban
és kultúrában, a Kelet-Mediterráneum korai császárkorában íródott, valamelyest mégis
fölidézi bennünk a népvándorlás kori germán főemberek, előkelők, nemesek, a
királyok, törzsi vezetők udvarát. Legalábbis nyelvében-nyelvezetében, hiszen ez, az
Al-Duna-vidéki keleti germán gót beszéd bizonyosan érthető volt, a Kárpát-medence
környékén föltétlenül, ennek a népnek vezető, „nemzetközi" szerepére gondolva. A
„gót gepidák" körében is ilyesféle szavak foroghattak, így idézetünk nyomán rögvest
eszünkbe ötlenek a IV—VI. századi fejedelmi és kincsleletek, amelyek egy korszak
régészeti emlékanyagának legfölső rétegét, „horizontját" reprezentálják. S e tárgyak,
vészt hozó időkben, veszedelmek közepette elrejtett — „magán" vagy „állami" —
értékek és magányos királysírok darabjai sorában nemesfém fölszolgáló, szervírozó és
étkező-/ivóedényekre, arany, aranyozott ezüst és ezüst csészékre, korsókra (kancsókra,
kannákra) is lelhetünk („kasa gultheina" és „kasa..silubreina"), például Bihartótiban,
Szilágysomlyón és Apahidán.

Nyilvánvalóan kevésbé értékes edényféleség volt az üveg, s ezért gyakoribb is,
ugyanúgy import, mint a fémedényekből néhány — érthető tehát, hogy ezek már az
akkori társadalom nem annyira tehetős rétegeihez vezetnek át bennünket. Az apahidai
királysírok fémpánttal kijavított és díszített pompás poharai az egyik oldalon, a
barabási („mezőkászonyi"), a gencsi, a kiszombori és a jakovoi (Kormadin)
üvegserlegeken át a kengyeli gödörházakban, kunyhók maradványaiban lelt apróságok
(és egyéb kérdéses leletek, például Vinkovci) a másik oldalon. A nemesek és a köznép
háztartásaiban egyaránt foroghattak fából készült edények („kasa... triweina"),
leginkább talán csészék, tálkák, esetenként fémveretekkel, ahogyan ezt például a két
apahidai királysír és a kisvárdai (s egyéb) leletek, megfigyelések bizonyítják. A
romlandó fa itt a régiségtudomány nagy kára, vesztesége, azonban szerencsés
körülmények között talán „előcsalogathatók" ezek a tárgyak is. S ezzel elérkeztünk az
archeológia tudományának legbőségesebb forrásanyagához, a temetők és a települések
kerámiájához, az agyagedényekhez („kasa... digana"), és vizsgálódásunkat már ebben
a körben folytatjuk, megyei kutatások nyomán.
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1. kép. Gepida szemcsés kerámia Öcsöd határából
(l~4:MRT2l. lelőhely: 5:90. lelőhely: 6:108. lelőhely)
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2. kép. 5—6. századi konyhai edények töredékei Öcsöd környékén (1—7: Mrt 33. lelőhely)
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5. fóp. Edénytöredék öcsödi gepida településekről (1: MRT 33. lelőhely; 2: MRT 90. lelőhely)
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4. kép. Kora népvándorlás kori agyagfedők a Tiszántúlon

Az 1980-as években végzett tiszazugi régészeti terepbejárások emlékanyagából az
Öcsöd környéki V—VI. századi gepida településeken gyűjtött kerámia, pontosabban a
korongolt, szürke, szemcsés kerámia legjellegzetesebb darabjait választottuk ki
bemutatásra. Ez az edénycsoport anyagában is, használatában is jól elkülönült az
igényesebb, díszesebb finomkerámiától. Míg az utóbbiak az asztal körül szolgálhattak
különböző célokra, az előbbiek elsősorban a konyhai, tűzhely körüli foglalatosságok
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5. kép. Edényfedők egy al-Duna-menti 6. századi erődből (Böttger, Burkhard: Die Gefasskeramik
aus dem Kastell Iatrus. Iatrus-Krivina. Spátantike Befestigung und Frühmittelalterliche Siedlung

an der unteren Donau. Berlin, 1982. Tafel 49.)

eszközei voltak; az élelem, ennivaló elkészítése, a főzés, melegítés/forralás, a
folyadékok, úgymint a víz, a tej, tejtermékek, s nyilván a már-már legendás sörital, a
medis stb. tárolása, szállítása, a nagyobb mennyiségű élelmiszer-nyersanyag, például a
gabona (őrlemény, liszt) elraktározása és egyebek. Az edénytípusokat tekintve négy
vagy öt formát tudunk elkülöníteni, éspedig fazekakat illetve kisebb fazekakat, más
néven bögréket, az előzőekhez szorosan hozzátartozó fedőket, valamint korsókat, azaz
füles korsókat és tárolóedényeket, hombárokat. Ezekkel most külön-külön
foglalkozunk.
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Fazék és bögre (gótul-gepidául: kas) — (1. kép 1—4 és 6; 2. kép 1—6; 3. kép 1)

Az V—VI. századi gepida településeken a megtalált kerámiák döntő többségét
kitevő fazekakat — nem számítva a temetőkben fellelteket — valójában csak az
1950-es évek elejétől ismerte meg a kutatás a malomfalvi, később a baráthelyi és egyéb
kisebb ásatások nyomán. Megyénk területén, a Közép-Tisza-vidéken az 1980-as évek
közepétől folyó gyűjtőmunka tárta föl tömegesen az effajta edényanyagot az akkoriban
megindult kora népvándorlás kori telepkutatásokkal. A felhalmozódott ismeretek
alapján a három öcsödi lelőhelyről való cserepek meghatározása nem jelent különösebb
problémát, legalábbis körvonalaiban nem. Jellemzőnek tarthatjuk a kihajló szájrészeket,
peremeket, az edénytest formáját összességében (például az ún. körte forma) és
részleteiben, az egyenes és homorú aljfragmentumokat — ez utóbbiak az előforduló
három alapváltozatból kettőt reprezentálnak. A felületre húzott befésült vonalak, illetve
vonalkötegek igen gyakoriak ezeken az edényeken, ugyanakkor a hullámvonalköteg,
bár ez is a korszak sajátja, általában ritkábban, szórványosabban tűnik fel. Különleges
az egyik cserépen látható, V alakban húzódó bekarcolt díszítés. Kiemeltünk és
rekonstruáltunk egy kisebb méretű fazekat, mivel viszonylag terjedelmesebb
profilrészlet állt rendelkezésünkre, amelyet ,,kisfazék"-nak, bögrének is nevezhetünk.

Annak ellenére, hogy nem tartozik mostani témánkhoz, mégis említést teszünk egyes
lelőhelyek durva, kézzel formált edénytöredékeiről, esetenként fésült hullámvonalas
díszítéssel. Ezek ugyancsak fazekak voltak (valamelyest talán nagyobbak, mint a
korongoltak), ám nem mindegyik keltezhető az V—VI. századra.

Fedő (mint fazéktartozék) — (3. kép 2 és 4—5. kép)

Ez a kerámiaféleség használatában szorosan kapcsolódott a fazekakhoz,
tulajdonképpen csak azokkal összefüggésben szemlélhető. Telepásatásoknál, házakból,
gödrökből is csupán elvétve kerül elő, így azután bátran mondhatjuk, hogy felszíni
leletként egyenesen kuriózum. Darabjait, összességében egységes formáját velem a
szelevényi és a Kengyel melletti terepbejárások és föltárások ismertették meg.
Azonosításukat többek között a kitűnő malomfalvi leletek tették, teszik lehetővé, bár
így is marad néha kétség, hogy egy-egy darab nem „fordítva", csészeként szolgált-e
(pl. Rákóczifalva). Az értelemszerűen kizárólag telepen előforduló edényfedők markáns
példáit említhetjük Battonyáról (kézzel formált fragmentumok), ezenkívül Baráthelyről,
Dipséről és talán, némiképp obskúrus volta miatt, Gyalu mellől - mind erdélyi lelőhely.
Mindkét készítéstechnikára van tehát példa, s kombinációja is lehetséges. Korongos
fogógombú, kónikus testű agyagkészítmények voltak, a fazekakhoz alkalmazkodó
átmérővel. Összehasonlításként egy nagyobb Al-Duna-vidéki ásatás, Iatrus-Krivina 6.
századi, kora bizánci erődjének emlékanyagából mutatunk be fazékfedőket, melyek
korban egybeesnek a mi leleteinkkel.

Füles korsó (gót-gepida nyelven aurkjus vagy aurkeis) — (2. kép 7)

Az Öcsöd környéki „kora Meroving-kori" gepida települések most bemutatott
leletanyagában csak egyetlen korsórészletet, közelebbről fültöredéket találunk.
Általában ásatásoknál sem fordulnak elő nagy számban, de azért például a fedőknél
gyakoribbak. Azonosításuk könnyű, ha fogórészről van szó, már nehezebb valamivel
egyéb fragmentumoknál. Az ívelődő fület, mely lehet ovális-szalagszerű, horonnyal
vagy bordával, esetleg szögletesedő, de „hurka"-, hengerszerű is, mint a mi leletünk,
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fölül a szájrész közelében (ott vagy az alatt), lenn az edény hasasodásánál —
legnagyobb kiszélesedésénél — ragasztották oda. A fazekas ritkán díszítette is.
Peremtöredék esetében a fazekaknál kisebb (ugyanakkor a palackoknál nagyobb)
átmérő, továbbá a bordás vagy ún. párnás nyak utalhat erre a formára. Nem ritkák a
csőrös kiöntőrésszel korongozott példányok. A Közép-Tisza-vidéken, így
Tiszaszőlősről, Rákóczifalvárói, a Kengyel melletti településekről, ezenkívül
természetesen Malomfalváról (s egyéb lelőhelyekről) ismerjük jellegzetes darabjait.

Hombár (nagyméretű tárolóedény) — (1. kép 5)

Méretüknél és funkciójuknál fogva a többi edénytől eléggé távol álló, külön
csoportot alkotnak ezek a terjedelmes — a fazekak mint átlagedények magasságát
háromszor-négyszer-ötször meghaladó — agyagkészítmények, melyek nem ritkán a
latin dolium (esetleg a görög pithos) néven szerepelnek, bizonyos antik, klasszikus
színezetet adva ezeknek a kora középkori „barbár" fazekastermékeknek. Minthogy
egyedül terepföltárások igencsak töredékes lelete, eredeti formájáról a gepidáknál csak
rekonstrukciók tudnak képet adni. Egy-egy cserépnek a meghatározása nem nehéz, még
egyszerű oldaldarab esetében sem (a vastag fal karakterisztikus), ha perem kerül
kezünkbe, még könnyebb (mindig vízszintes, úgynevezett galléros szájrész). Az öcsödi
fragmentumon befésült díszítést találunk, de különlegesebb formában. Ezeknek a
gepida agyagvödröknek az első példányai a magyar szakirodalomban az 1970-es évek
végétől váltak ismeretessé. A Tiszazugban a 6. század folyamán készített hombárokról
a szelevényi leletek — majdnem tucatnyi cserép — nyújtják a legtöbb információt.

Edényfedők lelőhelyei a gepidák alföldi településterületén az V—VI. században (a 4.
képhez):

1. Battonya (Szabó J. József: Népvándorláskori teleprészlet és Árpád-kori település-
nyomok Battonya határában. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 5.
Békéscsaba, 1978. 77. p. IV. tábla 6—7. és 82. "p. IX. tábla 16—17.)

2. Kengyel (Cseh János: Adatok Kengyel környékének V—VI. századi települési
viszonyaihoz. A gepida telepkutatás történetéhez. Archeológiái Értesítő, 111.
évfolyam 2. szám Budapest, 1986. 199. p. 11. kép 10)

3. Öcsöd (jelen dolgozat 3. kép 2)
4. Rákóczifalva? (Cseh János: Gepida falu Rákóczifalván. Új Néplap. V. évfolyam 53.

szám Szolnok, 1994. március 4. 12. p. 4. kép)
5. Szelevény (Cseh János: Egy germán településcsoport a Vadas-ér körül. Cibaki Hírek

V. évfolyam 11. szám Cibakháza, 1995. november 13. p. 4. ábra 1—3)
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