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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXIV. (2016)

Gyurka Orsolya – Szebenyi Tamás

Ókori leletek a Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai 
és Ókortörténeti Tanszékének régészeti gyűjteményéből

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszi-
ka-filológiai és Ókortörténeti Tanszékén található régészeti gyűjtemény 
kiemelkedő a maga nemében.1 Az egyetemi oktatásban reprezentációs 
céllal felhasznált leletanyag a Kárpát-medencei régészeti korszakokat 
átfogóan mutatja be a paleolitikumtól kezdve egészen a késő középko-
rig.2 A gyűjtemény jelenlegi sokszínűségét talán viharos történetének 
köszönheti: a hiányos egyetemi dokumentáció ellenére feltételezhető, 
hogy egyesíti magában az egykori Láng Nándor Múzeum törzsanyagát 
és több magángyűjtemény maradékát, kiegészülve a Régészeti Intézet 
saját ásatásaiból származó tárgyakkal. Bár az 1914 és 1952 között fenn-
álló debreceni Régészeti Intézet történetét Mudrák József összefoglalta 
tanulmányában,3 majd a leletanyagot befogadó Klasszika-filológiai és 
Ókortörténeti Tanszékről is kötet született,4 a régészeti gyűjtemény eddig 
egyedül a terra sigillata edények feldolgozása kapcsán került említésre.5 
A leletanyag legnagyobb publicitást 2016. áprilisa és szeptembere között 
kapott, amikor a tanszék saját gyűjteményéből adott kölcsön görög és 
római tárgyakat a debreceni Déri Múzeum „Az antikvitás arcai” című 
kiállítása számára.6

1  A leletanyag publikálásának jogát és a feldolgozás során nyújtott értékes segítséget 
ezúton is szeretnénk megköszönni Dr. Forisek Péternek, a Klasszika-filológiai és 
Ókortörténeti Tanszék tanszékvezetőjének!
2  A szerzők által készített leltár alapján a leletanyag korszakonkénti százalékos 
arányai a következők: őskor 89,4%; római kor 6,3%; népvándorlás és honfoglalás kor 
1,5%; Árpád-kor és középkor 2,8%.
3  Mudrák József: A Debreceni Egyetem volt Régészeti Intézetének története és 
előzményei (1914–1952). In. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből. 
I. Szerk. Hollósi Gábor, Debrecen, 2005. 4–20. (továbbiakban Mudrák, 2005.)
4  Kerepeszki Róbert – Forisek Péter: A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és 
Ókortörténeti Tanszékének története. Debrecen, 2016. 9–41.
5  Hantos Zoltán: Terra Sigillaten aus der archäologischen Sammlung der Universität 
in Debrecen. = Acta Classica Universitas Scientiarium Debreciensis, 33. 1997. 149–
157. (továbbiakban Hantos, 1997.)
6  Ld. pl.: Szabó László: Az antikvitás arcai. = Egyetemi Élet, 54/12. 2016. 13.
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Jelen tanulmányunkban a gyűjtemény ókortörténethez kapcsolódó 
részét mutatjuk be katalógus formájában.7 Értelmezésünkben ez 2 jól el-
különülő kronológiai horizontot jelöl ki: egyrészt a görög kerámiatárgyak 
által képviselt Kr. e. 6–4. századot, másrészt a Kárpát-medencei leleta-
nyag alapján meghatározott késő vaskori és római kori intervallumot (a 
La Tène C periódus és a Kr. u. 4–5. század közti időszak). A tárgyakat 
tematikus csoportokban, lehetséges datálásuknak megfelelő sorrendben 
mutatjuk be.

BRONZ KISPLASZTIKÁK

1. kép
630: Bikaáldozatot ábrázoló üreges, peremes kialakítású bronzöntvény. A dombor-
művön feldíszített áldozati bikát vezető 2 victimarius látható. A bika jobb oldalán a 
borostyánkoszorús, félig meztelen popa alakja tűnik fel, míg a bal oldalon a szintén 
borostyánkoszorús, tunikát viselő victimarius letört végű bárdot tart. A bika faránál 
rögzítő szeg található. Sz: 14; M: 12,2. [1. kép]

A tárgyalt debreceni példánnyal megegyező kialakítású dombormű 
került elő Szombathelyen, a Körmendi utcában. A darab valószínűleg 
egy fríz része lehetett, amelyet bronz vagy márvány alapra rögzítettek.8 

7  A katalógusban használt rövidítések feloldása a következő: H: hossz; M: 
magasság; Sz: szélesség; Átm: átmérő; V: vastagság; Pá: peremátérő; Fá: fenékátmérő; 
Fv: falvastagság. A feltüntetett méretadatok mindegyike centiméterben értendő, a 
számadatok után megjelenő * jelölés töredékes méretre utal.
8  Tóth Endre: A császárkultusz főoltára Pannonia Superiorban. = Archaeológiai 
Értesítő, 126. 2001. 17–18, 8. kép (Kat. 13.) (továbbiakban Tóth, 2001.)
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Utóbbi bronzöntvény a Kr. u. 2. századra datálható.9 Tóth Endre további 
hasonló darabokra is hivatkozik Savariaból,10 ezért valószínűnek tartjuk, 
hogy esetünkben is egy savariai műhely termékével kell számolni.11

2. kép
631: Kisméretű, női alakot ábrázoló bronz mellszobor. Hátrafésült hajú, oldalra néző, 
tógát viselő, félig fedetlen mellű nő büsztje, válla fölött talán szárnyra/szék háttámlájára 
utaló félköríves elemmel. A feje tömör bronz, testének többi része üreges. A mellek 
közötti részen, az öntvény hátsó részén rögzítő szeg helyezkedik el. Sz: 5,5; M: 9,6. [2. 
kép A]
632: Kisméretű, női alakot ábrázoló bronz mellszobor. Hátrafésült hajú, oldalra néző, 
tógát viselő, félig fedetlen mellű nő büsztje. A feje tömör bronz, testének többi része 
üreges. A rögzítő szeg vége a bal mellen dudorodik ki. Sz: 6,6; M: 8,5. [2. kép B]

A korábban említett áldozati jelenethez hasonlóan szombathelyi 
lelőhelyű darabokról lehet szó, Tóth Endre tanulmányában 2 db bronz 
női protome-ként hivatkozik rájuk.12 A Kárpáti Kelemen által 1899-ben 
közölt fényképek és a megjelölt méretadatok alapján ezek megegyez-
hetnek a debreceni darabokkal.13 Hasonló méretű bronz kisplasztikákat 
kocsiveretként vagy bronzedény díszeként említ a szakirodalom.

9  Peter Wenniger szerk.: Die Römer an der Donau. Noricum und Pannonien. 
Landesausstellung 25. Mai bis 28. Oktober 1973. Schloss Traun, Petronell/NÖ. Wien, 
1973. 342. Abb. 36.
10  További irodalommal ld. Tóth, 2001. 46. jegyzet.
11  A savariai bronzöntő műhelyekről ld. Sey Nikoletta: A pannoniai római kori 
bronzművesség műhelykérdései. Doktori disszertáció. Bp., 2013.
12  Tóth, 2001. 18. (Kat. 17.)
13  Kárpáti Kelemen: Sabariai régiségekről. = Archeológiai Értesítő, 19. 1899. 
134–135, 4–5. ábra.
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3. kép
633: Bal vállán és bal karján a némeai oroszlán bőrét (exuvia leonis) viselő, meztelen, 
szakállas Herkulest ábrázoló kisméretű, egészalakos bronzszobor. A bal vállán a némeai 
oroszlán feje nyugszik. Bal karja nyújtott, tenyérrel felfelé áll, jobb keze a bunkót tartja, 
amelynek letört alsó része látható csupán. Kezében valószínűleg a Hesperidák almáját 
tarthatta. Testsúlyát bal lábán viseli, jobb lábával hátralép. Bal talpából rögzítő szeg áll 
ki. Talapzata hiányzik. Sz: 5,4; M: 15,6. [3. kép A]
634: Kisméretű, egészalakos, a fiatal Herkulest ábrázoló bronzszobor. A meztelen test bal 
lábával előrelép, félig kinyújtott bal karjára a némeai oroszlán bundája van csavarva, amely 
vállán pihen, nyaka alatt megcsomózott, fején az oroszlán feje nyugszik. Jobb keze csípőre 
helyezett. Bal talpából rögzítő szeg áll ki. Talapzata hiányzik. Sz: 4,8; M: 12. [3. kép B]

A Herkules-kultusz rendkívüli népszerűségnek örvendett a Római 
Birodalomban, erről tanúskodik a régészeti kutatások során felszínre ke-
rült számos felirat, reliefábrázolás és kisplasztika. A Herkules-ábrázolások 
nagyfokú változatossága figyelhető meg a római provinciák területén, 
hiszen az etruszk és görög szobrászok alkotásainak másolása mellett, a 
rómaiak saját ízlésviláguknak megfelelően, különböző testhelyzetekben 
és attribútumokkal ábrázolták a hőst.14 A 633. leltári számú kisplasztika a 
Mastai vagy Giustiniani, Daciai I típus, Kaufmann-Heinimann V. B típusá-
nak variációja lehet. Az eredeti szobor egy jobb kezével bunkóra támasz-
kodó alakot ábrázol, bal kezében paterával vagy a Hesperidák almáival, ám 
a vizsgált debreceni darab esetében Herkules a bunkót valószínűleg felfelé 
tarthatta, jelenleg üres bal kezében pedig almát helyezhettek el.15

14   Bartus Dávid: Bronzistenek. Római kori figurális bronzplasztika Brigetióban. 
Acta Archaeologica Brigetionensia 1/8. Komárom, 2015. 247. 63.
15  Lucia Țeposu-Marinescu: Statuete antropomorfe de bronz din Dacia. Online: http://
www.cimec.ro/arheologie/Statuete_bronz/Statuete/Catalog/DivRomane/Masculine/
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A 634. leltári számmal ellátott darab a Daciai III típusba sorolható,16 
amely a Kaufmann-Heinimann IV. A típusának feleltethető meg, azzal a 
különbséggel, hogy esetünkben csípőre tett jobb kézzel ábrázolták. Az 
Ulpia Traiana Sarmizegetusán előkerült hasonló kisplasztikát a publiká-
lók a 2. század végére – 3. század elejére keltezik.17 A kisméretű szobrokat 
vélhetően házi oltárokon vagy szentélyekben helyezték el ex-voto-ként.18

FIBULÁK

4. kép
R.688: Ezüstből öntött, patinás felületű, nóduszos (csomózott díszű) fibula töredéke. Az 
ezüstlemezből kiképzett fejrész a teljes tűszerkezettel együtt hiányzik. A hosszan ívelt 
kengyel fej felőli szakasza többszörösen tagolt: nyomott gömb alakú gombbal indul, 
amelyet 2 kisebb borda után magasabb, kissé bikónikus tag követ, majd 2 újabb ala-
csony borda zár le. A kengyel további részét 3 nagyméretű, bikónikus, mindkét irányban 
alacsony bordával tagolt gomb díszíti, a gombok közti rész kör átmetszetű, tagolatlan. A 
láb a tűtartó felé vékonyodik, 1–1 az utolsó kengyelgomb alsó részétől induló, diagoná-
lis, a lábvég előtt egybefutó, bekarcolt vonalpár díszíti. A lemezzé kalapált tűtartó teljes 
egészében hiányzik. A fibula teljes alsó, lemezes részét eltávolították, a fejttől számított 
második gombig mély, szabálytalan vésésnyomok figyelhetők meg a fibulatesten.  H: 
10,2*; M: 2,6*; Sz: 2,5*. [4. kép A]

A fibulatípus a jellegzetes dák ezüstékszerek közé sorolható. A deb-
receni darab az Aurel Rustoiu által felállított tipológia 1c típusának formai 

Hercules.htm – 2017. április .16. (továbbiakban Țeposu-Marinescu, Statuete)
16  Mihai Bărbulescu: Cultul lui Hercules în Dacia Romană (II) = Acta Musei 
Napocensis, 15. 1978. 224–225. (továbbiakban Bărbulescu, 1978.)
17  Țeposu-Marinescu, Statuete.
18  Bărbulescu, 1978. 223.
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változata.19 A csak a fej felőli 2 kengyelgomb közötti tagolás ritka, párhu-
zama Oradea II. (Nagyvárad)20 és Mediaş (Medgyes)21 lelőhelyekről említ-
hető. A típus a Kr. e. 2. század végétől egészen az Kr.e. 1. század második 
feléig volt használatban.22 Készítéstechnológiai szempontból megállapítha-
tó, hogy a tűtartót, a tűt és a rugótekercset kikalapálták, míg a nóduszos 
kengyelt viaszveszejtéses eljárással öntötték formába, majd ezeket ösz-
szeolvasztották. Leggyakrabban ezüstből, ritkábban bronzból vagy vasból 
készültek.23 Elterjedési területe Erdélyre és a Körös-vidékre lokalizálható.

R.269: Egytagú, felül húros, bronzból öntött noricumi-pannoniai kétgombos fibula erő-
sen korrodálódott felületű töredéke. A rugószerkezet felett húrhorog csonkja található. 
Támlap nélküli, a rugótekercsből 3+4 csavarulat maradt meg. A fej a rugó felé három-
szögesen kiszélesedik, alja kissé visszahajlik, felül ívelten ovális átmetszetű kengyelbe 
szűkül össze. Az egyenesen futó kengyelt 2 lapított gömb alakú, a tövüknél tagolt gomb 
díszíti. A kengyelgombok közti rész kör átmetszetű, tagolatlan. A láb a lábvég felé erő-
sen vékonyodik, a lemezes tűtartó a láb felőli gomb tövében indul. A lábvég és a tűtartó 
hiányos, oldalirányba kissé meghajlott, a rugótekercs deformálódott, a húr töredékes. H: 
6,7*; M: 2,9*; Sz: 1,3. [4. kép B]

A bronzfibula töredéke az Almgren 23624 formához tartozik.25 A 
típus a noricumi-pannoniai bennszülött női viselet jellegzetes eleme,26 

19  Aurel Rustoiu: Fibulele din Dacia preromană (sec. II. î.e.n. – I. e.n.). Bucureşti, 
1997. 31–33. (továbbiakban Rustoiu, 1997.)
20  Ibid. Fig. 15/1.
21  Liviu Mărghitan: Tezaure de argint dacice. Catalog. Bucureşti, 1976. 35. Pl. X/2.; 
Rustoiu, 1997. Fig. 13/5, Fig. 80/3.
22  Rustoiu, 1997. 33.
23  Ibid. 22.
24  Oscar Almgren: Studien über Nordeuropäischen Fibelformen der ersten 
nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und 
südrussischen Formen. Leipzig, 1923. 109. Taf. XI/236.
25  A forma megfelel a következő tipológiai csoportoknak is: Almgren 236–237.; Kovrig 
I. csoport; Patek A/4.; Ettlinger 14.; Jobst 7.; Riha 2.10 és 3.3.; Koscevic 9.; Bojovic 
8.; Berecz 1991, 1. típus; Gugl 8.; Rey-Vodoz 2.10.2. változat; Kropf–Nowak 3.; Ortisi 
9.; Cociş, 11.; Gencseva 8.; Stundner 2.3; (Merczi Mónika:A Budaörs–Kamaraerdei-
dűlőben feltárt római vicus fibulái. In. Római vicus Budaörsön. Régészeti tanulmányok. 
Szerk. Ottományi Katalin, Bp., 2012. 490–491. (továbbiakban Merczi, 2012.) Garbsch 
A 236/237. (Sáró Csilla: Kora császárkori fibulák a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
gyűjteményéből. = A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve, 36. 2014. 162).
26  Az újabb temető feldolgozások alapján férfi temetkezésekben is megjelenik: Ibid. 
162.
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fő elterjedési területe ennek megfelelően elsődlegesen Pannonia és No-
ricum D-i részére tehető. A legkorábbi változatok háromszöges tűtartó 
lemezét több téglalap alakú áttöréssel, majd egyetlen nagy háromszög 
alakú áttöréssel díszítették.27 A legkésőbbi formát a tömör tűtartó lemez-
zel készült darabok képviselhetik, ám ezek Pannoniában igen ritkák.28 A 
típushoz tartozó fibulák kis mennyiségben Daciában is megjelennek.29 
Az ilyen ruhakapcsoló tűk használatát a provinciális kutatás az Kr. u. 
1. század utolsó harmada és a Kr. u. 2. század vége közé helyezi.30 Kis 
számban, de a Kárpát-medencei Barbaricum germánok lakta területein 
is jelen van,31 azonban az alföldi szarmata szállásterületen a korai erős 
profilú fibuláknak csak egygombos változatai tűnnek fel.32 A debreceni 
darab töredékessége miatt a pontos tipológiai besorolás nem lehetséges.

MÉCSESEK

5. kép

27  Merczi, 2012. 491.; Idem: Római kori fibulák Érdről. = Kuny Domokos Múzeum 
Közleményei, 22. 2016. 85–86.
28  Patek Erzsébet: A pannoniai fibulatípusok elterjedése és eredete. Dissertationes 
Pannonicae 2/19. Budapest, 1942. 21.
29  Sorin Cociş: Fibulele din Dacia Romana. Cluj-Napoca, 2004. 52–53.
30  Merczi, 2012. 491.
31  Pl.: Devín (Mária Lamiová-Schmiedlová: Spony z doby rímskej na Slovensku. 
Študijné Zvesti Aúsav č. 5. Nitra, 1961. 112. Tab. IV/4.); Zemplín (Vojtech Budinskŷ-
Krička – Mária Lamiová-Schmiedlová: A late 1st century B.C. – 2nd century A.D. 
cemetery at Zemplín. = Slovenská Archeológia, 38/2, 1990. 287., 289. Pl. XIII/8; Pl. 
XIV/9, Pl. XXII/19).
32  Ilyenhez tartozhat a debreceni darabhoz hasonló fejtöredék Füzesabony-Kastély-
dűlő lelőhelyről (Farkas Csilla: Kora szarmata sírok Füzesabony határában (Füzesabony-
Kastély-dűlő I.). In. A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Eger, 1998. 
szeptember 18–20. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2. Szerk. Petercsák Tivadar 
– Váradi Adél, Eger, 2000. 23. 12. kép 5).
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959: Világosbarna, gyorskorongolt, teljes külső felületén sötétbarna bevonatos, nyitott 
tetejű görög (attikai) mécses. Az olajbeöntő nyílás széles, a mécsestest lapos, gömbölyű 
oldalú, az orr nyújtott, a lángnyílás aszimmetrikus kialakítású. A test hátsó harmadának 
2 végpontjában a vízszintes helyzetű, karikás fogó csonkjai láthatók. A test alját széles, 
sekély, kör alakú árok díszíti, az orr töve az alsó részen ennél élesebb körívben szintén 
árkolt. Felső része erősen koromnyomos. Átm: 7; H: 9,6*; M: 2,3. [5. kép]

A Richard Howland által felállított tipológiai rendszerben a vizsgált 
darab a 21C típushoz sorolható. Az athéni kerámiaanyagban a korábbi 
21B formából származtatva a típus használata a Kr. e. 5. század utolsó 
negyede és a Kr. e. 4. század eleje közé tehető.33 A korinthoszi leletanyag 
vizsgálata során a formát Oscar Brooner a IV. típusba sorolja. Korhatá-
rozásukkal kapcsolatban Howland-hoz hasonló eredményre jut: a legko-
rábbi darabokat a Kr. e. 6. századra datálja, azonban virágkorát szerinte 
is a Kr. e. 5. században éli a forma.34 Iványi Dóra a pannoniai mécsesek 
feldolgozása során hívja fel a figyelmet a római kori anyagban is megje-
lenő korai görög mécsesekre. A debreceni darab az Iványi XXV. típusnak 
feleltethető meg, provinciális korhatározása kérdéses.35 Szentléleky Ti-
hamér a típusra „lakat” alakú mécsesként hivatkozik, a debrecenivel for-
mailag megegyező Kat. 27 tételt a lelettípus késői horizontjába helyezi.36

6. kép
R.17: Világos téglaszínű, teljes felületén narancsvörös agyagmázzal bevont, egyszerű 
kivitelű firmamécses. A karimát 3 db szabályosan elhelyezett, közel félgömbös bütyök 

33  Richard Hubbard Howland,: Greek Lamps and Their Survivals. The Athenian 
Agora 4. Princeton, 1958. 48–49, Pl. 6/171–174, Pl. 34/171–176.
34  Oscar Brooner: Terracotta lamps. Corinth, 4/2 Cambridge, 1930. 39–42. Fig. 
14/17–21, Pl. II.
35  Iványi Dóra: A pannoniai mécsesek. Tipológiai és kronológiai áttekintés. 
Dissertationes Pannonicae. 2/2. 1935. 17–18, LVIII. t. 4, 10. (továbbiakban Iványi, 1935.)
36  Szentléleky Tihamér: Ancient Lamps. Monumenta Antiquitas 1. Budapest, 1969. 
39–41, Kat. 26–27. (továbbiakban Szentléleky, 1969.)
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díszíti, amelyeket a discustól alacsony borda választ el.  Az orr oldalirányban csavaro-
dik, levegőnyílás nem található az orrcsatornában, a lángnyílásnál erősen aszimmetrikus 
kialakítású. A teljes mécsestest és a lángnyílás környéke másodlagosan égett. A firnisz a 
fedlapon nagyobb foltokban lepattogzott, erősen kopott. H: 8,7; Sz: 5,4; M: 3,1. [6. kép A]
684: Téglaszínű, erősen homokos anyagú, ovális alakú, firmamécseshez tartozó mé-
csesminta felső része. A benne gyártott mécses fedlapján a discust határozott borda 
választja el a karimán található 3 db, szögletes, szabályosan elhelyezkedő bütyöktől. 
Az olajbeöntő nyílásra utaló csap az orrcsatorna felé, a lángnyílásra utaló pedig az orr 
széle felé csúszik el a bordák által kijelölt mértani középpontoktól. A mécsesnegatív há-
toldala ívesre kiképzett, felülete kevésbé eldolgozott, oldalán 2 nagyobb, függőlegesen 
álló illesztőcsap található egymással szemben, az orrcsatorna lángnyílás felőli végének 
vonalában. H: 13,2; Sz: 9,8; M: 2,6–4,2. [6. kép B]

Az R.17 leltári számú mécses a dunai provinciákban általánosan 
megjelenő firmamécsesek közé tartozik, az Iványi Dóra által kialakított 
tipológiában a XVII. típusnak felel meg (lásd még Loeschcke X; Fisch-
bach A). Pannoniában a Kr. u. 1. század utolsó évtizedeitől egészen a Kr. 
u. 4. század közepéig fordulhat elő a forma.37 A debrecenihez hasonló 
deformálódott, mesterbélyeg nélküli darabokat Topál Judit másodosztá-
lyú terméknek tartja.38 Szentléleky Tihamér a Kr. u. 2. század kezdetétől 
feltételezi a mesterbélyegek eltűnését a firmamécseseken. Késői jelenség-
nek tartja továbbá a discust határoló borda eltolódását a fedlap széle felé, 
illetve az ezt körülvevő bütykök hangsúlyvesztését.39 A típus a környező 
barbár területeken szintén megjelenik.40

A 683. leltári számú tárgy a negatív mécsesminták sorába tartozik, 
amely Iványi XVII. típusú firmamécsesek gyártására szolgálhatott.41 A 
rajta található mintát eredeti mécsesről vehették le, feltehetően ennek 
szabálytalanságait örökölte. Az ilyen technikával agyagból készült min-
ták már a Kr. u. 2. század elején megjelennek. Az aquincumi leletanyag-

37  Iványi, 1935. 13–15, XLVIII. t. 5–10.
38  Topál Judit: Roman Cemeteries of Aquincum, Pannonia. The Western Cemetery. 
Bécsi Road. I. Budapest, 1993. 35. Pl. 51/4.
39  Szentléleky, 1969. 92–93.
40  Az alföldi szarmata Barbaricumban bizonytalan származási helyű, FORTIS 
bélyeges darabot említ: Istvánovits Eszter – Pintye Gábor: Az alföldi Barbaricum 
mécsesei. = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 53. 2011. 84. (továbbiakban 
Istvánovits – Pintye, 2011.)
41  Iványi, 1935. 21–22.
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ban nagy számban ismertek a firmamécseshez tartozó minták, azonban 
méretük és kivitelük mindig egyedi.42

KERÁMIAEDÉNYEK

A gyűjtemény terra sigillata töredékeinek meghatározását Hantos 
Zoltán ismerteti tanulmányában. Az Aquincumból és Savariából szárma-
zó darabok formailag a Drag. 37 (6 db) és a Drag. 53 (1 db) típusokhoz 
tartoznak. A 7 töredék közül 4 kapcsolható a rheinzaberni műhelyhez 
(Bernhard Gruppe Ia, IIa, IIb / Antoninus–Severus-kor), míg 1 db D-Gal-
liából (Banassac / Traianus–Hadrianus-kor) és 2 db Közép-Galliából 
(Lezoux / Kr. u. 2. század második harmada) származik.43 A rheinzaberni, 
Drag. 53 formájú töredékes kantharosz időközben elveszett.

7. kép
17: Világos téglaszínű, jól iszapolt, gyorskorongolt, szűk, magas nyakú, vállában élesen 
megtörő, hengeres, a talpkorong felett ívelten összeszűkülő testű, töredékes lekythos 
kettős tagolású talpkoronggal, amelynek alján kör alakú bemélyedés található. A vé-
kony, ovális átmetszetű szalagfül a vállból indul, csak függőlegesen felfelé tartó csonkja 
maradt meg. A talpkorong oldalát alul vékony sávban és a felső felszínét teljesen, továb-
bá a test külső felületét a magasság feléig egybefüggő, egyenletes, fémes fényű, fekete 
bevonat fedi, amelyet felülről 3 újabb sáv zár le (2 vékonyabb és 1 vastagabb). Részben 
az utóbbiakba is beleér a palást kerületének közel felén elhelyezkedő, rossz minőségű, 
stilizált, több helyen megfolyt, bekarcolt vonalakkal kihangsúlyozott figurális motívum 
(a bal oldalán talán emberek, a jobb oldalán pedig lovak alakjaival), amelynek felső har-
madában gyöngyözött vonal fut végig, az alakok kontúrjait vágva. A motívumot felülről 
vonalak által határolt pontozott sáv zárja le. A váll felső részén 2 sorban, a nyak tövéből 

42  Szentléleky Tihamér: Aquincumi mécskészítő műhelyek. = Budapest Régiségei, 
19. 1959. 187–192.
43  Hantos, 1997.149–152.
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kiindulva, sugárirányú festett vonalak figyelhetőek meg. A fül külső felülete, illetve a 
nyak 2 helyen is bevonatos. Több összeillő töredékből ragasztott. Fá: 4,3; M: 15,8*; Fv: 
0,4. [7. kép A]
18: Téglaszínű, jól iszapolt, gyorskorongolt, hengeres, a fenék felé ívelten szűkülő testű 
lekythos fenék- és oldaltöredéke a felső részén kissé kiszélesedő, trapézos átmetsze-
tű talpkoronggal, ennek alján pedig szabályos kúp alakú bemélyedéssel. A test belső 
felületén a korongolás erőteljes nyomai láthatók. A talpkorong felső részét és a test 
alsó harmadának külső felületét egybefüggő, egyenletes, fémes fényű fekete bevonat 
fedi, amelyet felülről 2 újabb sáv határol (1 vastagabb, majd 1 vékonyabb). Az edény 
oldalát díszítő horizontális (oldalirányú) palmetta motívum és az ezt keretező kör erősen 
hiányos. Több összeillő töredékből ragasztott, teljes külső felületén cementes lerakódás 
figyelhető meg. Fá: 4,2; M: 10,8*; Fv: 0,3. [7. kép B]

A gyűjtemény 2 db hasonló kivitelű lekythos formájú edényt tartal-
maz. Az edénytípus a Kr. e. 6. század folyamán válik népszerűvé fekete 
alakos festéssel, általánosan a temetkezési rítus részét képezi.44 A jobban 
megőrződött 17. leltári számú darab a magasabb, karcsúbb test, a kettős 
tagolt talpkorong, továbbá a figurális motívumot felülről határoló pon-
tozott sáv alapján a Haimón-festő termékei közé sorolható.45 A műhely 
termékei minőségükben messze alulmaradnak a velük párhuzamosan 
jelen lévő vörös alakos vázafestészettel szemben. A mester műhelyei 
kisméretű edények, így például lekythosok gyártására specializálódtak a 
Kr. e. 5. század folyamán.46

A 18. leltári számú edény mintája erősen hiányos. Felületén egy 
horizontális palmetta minta részlete figyelhető meg teljes biztonsággal. A 
motívum a palmettás vagy mintás („pattern”) lekythosok közé sorolható 
edényeken jelenik meg. Ezek alapján a lelet szintén a Kr. e. 5. századra 
datálható.47

44  Robert Manuel Cook: Greek Painted Pottery. New York, 1997. 221. (továbbiakban 
Cook, 1997.)
45  Mary B. Moore – Mary Zelia Pease Philippides – Dietrich von Bothmer: Attic 
Black-figured Pottery. The Athenian Agora 23. Princeton, 1986. 47. Pl. 87/1182–1237.
46  Martin Robertson: The art of vase-painting in classical Athens. Camebridge, 1992. 
130.
47  Ann Blair Brownlee: Attic Black Figure from Corinth: III. = Hesperia. The 
Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 64/3. 1995. 337–382. Pl. 
79/218–220, Pl. 95/T1388, T3006.
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8. kép
618: Sötét téglaszínű, jól iszapolt, gyorskorongolt, alacsony, széles szájú, kétfülű ivóe-
dény. Pereme elvékonyodik, lekerekített. A külső felületen a magasság felső harmadá-
nál, a belső felületen kicsivel ez alatt a test íve alacsony lépcső után megtörik, ezzel a 
2 vonal között vastagabb sávot képezve a profilban. A talpgyűrű kívül legömbölyített, 
felső része bordával tagolt, belül rézsűsen fut az edény aljába. Az ovális átmetszetű 
fülek a magasság felénél laposan, kissé a perem felé hajolva indulnak, majd hajlatukban 
elvékonyodnak és kissé felhúzottak. A testet a talpgyűrű által elkerített rész kivételé-
vel kívül-belül, a talpgyűrű belső rézsűs részét, illetve a fülek külső felét egybefüggő, 
egyenletesen felvitt, fémes fényű fekete bevonat fedi. Több töredékből ragasztott.  Pá: 
16,6; Fá: 8,9; M: 6,5; Fv: 0,4. [8. kép B]

Az edény formailag a csőtalp nélküli, betétes peremű ivóedények 
közé sorolható.48 Az athéni agora leletanyagában azonosított példányait 
a kutatás egy műhely termékeinek tartja, virágkorukat a Kr. e. 5. század 
végén élik.49 Kereskedelmi tevékenység révén eljutottak a Mediterrá-
neum Ny-i részére is (D-Itália, Ibériai-félsziget D-i része). Az Ibériai-fél-
szigeten a régészeti szakirodalomban „Castulo csészeként” ismertek.50 A 
forma még a Kr.e. 5. század közepe előtt kialakulhatott, de jelenlétével 
egészen a Kr.e. 4. század második feléig számolni kell.51

619: Szürkésfehér, jól iszapolt, gyorskorongolt, kisméretű gömbaryballos. Szűk szájú, 
vékony nyakú, a külső pereme felé megvastagodó szájkorongnak közel a fele letörött. A 

48  A kylix/cylix megnevezések használatáról ld.: Cook, 1997. 224.; Tom Rasmussen 
– Nigel Spivey: Greek vase shapes. In. Looking at Greek Vases. Szerk. Tom Rasmussen 
– Nigel Spivey, Camebridge, 2007. 258.
49  Brian A. Sparkes – Lucy Talcott: Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th 
Centuries. 1. Text. The Athenian Agora 12. Princeton, 1970. 101–102.
50  Maria Trapichler: Attic Black Glaze Ware at Elea/Velia on the Tyrrhenian Coast. 
In. Fabrics of the Central Mediterranean. Online: http://www.facem.at/project‐papers.
php – 2017. június 08. 1–16. 3. Fig. 4/1–2.
51  Faraj Mohmoud Elrashedy: Imports of Post-Archaic Greek Pottery into Cyrenaica. 
From the end of the Archaic to the beginning of Hellenistic period. BAR International 
Series. 1022. Oxford, 2002. 76, 127, Pl. 1/17–19.
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széles, kissé a nyak felé ívelt szalagfül a vállra támaszkodik és a szájkorongba fut bele. 
A test lapított gömb alakú, kissé aszimmetrikus kialakítású, alja kis részen egyenes. 
Felültén nyomokban lekopott barna/fekete festés nyomai figyelhetők meg. Pá: 4,3; Fá: 
3; M: 7,3. [8. kép A]

A debreceni darab formai kialakítása alapján a korinthoszi gömba-
ryballosok közé tartozik. A kerekded forma számos változat után a Kr. e. 
7. század harmadik negyedének végén állandósul, majd egészen a Kr. e. 
5. századig jelen van. A forma korinthoszi és etruszko-korinthoszi kör-
nyezetben a legnépszerűbb.52 A gyűjteményben található edény formai 
párhuzamai megtalálhatók a korai és középső korinthoszi korszakban, de 
jelen vannak a lineáris stílusú edények között is (késő korinthoszi kor-
szak, II. periódus).53 A külső felület kopottsága megakadályozza a datálás 
pontosítását a festett motívum alapján.

9. kép
683: Sötétszürke, erősen grafitos anyagú, érdes felületű, gyorskorongolt, nagyméretű 
fazék/szitula megvastagodó, dudoros, belül öblösödő peremű, erős vállbordás, függőle-
ges, összefüggő fésűdíszes perem- és oldaltöredékei (2 összeillő darab). Ragasztott. Pá: 
31; M: 8*; Fv: 1–1,2. [9. kép A]

Az edényforma a késő kelta településeken széles körben elterjedt ke-
rámiatípus, a fésűzött díszű szitulák Sajópetri II.2.2. típusához sorolható.54 
A budaörsi vicus anyagában a debreceni darabra is jellemző „Wulstrand” 
peremkiképzéssel, hasonlóan 30 cm körüli szájátmérővel, illetve a perem 
alatt lapos bordával készült darabok a La Tène D periódusra datálhatók.55 
52  Cook, 1997. 222. Pl. 10B.
53  Agnes Newhall Stillwell et. al.: The Potter’s Quarter. The Pottery. Corinth 15/3. 
Princeton, 1984. 93–95., 154–156., 284–285., Pl. 23/422–437, Pl. 36/781–794, Pl. 
37/795–799, Pl. 63/1548–1554. A lineáris stílus korhatározásához ld.: Ibid. 269.
54  Tankó Károly – Vaday Andrea: Késő bronzkori és késő vaskori telepleletek 
Mátraszőlős-Királydombról. In. „Régről kell kezdenünk...” Studia Archaeologica in 
honorem Pauli Patay. Régészeti tanulmányok Nógrád megyéből Patay Pál tiszteletére. 
Szerk. Guba Szilvia – Tankó Károly, Szécsény, 2010. 146.
55  Ottományi Katalin: Római vicus Budaörsön. In. Római vicus Budaörsön. Régészeti 
tanulmányok. Szerk. Ottományi Katalin, Bp., 2012. 197. 156. kép 2–3.
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Az összefüggő, függőleges fésűdísz talán a La Tène C időszaknál ké-
sőbbre, míg az anyag magas grafittartalma a római foglalásnál (La Tène 
D2) korábbra keltezi a töredéket.56

R.31: Világosbarna, fekete foltos, apróra zúzott samottal soványított, kézzel formált, 
repedezett felületű, aszimmetrikus kialakítású fazék. Enyhén kihajló, lekerekített pere-
mű, tojásdad testű, a talpánál összeszűkülő. A magasság kétharmadánál, az edény hasán 
körbefutó vonalban, egyenletes távolságonként elhelyezett, lencse alakú benyomkodott 
díszek találhatók (összesen 5 db). Kis felületen textillenyomat figyelhető meg a nyakon. 
Pá: 9,6; Fá: 7; M: 13,1; Fv: 0,9. [10. kép A]

Hasonlóan tojásdad testű, széles szájú, korongolatlan fazekak a Kár-
pát-medencei szarmata kerámiaanyagban gyakorta fordulnak elő mind 
települések, mind temetők leletanyagában.57 Az edény tipokronológiai 
besorolása a leletkontextus ismeretének hiányában problémás lehet. For-
mailag Gyoma 133. lelőhely kézzel formált fazekainak 4/2-es típusához 
áll közel, amelyek közelebbről nem keltezhetők a hosszú életű települé-
sen.58 A lencse alakú ujjbenyomkodásokkal kialakított sorminta gyakori 
díszítés a kézzel formált fazekakon,59 bár az elemek általánosan sűrűbbre 
szerkesztettek. A korai időszakban nagyobb a díszített edények aránya, 
azonban a szarmata kor végén is megjelennek ugyanazok az általános 
motívumok.60

R.291: Téglaszínű, mészkőszemcsékkel szennyezett anyagú, kézzel formált, kissé aszim-
metrikus kialakítású négyszögletes edény. Pereme egyenesre vágott, oldalfalai a perem 
felé szélesedő testet alkotva rézsűsen állnak, talpa szintén egyenesre kiképzett. Falvastag-

56  Kelemen Márta – Merczi Mónika: Az esztergomi Várhegy 1934–38. évi ásatásának 
későkelta és római kori kerámiája. = Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Közleményei, 9. 2002. 43–44.
57  Pl.: Kőhegyi Mihály ‒ Vörös Gabriella: Madaras-Halmok. Kr. u. 2-5. századi 
szarmata temető. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 1. 
Szeged, 2011.  57., 141., 163., 28. t. 5., 104. t. 5., 122. t. 4. (továbbiakban Kőhegyi – 
Vörös, 2011.)
58  Vaday Andrea: Roman Period Barbarian settlement at the site of Gyoma 133. In. 
Prehistoric, Roman Period Barbarian and Late Avar Settlement at Gyoma 133. (Békés 
County Microregion). Cultural and Landscape Changes in South-East Hungary 2. 
Szerk. Bökönyi Sándor, Bp., 1996. 117., Fig. 111/20.
59  Pl.: Rosta Szabolcs – Lichtenstein László: Egy szarmata telep a 2–3. század fordulóján. 
= Archaeologia Cumanica, 1. 2011. 7. kép 2–5. (továbbiakban Rosta – Lichtenstein, 2011.)
60  Sóskuti Kornél: Szarmata településleletek egy gázszállító vezeték Csongrád 
megyei szakaszáról, Pusztaszertől Algyőig. = A Móra Ferenc Múzuem Évkönyve. 
Monumenta Archeologica, 2. 2010. 175.
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sága egyenletes, felülete kívül-belül igényesen eldolgozott. Külső felületén tintanyomok 
figyelhetők meg. Pá: 7x5,9–6; Fá: 4,6–5,1x4,5–5; M: 6,5; Fv: 0,4–0,5. [9. kép B]

Feltelhetően az alföldi szarmaták vallási életéhez kapcsolható edénytí-
pus, amely a steppei párhuzamok alapján füstölőedény funkcióban a tűz-
kultusz fontos eleme lehetett.61 Az előkerült edényeknek csak egy részében 
lehetett koromnyomokat megfigyelni,62 a debreceni darabban tüzelésnek 
nincs látható nyoma. Az edénytípuson megfigyelhető díszítések igen 
változatosak, azonban a gyűjteményben találhatóhoz hasonló díszítetlen 
példányok is gyakoriak.63 Az edények elterjedése egyenlőtlen képet mu-
tat az alföldi szarmata Barbaricumban: legnagyobb számban a Bánátban 
és a Bácskában fordulnak elő, míg a Duna-Tisza közén és a Felső-Tisza 
vidékén ritka jelenségnek számítanak. Vaday Andrea és Medgyesi Pál a 
sírleletek szögletes edényeit a Kr. u. 4. század vége és a Kr. u. 5. század 
eleje közé korhatározza,64 azonban Lavinia Grumeza a bánáti szarmata 
sírok leletanyagának újraértékelése során kimutatja a kerámiatípus Kr. u. 
3. századi megjelenését.65 Településeken hasonlóan előfordulhatnak már a 
Kr. u. 3. század folyamán.66

10. kép

61  Vaday Andrea – Medgyesi Pál: Rectangular vessels in the Sarmatian Barbaricum. 
= Communicationes archaeologicae Hungariae, 1993. 83–88. (továbbiakban Vaday – 
Medgyesi, 1993.); Istvánovits – Pintye, 2011. 99–103.
62  Vaday – Medgyesi, 1993. 84.
63  Hasonló díszítetlen darabok: Ibid. 82–83, Fig. 16/13, 23–24; Kőhegyi – Vörös, 
2011. 81, 118, 51. t. 1, 85. t. 6.
64  Vaday – Medgyesi, 1993. 83., 87.
65 Lavinia Grumeza: Sarmatian cemeteries from Banat (late 1st – early 5th centuries 
AD). Cluj-Napoca, 2014. 137.
66  Miniatűr edényként értelmezve ld.: Rosta – Lichtenstein, 2011. 99. 5. kép 4.
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232: Világosbarna, apró kavicsos anyagú, gyorskorongolt, vastag falú hombár befelé 
erősen megvastagodó, vízszintesre kialakított, felül 2 lépcső között enyhén domború 
mezővel tagolt peremtöredéke a bekarcolt hullámvonal-köteggel díszített váll darabjá-
val. Pá: 53; M: 8,9*; Fv: 1,1; Fv (perem): 5,2. 
650: Sötétszürke, apró kavicsos anyagú, gyorskorongolt, vastag falú hombár befelé 
erősen megvastagodó, vízszintesre kialakított, felül 2 lépcső között enyhén domború 
mezővel tagolt peremtöredéke a bekarcolt hullámvonal-köteggel díszített váll darabjá-
val. Pá: 50; M: 8,7*, Fv: 1,8; Fv (perem): 5,4. [10. kép B]
651: Világosbarna, apró kavicsos anyagú, gyorskorongolt, vastag falú hombár befelé 
erősen megvastagodó, vízszintesre kialakított, felül 2 lépcső között enyhén domború 
mezővel tagolt peremtöredéke a bekarcolt, kissé szabálytalan, vízszintes horonyköteg-
gel díszített váll darabjával. Pá: 34; M: 7,8*; Fv: 1; Fv (perem): 4,4.

Tanulmányunk egyik legkésőbbi leletcsoportját az alföldi szarmata 
kutatásban ún. „északi hombártípushoz” tartozó töredékek képviselik. A 
helyi készítésű kerámiánál durvább és nehezebb anyagú tárolóedények 
Magyarországon kizárólag az Apagy–Nyíregyháza–Eger vonaltól É-ra 
jelennek meg. A kontextus ismerete nélkül csak széles kronológiai hori-
zontban értelmezhetők, hiszen a Kr. u. 1–2. század és a Kr. u. 4–5. század 
fordulójára datálható települések anyagából egyaránt ismertek.67 Daciától 
ÉNy-ra hasonlóan a Kr. u. 2–4. század között jelenik meg a forma É-i ha-
tásra.68 A térségben található Medieşu Aurit (Aranyosmeggyes) lelőhely fa-
zekas centruma az ilyen hombárok tömeggyártására specializálódhatott.69

ÉPÍTŐANYAGOK

11. kép

67  Istvánovits Eszter: Az apagyi császárkori telep. = A Nyíregyházi Jósa András 
Múzeum Évkönyve, 33–35. . 1993. 20–21. 4. kép 1–3.
68  Pl.: Németi János – Gindele Róbert: Aşezarea din epoca romană de la Pişcolt-
Lutărie. = Satu Mare. Studii şi comunicări, 15–16. 1998–1999. 84. Fig. 14/6.
69  Gindele Róbert: Római kori barbár települések a Partiumban. = Magyar Régészet. 
Online magazin, 2015. tavasz. 6. 10. kép. Online: http://docplayer.hu/12063539-
Magyar-regeszet-online-magazin-2015-tavasz.html – 2017. június 08.
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643, 645: 2 db azonos kialakítású, de különböző méretű, téglaszínű, félkör átmetszetű, 
az egyik rövidebb oldal felé csökkenő szélességű és magasságú imbrex. A nagyobbik 
darab (643) szélesebbik végének felső részén kutya egyik mancsának lenyomata lát-
ható. H1: 49; H2: 43,7; Sz1: 15,2–20,7; Sz2: 14–19,5; Fv1: 1,9; Fv2: 1,6–2,1. [11. 
kép A]
644: Nagyméretű, téglaszínű, a hosszabbik oldalak mentén szabálytalan kialakítású, 
függőlegesen álló peremekkel ellátott tegula. A hossz harmadánál ferdén, sekélyen 
bepecsételt, téglalap alakú keretben olvashatatlan bélyeg található. Felülete több helyen 
sérült, 3 db összeillő töredékből áll. H: 57,2; Sz: 43,7; V: 2,8. [11. kép B]

12. kép
646: Téglavörös, a többi hasonló darabnál finomabb kidolgozású tegula töredéke jól 
olvasható, téglalap alakú keretben elhelyezett C+NSSS bélyeggel. H: 16,3x19,4*; V: 
2,7. [12. kép A]
647: Téglavörös tegula töredéke sekélyen bepecsételt, téglalap alakú keretben elhelye-
zett, rosszul olvasható COH I (?) bélyeggel. H: 10,6x16,4*; V: 1,9. [12. kép B]
648: Téglaszínű, alsó részének egyik oldalán szögletesen bevésett, felső felületén való-
színűleg egymást keresztező, ellentétes irányítású, ívelt vonalkötegekkel díszített tegula 
töredéke rovátkolt oldalú, planta pedis alakú keretben bepecsételt, jól olvasható CHO 
bélyeggel. A pecsét környékének kivételével a teljes felületet meszes lerakódás fedi. H: 
16,4–24,5*; V: 2,9. [12. kép C]
649: Téglaszínű tegula 2 db töredéke az egyik oldalon fehér meszes anyag (habarcs) 
nagyobb darabjaival, a másik oldalon másodlagosan égett foltokkal. H1: 12* x 9,1*; H2: 
14,4* x 8,5*; V1: 1,8; V2: 2,2.
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13. kép
667: 3 db egész és 1 db töredékes, sárgásbarna, közepes méretű, piskóta alakú padlótéglából 
összeálló padló részlete a rózsaszínes cementágy nagyobb darabjával. A cementben meg-
figyelhető benyomódások alapján nagyobb, összefüggő darab részlete lehet. H: 10,5x9,8*; 
M: 5,8*. Ép padlótéglák méretei: H: 5,9–6,6; Sz: 3,6–4,2; V: 3,1–3,5. [13. kép A]
R.236, 668, 672: 2 db kisebb (R.236, 668) és 1 db nagyobb (672) téglavörös, felső 
felületén sima, alsó részén szabálytalan kialakítású, hatszögletű padlótégla. Oldalaik 
függőlegesek, kivételként az egyik kisebb darab (R.236) az alsó lapja felé szűkül. H1: 
5,3; H2:5,9; H3: 17,5–19,3; M1: 4; M2:5,3; M3: 4,3. [13. kép B].70

R.237, 666, 669, 671: 4 db közel azonos méretű, téglaszínű, nagyrészt kissé szabályta-
lan nyolcszög alapú padlótégla. H1: 6,8; H2: 6; H3: 7,4; H4: 6,8; M1: 3,3; M2: 4,5; M3: 
4,3; M4: 5. [13. kép C]
R.232, R.234–235, 20, 635–636, 654–665, 670, 682: 2 db kisebb (R.234–235), 16 db 
közepes méretű és 1 db nagyobb (662), téglaszínű, piskóta alakú padlótégla. Több 
esetben megfigyelhetők nagyobb cementdarabok az oldal ívében, vagy a téglák alsó 
felületén. A kisebb darabok méretei: H1: 5,8; H2: 6,2; Sz1: 3,5; Sz2: 3,5; M: 1,5; M2: 
1,6. A közepes darabok méretei: H: 6,8–8; Sz: 4–4,8; M: 2,8–4,1. A nagyobbik darab 
méretei: H: 14,8; Sz: 8,5; M: 4,1.

Kiemelkedő a gyűjteményben található római építőelemek meny-
nyisége. Változatosságuk ellenére azonban a debreceni darabok igen kis 
információtartalommal bírnak. A tegulákon található erősen kopott COH, 
CHO és C formulák mind segédcsapatokra (cohors) utalnak.71 A 648. 

70  A sokszög alapú padlóelemek esetében megadott H méretadat a szemközti 
párhuzamos oldalak távolságát mutatja.
71  Cohors feloldású téglabélyegekhez ld. pl. Felix Marcu: Military tile-stamps as a 
guide for the garrison of certain forts in Dacia. In. Orbis Antiquus. Studia in honorem 
Ioannis Pisonis. Szerk. Ligia Ruscu et. al., Cluj-Napoca, 2004. Table 1.
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leltári számú tételhez hasonló fogazott szélű planta pedis alakú bélyegek 
például Mušov lelőhelyről ismertek a Kr. u. 2. század második feléből.72

 Kuzsinszky Bálint az aquincumi ásatások kapcsán a padlótéglák-
nak a gyűjteményben is megfigyelhető típusairól számol be: nyolcszög 
alakú, kisebb és nagyobb hatszög alakú, illetve kisebb és nagyobb piskóta 
alakú padlóelemek. Továbbá a piskóta alakú padlótéglák esetében emlí-
tett 7 cm-es és 14,5 cm-es mérettartományok is megfelelnek a debreceni 
darabok méreteinek.73 Gyakori jelenségnek tartható a háziállat lábának 
lenyomata építőelemeken,74 amelyet a nagyobb méretű debreceni imbrex 
felületén is meg lehet figyelni.

Bár a gyűjtemény nagy részéhez hasonlóan az építőanyagok eseté-
ben sem nevezhető meg lelőhely, ilyen koncentrációban csak a környező 
provinciák valamelyikéből származhatnak. Mind az alföldi szarmata 
Barbaricumban,75 mind az ettől É-ra eső germán területeken76 csak szór-
ványosan számol be a szakirodalom római építőanyagról.

A feldolgozás jelenlegi állapotában a legnagyobb feladatot a tárgyak 
lelőhelyeinek viszonylagos felderítése jelenti. Sajnos a Mudrák Jószef 
által említett hiányos egyetemi dokumentációból csupán kevés tárgy 
eredetére következtethetünk. Talán a gyűjteményben jelenleg is meg-
található leletek között lehet a Stegmüller Árpád által 1926/1927–1932 
között adományozott 11 korinthoszi váza valamelyike,77 vagy a Nagy 
Lajos által a Régészeti Intézetnek ajándékozott eredeti római leletekkel 
teli láda tartalma.78 Bár Roska Márton a saját gyűjteményéből szárma-

72  A Legio X Geminához tartozó teguláról ld.: Ulrich Brandl: Untersuchungen zu 
den Ziegelstempeln römischer Legionen in der nordwestlicjen Provinzen des Imperium 
Romanum. Katlog der Sammlung Julius B. Fritzmeier. Leidorf, 1999. 118. Taf. 16/209–
213.
73  Kuzsinszky Bálint: Az építkezés Aquincumban. = Budapest Régiségei, 4, 1892. 
102–103, 23–24. ábra.
74  Pl.: Mato Ilkić: Pečati na antičkim opekama i krovnim crepovima. = Vjesnik 
Arheološkog Muzeja u Zagrebu, 3. s, 38. 2005. 49. Kat. br. 50.
75  Gabler Dénes: Utak Pannonia és Dácia között a „Barbaricumon” át. = Dolgozatok 
az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, Új Sorozat, 3–4. (13–14.) 2008-2010. 
(2011.) 45, 47–48.
76  Erik Hrnčiarik,: Roman building ceramics in the Barbarian environment in 
Slovakia. = Zborník. Slovenského Národného Múzea, 56. Archeológia, 22. 2012. 
253–258. Tab. 1.
77  Mudrák, 2005. 7.
78  Ibid. 12.
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zó tárgyak jó részét 1940-es távozásakor magával vitte,79 a gyűjtemény 
őskori anyagának vizsgálatakor számos esetben találhatók egyezések az 
„Erdély régészeti repertóriuma”80 című munkájában korábban az Erdélyi 
Múzeum Egyesület gyűjteményének törzsanyagában megjelölt leletek-
kel. A dokumentációban szereplő tárgyak nagy része azonban biztosan 
elveszett a leletanyag számos költöztetése során.81

A gyűjtemény heterogén összetételére utalhat a különféle leltári 
formátumok együttes jelenléte. A jelzések 5 típusával találkozhatunk a 
jelenlegi anyagban:

1. A bemutatott görög kerámiaedényeken (17, 18) felragasztott 
papírdarabon látható a töltőtollal felírt leltári szám. Eredetüket vagy a 
korábban említett Stegmüller adományhoz, vagy Láng Nándor az Athéni 
Német Régészeti Intézetben végzett tevékenységéhez lehet kötni.82

2. A Howland 21C típusú mécsesen (959) található vörös, vastag 
filctollal írt leltári szám egyedi a gyűjteményben. A párhuzamok alapján 
a tárgy egyaránt érkezhetett görög és római környezetből is.

3. A terra sigillata töredékeken szimultán 2 leltári jelzés is találha-
tó. Egyrészt a következetesen a talpgyűrű belső részére vékony fekete 
filctollal írt számok utalhatnak az eredeti leltári rendszerre (91, 188), 
másrészt a felületre ceruzával feljegyzett számok egységes jellege miatt 
már a debreceni gyűjteményben használt azonosítók lehetnek (33 a, d, 
e). Hantos Zoltán 4 db-ot Aquincum és 2 db-ot Savaria lelőhellyel közöl 
tanulmányában (1 db lelőhelyét nem ismeri).83

4. Korábbi szervezett gyűjtemény maradékára utalnak az R. kezdetű 
leltári számok. A tanulmányban bemutatott ilyen tételek a következők: 
fibulák (R.269 és R.688), firmamécses (R.17), szarmata kerámia (R.29 
és R.31), padlótéglák minden típusból (R.232, R.234–236). Kiegészítve 
a szintén hiányosan megmaradt korszakokat, illetve R. formátumú leltári 
számokkal együtt tárgytípusokat és lelőhelyeket megnevező írógéppel 
gépelt kísérő lapokkal, talán a Láng Nándor Múzeum régészeti gyűjtemé-
nyének részei lehettek. Római kori anyaghoz kapcsolódóan nem maradt 
meg ilyen lelőhelyet is megnevező tájékoztató cédula.

79  Ibid. 11.
80  Roska Márton: Erdély régészeti repertóriuma I. Őskor. Kolozsvár, 1942. 368. 
81  Érmék és gipsz reliefek Láng Nándor ajándékából (Mudrák, 2005. 8.); kőedény 
Székelyről, Sípos Gusztáv adománya (Ibid. 12.); 2 db gipsz relief az Aquincumi 
Múzeumtól (Ibid. 13.).
82  Mudrák, 2005. 6.
83  Hantos, 1997.. 149–151.
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5. A leltári szám nélküli tárgyak feltehetően több csoportra bont-
hatók. A bronz kisplasztikákkal kapcsolatban már említettük, hogy a 2 
db női büszt (631–632) feltehetően megegyezik a Kárpáti Kelemen által 
Savariából említett darabokkal. Szintén feltűnő a debreceni áldozati je-
lenet (630) azonos kivitele a szombathelyi darabbal, talán egy műhely 
termékeiről beszélhetünk. Így az említett tárgyak Járdányi-Paulovics 
István savariai tevékenységéhez köthetők. A nagy mennyiségű római épí-
tőanyag (635–636, 643–649, 654–672, 682) a debreceni Régészeti Intézet 
Paulovics által vezetett vasvári (Vas megye) ásatásaiból származhat. A 
vasvári „vaskohó” feltárásáról írt előzetes jelentésében nagy mennyiségű 
vakolattöredékről, párkányos/bélyeges római kori téglákról számol be.84 
A gyűjteményben kézzel írt lelőhelyeket megnevező lapokon szerepel 
Vasvár neve neolitikus kerámia mellett, amelynek előfordulását szintén 
említi Paulovics tanulmányában.85 A kelta szitula (683) és a római kori 
hombárok (232, 650–651) mindegyike származhat Debrecen környéki 
ásatásokból. Ilyenek lehetnek például az őskori kerámiával együtt, kézzel 
írt cédulákon szerepelő Tikos-Demeterkút és Tikos-Kunyhó lelőhelyek, 
amelyeket Korek József adatközlése nyomán Roska Márton Újtikoson 
végzett ásatásaihoz lehet kötni.86

Összességében a Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéken 
őrzött régészeti leletanyag egy múzeumi gyűjtemény gazdagságával mu-
tatja be a Dunántúl és az Alföld anyagi műveltségét a Kr. e. 2. század és 
a Kr. u. 4–5. század között. Hazánkban igazi különlegességet képviselve 
a görög kerámiaedények kivételes alkalmat nyújtanak a hallgatóknak, 
hogy ilyen jellegű leleteket személyesen vehessenek kézbe. A debrece-
ni gyűjtemény jelentőségét azonban mégis heterogén összetétele adja. 
Láng Nándor, Roska Márton és Járdányi-Paulovics István hagyatékának 
magába olvasztásával nemcsak a magyarországi, de az erdélyi régészet 
hőskorának is méltó emléket állít.

84  Járdányi-Paulovics István: A vasvári régészeti kutatások eredményei az 1948. 
évben. Debrecen, 1949. 1., 7–8.
85  Ibid. 1.
86  Korek József: Vonaldíszes kerámia kultúra elterjedése az Alföldön. = A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve, 1958–1959. (1960.) 28. 43. jegyzet.
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Ancient finds from the archeological collection of the Department of 
Classical Philology at the University of Debrecen

Abstract

In our recent paper we present the ancient finds in the archeological col-
lection of the Department of Classical Philology and Ancient History of 
the University of Debrecen. However the afore mentioned find material 
counts more than 600 items, here we can discuss only the 6,3 % of this, 
which covers Greek pottery from the 4th–6th centuries BC and finds from 
all the Carpathian Basin between the 2nd century BC and the turning of 
the 4th–5th centuries AD, such as Dacian silver jewelry, Celtic, Sarma-
tian and German ceramic vessels, and a wide range of Roman provincial 
finds (bronze statuettes, brooch, terracotta lamp, building elements). 
Besides the high variety of items the true speciality of this collection lies 
behind their origin. In its recent form the collection unites the heritages 
of Nándor Láng, Márton Roska and István Járdányi-Paulovics, who were 
all outstanding figures of the short lived Institute of Archaeology at the 
University of Debrecen. In this way the introduced items represent an 
interesting segment of the history of the Hungarian archaeology.


