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Régészet 

BARNA FERENC 
A felfegyverzett Venus ábrázolásai és szerepe a katonacsászárok korának római érem-

propagandájában (Kr. u. 235-284) 

A fegyvereket tartó, ill. fegyverek mellett álló Venus különböző ábrázolás-típusai a Kr. e. 1. 
századtól ismételten felbukkannak a római éremverésben. Ez a tendencia a Severus-korban is 
érvényesül, sőt, több új típussal is találkozhatunk ― mind ebben az időszakban, mind pedig a 
következő évtizedekben, a 3. századi katonacsászárok uralkodása alatt. Ezen ábrázolások egy része 
a „Venus Victrix” típus évszázados ikonográfiai hagyományait folytatja (kisebb-nagyobb 
változtatásokkal), máskor viszont új variációk jelentkeznek. Utóbbiaknál néha már semmilyen 
elem nem igazolható Venus hagyományos attribútumai közül, az istennő mellett csak fegyverek 
(sisak, dárda, pajzs) láthatóak a hátlapon, így a megjelenített alakot szinte csak a körirat révén 
azonosíthatjuk. 

Azonban bármennyire is erős a periódusban a katonai tematika az érem-propagandában, 
Venusnál nem vállnak kizárólagossá a fegyveres típusok, mellettük továbbra is adatolhatóak az 
olyan változatok is, ahol az istennő hagyományos attribútumaival (almával, sceptrummal, Cupido 
alakjával) együtt látható. Előadásomban azt kívánom bemutatni, hogyan érvényesül ez a kettősség 
az egyes uralkodóknál. Áttekintem a korszakban adatolható képtípusokat Venus kapcsán, kitérve 
legfontosabb előzményeikre és párhuzamaikra, valamint az érem-propagandában betöltött 
szerepükre is. 

BARTUS DÁVID 
Orestéstől Zénodórosig – ikonográfiai kérdések brigetiói bronz Minerva szobrokon 

Brigetióból mindössze öt darab bronzból készült egészalakos Minerva-szobor került elő, de ezek 
ikonográfiai azonosítása térben és időben egyaránt messzire vezet. Az előadás a Brigetióból 
származó, bronzból készült Minerva-ábrázolások példáján keresztül mutatja be a római kori 
bronzplasztika és a nagyszobrászat sokrétű kapcsolatát, a tipologizálás és azonosítás problémáit, 
valamint a téves interpretáció illetve modern hamisítás okozta veszélyeket. 

BÍRÓ SZILVIA 
A pannoniai civil vicusok társadalmi összetétele 

A pannoniai civil vicusok társadalmi összetételére vonatkozóan többféle forráscsoportot is 
igénybe vehetünk. Az epigráfiai anyag mellett a tárgyi leletanyag bizonyos, jól körülhatárolható 
csoportja, illetve bizonyos régészeti struktúrák utalhatnak egy-egy társadalmi vagy hasonló 
hagyománnyal rendelkező csoportra.  

Legmarkánsabban a bennszülött hagyományokkal rendelkező réteget lehet elkülöníteni. 
Bár az elmúlt időszak kutatásai sokszor arra hívják fel a figyelmet, hogy etnikai hovatartozást 
kerámiatípusoknál (pl. kézzelformált kerámia, finoman iszapolt szürke áru) vagy bizonyos 
struktúráknál (pl. gödörházak) nem lehet egyértelműen meghatározni, azonban ezek térbeli 
elterjedése és főleg a római alapítású településeken (városok, táborok, katonai vicusok) való 
hiánya mégis mindenképpen a korábbi hagyományokhoz való ragaszkodást mutat.  

Markánsan megfoghatók – elsősorban a feliratok alapján – a városi polgárok időszakos 
vagy hosszabbtávú jelenléte egy-egy vicusban. Ezek elsősorban a római alapítású vicusok 
(fürdőhelyek, kisvárosi jelleget mutató vicusok), illetve a Severus-kortól kezdődően már a vidéki 
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telepeken is. Az aktív ill. a leszerelt katonák megléte is jól elkülöníthető a vicusk lakosságán belül, 
egyrészt feliratok, másrészt a militariak alapján. 

A fentiek alapján egy viszonylag bonyolult kép rajzolódik ki, amelyben azonban bizonyos 
tendenciák nyomon követhetők. 

BÓZSA ANIKÓ – SZABÓ ÁDÁM 
‘Specula ex plumbo’: a MNM római kori ólomkereteinek feldolgozása és kiadása 

A Magyar Nemzeti Múzeum Római Gyűjteménye 719 darab ólom- vagy ónötvözetből készült, a 
szakirodalomban általánosan tükörnek nevezett és tartott, tükör formájúra öntött tárgyat 
tartalmaz. A tárgyak nagyobb része 689 db. vásárlás útján, kisebb része a régebbi gyűjtésből illetve 
elkobzásból származik. Hasonló méretű gyűjtemény egyben a Római Birodalom területéről még 
nem volt tanulmányozható, a szórványos közlések nyomán nem alakulhatott ki egy általánosabb 
kép a tárgyak pontos mibenlétét, funkcióját, készítési hátterét illetően. A közelmúltban összeállt a 
Magyar Nemzeti Múzeum ‘ólomtükreinek’ publikációja, amelyben a tárgyak által felvethető 
kérdések is érintettek és a lehetőségekhez mérten meg is válaszoltak. Az előadás során, az 
összefoglaló publikáció révén ezek bemutatására kerül sor. 

DÁGI MARIANN 
A derveni Z sír aranyékszerei  

1962-ben leletmentő ásatáson hét sírt tártak fel a Thesszalonikitől mintegy 12 km-re északra fekvő 
Derveni-átjárónál. Közülük a Z sírban 11 aranyból készült ékszert is találtak sírmellékletként: egy 
szíjnyakláncot, egy amphoriskos gyöngyös nyakláncot, egy hármas karika-elemekből fűzött 
nyaklánc-töredéket, egy Héraklés-fej alakú díszt, egy gazdag stílusú korongos csónak-függős 
fülbevalópárt, három pár oroszlánbőrrel és Pégasos-protoméval díszített ívfibulát, egy feliratos 
tömör aranygyűrűt, egy ovális foglalatú köves gyűrűt és egy kő skarabeuszos, forgatható fejű 
gyűrűt. A feltárást vezető régészek 300-280 közé keltezték a temetkezést. A leletegyüttest ma a 
Thesszaloniki Régészeti Múzeum őrzi. Az előadás ezt a több, mint ötven évvel ezelőtt feltárt és 17 
éve publikált ékszeregyüttest mutatja be új megközelítésben. A készítési technika alapos vizsgálata 
és az összehasonlító technikai elemzés módszere révén ma már új megvilágításba helyezhetjük a Z 
sír aranyékszereit: bizonyítható, hogy a temetkezés idejénél korábban készültek; kapcsolatba 
hozhatók más, Makedónián kívüli régiókkal (Thesszália, Dél-Itália, Pontus-vidék); és 
feltételezhető, hogy egy részük helyi, egy részük pedig nem makedóniai eredetű. A Kr. e. 4. század 
második fele a görög ékszerművesség újjászületésének időszaka, amelyben jelentős szerepet 
tulajdoníthatunk a makedóniai műhelyeknek. Új ékszer-formák megjelenése, új díszítőmotívumok 
bevezetése és a hagyományos ékszertípusok korízlésnek megfelelő átalakítása jellemzi a korszak 
aranyművességét. A derveni Z sír ékszerei jól példázzák az átalakulás egy-egy mozzanatát, és 
egyúttal támpontokat nyújthatnak a makedóniai aranyművesség más régiókkal való kapcsolatának 
a feltárásához is.  

GABLER DÉNES 
A belső vámok szerepe a római kereskedelmi kapcsolatokban 

A Roma által sokszor mesterségesen létrehozott közigazgatási egységek gyakran nem csak 
politikai-stratégiai, hanem kulturális és gazdasági tömbök kialakulásához vezettek. Ez nemcsak az 
importban mutatkozó különbségekben, azaz a kereskedelem irányában mérhető le, hanem a helyi 
ipar fejlődésében és termékspektrumában is. A gazdasági egységek fejlődésében a vámkörzetek is 
lényeges szerepet játszhattak. Ezek jelentőségét a régészeti leletanyag segítségével 
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meghatározható áruforgalom és a szállítmányok összetétele igazolja. A vámok az áruforgalom, 
esetenként árumegállításig is terjedő hatást gyakorolhattak. 

JUHÁSZ LAJOS 
Africa maszkja 

A római kori Africa megszemélyesítései között található egy különös csoport. Közös 
tulajdonságuk, hogy a szokásos exuviae elephantis nem hagyományos idealizált női fejeken, 
hanem színházi maszkokon található. Előadásomban igyekszem a rendhagyó kombináció értelmési 
lehetőségeit a kevés rendelkezésre álló adat, valamint a párhuzamok segítségével feltárni.  Mivel a 
tárgyak a Római Birodalom egymástól távoli pontjairól kerülnek elő, de megjelenésükben nagyon 
hasonlóak, felmerül a közös gondolati háttér kérdése is, amelyre igyekszem választ találni. 

LAKATOS SZILVIA 
A görög mitológia Etruriában – Etruszko-korinthosi vázaképek ikonográfiai elemzése 

Korinthosi hatást mutató, ún. etruszko-korinthosi vázák Kr. e. 630 és 550 között, az etruszk 
művészet archaikus korszakában készültek Etruriában. Ennek a kerámiacsoportnak azonnal 
szembetűnő jellegzetessége, hogy a leggyakrabban állatfrízzel díszített korinthosi előképeikkel 
összehasonlítva is rendkívül kevés emberalakos jelenet láthatók rajtuk. Ezek a jelenetek azonban 
különösen alkalmasak arra, hogy ikonográfiai elemzés révén segítséget nyújtsanak a görög 
mítoszok etruriai befogadásának, tágabban a görög és etruszk kultúra találkozásának 
megértéséhez. 

MATHÉDESZ LAJOS 
Római bélyeges téglák a komáromi Duna Menti Múzeum gyűjteményében 

A komáromi Duna Menti Múzeum elődjét 1886. december 19-én alapították. Gyűjtőterületének 
nagy része a mai Komárom-Esztergom megye területére esett. A múzeum gyűjteményében 
nagyságrendileg 240 darab római bélyeges tégla található, amelyeket 2013-ban feldolgoztam. A 
leletek nagy részénél nem lehet megállapítanni lelőhelyet, mivel a múzeum legrégebbi 
inventárkönyvei az idők folyamán elkallódtak. Ennek ellenére megpróbálkoztam a leleteket 
lelőhelyekhez kötni. A kezdeti időszakokban a múzeum álltal kibocsátott múzeumi értesítő szolgált 
segítségemre, ahol pár esetben olyan bélyegeket is említennek a szerzők, amelyek ma már nem 
találhatók meg a múzeum gyűjteményében. A legrégibb ma is meglévő inventárkönyv, amely 
1905-től írodott sem nagyon segített bélyeges téglák azonosításában, mivel nem tartalmazott 
egyetlenegy téglát sem. Feltételezésem szerint a múzeum gyűjteményében fellelhető bélyeges 
téglák nagy része Tóth Kurucz János Izsa-Leányvári ásatásaiból származnak. Ezen ásatások 
eredményeit a múzeum értesítőiben publikált, ahol pár számára különleges téglabélyeg (pl. cohors 
VII Breucorum, Quadriburg, Lupicino tribuno stb.) kivételével részletesebben nem foglalkozott 
velük. Pont ennek ellenkezőjét írta le Szilágyi János A Pannoniai bélyeges téglák című 
munkájában, ahol minden álltala a komáromi múzeum gyűjteményében lévő leletet Brigetio 
lelőhely alattinak jelöl meg. Leányvári bélyeges téglát csakis a pozsonyi Zemedelské Múzeum 
gyűjteményéből ismertet. Szilágyi János művében nem tünteti fel az általa ismertetett leletek 
inventár számát, ezért nem lehet pontossan őket beazonosítanni. Ezért a leg I adiutrix bélyeges 
téglákat mind ismeretlen lelőhely alatt tárgyalom. 
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MRÁV ZSOLT 
Ammon és a bacchikus nagymacska.  

A római-kori utazókocsik szobrászati díszítésének értelmezéséhez 

Az 1999-ben feltárt budakeszi kocsisír kétkerekű utazó kocsijának hátoldali szobrászati díszítése 
egységes mitológiájú és bacchikus témából merít. Első látásra kivételnek tűnik a keskeny 
rézberakásos lemez két oldalára helyezett hüvelyveret díszítése, amelynek tetejére egy fekvő 
nagymacskát, a hüvelyrész függőleges homlokzati felületére pedig virágkehelyben a kosszarvas 
Ammon büsztjét mintázták. Az előadás e kocsiveret ábrázolásaival foglalkozik, amely jól illik a 
kocsi díszítésének bacchikus képprogramjába és egyben elvezet minket abba a kultúrkörbe, ahol a 
budakeszi kocsi díszítőbronzai készültek.  

MRÁV ZSOLT – VIDA ISTVÁN 
Tisztázatlan polgárjogú katonák a császári gárdában.  

Hadrianus polgárjogadományozási ediktuma 119-ből. Tanulságok és új eredmények 

Előadásunkban Hadrianusnak - a közelmúltban általunk előzetesen közölt - 119-ben született 
ediktumával foglalkozunk, amelyben a császár a bizonytalan vagy illegitim polgárjogúnak 
bizonyult praetorianusainak római polgárjogot adományozott. Az ediktum ismertetésén túl, 
néhány értelmezési problémára kívánunk választ találni, amelyekkel közelebb kerülünk az 
ediktum kiadásának céljához, körülményeihez és történeti kontextusához. 

OTTOMÁNYI KATALIN 
Újabb római vicusok Aquincum territoriumán  

Pannonia provincia létrehozásakor a városi territoriumokon kisebb közigazgatási egységek, 
pagusok (körzetek) s ezen belül vicusok (falvak) alakultak ki. Aquincum territóriumán eddig is 
ismertünk névszerint több vicust, de pagus és vicus együttes megnevezése csak egy új, Budaörsön 
előkerült oltáron található. Ezt az oltárkövet a 3. század közepén állították Terra Maternek, a 
Herculesről elnevezett körzet (pagus) vezetői. A feliraton három vicus neve maradt meg, melyek 
közül minden bizonnyal a Terra Mater szentélynek helyet adó budaörsi vicus került a 
leghangsúlyosabb első helyre, ezért a Budaörs, Kamaraerdei-dűlőben feltárt település valószínűleg 
a vicus Teuto (…) nevet viselte és a pagus Herculius vezető vicusának tartható. Az új vicus nevek 
és a régészeti feltárások során megismert települések összekapcsolására szeretnék jelen előadásban 
kísérletet tenni. Kiindulva az egyetlen, biztosan azonosítható, budaörsi vicusból, megvizsgálva, 
hogy környezetében milyen más hasonló nagyságú s szerkezetű római település található. A római 
kori út és vízhálózat figyelembe vétele után két másik, nagykiterjedésű, több kőépülettel 
rendelkező település jöhet szóba, Biatorbágy és Páty területén. E telepek ásatási eredményeinek 
összehasonlításával fény derülhet a vidéki, civil vicusok belső szerkezetére, periódusaira s 
lakosságának összetételére. Lehetővé válik elkülönítésük a – korábban vicusnak nevezett – kisebb, 
kőépítkezés nélküli bennszülött falvaktól ill. a kőépítkezéses villagazdaságoktól. 

R. FACSÁDY ANNAMÁRIA 
A pannoniai ékszerkutatás helyzete: kívánalmak és lehetőségek 

A pannoniai ékszerkutatás elemző összefoglalását Gesztelyi Tamás adta közre 1996-ban megjelent, 
de 1994-ben lezárt cikkében. (GESZTELYI T: A pannoniai ékszerkutatás fél évszázada, Debreceni 
Déri Múzeum 1994. évi évkönyve, Debrecen, 1996. 109-119). Az ezt követő 20 évben számos új 
eredmény született, mind magyarországi, mind a környező országok kutatóinak munkássága 
nyomán. Áttekintésük, összevetésük és a nemzetközi ékszerkutatás kontextusában történő 
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elhelyezésük lehetővé teszi, hogy mérlegeljük jelenlegi lehetőségeinket, megvitassuk a következő 
évek (évtizedek?) kutatásainak irányát, kérdésfelvetéseit. Az ékszer régészeti, művészettörténeti, 
technológiai, sőt, szociológia megközelíthetősége a különböző módszerek és vélhető 
eredményességük összehangolásának szükségességét is felveti.  Az általános, „birodalmi” érvényű 
megállapítások mellett fokozott figyelmet kell fordítanunk a pannoniai sajátosságokra, a provincia 
gazdasági-társadalmi helyzetéből fakadó jellegzetességek feltárására. 

SÜVEGH ESZTER 
A hellénisztikus kori groteszk terrakotta kisplasztikák értelmezési problémái 

Az ókori görög koroplasztika egyik jellegzetesen hellénisztikus kori terméke a groteszkek 
csoportja. Ezek a szobrocskák torz arcvonásaikkal, ráncos, öreg, beteges vagy akár deformált 
testükkel annak bizonyítékai, hogy a hellénisztikus művészetben a klasszikus ideált jelentő szép és 
ifjú emberi test mellett ábrázolásra érdemes témává váltak a tökéletestől eltérő, realisztikusabb, 
akár kifejezetten csúnya alakok is. A többek között öregembereket és öregasszonyokat, 
rabszolgákat, idős dajkákat, táncoló törpéket, púpos, kopasz, betegségtől eltorzult embereket 
mintázó kisplasztikák funkciójának meghatározását és pontos értelmezését azonban több 
körülmény is jelentősen megnehezíti. Amellett, hogy nagyon gyakran nem ismerjük a groteszkek 
pontos lelőhelyét, a fennmaradt darabok jelentős többsége –, mint a budapesti Szépművészeti 
Múzeum anyagában is – csupán az alakok testéről letört fejtöredék. Mivel a készítéstechnika 
sajátosságainak köszönhetően – vagyis a több részes negatív formából való préselés miatt – a 
koroplastés szabadon összepárosíthatta a különböző figuratípusok testrészeit, és a préselés után 
még kézzel is retusálhatta a szobrocska részleteit, így legtöbbször nehéz vagy szinte lehetetlen 
csupán a fejből hitelesen rekonstruálni a teljes eredeti alakot. 

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. 

SZABÓ ANDRÁS 
„Bonus scarabaeus” – egy intercisai varázsgemma értelmezéséhez 

Az előadás tárgya egy Intercisa déli temetőjéből 1971-ben előkerült mágikus gemma, melynek 
sajátos ikonográfiai szkhémáját néhány kora keresztény és pogány szöveghely segítségével 
igyekszünk értelmezni. 

SZABÓ DÁNIEL 
A Bibractéban feltárt köztársaságkori bazilika keltezése 

Az ókori Bibracte (mai nevén Mont Beuvray) Közép-Franciaországban, Bourgogne-ban található. 
A kelta haeduusok központi oppiduma a Morvan-középhegység szívében helyezkedik el, egy 
vízrajzilag fontos választóterületen a Loire-völgye és a Saône-medencéje között. A lelőhely 
azonosítása hosszú ideig megosztotta a kutatókat. Eleinte leggyakrabban a törzs római hódítás 
utáni központját, Augustodunumot (a mai Autun) jelölték meg Bibracteként. Jacques-Gabriel 
Bulliot, autuni borkereskedő és amatőr régész volt az, aki az Autuntől 25 km-re fekvő Mont 
Beuvray-n 1867 óta végzett ásatásaival pontot tett a vita végére. 
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A feltárásokat 1895-től Bulliot unokaöccse, a francia régészet egyik legnagyobb alakja, 
Joseph Déchelette vette át. Az ásatások 1986 óta immár nemzetközi együttműködés keretében 
folynak, melynek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete 1988 óta a 
tagja. 

A bibractei magyar ásatások a Pâture du Couvent teraszán kezdődtek, és napjainkban is itt 
folynak („a kolostor legelője” elnevezés onnan ered, hogy a területet, amely a XIV. század óta 
létező ferences kolostor falain kívül esett, a középkortól kezdve rét borította). Itt, a „Nagy 
Kovácsműhely”-insula felső teraszán, nagyméretű, római típusú arisztokratikus lakóházat, un.  
domust találtak. A 2000. évi ásatási szezon meglepő eredménye, hogy padlója alól monumentális, 
bazilika alaprajzú kőépület oszlopcsarnokának maradványai kerültek napvilágra. Jelentőségét 
mutatja, hogy a porticus in situ oszlopmaradványának átmérője 60 cm. Az épületek, valamint a 
bazilika építési rétegei alatt előkerült prerómai objektumok  interpretálásához és keltezéséhez, a 
precíz kronológiai értékkel bíró fémleletek szinte teljes hiányában, a kerámiaanyag adja az 
egyetlen támpontot. 

TIMÁR LŐRINC 
„Efficiebant in dies meliora genera casarum” – Egyszerű épületek az ókorban 

Az ókori építészet monumentális alkotásai, falazott épületei és komplex városai mellett mindvégig 
fennmaradtak a korábbi korok vidéki épülettípusai, a bennszülött lakoság kunyhói. Nemcsak ókori 
auctorok említik meg ezeket az építményeket (Vitruvius, Strabon, Tacitus, Plinius), hanem számos 
ábrázoláson is megjelennek. Sajnos azonban, az egyszerű építmények régészeti maradványainak 
értelmezése során számos nyitott kérdéssel találkozunk. Mennyire bízhatunk meg a mozaikokon, 
domborműveken látható kunyhóábrázolások pontosságában? Hányféle háztípus lehetett, milyen 
különbségek voltak az egyes népek építészetében? Volt-e változás a romanizált bennszülött 
építészetben a korábbi háztípusokhoz képest? Egyáltalán, megfeleltethetőek-e a feltárt 
épületmaradványok valamelyik antik forrásnak? Az előadás keretein belül néhány esettanulmány 
segítségével próbálunk meg rövid áttekintést adni erről a komplex problémakörről. 

VIDA ISTVÁN 
Flavia Maxima Helena pénzei 

Az elmúlt bő egy évtizedben három érdekes késő antik ezüstpénz bukkant föl, amiket Flavia 
Maxima Helena nevére vertek. Az érmek keltezése a második Flavius-dinasztia korán belül 
vitatott, verdejegy hiányában a verési helyük is bizonytalan, sőt a császári családnak ilyen nevű 
tagját sem ismerjük. A hátlap szintén különlegesnek számít a korban, párhuzamainak segítségével 
nagy valószínűséggel meghatározható a pénzeken szereplő személy kiléte, illetve a kibocsátás oka. 


