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Cseh János

Kora középkori palackszerű edényekről
a Közép-Tisza vidékén

(és a Gepida királyság további területein)

A korai népvándorlás korban, a Kr.u. 5-6. században az Alföldön megtelepedett keleti
germánok fazekasságában igencsak markáns, jellegzetes, a többi edénycsoporttól többé-
kevésbé határozottan elkülönülő együttest alkotnak a keskeny, szűk nyakú és szájú, öblös,
hasas, mindig fül nélküli folyadéktartó agyagkészítmények.' Morfológiai (alaktani) és
funkcionális (használati) szempontból közel állanak a füles korsókhoz ill. kancsókhoz,
úgyhogy abban az esetben, ha csak töredék - és itt elsősorban a válltól fölfelé eső részre
gondolunk - hovatartozásáról kell döntenünk, nem is egyértelmű mindegyiknél a
besorolás; előfordulhatnak és elő is fordulnak ugyanis szélesebb nyakú ill. szájú (kvázi-)
palackok és szűkebb nyakú ill. szájú korsók. A szóban forgó edénytípus sírból származó
darabjainak lelőhelyei az alföldi területen, ABC-rendben, az alábbiak: 1. Bocsár2; 2.
Gyula3; 3. Kétegyháza4; 4. Kiszombor5; 5. Szentes6; 6. Szolnok7 7. Szőreg8; 8. Tiszafüred".

Mielőtt közelebbről szemügyre vennénk ezeket az asztali és konyhai vagy éléstárbeli
cserépflaskákat, egy kis kutatástörténet, kizárólag az alföldiekre vonatkozóan, helyénvaló-
nak tűnik, már amennyire ezt az adatok lehetővé teszik. A sírkerámia Szentes-berekháti pa-
lackot kell legelébb említenünk, amely a hosszú évtizedek alatt, 1872-1939 között
összegyűlt/gyűjtött emlékanyag, pontosabban a szórványedények csoportjában található.
1961-ben a gepida korpuszban került publikálásra. A második Kiszombor-Nagyhalom-dűlő

1 A palacknak (németül Flasche, angolul bottle vagy flask, franciául bouteille vagy flacon, svédül flaska vagy butelj - néhány
modern nyelvet, s azokon belül is egy-két szót kiragadva), amelynek a magyarban flaska, fiaskó, butella, butélia stb.
szinonimái vannak, mint edényformának ill. - típusnak, a tárgyfogalomnak a meghatározására ld. Rich 1862. 338-339. p.;
Finály 1884. 1102. p.; Brockhaus 1930. 302. p. és MNL 1977. 392-393. p.!A latinban pl. laguna, laguncula (utóbbi kis palack,
palackocska), a késői latinban flasca jelenti a szóban forgó agyagkészítményt. (Magyar-görög szótár jelen pillanatban nem
áll rendelkezésemre.) - Minthogy Wulfila/Ulfilas gót Biblia-fordításában nem szerepel az edénytípus, így ha azután pró-
bálunk kérdezni, hogy a gepidák nyelvében miként hangozhatott ez, az óészaki germán felé kell fordulnunk. A régi skandi-
návban, tehát annak a területnek a nyelvében is, amely nagy valószínűséggel a gót-gepida őshaza volt (Vástergötland,
Östergötland, Smaland, s a keletre eső szigetek), a flaska jelentett palackot, talán egy *flatiskon vagy *flahsk alapformából
származván. Azonos ezzel pl. az ófelnémet flasca/flaska és az angolszász flasce. Eme, a késői latinban is adatolható szó olyan
általánosnak látszik a császárkori és a kora középkori germánoknál, hogy semmi okunk kétségbe vonni egy hasonló meglétét a
gepida beszédben, mondhatni gót idiómában (Vries 1961. 129. p.; MNYTESZ 1967. 929-930. p.; Wahrig 1990. 482. p.).

2 Dimitrijeviac-Giria; 1971. 193. sl. XVI 5; Mrkobrad 1980. sl. XLV1 1 és 54. p.
3 Csallány 1961. Taf. CXC1II. 5. és 111. p.
4 Párducz 1950. CXXXI. t. 9. és 51. p.; Csallány 1961. Taf. CLXXXIX. 2. és 116. p.
5 Török 1936. Tafel LXV. tábla 50 és 7-8. p.; Csallány 1961. Taf. CLVI. 7. és 175. p. (50. sir).
6 Csallány 1961. Taf. CII. 10 és 98. p. (A 20. edény).
7 Nagy 1970. I 203-204. p.; Bóna 2002A 324. p. Taf. 50. 170. 2, 380. p. Taf. 106. 2 és 225. p. (170. sir)
8 Csallány 1961. Taf. CLXXXV. 3 és 166. p. (113. sír); Nagy 2005 292. p. Taf. 62. 113. p. 3, 330. p. Taf. 1004., 192.p.Abb.

47 I 113 p.. ezenkívül 133. és 191. p. - utóbbi helyen rövid exkurzus a forma eredetéről, egyébiránt pedig a Kr.u. 5. század
második felére keltezve.

9 Bóna 2002B 333. p. Taf. 59 2 1 és 247. p. (2. sir)
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(B temető) gepida sírmezejének pompás, díszes fazekaskészítménye volt, amely az 1928.
évi ásatás alkalmával jutott napvilágra, s amelyet első ízben 1936-ban közöltek. A kiszom-
bori után egy esztendővel, 1929-ben találták a harmadik palackot Kétegyháza-Községi-
homokbánya (Kétegyháza A) területén, mint sírból származó leletet. Közzétételének helye
a nagy gepida korpusz. Ide soroltuk be, habár múzeumba kerülésének évét nem ismerjük,
a valószínűleg Gyula környéki, ugyancsak szórványlelet agyagflaskát - fotóját és leírását
Csallány Dezső monografikus könyvében találjuk. 1943-ban a Szőreg-Téglagyár lelőhelyen
zajló temetőásatás hozta napfényre az ötödik szűk nyakú gepida edényt, melynek közlési
éve szintén 1961, szép rajzos újraközléséé pedig 2005. A Szolnok-szandai folyadéktartó
edényt az 1952-1955-ben zajlott feltárás mentette meg, s 2002-ben, az új gepida korpusz
első kötetében került publikálásra. Tudomásom szerint az egyetlen, országhatárunkon (Ju-
goszlávia ill. Szerbia bánáti része) kívüli példány a bocsári palack - Bolar-Pesak —, az 1959-
1963 közötti régészeti kutatások emlékanyagából. Rajza a temetőről adott 1971. évi beszá-
molóban és egy 1980-ban megjelent monográfiában szerepel. A sort végezetül Tiszafüred-
Nagykenderfoldek sírpalackja zárja, az 1975-1976-os ásatás hozadékaként - 2002-ben kap-
csolódott be a kora népvándorlás kori kutatás vérkeringésébe.

A fentebbi sorokban említett agyagpalackok mindegyike, kivétel nélkül, fazekaskoron-
gon készült - egyedül a kétegyházi kapcsán van egy olyan adat, miszerint korongolatlan.
Ez a technika a gepida edényanyag ismeretében közelebbről gyorsan forgó, pörgő (lábbal
hajtott) korongtányéron történt kialakítást jelent. Az agyag jellegét érintő adatok egybeve-
téséből az tűnik ki, hogy a keramikák két csoportot alkotnak. A tiszta ill. tisztább, finomabb,
kövér nyersanyagból fölhúzottakhoz tartozik a kétegyházi, a szőregi példány (az előbbi
esetben „durvábban iszapolt" anyagleírással), s a legújabban közölt szolnoki meg a tisza-
füredi. Nem tudjuk pontosan, hogy a bocsári ide vagy pedig a másik kategóriába esik-e. Eme
másik a szemcsés, homokkal-kaviccsal soványított massza, gyúradék, s melyet az összes
többi keramika, úgymint a Gyuláról, a Kiszomborból, a Szentesről származó alkot.

Az edénytípus formájának alapvető ismérve, amint már említettük volt, a kifejezetten
szűk nyakrész és az öblös test. Ha a szájkiképzést tanulmányozzuk, úgy azt tapasztaljuk,
hogy egyetlen olyan darabunk van (Szőreg), melynek nincsen kihajló pereme. A többi eset-
ben a fazekasok korongoztak valamiféle hangsúlyozott, kifelé ívelődő peremet ill. tölcséres
szájrészt (pl. Kiszombor, Szolnok, Tiszafüred). A nyak alapkontúrjában - többé-kevésbé
természetes módon - kónikus vagy cilindrikus, éspedig egyenes vagy homorú vonallal
(Bocsár: kivételesen fordítottan csonka kúpos). Eme edényzóna és a váll, azaz a legnagyobb
kiszélesedés - a népi kerámiánál mell - fölötti rész lehet összemosódó, de határozottabban
elválasztott is (élesebben törő a tiszafüredinél). A flaskák legnagyobb átmérője általában
az alsó harmadra esik, egy kivételnek vehetjük esetleg a szolnokit. A bocsári egészen kü-
lönleges, ennek teste a mai folyadéktartó, boros-sörös üvegekre emlékeztet, vagyis közel
függőleges oldalfalú. Az aljrész minden általunk tanulmányozott esetben - összképében -
egyenes, azaz a korongról síkban lemetszett és profilálatlan.

Amennyiben a színre vonatkozó információkat vesszük, azt láthatjuk, hogy zömmel
szürke edényekről van szó; egy-két példánynál adatolható a feketésszürke, a szürkésbarna
és a barnásszürke vagy homokszínű árnyalat (nyilvánvalóan részint a szubjektív megíté-
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lésből is következően). Ebből levonhatjuk a konklúziót: palackjainkat a széles körben el-
terjedt redukciós technológiával égették ki a kemencében, mindamellett az oxidációs -
vagy olyan benyomást keltő - eljárást sem zárhatjuk ki egy(-két) edénynél.

Sort kerítve végül is a felület jellegzetességeire, tulajdonképpen a díszítésre, a fazekas-
készítményeket három vagy négy csoportra tudjuk széjjelválasztani, attól függően, hogy a
bocsári darabot miként vesszük (biztos adat hiányában). Ha díszítetlennek, akkor ez az
első csoport. A másodikat a besimított ékítésűek alkotják, ide tartozik a kétegyházi, a szol-
noki, a szőregi - azaz valamennyi finom anyagú. A középső zónában az előbbinél függőle-
gesen besimított vonalak vannak (mint a bocsárinál?). A szolnoki példányon függőleges és
hálómintába rendezett líneák alkotják a díszítést a nyakon és a vállon. A harmadikat a ti-
szafüredi reprezentálja tetszetős bekarcolt/-gravírozott (markánsan besimított) kalászmin-
tás és ezt körülvevő ívelt, szögletes, létramustrás kompozíciójával. A szőregi esetében víz-
szintes bordák között ferdén elhelyezett, jobbra-balra dűlő vonalnyalábokat, alatta hul-
lámvonalat vitt föl a gepida fazekas. A negyedik (vagy harmadik)) csoport a szemcsés
anyagú flaskákat foglalja magában, befésült díszítéssel. Ez a gyulainál egyszerű baráz-
dálás, barázdaköteg. A szentesi példány vállrészén vonalkeret közrefogta egyes hullámvo-
nal található. A nagy felületre kiterjedő, jellemzően hullámvonal-nyaláboknak a rákarcolása a
kiszombori edényen határozottan a telepkerámia felé mutat. Ezek a hullámvonalak az alsó-
Maros-vidéki esetében a peremtől a legnagyobb kiszélesedésig futnak, s mondhatjuk, a
Kr.u. 5-6. századi gepida konyhai keramika legreprezentatívabb, legszebb készítményei
közé tarto-zik, a vizes-tejes cserépáru között feltétlen.

A méretadatok áttekintésével az alábbi kép bontakozik ki. A magasságot, a nagyságot
tekintve két, egy kisebb és egy terjedelmesebb kategória látszik körvonalazódni. Az előb-
binél, amelyhez a kétegyházi és a szentesi flaska sorolható, a magasságérték 11-13 cm,
ezek tulajdonképpen minipalackok, míg az utóbbinál (Gyula, Kiszombor, Szolnok Szőreg,
Tiszafüred) 18-21 cm. A szájátmérő 3,5-6 cm közé esik (természetesen a palack jelleget
adó nyak ennél mindig szűkebb), a hasátmérő kb. 7,5-16 cm közé. A talpátmérőnél az
adatok közül a legkisebb valamivel 4 cm alatt van, míg a legnagyobb 7 cm körül.

A dolgozat elején már utaltam a - gödörházakból, gödrökből stb. - előjött fragmentu-
mok, cserepek meghatározásának nehézségére, s ezt más kutatók is így látják saját lele-
teikkel (pl. Csárdaszállás, Eperjes, Szarvas) kapcsolatban.10 Mindazonáltal bátorkodtam össze-
gyűjteni a Tisza mentéről, a megyéből közel féltucatnyi olyan edénytöredéket, amelyeknél
fölvetődhet, hogy palackformából - fül nélküli, 5 cm-t nemigen meghaladó száj-/nyakát-
mérőjű készítményekből törtek ki (Kengyel-Agyagbánya", Szolnok-Zagyvapart12,
Tiszafüred-Morotvapart'3, Tiszaszőlős-Csontospart III1"*). A kengyeli darabot választottam
ki, mint a kis csoport élére helyezhetőt, mert vonalvezetése igazi flaskát sejtet és mert a
megye legkorábbi ilyen lelete - holott lehetséges, inkább egy még markánsabb morotva-

10 Tóth 1983. I 195-198.p.; Tóth 2006. Taf. 21 6 és 9, valamint 113-114. p.
11 [11] Cseh 1985-1986.120. p. és II V. tábla 5. p.; Cseh 1986. 193. p. 5. kép 5.;Cseh 1997-1998. 6. kép 5, 11. kép H, 12. kép

4 és 9.; Cseh 1998. 9. Figure 2. H és 10.
12 Cseh 2000-2001. 49. kép 17, 58. kép 115, 66. kép 1, 71. kép I, továbbá 59., 104. és 28-29. p.
13 Cseh 1985-1986. I 60. és 96. p., II LIV. tábla I; Cseh 1991. 207. p. I. tábla 3, 217. p. XI. tábla 10, 218. p. XII. tábla 6,

ezenkívül 160. és 189. p.; Cseh 1997. 8. 6. kép 1, 9. 7. kép 10 és 10. p.
14 Cseh 1987. 23. p. 4. kép 3 Cseh. 1998 19. kép 3, 22. kép 2, 59. kép d és 31-32., 58.p.
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parti fragmentumot illetné ez. Az öt teleplelet négy lelőhelyről való, ugyanis Szolnok-
Zagyvapartról kettőt sorolnék ide. A darabok mindahánya korongolt; egy zagyvaparti,
pregnáns gallérral, nyakgyűrűvel tagolt kivételével (melyet be is mutatunk itt) szemcsések
és fésült hullám- és vízszintes vonalkötegekkel díszítettek. Színük a szürke és a barna
valamilyen tónusa, árnyalata. Átmérőjüket a nyak magasságában úgy 5 cm körülire tudtam
kiszerkeszteni (a legszűkebb az imént említett tiszafüredi, 3 cm-es diaméterrel, hajói mér-
tem annak idején). Ismételten és nyomatékosan hangsúlyozom, hogy nem mindegyiknél
ragaszkodom a palack meghatározáshoz, nyitva hagyván a lehetőséget a füleskorsó felé is.

Az alföldi kora népvándorlás kori palackokról a szakirodalomban és a szolnoki Damja-
nich Múzeumban lévő leletek alapján röviden még a következőket mondhatjuk. A kronoló-
giai kérdésekre nézve érdekes módon - és ugyanakkor kis elfogultsággal is - többet talán
a településen előkerültek nyújtanak, mindenesetre a közép-Tisza-vidéki szituáció nyomán.
Határozottan állítható, hogy a kengyeli, a tiszafüredi és a tiszaszőlősi a Kr.u. 510-520 és
az 550-560 közötti időre vagy még szűkebbre keltezhető (elsődlegesen a vele együtt vagy
környezetében lelt pecsételt kerámiából kiindulva). A nagy temetők és a szórványleletek
datálása, datálhatósága alkalmanként - talán mert ezen téren nem is vagyok annyira jártas
— valamelyest nehezebb, nehezebbnek tűnik, ám legtöbbjük esetében ugyanez vagy közel
ugyanez a periódus sejthető. Az általunk jelen alkalommal fölvett telepdarabok egyike sem
mutat ennél korábbi időszakra. Esetleg a kengyeli telepásatásoknak a Kr.u. 5. század má-
sodik felére és a 6. század elejére eső emlékanyaga hozhat új szempontokat a palacknak,
mint kerámiatípusnak közép-Tisza-vidéki történetét illetően a kora Meroving-kori gepida
agyagművességben.l5
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REGESZET - TÖRTÉNETTUDOMÁNY

Gepida sírkerámia agyagpalackok a Kr. u. 5-6. században
a Tisza-Körös-Maros vidékén (a lelőhelyneveket Id. a bevezető szakaszban)

- az embléma a morotvaparti teleplelet rekonstruált formája
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Kr.u. 6. századi flaskák temetkezésekből a megye területéről. Szolnok-Szanda (balra)
és Tiszafüred-Nagykenderföldek (jobbra) - méret nélkül

Településről származó palacktöredékek a Közép-Tisza térségében.
Kengyel-Agyagbánya (balrafönt és jobbra a rekonstrukció); Szolnok (balra lent)

- 4 5 -


