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2014 április 24. 
 
 
09.00: Regisztráció 
 
10.30: Köszöntő – Csornay Boldizsár, MNM-NÖK intézményvezető 
 
Antik régészet  
 
Elnök: Csornay Boldizsár 
 
10.50: Joháczi Szilvia – Szórakoztatás vagy kultusz? Dionüszikus ábrázolások a Szépművészeti Múzeum 

attikai feketealakos amphoráin 
 

Dionysos egy nagyon összetett istenség, akinek jelleme, kultusza, eredete és az őt körülvevő alakok is nagy hatással 
voltak az ókori görög emberek életére, ennek ellenére sok rejtély övezi. Dionysos az extázis istene, és így mindené, ami a 
normálistól elszakadt, önkívületi állapotba hozhatja az elmét: bor, szexualitás, őrület és halál. Kultusza a hellenizált világ 
egyes területein nagyon különböző, míg Attikában elsősorban a bor-, és a solóni polisrendszer egyik alapisteneként 
tisztelték, addig Dél-Itáliában a chthonikus szerepe volt erősebb.  

A dionüszikus ábrázolások a legtöbbször előforduló jelenetek az attikai vázafestészetben, különösen az amphorákon. 
A budapesti vázákon egy kivétellel thiasos jeleneteket látunk, ami a legnagyobb számmal képviselt dionüszikus téma, 
mellyel kapcsolatban számos eddig még megválaszolatlan kérdés merült fel. Ezek közül az egyik magunknak a 
jeleneteknek az értelmezése, mely egyáltalán nem eldöntött a kutatók körében: vannak, akik vallástörténeti szempontból 
közelítik meg a képeket, így kultikus cselekményeket, isteni megnyilatkozásokat és mentális átváltozásokat látnak 
bennük, viszont vannak, akik úgy tekintenek rájuk, mint egyszerű, mulatságos képekre, és mint ilyeneknek nincs 
komolyabb mondanivalójuk, céljuk csak a néző szórakoztatása azon könnyed eseményeken, amiken ezeket használták. 
Előadásomban ezt a kérdést vizsgálom a budapesti vázák esetében. 
 
11.10: Süvegh Eszter – A klasszikus szépségen túl – hellénisztikus kori groteszk terrakották a budapesti 

Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében 
 

A klasszikus kori görög szobrászat megalkotta az emberi testnek egy olyan ideális képét, amely nemcsak a római 
korban, de még több száz évvel később is meghatározta a szépség fogalmát. Ám emellett a hellénisztikus korban egy új 
és teljesen más irány is megjelent az ábrázolt témák között, legfőképpen a terrakotta kisplasztikában, a tökéletestől 
eltérő, realisztikusabb, akár kifejezetten csúnya alakok szobrocskáinak képében. Ezek a figurák torz arcvonásaikkal, 
ráncos, öreg, beteges vagy akár deformált testükkel gyökeres ellentétei voltak a hellénisztikus Tanagráknak, a szép, 
elegáns, fiatal nőalakoknak és ifjaknak; körükben öregembereket és öregasszonyokat, idős dajkákat, táncoló törpéket, 
púpos, kopasz, betegségtől eltorzult embereket találunk. 

Ha azonban arra keressük a választ, hogy kiket is ábrázolnak pontosan a szobrocskák, és milyen céllal készülhettek 
ezek a tárgyak, több nehézséggel is szembetaláljuk magunkat. Amellett, hogy ezeknek a groteszk szobrocskáknak 
nagyon gyakran nem ismerjük a pontos lelőhelyét, a fennmaradt darabok jelentős többsége –, mint a Szépművészeti 
Múzeum anyagában is – test nélküli fejtöredék, amelyeket önmagukban sokkal nehezebb értelmezni. Sőt, a készítés-
technikának köszönhetően a terrakottakészítő mesterek szabadon összepárosíthatták a különböző figuratípusok 
testrészeit is, így az eredeti alakot a fejből rekonstruálni legtöbbször merész vállalkozás lenne. Ennek megfelelően a 
téma kutatói számos különböző elképzeléssel álltak elő a groteszk terrakották értelmezésével kapcsolatban, amelyeket 
előadásomban a Szépművészeti Múzeum példányain keresztül tekintek át: a hellénisztikus nagyvárosok utcai mulattatóit, 
vallási ünnepek résztvevőit vagy éppen színészeket is felfedezni véltek közöttük, és az orvosi oktatásban használt 
szemléltető eszközöktől kezdve színházi szuveníren és bajelhárító amuletten át a különböző isteneknek felajánlott 
fogadalmi ajándékig mindent megtalálunk a groteszkek funkcióját magyarázó elméletek között. 
 
11.30 vita 
 
11.40 szünet 
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Birodalom 
 
Elnök: Csornay Boldizsár 
 
11.50: Horti Gábor – A Római Birodalom északi védelme, Hadrianus és Antoninus fala 
 

A Római Birodalom északi védelmét a Kr. u. 2. századtól kezdve időrendben előbb Hadrianus, majd Antoninus fala 
látta el. Az utóbbi előnyösebb stratégiai helyzete ellenére rövid ideig képezte a védelem derekát, a Birodalmi erők még a 
2. században visszavonultak Hadrianus falához, amely ettől kezdve a Római Birodalom északi határvonalát képezte 
egészen a provincia megszűnéséig. 

Kérdéses azonban, hogy hogyan is működhettek ezek a határfalak. Mi volt az eredeti funkciójuk? Hogyan ellenőrizte 
az itt állomásozó katonaság az áthaladó forgalmat és milyen szempontok alapján? Illetve, hogy ténylegesen a falak 
képezték-e a határvédelem egészét, vagy egy nagyobb, bonyolultabb rendszer részeként kell tekintenünk rájuk? 

Beszámolómban a falak és a rajtuk található erődítések építészeti elemzésére koncentrálok. Ezen felül a falak 
közelében található katonai objektumok rövid bemutatását és környezeti összefüggésbe helyezését is megteszem. Illetve 
megkísérlem a válaszadást a fenti kérdésekre. 
 
12.10:  Szabó Ádám – Merre van a túlvilág? 
 

Az ókori és ezen belül a római világból fennmaradt szepulchrális illetve a földi szférán túlra utaló vallási emlékek egy 
része pontos és felismerhető belső tájolási rendszerrel rendelkezik, amely többnyire vagy az esetek nagyobb részében 
nem áll összhangban az adott objektum tényleges tájolásával, vagyis az érzékelhető földi térben való elhelyezettségi 
állapotával, irányával.  

Ebből a felismerésből fakadóan vethető fel a kérdés, hogy mennyire vehető számításba az egyes objektumok 
lételméleti értelmezése szempontjából a tényleges tájoltság illetve térbeli elhelyezettség s milyen összhangban vagy 
ellentmondásban állhat ez a leletszinten fennmaradt elemek régészeti szempontú értelmezésével, tárgyalásával. Az 
előadásban szentélyek-templomok, temetkezések-síremlékek és kisebb tárgyak példái által kerül bemutatásra a kérdés. 
 
12.30: Bartus Dávid – Marti Victori? - Egy szokatlan Mars-ábrázolás problémái 
 

A görög-római ikonográfiában Arés/Mars ábrázolásai között - sok más istenséggel ellentétben - nagyon ritkán 
fordulnak elő a phialét/paterát tartó ábrázolások, szinte kizárólag római kori bronzszobrok esetében találkozunk velük. 
Az előadás célja az ábrázolás típus értelmezése, valamint a lehetséges ikonográfiai előképek azonosítása. 
 
12.50: Farkas István Gergő – Távolról jött harcosok. Adalékok a cohors II és IV Tungrorum ∞ vexillatio 

történetéhez 
 

A raetiai római helyőrség régóta vitatott része a Hadrianus alatt a tartományba vezényelt két cohors Tungrorum ∞ 
vexillatio. Táborukat, illetve jelenlétük pontos intervallumát mindezidáig nem határozta meg a kutatás. Katonai 
diplomák és ásatási adatok összevetésén keresztül lehetővé vált e két csapat raetiai jelenlétének pontos (±5 éves 
pontosságú) meghatározása, jelen előadásban ennek a vizsgálatnak az eredményeit és gondolatmenetét szeretném 
bemutatni. 
 
13.10: vita 
 
13.30: ebédszünet 
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Pannonia 
 
Elnök: Kovács Loránd Olivér 
 
14.30: Neményi Réka - Agócs Nándor – Pannoniis genitus transcendens aequora vasta… 
 

A korai kereszténység terjedésével a római társadalom mobilitása sem szűnt meg. Pannonia provincia szülöttei 
továbbra is átkeltek a tengeren és olykor igen messze jutottak szülőföldjüktől. Vajon mi késztette őket erre? Voltak 
köztük keresztények is? Mikor és hova utaztak? Az előadás elsősorban az epigráfiai forrásokra támaszkodva próbálja 
megválaszolni a fenti kérdéseket, egyben rávilágít Pannonia és a birodalmi területek közötti kapcsolatokra a 
kereszténység korai időszakában.  
 
14.50: Mráv Zsolt – Bronzmécses-kandeláber garnitúra az eraviscus elit temetkezéseiben 
 

A kálózi és budakeszi kocsisírokba bronzmécsesből és kandeláberből álló melléklet együttest is elhelyeztek, amelyek 
ebben az összeállításban egy funkcionálisan összetartozó garnitúrát alkotnak (párhuzamok, kronológia, kontextus). Az 
előadásban nemcsak a két lelet ismertetésére kerül sor, hanem az európai határprovinciák hasonló garnitúrákat 
tartalmazó őslakos elittemetkezéseinek valamint ábrázolások segítségével kísérletet teszek ezek értelmezésére is. 
 
15.10: vita 
 
15.20: szünet  
 
Aquincum és környezete  
 
Elnök: Kovács Loránd Olivér 
 
15.30: Láng Orsolya – Vicustól a Festőházig: az utóbbi tíz év régészeti kutatásának eredményei az 

Aquincumi polgárvárosban 
 

Az aquincumi polgárváros területén immár több, mint 120 éve folynak szisztematikus régészeti kutatások, amelynek 
során a település keleti fele vált ismerté, a fontosabb középületekkel, utcahálózattal és a védművek egy részével együtt.  
Ugyanakkor azonban az elmúlt tíz év feltárásainak és kutatásainak eredményei (beleértve a megelőző-, leletmentő-, 
hitelesítő és tervásatásokat, illetve a régi ásatási dokumentációk és leletanyagok kiértékelését is) úgy tűnik alapvetően 
változtathatják meg a településről alkotott képet. 

Az előadás célja, ezen munka első eredményeinek ismertetése, amelyek már most ígéretesek: sikerült azonosítani a 
település legkorábbi fázisához tartozó objektumokat (civil vicus), előkerült az évtizedek óta keresett keleti városfal, a 
város nyugati – eddig még kevéssé kutatott – részén több régészeti feltárás és geofizikai felmérés is zajlott, a város ún. 
észak – keleti negyedében több épület funkcióját sikerült újraértelmezni (pl. a Basilica, vagy az ún. Enyvfőző műhely 
kérdése) és új felfedezéseket tettünk a város déli régiójában is (pl. ún. Festőház).  

Ezek az új eredmények remélhetőleg más megvilágításba helyezik a polgárváros településszerkezetéről, 
periodizációjáról, illetve a város létrejöttéről és felhagyásáról alkotott korábbi képet, megdöntve néhány aquincumi 
„toposzt”. 
 
15.50: Lassányi Gábor – Új eredmények Aquincum polgárvárosnak keleti temetőjéből 
 

Aquincum polgárvárosának keleti városfala előtt húzódott egykor a település eddigi ismereteink szerint legnagyobb 
temetője. A Duna-parti homokdombokon elterülő nekropolisz első sírjai meg a 19. század végen bukkantak elő, és nem 
sokkal később, az Óbudai Gázgyár építése során, minden bizonnyal több ezer sír pusztult el itt dokumentálatlanul. Bár a 
területen kisebb leletmentesek folytak a 2. világháború után is, valódi ásatásokra az 1990-es évekig várni kellett, amikor 
Zsidi Paula vezetésével, a Graphisoft ipari park építésével párhuzamosan, nagy felületeken megelőző feltárások 
kezdődtek. 

A keleti temető valódi mérete és jelentősége a 2005-től folytatódó kutatások során vált világossá, amikor a modern 
ipari létesítmények által kevésbe bolygatott területeken több, mint 1300 romai kori temetkezést tartunk fel. A temetőt a  
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polgárvaros létének teljes időszakában a Kr. u. 1. század második felétől egészen a 4. század végéig, esetleg az 5. század 
elejéig használtak. 

Az előadás a temető 2012-ben, az OTKA 100956-számú kutatási projektjének keretében megindult komplex 
feldolgozó munkájának előzetes, munkaközi eredményeit foglalja össze. 
 
16.10: Rikker Balázs – A gázgyári temető kerámiaanyag feldolgozása (Graphisoft Park megelőző feltárások 

2004-2010) 
 

Az aquincumi polgárvárostól keletre eső, Duna által határolt terület, mely a múlt században jórészt az óbudai 
Gázgyárnak adott helyet, a polgárváros keleti temetőjét foglalja magában. A 2000-es éveket megelőzően, a 19. 
században megvalósult néhány nagyobb beruházáson kívül (pl.: Finály-jégverem, esztergomi vasútvonal építése) főként 
a gázgyári építkezések révén kerültek elő római kori temetkezések. Ebből az időszakból azonban csak nagyságrendileg 
100 sírról rendelkezünk több-kevesebb információval. A temető régészeti kutatásában mérföldkőnek tekinthetők a 
Graphisoft Park építéséhez kapcsolódó megelőző feltárások, azon belül is a 2005 – 2010 közötti ásatások, melyek során 
mintegy 1300 római kori sír látott napvilágot. A leletanyag feldolgozására OTKA pályázat keretében van lehetőségünk. 
Az aktuális feldolgozottsági szint mellett, az előadásban a kerámiaanyag vizsgálatának eredményeit szeretnénk bemutatni 
a következő témakörökre fókuszálva: az anyagfelvétel módszertani szempontjainak ismertetése, az import kerámia és a 
kereskedelmi kapcsolatok kérdésköre, a helyi gyártású edények főbb típusai és lehetséges műhelyeinek azonosítása.  
 
16.30: vita 
 
16.50: szünet  
 
17.00: Szabó Ernő – Agrippinenses in Aquinco 
 

A szakma számára régóta ismert az a feliratcsoport, amely a Colonia Claudia Ara Agrippinensium-ból elszármazottak 
közösségi fellépéséről tanúskodik Aquincumban. A szóba jöhető feliratok körének pontosítása, a lelőkörülmények 
alapos áttekintése, a korábbi feloldások és kommentárok ellentmondásainak megvilágítása mellett előadásom célja az 
Agrippinenses szervezeti kereteinek és szerepének tisztázása. A feliratok szövegének, valamint a felirathordozók 
ornamentikájának új megközelítésből történő elemzése további adatokkal szolgál a kronológiai kérdéseket illetően is. 
 
17.20: Vámos Péter – Műhely vagy szemétdomb? Fazekasműhelyek azonosításának problémái 
 

A régészeti feltárások egyik jól azonosítható és sokszor látványos objektuma a különböző kerámiaégető kemencék jól 
vagy rosszul megmaradt maradványai. A látvány és az azonosíthatóság fokozódik akkor, ha ezekben a maradványokban 
nagy mennyiségű kerámiatöredékkel is szembesülünk. Ezekben az esetben természetesen (megjegyzendő, hogy 
némelykor teljesen jogosan) közvetlen kapcsolatot feltételezünk a kemencék és a betöltésük (vagy a kemencék és a 
környékükön talált kerámiák) között. A bennük talált edénytöredékeket tehát, sokkal nagyobb mértékben vagyunk 
hajlamosak az ott üzemelt fazekasműhely termékeként azonosítani, még akkor is, ha csupán olyan töredékek tömegéről 
van szó, amelyekből a későbbiek folyamán nem állítható össze ép edény. Sőt, az sem zavar minket, ha import kerámia 
van közöttük, még örülünk is neki, hiszen ezzel a kemence működési idejét datálhatjuk. Sokszor hasonló a helyzet ha a 
területen „rontott” kerámiákkal találkozunk. Deformált edénytöredékekkel való szembesülés után nyomban műhelyt 
keresünk. Vajon minden esetben jogos-e ez az azonosítási módszer? Nem lehet, hogy ezek a jelenségek néha 
megvezetnek minket és egyfajta „prekoncepcionális” hozzáállást tanúsítunk értelmezésük során? 

Előadásomban zömében aquincumi fazekasműhelyek példái nyomán igyekszem a problémát körbejárni és újabb 
szempontok bevonásával az azonosítási lehetőségek körét bővíteni. 
 
17.40: vita 
 
19.00 vacsora 
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2014 április 25. 
 
 
Aquincum és környezete  
 
Elnök: Borhy László  
 
09.00: Fehér Bence – A feliratos corpus demográfiai értelmezhetőségének korlátairól    
 

A római kor az első és hosszú ideig egyetlen korszak hazánkban, amelyből olyan mennyiségű belső írott forrás maradt 
ránk, hogy reményt nyújtson bepillantást engedni a társadalom népesedési viszonyaiba. Ezt tulajdonképpen meg is 
próbáljuk kiaknázni, bár kifejezetten demográfiai kutatás kevés történt, de egyes demográfiai elemekre (pl. lakosság 
etnikus összetétele) mindenki habozás nélkül próbál a feliratos adatokból következtetni, más forrás természetesen nem 
nagyon lévén. 

Alapos megvizsgálást igényel azonban az a kérdés, hogy a feliratok által adott népesedési kép egyáltalán használható-e. 
A most már meglehetősen nagy mennyiségű aquincumi epigráfiai anyag alapján kísérlek meg néhány szempontot 
tisztázni. Az a próbálkozás, hogy a feliratok népesedési (életkor, családszerkezet, társadalmi szerkezet) adatait 
egyszerűen elfogadjuk egy modell alapjául, nyilvánvalóan halva született, hiszen a feliratállító közeg csak egy szűkebb 
réteg a társadalmon belül, amelynek adatait hibás lenne extrapolálni. Erre egyszerű bizonyíték a feliratokon testált 
férfi/nő arány életidegen volta. A megoldást az jelenthetné, ha a temetőkből kirajzolódó demográfiai kép és a feliratos 
közt meg lehetne találni egy torzítási módszert, amellyel az egyikből a másikra lehet következtetni. Ha azonban ilyen 
objektív torzítás nem található, akkor a feliratos anyagból levont demográfiai adatok egyszerű illúziók. Az előadásban 
egy ilyen, jelenleg megrajzolható felirat-alapú képet vázolok, bemutatva néhány nehézséget az egymásra vetítésben, 
amelyek miatt a képnek a valósággal való összefüggése nem egyértelmű. 
 
09.20: Hárshegyi Piroska – Katonai csapatellátás a pannoniai limesen: római amphorák Albertfalváról 

(Budapest, XI.) 
 

Az albertfalvi római auxiliáris tábor és a körülötte feltárt település (vicus) a tartományi székhely, Aquincum 
territóriumán, a Hosszúrét-patak dunai torkolatától északra fekszik. A dunai provinciahatár mintegy 7 km hosszú 
szakaszát egykor felügyelő tábor ókori neve, illetve az itt állomásozó katonai egységek nem ismertek. Az 1940 és 1971 
között Nagy Tibor, az 1970-1990-es években Szirmai Krisztina, valamint a 2000-es években Beszédes József által 
intenzíven kutatott terület főbb építési periódusai a Kr.u. 70-270 közötti használati időszakban jól körvonalazhatók. 
Leletanyagának szisztematikus feldolgozásának egyik kezdőlépése a Pannoniába importárukat (bor, olaj, halszósz, 
gyümölcskészítmények) szállító amphoraanyag vizsgálata, amely 2013-ban kezdődött meg. A leltározott leletanyagból 
válogatott 120 db diagnosztikus amphoratöredék tanulmányozásával olyan előzetes eredményeket mutatok be, amelyek 
segítségével már körvonalazhatóvá válik a dunai limes katonai csapatellátásának, kereskedelmének és fogyasztási 
szokásainak néhány aspektusa. 
 
09.40: Ottományi Katalin – Római villagazdaságok Érden, a Benta patak két partján 
 

2004-ben, hat hónapon keresztül folytatott megelőző feltárást a Pest megyei Múzeumok Igazgatósága, Érd és 
Százhalombatta között, az M6-os autópálya új nyomvonalán. Az előzetes topográfiai kutatások alapján két római 
villagazdaságot, továbbá bronzkori és Árpád-kori lelőhelyeket érintett az útépítés, a Benta patak két partján. Érd-
Simonpusztai-dűlőben (MRT 7, 9/16. lh), a patak déli oldalán, kb. 25 000 m2-es területen találtunk római 
megtelepedésre utaló nyomokat. A késő kelta előzmények után rögtön a foglalástól, a Claudius-kortól kezdődtek az 
import áruk. Földbemélyített házak, gödrök s árkok köthetők e korai periódushoz. A feltárt kőépület a 2. századra 
keltezhető, valószínűleg a markomann háborúk alatt pusztult el. A nyomvonalon kívül eső részen, a felszíni leletek 
alapján későbbi, 3–4. századi kőépületek is várhatóak. A patak mási oldalán (Érd–Hosszúföldek, 9/15. lh.) ugyancsak 
egy kőépületes villagazdaság terült el, melynek késő római, derékszögű árokrendszere esett bele a feltárandó területbe. A 
kőépületre csak a szántásban talált kövek, érmek s fibulák utaltak. 
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10.00: Merczi Mónika – Római kori fibulák Érdről 
 

2004-ben a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ottományi Katalin vezetésével feltárást végzett Érden, a Benta 
patak két oldalán az építendő M6-os autópálya nyomvonalában. A feltárási terület patak É-i oldalán elterülő Hosszú-
földek lelőhelyet (MRT 7, 9/15 lh) és a patak D-i oldalán fekvő Simonpusztai dűlőt (MRT 7, 9/16. lh) érintette. A 
Simonpusztai dűlőben a római kori település közvetlenül a római foglalás utáni időszakban a bennszülött kelta telep 
folytatásaként jött létre. Éremleletek alapján a telep a IV. században is lakott volt. A Hosszú-földek lelőhelyen csak a 
markomann háborúk után, a 2. század végén települtek meg a rómaiak. A 3. századot szegényes leletanyag képviselte, a 
4. században viszont fellendült az éremforgalom. A legkésőbbi érem alapján a terület a 4. század végéig lakott lehetett. 
A két lelőhelyen összesen 65 fibula került elő, melyeket összevonva vizsgáltam. 

A leletanyag 2/3-ad részét a nagy változatosságot mutató egygombos erősprofilú fibulák teszik ki. Közöttük sok a 
hiányos darab, ami miatt a leletek pontosabb besorolása nem minden esetben lehetséges. A típuson belül elsősorban a 
támlappal készített változatok vannak jelen, melyek között a kéttagúság aránya alacsonynak bizonyult. A típus 
legkorábbi képviselői Almgren 67-es formájával azonosíthatók, melyek még a foglalás előtti időszakra keltezhetők. 
Almgren 68-as formáját a fejrész alakítása alapján több változatra lehet bontani. Az egygombos erősprofilú fibulák 
raetiai változata az érdi leletanyagban is jelen van, és előfordul az ÉK-Pannoniában ritkának tekintett Almgren 70/73 
forma is, mely felépítése alapján – az eddigi változatokkal ellentétben – már kéttagú lehetett. Az egygombos erősprofilú 
fibulák déli változatait az egy-vagy kéttagú ún. Okorág típusú fibula, és egy a támlap és a fejrész között négyzetes 
összekötő taggal ellátott kéttagú fibulatöredék képviselik. Az egyetlen támlap nélküli egygombos erősprofilú fibula 
változatot Almgren 84. formájával lehet azonosítani. Almgren 68-as formájának változatait, a raetiai egygombos 
erősprofilú fibulákat a római foglalás utáni időszakban, az 1. század 2. felében viselték. A kéttagú vagy feltehetően 
kéttagú darabok viszont már a 2. századra keltezhetők. A támlap nélküli A 84-es forma esetében pedig feltételezik, hogy 
még a 3. század elején is használatban voltak. 

Noha a noricumi-pannoniai női viselet szerves részének a noricumi-pannoniai szárnyas ill. kétgombos fibulákat 
tekintik, arányuk a leletanyagban alacsony volt. Az érdi szárnyas fibulák ÉK-Pannoniára (is) jellemző változatokba 
sorolhatók. Jelenlétük a telepen Claudius korától a markomann háborúkig igazolható. A kétgombos fibulák egy 
tulajdonképp Pannonia egész területén elterjedt változatba sorolhatók, mely a római foglalás előtti időszakban volt 
használatban. A többnyire a 2. század folyamán használt pannoniai trombitafejes fibulák tipológiai elemzése a leletek 
töredékessége miatt nem volt lehetséges. 

Noha a telep korai leletanyagában római import áruk is jelen vannak, az idegen eredetű, de a birodalom területéről 
származó (korai rugótokos és csuklós zárszerkezetű) fibulák szinte teljesen hiányoznak. Mindössze egy csuklós 
zárszerkezetű, állatalakos korongfibula került elő, mely a foglalás időszakában vagy az 1. század 2. felében juthatott el a 
telepre. 

Az érdi lelőhelyek markomann háborúk alatti pusztulását jól jelzi a térdfibulák alacsony aránya, és egyéb középső 
császárkori fibulatípusok teljes hiánya. A térdfibulák között kizárólag tipikusan pannoniai készítményeket lehetett 
találni. Noha az éremforgalom a 4. században mindkét lelőhelyen fellendült, a késői típusok aránya együttesen sem éri el 
a 10 %-ot. A késő római kor birodalmi fibulatípusai (csuklós T-fibula, hagymafejes fibulák) a csuklós zárszerkezet késői, 
csuklókaros formájával (Röhrenscharnier) készültek. A rugós zárszerkezetű fibulák ebben az időszakban jórészt már 
idegen elemet képviselnek. Az egyetlen ilyen rugós T-fibula a Birodalomtól É-ra fekvő barbaricumi területekről 
érkezhetett a tartományba. 
 
10.20: vita 
 
10.40: szünet  
 
Savaria és környezete 
 
Elnök: Borhy László  
 
10.50: Csapláros Andrea - Neuhauser, Tina - Pink, Oliver - Sosztarits Ottó – Az Iseum a legújabb 

technikák világában. Neue 3D Scanning Methoden und Anwendungen im Iseum Savariense 
(Szombathely) 

 
Neue innovative 3D Scanning Methoden haben das Potential den Museumsbetrieb und wissenschaftliche Analysen 

komplett zu verändern. In Kooperation mit der österreichischen Firma ArchaeoAir werden ausgewählte Objekte aus  
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dem Museum Savaria Museum - Iseum Savariense und die daraus resultierenden 3D Scans, 3D Modelle und 
wissenschaftliche Anwendungen vorgestellt. 

Durch eine einzigartige Kombination von Scans aus der Luft (Multikopter und Gyrokopter), vom Boden und 
Unterwasser und einer speziellen Software können submillimetergenaue 3D Scans nicht nur von Museumsobjekten, 
sondern auch von Grabungen, Gebäuden und antiken Überresten gemacht werden. 

Kuratoren, Ausgräber und wissenschaftliche MitarbeiterInnen profitieren von dieser neuen Technologie und können 
nicht nur unnötige Mehrarbeit sparen, sondern auch kostengünstig und vor allem Museumsbestände und 
Dokumentationen komplett digital verarbeiten. Weltweit sind nur 1% der Museumsobjekte in einer Ausstellung, 
machen wir die restlichen 99% dem Publikum virtuell zugänglich! 
 
11.10: Balázs Péter – Már nem szentély, még nem horreum? – Régésztechnikus tanásatás eredményei az 

Iseum Savariense déli oldalán 
 

A Savaria MHVM és a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ közötti együttműködés keretében, 
2007 után ismét az Iseum Savariense adott helyszínt a Régésztechnikus Képzés évi rendes tanásatásának. A mai 
Szombathelyi Képtár épülete alatt, az Iseum szentkerületét délről határoló kelet-nyugati irányú bazaltborítású utat és a 
mellé épült késő-római horreumot, korábban Szentléleky Tihamér és Cserményi Vajk kutatatta az 1960-70-es években. 
A mostani ásatás tisztázta a bazalt borítású úttest és a horreum viszonyát, a korábbi vélekedéssel ellentétben a magtár 
épülete nem vágja az utat, hanem egy korábbi nagyméretű épület megléte miatt az utat eleve keskenyebbre építették 
ezen a szakaszon. A korábbi munkálatok és tereprendezések miatt, némileg meglepetésként egy kisebb területen sikerült 
bolygatatlan késő római rétegsort feltárnunk az út bazalt felületére taposva. Az itt előkerülő jelenségek és leletek, talán a 
horreum építéséhez köthetőek, feldolgozásuk jelenleg is folyik. A kutatás másik célkitűzése a K-Ny-i irányú út 
szerepének megállapítása, ez az út ugyanis eddigi ismereteink szerint az Iseum sarkánál északra fordul, majd a 
Savarias/Perint patakkal párhuzamosan, mintegy elkerülő útként a JPI Romkertben feltárt vámállomás előtt, egy Y 
kanyarral nyugati irányba (Scarbantia felé) fordul és halad tovább. A városi elkerülő út funkcióhoz viszont aránytalanul 
keskeny (2,5-3m) ezen út Borostyánkő úthoz csatlakozó szakasza (kereszteződése), emiatt felmerült, hogy az elkerülő út 
indítása jóval délebbről indul. Ez esetben az Iseumot délről elkerülő, K-Ny-i irányú útszakasz csak az Iseum insuláját 
kerülte meg, és a szentélyegyüttes sarkánál nem kanyar, hanem hármas kereszteződés lehetett. A kereszteződés helyére 
húzott kutatóárkunk egésze újkori pincében (a volt Fémipari KTSZ raktárépülete) haladt, így a kérdés további vizsgálata 
a 2014. évi ásatások feladata lesz.  
 
11.30: Hódi Attila – A római kori bronzművesség emlékei a savariai Isis-szentély területéről 
 

Az ókori Savaria - régészeti szempontból - egyik legjobban kutatott területének a déli külvárosban fekvő Isis-szentély 
és annak közvetlen környezete számít. Az egy teljes insulát elfoglaló szentkerület megelőző feltárása során rendkívül 
gazdag leletanyag látott napvilágot, a városalapítás és a nagyszentély építése közötti időszakból. Bizonyítható, hogy itt, a 
Borostyánút közvetlen közelében a Flavius-korban már jelentős ipari tevékenység zajlott. Az ehhez kapcsolódó egyik 
legjelentősebb régészeti anyag a fémfeldolgozáshoz, és azon belül is a bronzöntéshez kapcsolódik. A műhelyek 
jelenlétére és működésére utaló leletek - köztük öntőformák, félkész tárgyak és eszközök - fontos adalékul szolgálhatnak 
Savaria korai történetéhez. 

Előadásomban az itt előkerült leletanyagot, a közelmúltban, Savariában napvilágra került hasonló régészeti 
jelenségekkel összevetve kívánom bemutatni. 
 
11.50: Pásztókai-Szeőke Judit – A római toga viselése Pannoniában – mítosz és valóság 
 

A magyar régészet utóbbi éveinek egyik legfontosabb és legintenzívebb szakmai érdeklődést kiváltó kutatása a 
szombathelyi Iseum-projekt. Mindez inkább a hely kiemelkedő vallástörténeti jelentőségének köszönhető, a római kori 
lelőhely ipartörténeti jelentősége ugyanis kevésbé ismert. A dolgozat Savaria városának előterében létrejött római kori 
textilműhely unikális régészeti leletanyagának viselettörténeti jelentőségére kívánná felhívni a figyelmet. 

A Kr.u. 70-120 közé keltezhető régészeti jelenségekből származó textilműves eszközök, valamint a szolgáltató 
szektorban használt feliratos ólom címkék alapján egy jól szervezett és működtetett, ügyfelek megbízásait teljesítő 
komplex szolgáltató egység jelenlétéről tanúskodnak, amely használt ruhák felújításával, tisztításával is foglalkozott. Ez a 
létesítmény az újonnan alapított városban, illetve annak közigazgatási területén megtelepedett római polgárok római 
stílusú öltözetének római módon történő helyreállítását végezhette. A római stílusú kifejezés alatt itt azt értjük, amihez az 
újonnan megtelepedők korábbi otthonukban hozzászoktak, és amely lényegesen különbözhetett az itteni helyi 
bennszülött szokásoktól. 
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Feltűnő, hogy az ügyfél kilétére, valamint a leadott javak és a kért szolgáltatások mibenlétére vonatkozó adatokat 
tartalmazó, a visszaazonosítást szolgáló ólom címkék feliratai nemcsak Savariában, de a birodalom más részein sem 
említik a római polgárok emblematikus ruhadarabját, a togát. Ezzel szemben más tartományokhoz hasonlóan 
Pannoniában a helyi lakosok előszeretettel ábrázoltatták magukat a rómaiság jelképének tartott itáliai ruhadarabban is. A 
toga említésének hiánya annál is érdekesebb, mivel a műhely működésével egyidőben is Savaria volt a tartományi 
császárkultusz központja, ahol a helyiekkel együtt számos pannoniai római polgár sereglett össze az évente tartott 
conciliumon. 

Az ábrázolások és a szombathelyi javító-tisztító műhely régészeti hagyatéka alapján jogosan vetődhet fel a kérdés: 
milyen viszonyban is állhatott Pannonia lakosai által ábrázoltatott a korabeli provinciális valósággal. 
 
12.10: vita 
 
12.40: ebédszünet 
 
Visegrád 
 
Elnök: Lassányi Gábor  
 
13.40: Boruzs Katalin – A Sibrik-dombi erőd. Régi és új kutatások – régi és új kérdések   
 

A Sibrik-dombi késő római tábor területén az első régészeti kutatás már több mint 60 éve történt. A korabeli limes-
projekthez kapcsolódóan Soproni Sándor az akkor még ismeretlen tábor alaprajzát kívánta tisztázni. Később, Szőke 
Mátyással közösen vezetett ásatásaik során meghatározták a védműveket és az építési periódusokat, valamint nagyobb, 
összefüggő területen kutatták a belterületet is, így 4 belső épületet és a közöttük lévő gödörházak elhelyezkedését 
ismerjük. A későbbi kutatások és feldolgozások a környék X-XI. századi történelmére koncentráltak, a római kori 
leletanyag értékelése eddig nem történt meg. Tolnai Katalin térinformatikai kutatásai és Buzás Gergely 2013-ban 
vezetett hitelesítő ásatása kapcsán felmerült az igény az eddigi eredmények összegzésére, az egyes tudományterületek 
által nyújtott lehetőségek kihasználásával új kutatási irányok kijelölésére.  
 
14.00: Gróf Péter – Régészeti adatok egy későrómai erőd és temető népességének hitvilágához  
 

A Dunakanyar egyik legjelentősebb későrómai erődítménye a 340-es években épült és az V. sz. elejéig fennállt 50x50-
m-es négyzet alapú, négy legyező alakú saroktoronnyal ellátott Visegrád-Gizellamajori erőd. Az erőd és a hozzátartozó 
település lakói a környezetükben feltárt 226 síros temetőt használták végső nyughelyül. Az előadásban az erőd és a 
temető népességének vallásáról, temetkezési rítusairól számolunk be az eddig feltárások során előkerült leletek és 
jelenségek alapján. 
 
14.20: vita 
 
14.30: szünet 
 
Brigetio 
 
Elnök: Lassányi Gábor  
 
14.40: Delbó Gabriella – Brigetiói sírkerámiák: A Sörházkerti temető helyi készítésű kerámiamellékletei 
 

Radnóti Aladár 1946-ban tárta fel Brigetióban a polgár-, és a katonaváros között található Sörházkerti temető sírjait. A 
limesút mentén fekvő temető Barkóczi L. szerint a canabae nyugati határánál, a mai szőnyi vasútállomásnál kezdődött, és 
terjedt ki a polgárváros irányába. A szomszédos Járóka temetővel együtt egy összefüggő temető részét képezte. Radnóti 
Aladár 216 római kori sírt tárt fel a területen, amelyek között egyenlő arányban jelentkeztek a hamvasztásos és 
csontvázas rítusúak. 

A Sörházkerti temető teljes anyagát 1951-ben Türr Ervin István államvizsga dolgozat keretében feldolgozta, munkája 
azonban kiadatlan maradt. Az utóbbi évtizedekben a sírokból származó érmék, üvegek, import kerámiák és mécsesek 
publikálásra kerültek, a feltételezhetően helyi gyártású kerámiák közlése azonban továbbra is elmaradt.  
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15.00: Hajdu Barbara – Újabb adatok Brigetio kapcsolatrendszeréhez? Egy mortarium-bélyeg eredete 
 

Az előadás fő vázát az egyetemi alapképzésben írt szakdolgozatom összefoglalása adja, melynek keretében az ELTE 
Ókori Régészeti Tanszéke által 2009-ben Komárom-Szőny/Vásártéren feltárt 1. számú pince kerámiaanyagát 
dolgoztam fel a terra sigillaták kivételével.  

A lelőhely önmagában is érdekes, mert a Pannoniában ritkaságnak számító épületrész jó állapotban maradt fenn, 
emellett vakolattal és terrazzo padlóval rendelkezett, ezen kívül a falakon fa lépcsősor lenyomata is megfigyelhető volt. 

Az 1. számú pince kerámiaanyagának feldolgozásával sor került az objektum betöltési rétegeinek keltezésére. A 
folyamat során felfigyeltem egy érdekes, – jelenlegi ismereteim szerint – unikális mortarium-bélyegre. Lehetséges, hogy 
egyetlen töredék segítségével fény derülhet a település egy elfeledett raetiai kapcsolatára? 
 
Ménfőcsanak 
 
Elnök: Lassányi Gábor  
 
15.20: Bíró Szilvia – A vicces fazekas háza Ménfőcsanakon 
 

Az 1990-1991-es M1-es autópálya ásatás során Pannonia egyik legnagyobb alapterületű római kori vicusának részlete 
került elő, amely azóta 2011-ig bezárólag több részletben szinte teljes egészében feltárásra került. A legelső évadokban 
került elő a 259. számmal ellátott objektum, amelyet az előadásban bemutatok. 

A gödörház, amely kialakításában a „klasszikus” két cölöpös típushoz tartozik, leletanyagában olyan kerámiatípus 
került elő, amely a bennszülött és a római hagyományok keveredését mutatja. Több olyan kézzel formált, „bennszülött” 
kerámiatöredék került elő, amelynek vállrészén levél-sorminta került bepecsétlésre. Az egyértelműen pecsétlővel készült 
sorminta a pannoniai anyagban egyelőre egyedülálló, az eddig feldolgozott és publikált kézzel formált leletanyagban 
egyelőre csak egyszerűbb, háromszög, illetve kerek bepecsétlésekkel találkozhatunk. Hasonló díszítés mód a 
Barbaricumban található, ahol azonban szintén elég ritka.  

Az objektum többi leletanyagát megvizsgálva kitűnik, hogy viszonylag ritka formák találhatók a többi kerámiatípusnál 
is, amely egyelőre feltételesen azt a gyanút erősíti meg, hogy a Flavius-korra – 1. sz. végére keltezhető gödörház 
betöltésében egy olyan bennszülött hagyományokkal rendelkező fazekas(?) tárgyai kerültek, aki az új római 
díszítésmódokat és formákat el kezdte ötvözni a korábbi technikákkal, ám nem nagy mennyiségben, ezek a darabok 
inkább csak az egyéni kreativitás megnyilvánulásai. 
 
15.40: vita 
 
16.00: szünet 
 
 
Gerulata 
 
Elnök: Lassányi Gábor  
 
16.10: Smidtova, Jaroslava - Mathédesz Lajos – Leletmentés Gerulata vicusában 
 

Gerulata vicusa északnyugatra található a castellumtól, amelyet már az 1980-as évektől kutatnak. Gerulata vicusa a mai 
Oroszvár Irkutszk és Magyar utcájának területén azonosítható. Elsőként Magda Pichlerová kutatta az Irkutszk utcát, 
ahol a volt leányiskola helyén tárt fel római épületmaradványokat. Ezek után a Pozsonyi Városi Múzeum régészei 
folytatták a vicus feltárását és további épület maradványokat tártak fel, többek között 2002-ben egy padlófűtéses ház 
maradványait is. A ház feltárása közben nagyon gazdag leletanyag került a múzeum gyűjteményébe. A padlófűtéses ház 
folytatódott a szomszédos teleken, amelynek előterében 2010-ben egy polifunkciós házat kezdtek építeni. 2012 kora 
nyarán a Pozsonyi Városi Múzeum régészei és a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai megtekintették a 
hypocaustumos ház állapotát, amikor is figyelmesek lettek a szomszédos telken épített kerítés alapozására. Azonnal 
leállították a kerítés építését és elrendelték a leletmentést. Előadásunkban szándékozunk bemutatni a 2012-es 
leletmentésből előkerült leleteket. 
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16.30: Mathédesz Lajos – Bélyeges téglák Bratislava-Rusovce területéről 
 

Pozsony V. járásához tartozó Oroszvárról az első bélyeges téglák már a 19. század végéről ismertek. Az első 
ásatásokat Sőtér Ágost végezte. Ásatásának köszönhetően 13 bélyeges tégla került a Mosonmegyei Múzeumi Egylet 
gyűjteményébe. A második világháború alatt a Magyar Nemzeti Múzeum régészei végeztek ásatásokat. 1947-ben 
Magyarország az akkori Csehszlovákiának átengedett három falut, mégpedig: Horvátjárfalut (ma Jarovce), Oroszvárt 
(ma Rusovce) és Dunacsúnyt (ma Čunovo). Már az 1950-es évektől kisebb ásatásokat végeztek a csehszlovák régészek, 
mígnem 1961-ben egy véletlen folytán rá nem találtak Gerulata késő római erődjére. Ezek után elkezdődött Gerulata 
szisztematikus kutatása, amely a mai napig is folyik. Igaz az utóbbi időben már csak leletmentésre kerül sor. 
Előadásomban szeretném bemutatni az elmúlt bő fél évszázad alatt előkerült bélyeges téglákat, amelyek között egyedi, 
máshonnan eddig nem ismert bélyegek is ismertek. 
 
16.50: vita 
 
17.00: szünet 
 
Intercisa és környezete 
 
Elnök: Lassányi Gábor 
 
17.10: Nagy Levente – Lássatok csodát és rémeket! Megjegyzések két intercisai ókeresztény ládikaveret 

ikonográfiai programjához 
 

Az intercisai déli temető 109. sírjából 1912-ben I. Valentinianus éremmel együtt előkerült ókeresztény ládikaveret az 
azonos matricával készült, mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseumba került ládikaverettel együtt több 
alkalommal is a kutatás érdeklődésének homlokterébe került. A ládikaverertekről az utolsó részletes elemzés 1980-ban 
jelent meg Erika Dinkler von Schubert tollából, mára aktuálissá vált a több máig megoldatlan problémát jelentő 
ikonográfiai program újraértékelése és új értelmezése az egyes képtípusok Italiából és a provinciákból ismert analógiái 
alapján. 
 
17.30: Kiss Alexandra – Adalékok Intercisa-Papsziget terra sigillata anyagához 
 

Az egyik legjobban ismert magyarországi limes tábor, Intercisa vicusának jelentős része feltárásra került az ötvenes 
évek óta folyó ásatások és leletmentések során. Az erődtől délkeletre található 90 m hosszú, 30 m széles szigetszerűen 
elkülönülő rész, az ún. Papsziget feltárását 1966-ban kezdték meg. Itt került elő a vicus legkorábbi településrészlete; az 
északi részen egy nagy gödörház romjai alatt legkésőbb Flavius-korra keltezhető leleteket (sigillata, érem) találtak. A 
Papszigeten folyt kutatások eredményeit B. Vágó Eszter röviden összefoglalta, azonban teljes feldolgozására máig még 
nem került sor. 

Előadásomban Papsziget területéről előkerült terra sigillata anyag feldolgozásának részeredményeit ismertetem. 
 
17.50: Szabó András – Biarchus(?) numeri – adatok a karikáscsatos övtípus kronológiájához  
 

A Kr. u. 3. század legjellegzetesebb övtípusa az ún. karikáscsatos öv volt. A korabeli ikonográfiai források (elsősorban 
sírsztélék) szinte kizárólag ezt a típust ábrázolják, de a régészeti leletanyagban is több példája ismert. A rendelkezésre 
álló bőséges forrásanyag ellenére a típus pontos kronológiája egyelőre tisztázatlan a szakirodalomban. Előadásunkban 
néhány kevésbé ismert pannoniai leletegyüttes és egy intercisai sírsztélé bemutatásával igyekszünk felvázolni e 
jellegzetes, általában katonasághoz köthető övtípus történetét. 
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Lussonium és környezete 
 
Elnök: Lassányi Gábor 
 
18.10: Sáró Csilla – Római fibulák Paks-Gyapa-Rosti-puszta lelőhelyről 
 

A tolna megyei Paks-Gyapa lelőhelyen az M6-os autópálya építése kapcsán 2008-ban végzett megelőző feltárást a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet Dr. Váczi Gábor 
régész vezetésével. A több mint 41 000 m2 nagyságú felületen a középső neolitikum, későrézkor, kora- középső- és 
későbronzkor, vaskor és római kor időszakára keltezhető jelenségeket dokumentáltak. A lelőhelyről származó 29 darab 
római kori fibula, fibulatöredék és fibulatartozék – négy kivételtől eltekintve – szórványként került elő. A kapcsolótűk 
összesen kilenc főtípusba rendszerezhetők. A lelőhely fibulái jól beilleszthetők az újabban feltérképezésre került tolna 
megyei fibulaspektrumba. 
 
18.30: vita 
 
19.20: vacsora 
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2014 április 26. 
 
 
Lussonium és környezete 
 
Elnök: Redő Ferenc 
 
09.00: Fazekas Ferenc – Lussonium erődje a késő római kor végén (Kr. u. IV. sz. második fele - V. század) 
 

Az előadás a Paks-Dunakömlőd mellett fekvő lussoniumi auxiliáris castellum késő római (Kr. u. IV. sz. második fele - 
V. sz.) történetét, régészeti emlékeit vizsgálja. A Tetrarchia-korában létesített kőerődben a ripa Pannonica legkésőbbi 
építkezéseit megjelenítő kiserőd, ún. Restkastell maradványait (is) sikerült feltárni, emellett néhány további minden 
valószínűség szerint a római uralom utolsó időszakához kapcsolódó falrészlet, objektum is előkerült. A tábor területén 
több helyütt sikerült sírleletek és leletek segítségével dokumentálni a lelőhely római kor utáni használatát is. 

A nagy kiterjedésű bolygatás ellenére az említett struktúrák területén, valamint az újabb ásatásokból során felszínre 
került leletanyag értékes adalékokat szolgáltat a késő római pannoniai provinciák anyagi kultúrájának változására, 
átalakulására vonatkozólag. 
 
09.20: Szabó Antal – Lussonium késő római temetője 
 

A késő római temető feltárását Dunakömlődön 2009-ben kezdte meg a Paksi Városi Múzeum. Az azóta eltelt 
időszakban több mint 120 sírt tártunk fel a domboldalon, köztük két sírkamrát és több - részben vagy egészben - kőből 
épített temetkezési helyet is. A lelőhely értékét azonban nemcsak sírkamrák jelentik, hiszen a temetőn belül a kor majd’ 
minden sírtípusa képviselteti magát. A szokványos földsírok mellett több különböző típusú téglából, téglából és kőből, 
illetve kőből épített sírt is találtunk. Fontos eredménye volt a kutatásnak, hogy a földsírok egy részében megmaradtak az 
egykori koporsók alsó részének lenyomatai is. Ritka, hogy ezek a maradványok ilyen mértékben konzerválódjanak, 
Dunakömlődön ez valószínűleg a löszös talajnak köszönhető. A legérdekesebb sírok közé tartozik - a fent már említett 
– két különböző típusú sírkamra, valamint egy kváderkövekkel kirakott, kőlapokkal fedett sír. Hasonló sírkamrákat 
tártak már föl Kővágószőlősön, Ságváron, Dunaújvárosban vagy Aquincumban, de Lussoniumban egymástól eltérő 
szerkezetű sírépítményre bukkantunk, egy temetőn belül. A 2 sírépítmény közül az egyik az észak-nyugati provinciákban 
használatos földbe mélyített sírkamrából és nagy valószínűséggel talajfelszín fölötti cella memoriae -ból álló két részes, míg 
a másik a délebbi, főként balkáni területekre jellemző félig földbe mélyített sírkamrából áll. Felmerült az a lehetőség is, 
hogy a sírkamrák valamelyike ókeresztény halottak végső nyughelye volt, de erre egyértelműen utaló leletet nem 
találtunk, a sírkamrák falai pedig festetlenek voltak. Okunk van feltételezni, hogy a domb rejt még magában további 
sírépítményeket is, de ezt az elgondolást csak további feltárásokkal áll módunkban igazolni. 

A sírokban mellékletet nem minden esetben találtunk, nagy részük ugyanis bolygatott és kirabolt. A kevés számú 
érintetlen sír, illetve a rablók által meghagyott  leletanyagok azonban egyértelműen utalnak a temető korára és a sírokban 
nyugvók társadalmi helyzetére, s így világosan mutatják az elhunytak és a terület gazdagságát is a késő római időszakban. 
 
 
Bátaszék 
 
Elnök: Redő Ferenc 
 
09.40: Magyar Zsolt – Előzetes beszámoló a Bátaszék-Körtélyes-dűlő lelőhelyen feltárt késő kelta-kora 

római telepről 
 

Pannonia területén a római hódítással a kelták magaslati telepeit megszüntették, a lakosság számára új falvakat 
létesítettek. Mindazonáltal a késő kelta kori, síkvidéki települések egy része a római hódítás után is továbbélt, elsősorban 
a római központoktól távol fekvő területeken, vagy éppen a katonai központokat kiszolgálva. Egy ilyen továbbélő kelta 
telep feltárására került sor Bátaszék–Körtvélyes-dűlőben, a Lajvér-patak közelében a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat által. 27 000 m2-en, több mint 800 méter hosszú szakaszon, 40 méteres szélességben. A 2007 
augusztusától 2008. június végéig tartó ásatáson mintegy 1400 objektumot tártunk fel. A telep oszlopos szerkezetű, félig 
földbe mélyített alapú házakból, gödörházakból, műhelyekből, tároló-, munka- és agyagnyerő gödrökből, kemencékből, 
kutakból és árkokból állt. Néhány házban sütőkemencék nyomai voltak, a félig földbe mélyített házakba gyakran ástak 
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tárológödröket, melyek néha kiugranak a ház síkjából. Csak a római korra jellemzőek az oszlopszerkezetes épületek. A 
településen több kutat is találtunk, ezeket valószínűleg mind fakarók közé font vékony vesszőkkel bélelték, az egyikben 
megtaláltuk ennek a nyomát is, ahol a faanyag a magas talajvízszint miatt jó állapotban maradt meg. Néhány 
többhelyiséges, nagyobb méretű épület talán fazekasműhely lehetett. A kerámiaipar létét alátámasztják az itt előkerült 
csontsimítók is.  

A közel 10.000 leltári tételre rúgó kerámialelet közt a leggyakrabban a nagyméretű kelta hombárok töredékei, S-profilú 
tálak, grafitos, duzzadt peremű  és kézzel formált fazekak fordulnak elő. Emellett kelta vaskések, bronz- és 
csontcsüngők, üvegkarperecek, üveg- és borostyángyöngyök is előkerültek, amelyek részben már importáruk, és így 
telepünk kereskedelmi kapcsolatainak emlékei. A Flavius–Domitianus-korban és az azt követő évtizedekben tűnnek fel 
az Isings 21-es formájú üvegpoharak, az amphorák, a narancssárga bevonatos korsók, a pompeji vörös tálak utánzatai és 
az ún. „pátkai tálak”. A római kori leletanyagban különösen nagy számban fordulnak elő Pannonische Glanztonware 
töredékek, melyek a Kr. u. 1. század utolsó negyedében jelentek meg. 
 
10.00: Majerik Vera - Larrson, Nicklas - Redő Ferenc – Mutatio a Lajvér partján 
 

A Bátaszék-Lajvérpuszta keleti határában feltárt kőalapozású 34x18 méter nagyságú szabályos téglalap alakú kelet-
nyugati tájolású épületet egy – a Duna árterének szélén lévő – magaslatra építettek, kihasználva a természeti 
adottságokat. Az épületet 5-6 méter szélességű árok vette körül. Mivel védelmi funkcióra utaló jeleket nem találtunk, 
feltételezéseink szerint vízelvezető szerepet tölthetett be. 

A megközelítőleg 2,5 láb szélességű tartófalakat teljes egészében felszedték, csupán az alapozás árka volt 
megfigyelhető. Az épületet belső válaszfalak tagolják további hét helyiségre, amelyek szimmetrikusan helyezkednek el a 
kelet-nyugati tengely mentén. A 2 láb szélességű válaszfalak kőalapozása helyenként megmaradt. Az épület nyugati 
részén belső falak helyett oszlopok tartották a tetőszerkezetet, egy belső udvart, egybefüggő teret kialakítva. 

A kerítőárkon kívüli területen az épülettel egy időben használt objektumokat dokumentáltunk. 
Az épület közelében feltárt vegyes rítusú temetőrészlet kora császárkori hamvasztásos sírjai az időszakra jellemző 

mellékleteket tartalmaztak. A hamvasztásos sírok közelében előkerült, többségében melléklet nélküli, nyújtott vázas 
sírok is a római korhoz köthetőek. A feltárás során előkerült érmek és terra sigillaták jelentős része a Kr. u. II. század 
végére és III. század első felére keltezhető, és ennek alapján az épület fénykorát is erre az időszakra tesszük.  

Az észak-déli irányú dombsort a lelőhelynél szakítja meg a Lajvér-patak. Az épülettől nyugatra, a Kerek-hegy lábánál 
futott a limes-út, és a közvetlen közelében lehetett a Lajvér-patakon átvezető átkelőhely is. Ezek a helyrajzi adottságok, 
valamint az épület méretei és alaprajza arra utalnak, hogy a limes-út egyik állomását tártuk fel a Tolna megyei lelőhelyen. 
 
10.20: vita 
 
10.40: szünet 
 
Sopianae és környezete 
 
Elnök: Redő Ferenc 
 
10.50: Tóth István Zsolt – Adatok Pécs római kori topográfiájához a legújabb ásatási eredmények alapján 
 

Pécs történeti belvárosában 2007 – 2013. időszakban végzett régészeti feltárások számos új eredményt hoztak Pécs 
római kori történetére vonatkozóan. Az előadás célja ezen új eredmények és az ezekből levonható következtetések 
ismertetése.  

Az új feltárások, elsősorban a Kossuth téren és a Jókai utca – Rákóczi út saroktelken végzett kutatás, alapján részletes 
történeti kronológia megalkotására nyílt lehetőség. A település topográfiája sokat finomodott, habár maradtak még 
nyitott kérdések. 

A fent jelzett időszakban előkerült többek között a késő római település bazilikája, egy új temető, valamint egy újabb 
háromapszisos temetői épület. Az új ismeretanyag alapján a régebbi ásatások egyes megállapításait is ki lehetett 
egészíteni, illetve át kellett értékelni. 
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11.10: Szabó Máté – Mennyire kevés a sok? Gyarapodó adatok és napfényre kerülő hiány a Pécs környéki 
villakutatásban 

 
Pécs nyugati előterében egyre kiterjedtebb, a római villagazdaságokat és a tájalakítást célzó kutatások folynak. Az 

alapvetően roncsolásmentes módszerekre támaszkodó vizsgálatok több helyen szondázó ásatásig jutottak, melyeket 
széles körű terepi ellenőrzéssel egészítünk ki. A lelőhelyekről gyűjtött anyag gyarapodása és a pótolhatatlan 
adathiányban feszülő ellentét kérdése mellett azonban nem mehetünk el. 
 
11.30: vita 
 
11.40: szünet 
 
Barbaricum 
 
Elnök: Redő Ferenc 
 
11.50: Wilhelm Gábor - Római út a Bácskában? 
 

A Bácska északi részén, nagyjából Baja és Tompa között, közel 47 km hosszan sikerült Patay Pálnak és 
munkatársainak az 1970-es években egy közel Ny-K-i irányú, hosszanti nyomvonalas jelenséget megfigyelni. Az akkori 
állapotokat a légi felvételek és a terepi vizsgálatok segítségével pontosították, majd Tompa határában egy kisebb 
szelvénnyel át is vágták a jelenséget. Az eredmények alapján Patay Pál egy útnak vélte a jelenséget, melyet a római 
korban használt Lugiot Parthiscummal összekötő kereskedelmi útként azonosított. 

A 2013-as év folyamán Czajlik Zoltán a teljes nyomvonalszakaszon légi felvételeket készített, melynek során több 
szakaszt sikerült még azonosítani. A korábbi és az újabb adatok segítségével sikerült georeferálni szinte a teljes 
nyomvonalat, majd egy nagyberuházáshoz kapcsolódó próbafeltárás során lehetőségünk volt a jelenség átvágására is. 
Előadásomban ezeket az eredményeket ismertetem. 
 
12.10: Soós Eszter – Esettanulmány a provinciális kerámia barbaricumi használatáról. Egy Hernád-völgyi 

késő császárkori lelőhely importanyaga 
 

A római császárkori Barbaricum területén előkerült római tárgyak átfogó felgyűjtésére és elemzésére még nem került 
sor hazánkban. A korai munkák megjelenése óta a feltárások számának robbanásszerű emelkedésével a különböző 
importtárgyak mennyisége is jelentősen megugrott. Egy nagyarányú gyűjtés, kataszter elengedhetetlen nagyobb területek 
kereskedelmi forgalmának vizsgálatához, de egyes lelőhelyek anyaga ennek hiányában is kiértékelhető. 

Előadásomban egy északkelet-magyarországi, Kr.u. 2-4. századi barbár település provinciális importkerámiáját 
vizsgálom. A mai Garadna falu mellett 2003-ban egy 26 épületből, valamint a hozzájuk tartozó gödrökből, 
tárolóvermekből, kemencékből álló, több periódusú telep került feltárásra. A nagy mennyiségű, helyben vagy regionális 
műhelyben előállított kerámián kívül jelentős számú római gyártmány is gazdagította a leletanyagot. Az összetett 
technológiájú és formavilágú kerámiaanyag statisztikai elemzésével három periódust lehetett elkülöníteni a telep 
életében. A római importedények típusa, mennyisége, összetétele eltéréseket mutat nem csak az egyes időszakokban, 
hanem a lelőhelyen belüli előkerülési helyet tekintve is. Előadásomban a leletanyag bemutatásán kívül kísérletet teszek a 
római áruk egykori szerepének értékelésére is. 
 
Dacia 
 
Elnök: Redő Ferenc 
 
12.30: Pánczél Szilamér – A marosvécsi segédcsapattábor a régészeti adatok tükrében 
 

A Maros Megyei Múzeum kiemelt kutatási prioritásai közé tartoznak a megye területén található, és a római Dácia 
határvédelmi rendszerét képező lelőhelyek. A régiót északnyugat-délkelet irányban átszelő limes szakaszon három 
segédcsapattábor ismert (Marosvécs, Mikháza és Sóvárad) melyek szomszédságában, a II-III. század során, vicusok 
alakultak ki. A marosvécsi segédcsapattábor a XIX. század eleje óta ismert. Jelen előadásunkban, a marosvécsi táborra  
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vonatkozó kutatástörténeti összefoglaló mellett, igyekszünk összegezni a múzeumunk és partnerintézményeink 
összehangolt munkája révén (a LIMES DACICUS ORIENTALIS, a RÓMAI LIMES ÚTVONAL és RÓMAI LIMES 
DIGITALIZÁLÁSA projektek keretében) körvonalazódott eredményeket és szakmai kihívásokat.  
 
12.50: Sidó Katalin - Ötvös Koppány-Bulcsú – Segédcsapatok Dácia keleti limesén  
 

Dácia Maros megyei szakaszán található katonai táborok segédcsapatainak történetét a pecsételt téglák fényében 
vizsgáltuk. A Mikházán állomásozó Cohors I Augusta Ituraeorum és a Marosvécsen tartózkodó Ala I Numeri Illyricorum 
segédcsapatok jelenlétét bizonyító pecsételt téglák elterjedését és jellemzőit vettük figyelembe.  

A anyagvizsgálat betekintést nyújt a pecsételt téglák változatos világába és a kivitelezés igényességére világít rá. Az 
anyagminőség és az égetés tanulmányozása hozzájárul a készítési technika megismeréséhez. A pecsételt téglák térbeli 
megoszlása és a pecsétek vizsgálata új adatokkal szolgál Dácia keleti limesén történt építkezési tevékenységekről. 
 
Varia 
 
Elnök: Redő Ferenc 
 
13.10: Dévai Kata – Forma és funkció- késő római sírokból származó  különleges üvegedények 
 

Az üvegedények funkciókategóriákba sorolásával elemezhető a sírhasználatra szánt és településeken előforduló 
edények mennyiségi megoszlása. Habár, ha szeretnénk képet nyerni az egykori üvegedények használatáról, mindennapi 
életben betöltött szerepéről fontos a rendszer használata, számos buktatója van a kategória besorolásnak. A sírokba 
nyilvánvalóan nem került be minden, a hétköznapokban használt típus. Meg kell továbbá jegyeznünk, hogy mivel a 
vizsgált időszakban általános volt a törött üveg gyűjtése és újrafelhasználása, a településeken főként a kisebb nem 
meghatározható töredékek maradnak fent. Ennélfogva a települések leletei sem tükrözik vissza az adott időszak, illetve 
terület mindennapi élete során használt tárgyak teljességét. 

Ugyanilyen fontos tényező, hogy több típus esetében nem egyértelmű annak egykori használatban betöltött szerepe. 
Ide taroznak például a kúpos testű pohárformák, amelyek lámpások is lehettek. Régóta vitatott a kis csepegtető csőrrel 
ellátott edények szerepe is. Vajon valóban alkalmasak voltak cumisüvegnek, vagy inkább mécsesek utántöltésére, vagy 
unguentum tartására használhatták ezeket? Egyes edények, vagy azok részei pedig másodlagos funkcióban kerültek a 
sírokba. Ide tarozik több olyan korsó külön bogból fújt talpgyűrűje, amely egyértelműen pohárként került a sírokba. 
Néhány párhuzam nélküli edény esetében, mint például a tölcséres nyakú, gombban végződő aljú üvegek, ugyancsak 
kérdéses, milyen célt szolgálhattak egykor. 
 
14.20: vita 
 
14.50: konferencia zárás  
 
 
Következő helyszín és időpont megvitatása 
 
moderátor: Bíró Szilvia 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

XVIII 

 

Előadók és elérhetőségük: 
 

Agócs Nándor agocs.nandor@gmail.com 
Balázs Péter bassianae@gmail.com 
Bartus Dávid bartusdavid@gmail.com 
Bereczki Zsolt bereczki.zsolt@bio.u-szeged.hu 
Bíró Szilvia szilvia.biro@hotmail.com 
Boruzs Katalin boruzs.katalin@gmail.com 
Csapláros Andrea csaplaros@gmx.net 
Delbó Gabriella delbogabi@gmail.com 
Dévai Kata kata.devai@gmail.com 
Farkas István Gergő farkas.istvan.gergo@gmail.com 
Fazekas Ferenc fazekas.ferenc@pte.hu; fazekas_ferenc@yahoo.de 
Fehér Bence guy_devere@hotmail.com 
Gróf Péter comespalatini@gmail.com 
Hajdu Barbara hajdubarbi91@gmail.com 
Hárshegyi Piroska piroskaharshegyi@gmail.com 
Hódi Attila hodiattila7@gmail.com 
Horti Gábor yunioor@gmail.com 
Jaroslava Smidtova j_schmidtova@hotmail.com 
Joháczi Szilvia johi.sziszi@gmail.com 
Kiss Alexandra axi.kiss28@gmail.com 
Láng Orsolya macellum@hotmail.com, lang.orsolya@aquincum.hu 
Larsson, Nicklas nicklas.larsson@mnm-nok.gov.hu 
Lassányi Gábor lassanyi.g@gmail.com 
Magyar Zsolt mzs227@googlemail.com> 
Majerik Vera majerik.vera@mnm-nok.gov.hu 
Mathédesz Lajos lmathedesz@gmail.com 
Merczi Mónika moni.merczi@gmail.com 
Mráv Zsolt zsolt.mrav@gmail.com 
Nagy Levente halmok@freemail.hu, nagy.levente@pte.hu 
Neményi Réka nemenyireka@gmail.com 
Neuhauser, Tina andrea.csaplaros@gmail.com 
Nyerges Anita nyerges.anita@gmail.com 
Ottományi Katalin ottomanyi.katalin@gmail.com 
Ötvös Kopány-Bulcsú koppany_bulcsu@yahoo.com 
Pánczél Szilamér pszilamer@yahoo.com 
Pásztókai-Szeőke Judit pszeoke23@yahoo.com 
Pink, Oliver andrea.csaplaros@gmail.com 
Redő Ferenc ferenc.redo@mnm-nok.gov.hu 
Rikker Balázs rikkerbazs@gmail.com 
Sáró Csilla sarocsilla@gmail.com 
Sidó Katalin benjikatka@yahoo.com 
Soós Eszter eszter.soos@mnm-nok.gov.hu,  
Süvegh Eszter suvegh_eszter@hotmail.com 
Szabó Ádám szabo.adam@hnm.hu 
Szabó András szabo.andras@szekesfehervar.hu 
Szabó Antal antonivs@freemail.hu; muzeum.regeszet@paks.hu 
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Hasznos tudnivalók: 
 
 

helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ  

cím:   Budapest, XI. ker. Daróci út 3.; Főépület, 1. emelet, konferencia terem 

belépés:  Az előadók és résztvevők neve leadásra került a portán, jelszó az őrségnek „Firokonf  VIII és 
saját név”. A bejutás e nélkül hosszú időt vehet igénybe. A konferencia időtartamán kívül, csak 
előre egyeztetve lehet bent tartózkodni legfeljebb 06.00 – 20.00 között.  

parkolás:  ingyenesen a Daróci úton vagy előre leadott rendszámmal az MNM-NÖK udvarán 

szállás:  

1. Magyar Nemzeti Múzeum – vendégszobák (Budapest, V. kerület, Magyar utca 40.)   
A Magyar utcai épületben elszállásolt vendégek érkezésükkor – hétfőtől szombatig 7.00 órától 19.00 
óráig – a Magyar utcai portán vehetik át a vendégszobák kulcsait, míg 19.00 óra után, továbbá 
vasárnap a Múzeum főépületének portáján (a Bródy Sándor utca felőli bejáratnál) kapják meg mind a 
szobakulcsot, mind a Magyar utcai kapukulcsot. A kulcsokat a vendégek itt tartózkodásuk ideje alatt 
szabadon használhatják, csak arra kell ügyelniük, hogy 19.00 óra után, valamint vasárnap minden be- 
és kilépéskor a bejárati kaput is kulcsra kell zárniuk. Távozáskor 7.00–19.00 óra között a kulcsokat a 
Magyar utcai portán, 19.00 óra után és vasárnap pedig a főépület portáján kell leadni. Ingyenes. 
 

2. Unikum panzió (Budapest 1112, Bod Péter u. 13. tel: 06-1-319-3784).  
2014.04.24-én 14.00-tól lehet bejelentkezni. Távozni 2014.04.26-án 10.00-ig kell. A szállás díját 
kiegyenlíteni és számlaigényt a panzióban lehet rendezni. 

regisztráció: Konferencia terem előtt 

vacsora díja: A regisztráció helyszínén és időpontjában kérjük kiegyenlíteni (1600 Ft/alkalom). Számlaigény 
esetén a regisztrációnál kérjük megadni a számlázási adatokat (név, cím). 

ebéd lehetőségek: 

1. Bocskai Söröző Étterem (van menü és lesz elegendő étel és választék) 
2. Olivabogyó Étterem (van menü, de nem biztos, hogy az irodista forgalom után lesz még 

választék) 
3. Élelmiszer bolt (Bocskai Söröző Étterem mellett) 
4. Pizzéria (Bocskai Söröző Étteremmel szemben) 

tömegközlekedési lehetőségek: 
 

1. 212 busz – Vérellátó megálló (onnan gyalogosan a Karolina úton és Diószegi úton kb 5 
perc) 

2. 61 villamos – Pető Intézet megálló (onnan gyalogosan az Elek utcán, majd a Diószegi úton 
kb 7 perc) 

3. 19, 49 villamos; 7 busz – Karolina út megálló (onnan gyalogosan a Karolina úton és 
Diószegi úton kb 15 perc, a villamosok visznek a MNM vendégszobáihoz Kálvin tér 
megállónál) 

4. 40, 139, 153, 239, 240 busz (onnan gyalogosan a vasúton keresztül a Bocskai úton és 
Daróci úton kb 7 perc) 

5. 86 busz – Végállomás (onnan gyalogosan Bocskai út, Karolina út és Diószegi út kb 7 perc)  
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6. Kelenföld vasútállomás (onnan gyalogosan a Bartók Béla úton, Karolina úton és Diószegi 
úton kb 25 perc; vagy 19, 49 villamos, 7 busz Karolina út megállóig) 

7. Déli pályaudvar (onnan 61 villamos Pető Intézet megállóig) 
 
gépjárművel megközelítés: 
 

1. M0-M1-M7 felől a Nagyszőlős u-ra lehajtva, az Agip kútnál balra fordul az Alsóhegy 
utcára, majd a Dorottya háznál lekanyarodás jobbra a Bocskai útra, ezt követően a 
körforgalomnál balra kihajtás a Daróci útra és a Diószegi út torkolatánál balra található a 
MNM-NÖK kapuja (Ikerkapu! a baloldali a MNM-NÖK-é) 

2. Budapest belseje felől érkezve a Karolina úton a Diószegi útra lehajtás (minden irányból 
lehetséges), majd a Diószegi út végénél található a MNM-NÖK kapuja (Ikerkapu! a 
baloldali a MNM-NÖK-é) 

   
Probléma esetén hívható, időponttól függetlenül: 
 
 Kovács Loránd Olivér – 06-20-801-02-60 (ha nem tudom felvenni/valami furát 

jelez/üzenetrögzítő kapcsol be, újrahívás szükséges, mert a jelenlegi mobilszolgáltató 
semmilyen módon nem jelzi a nem fogadott hívást és nem foglaltat jelez amikor más van 
vonalban!)  

 

 

 


