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A disszertáció célkitűzései, kutatói problémafelvetés 
 

A doktori disszertációm keretében a Hernád folyó magyarországi szakaszának északi 
részén feltárt, római császárkorra keltezhető településrészletek leletanyagának elemzését 
végeztem el.  

A téma aktualitását és a terület kiválasztását indokolta a római császárkori Barbaricum 
magyarországi kutatásának helyzete: az alföldi szarmata szállásterülettel szemben az Északi–
középhegység területéről településanyag modern, szisztematikus elemzésére és közreadására 
még nem került sor. A Hernád völgye a Kr. u. 2. századtól a Felső-Tisza vidéken elterjedt 
Przeworsk-kultúrkörhöz tartozott, melynek kutatása román, szlovák és ukrán szakembereket 
egyaránt érint. A disszertáció egyik legfontosabb célja egy, a magyar és nemzetközi kutatás 
számára eddig alig ismert régió régészeti anyagának részletes közreadása, kiértékelése és 
beillesztése a korszakról alkotott eddigi ismereteink közé.  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén az 1960-as évek elején indított, szisztematikus 
régészeti kutatások a következő évtized folyamán abbamaradtak, az 1989-es politikai 
rendszerváltásig a kisebb felületen napvilágra került lelőhelyek feltárási és publikációs módszere 
az 1960–1970-es évek kutatási szintjét tükrözte. Az elmúlt 25 évben a megyében is megindult 
beruházásokhoz kapcsolódó, megelőző feltárások során a napvilágra került római császárkori 
települések száma ugrásszerűen megnőtt. A nagy felületen feltárt lelőhelyek új lehetőségeket 
hoztak a településrégészeti kutatások számára, melyet azonban a hazai kutatás még nem tudott 
kihasználni az elemzett területen.  

A Hernád magyarországi szakaszának északi része jól lehatárolható, természetföldrajzi és 
régészeti szempontból is reprezentatív területi egység. Kiválasztását indokolta, hogy a 
császárkorinak meghatározható, főként terepbejárási adatok alapján ismert lelőhelyek erősebb 
koncentrációja figyelhető meg a területen. A lelőhelyek a 120–200 m tengerszint feletti 
magasságban elhelyezkedő, vízfolyások mentén fekvő teraszokon találhatóak, dél felé a mai 
Abaújszántó–Gibárt–Vizsoly–Novajidrány települések vonaláig. A terület régészeti szempontból 
is megfelelő mennyiségű információt hordoz. Az 1960-as években Garadna és Arka települések 
mellett folytatott, kis felületű kutatások során előkerült leletanyagokon kívül a dolgozat fő 
bázisát a Miskolctól Košice/Kassa felé futó, 3-as számú főút rekonstrukciós munkálatai kapcsán 
végzett megelőző feltárások leletanyaga jelenti. A 2002–2004-ig terjedő időszakban Garadna és 
Hernádvécse települések határában összesen több mint 35 000 m2 felületen kerültek feltárásra 
császárkori lelőhelyek. A disszertációban négy lelőhelyről öt település részletes értékelését 
végeztem el. A félezernél több régészeti jelenség és a 16 000 tárgy és tárgytöredék megfelelő 
bázisát adta a munkának.  

A települések egy részének kiterjedése, a rendelkezésre álló, modern dokumentáció és a 
leletanyag selejtezetlen volta a korábbi feldolgozási módszerektől több szempontból eltérő 
munkamódszert kívánt meg, illetve tett lehetővé. A nagy felületű feltárások során előkerült 
települések leletanyagának jellege és mennyisége más szakterületek kutatóit is nehéz feladat elé 
állítja, a probléma tehát nem korszakspecifikus. A dolgozat másik fő célja ezért módszertani 
jellegű. A hagyományos elemzés mellett olyan feldolgozási rendszer kidolgozását tűztem ki 
célul, mely nem csupán a tízezres nagyságrendben előkerülő leletanyagban rejlő információk 
kezelését, hanem az új szempontú kérdésfeltevéseket is lehetővé teszi. A kulturális 
kapcsolatrendszer hagyományos elemzését követően a lelőhelyek belső szerkezeti és időrendi 
értelmezését végeztem el, részben matematikai statisztikai módszerek segítségével. A kitűzött cél 
ebben az esetben kettős volt: egyrészt olyan megközelítés és modell kidolgozására törekedtem, 
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ami az egyes tárgytípusok elemzése és a teljes lelőhely értékelése közötti vizsgálati egységet hoz 
létre, ami nélkülözhetetlen a települések szerkezetének tér- és időbeli viszonyainak, 
átalakulásának és a háztartási egységek, térfunkciók tanulmányozásához. Az elemzés egyben a 
későbbi kutatások számára is perspektívát jelentő, többváltozós matematikai statisztika 
módszereinek tesztelése. A kutatói kérdésfeltevésem tehát arra is vonatkozott, hogy a hazai 
régészeti kutatásban egyre szélesebb körben alkalmazott statisztikai módszerek mennyiben 
használhatóak fel a császárkori településkutatásban.  
 
A disszertáció módszertana és felépítése 
 

A disszertáció két fő részre tagolható, melyek módszertani szempontból különülnek el 
egymástól. Mivel a vizsgált területről eddigi régészeti ismereteink szórványosak voltak, a 
dolgozat első részének a célkitűzése a jelenségek és a leletanyag minél pontosabb közlése, majd 
beillesztése a korszakról eddig alkotott ismereteink közé. Ezt klasszikus régészeti módszerek, 
részben tipológia, keltező értékű tárgyak, tárgytípusok vizsgálata, keresztdatálás segítségével 
végeztem el. A disszertáció másik részében a belső időrend, a telepszerkezet és térhasználat 
illetve a leletanyag funkciója alapján vizsgáltam meg az egyes lelőhelyeket, amelyhez a hazai 
régészeti kutatásban is egyre szélesebb körben alkalmazott matematikai statisztikai módszereket 
használtam fel.   

A Felső-Tisza-vidéki Przeworsk kultúrkör leletanyaga eddigi ismereteink alapján erős 
mikroregionális különbségeket mutat. A disszertációban ezért a lelőhelyek külön-külön kerültek 
bemutatásra, a települések eltérései, egyedi jellege így jobban érzékelhető. Településenként 
elsőként a lelőhely általános ismertetése, majd a telepjelenségek bemutatása következik, 
szerkezeti és formai típusok alapján. Az objektumok részletes leírása, méretadatai a II. kötetben 
találhatóak. A leletanyag közreadása során, első helyen a kerámia szerepel, formai-tipológiai 
felosztásban. Mivel összesen több mint 15 000 töredék elemzését végeztem el, az egyes darabok 
hagyományos, szöveges leírásától eltekintettem: ez táblázatos formában szintén a melléklet-
kötetben található, a főszövegben meghatározott készítés-technológiai és formai csoportok 
alapján, lelőhelyek szerint. A kerámia leletanyag ismertetését az előkerült egyéb tárgytípusoké 
követi: fém- és üvegleletek, agyagtárgyak, csont- és kőeszközök. Ezek alacsony darabszáma 
miatt a részletes leírás a főszövegben található.  
 
Abszolút kronológia, régészeti analógiák 

Az anyagközléshez szervesen kapcsolódik a lelőhelyek abszolút keltezésének és 
kulturális kapcsolatainak vizsgálata, mely az előkerült jelenségek és tárgyak analógiáin alapul.  
A települések használatának abszolút időtartamát csak közelítő jelleggel lehetett meghatározni. 
A vizsgált időszakban és régióban erre – természettudományos eredmények híján - elsősorban a 
kronológiailag érzékenyebb, főként a Római Birodalomból származó tárgyak alapján lehetett 
következtetni, mint terminus post quem adat. 

A települések kulturális kapcsolatrendszerét szintén a leletanyag analógiái alapján 
vázoltam fel, feltételezve, hogy az egyes strukturális megoldások, tárgytípusok, formai jegyek 
vagy stíluselemek megjelenése és elterjedése kulturális rokonságot és/vagy hasonló időrendet 
tükröz. Mindez követi a korábbi, hagyományos régészeti feldolgozások módszertanát, melynek 
segítségével az elemzett területről szerzett új adatok a korábbi kutatásba integrálhatóak, és annak 
eredményeivel összevethetőek. Az adott fejezetek így leíró jellegűek, az eredmények a publikált 
szakirodalmi adatokon alapulnak.  
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Belső kronológia, telepszerkezet, funkcionális elemzés 

A dolgozatban a megfelelő információs értékkel bíró lelőhelyek esetében belső időrendi, 
telepszerkezeti és térhasználati elemzéseket is végeztem, melyeknek módszertana eltér a 
hagyományos régészeti elemzésekétől. 

A nagy felületen feltárt barbaricumi, horizontális települések belső szerkezeti 
elemzésének nincs egységes módszertana a hazai kutatásban. Elmondható, hogy a jelenségek, 
jelenségcsoportok elhelyezkedésének megfigyelése helyett a modern elemzések egyre inkább a 
leletanyag szisztematikus feldolgozásán alapulnak.  

A szarmata területekkel szemben a kárpát-medencei germán Barbaricum kutatása 
szükségszerűen a német iskolához kötődik, ahol a kérdések középpontjában nem az egyes 
telepek belső szerkezete, hanem a különböző településtípusok vizsgálata áll. A kutatások 
fókuszába emiatt nem a leletanyagon alapuló kiértékelés, hanem a jelenség- és településtípusok 
elkülönítése került. A részletes értékelések az elkülöníthető jelenség-típusok elemzését formai 
alapon végezték el, amely gyakorlatilag a térképen kirajzolódó struktúrák morfológiai alapon 
történő tipizálását és összehasonlítását jelenti. A német iskolával szemben az angolszász kutatás 
a településen belüli egységek, háztartások elkülönítésére, alapvetően funkcionális és 
szociálarcheológiai elemzésekre koncentrál. Bár az említett kérdésfelvetések eltérőek, a két 
megközelítés nem kizárja, hanem kiegészíti egymást.  
 
Belső egységek, háztartások elkülönítése 

A kárpát-medencei, barbaricumi települések esetében még nem történt kísérlet belső 
egységek, háztartások elkülönítésére. A háztartás igen sokrétű fogalom, amely nem csupán az 
anyagi kultúrára vonatkoztatható: az adott csoportok közösségen belüli szerepe, a szereplők 
gazdasági, rituális és társadalmi tevékenysége is beletartozik. A komplex kérdéskört alapvetően a 
funkció szempontjából közelítettem meg, így a teljes háztartás fogalomnak csupán bizonyos 
szegmenseit használtam fel vizsgálataim során.  

Fontos leszögezni, hogy teljes háztartások, a fogalom eredeti értelmében nem 
rekonstruálhatók a lelőhelyeken, hiszen számos tényező nem vizsgálható régészeti eszközökkel. 
Csak arra tudunk hagyatkozni, ami rendelkezésre áll: a régészeti jelenségekre és a kerámia- kő- 
és csont leletanyagra. A kérdést így megfordítva tettem fel: nem a teljes struktúra, az eredeti 
rendszer, hanem annak maradványai felől közelítettem meg a településen belüli egységek 
kérdését.  

Alapvetés, hogy nem csupán egy tárgy, tárgytípus, településtípus, jelenség lehet kultúra-
specifikus, hanem maga a háztartás is. Ez azt jelenti, hogy a településen belüli háztartási vagy 
belső strukturális egység kialakítása és összetétele jellemző az adott kultúrára, sőt, magára a 
lelőhelyre, tehát az adott közösségre is. Mivel a háztartás fogalmába a tárgyi leletanyag mellett a 
viselkedési normák is beletartoznak, ki lehet jelenteni, hogy a telepeken előkerült hulladék 
szóródása is kultúr-specifikusnak, ezen belül az adott csoportra jellemzőnek tekinthető. Erre a 
kitételre alapozva vizsgáltam meg, illetve vetettem össze a különböző telepeken hulladékként 
előkerülő tárgyak szóródásában megfigyelhető mintázatokat. Mivel a telepen belüli egységeket, 
háztartásokat vizsgáltam, így a háztartás már meghatározott funkcióiból indultam ki. A legtöbb 
adat a tárgyi leletanyagban a termelést és elosztást reprezentálhatja, tehát az alapvető ön- és 
csoportfenntartási szerepet. Mivel a rendelkezésre álló leletanyag legnagyobb része kerámia és 
állatcsont, a mintát elsősorban az étkezési szokásokban kerestem. Ezt egészítettem ki az egyéb 
háziipari tevékenységekre utaló leletanyaggal (vas- és csontfeldolgozás, textilkészítés stb.). A 



5 

 

kiindulási pont, hogy egy háztartás olyan egység, melyben jelen kell lennie a lelőhelyen 
megfigyelt alapvető csoportfenntartási funkciók nyomainak. A dolgozatban tehát a háztartások 
azonosításának komplex elemzését egyszerűsítettem: a termelési és elosztási funkciót szem előtt 
tartva a településhulladék és ez alapján a jelenségek funkcionális vizsgálatát végeztem el.  

A dolgozatban emellett kiemeltem még egy, a császárkor kutatásában régóta releváns 
kérdést, a földbe mélyített épületek (Grubenhaus) funkciójának értelmezését. A császárkori 
Barbaricum kutatásában visszatérő probléma a felszíni épületek kérdése (legtöbbször hiánya) és 
a kis alapterületű, félig földbe mélyített, a szakirodalomban leginkább gödörházként interpretált  
struktúrák funkciójának értelmezése. A kérdés a disszertációban elemzett, Przeworsk lelőhelyek 
kapcsán is felmerült, így a telepek elemzésénél igyekeztem olyan vizsgálati módszert kialakítani, 
mellyel közelebb juthatunk a földbe mélyített épületek értelmezéséhez. 

A számos esetlegesség és kitétel miatt azonban ezeket a vizsgálatokat célszerűnek láttam 
elkülöníteni az anyagközléstől és klasszikus elemzéstől. Míg a régészeti analógiák használata 
bizonyos szempontból egzaktnak tekinthető, addig a belső szerkezeti elemzés csak modellként 
fogható fel. A működő modellhez szükséges megállapítani a kitételeket/premisszákat. Az általam 
kidolgozott rendszerben a településeken belüli funkcionális egységek akkor elkülöníthetőek, ha: 
 
1, A településeken a hulladék feltöltődése folyamatos. 

Ezzel kijelentem, hogy a lelőhelyek a vizsgált időintervallumban folyamatosan lakottak 
voltak, a háztartásokhoz köthető tevékenységek eredményeképpen keletkezett hulladék időbeli 
hiátus nélkül töltődött be a jelenségekbe.  
2, A jelenségekből előkerült leletanyag zárt egységet képez.  

Az összehasonlíthatóság érdekében kénytelenek vagyunk így kezelni az adatokat, annak 
ellenére, hogy az objektumba kerülésük akár hosszabb időintervallum alatt történhetett.  
3, A jelenségekben talált leletanyag a jelenség egykori használatát (is) tükrözi.  

A jelenségek, épületek szerepének megállapításához szükséges egyik kitétel, mely a 
következő ponttal együtt értelmezhető. A funkció vizsgálatához ezt is szem előtt kell tartani, 
annak ellenére, hogy a jelenségek nagy része szeméttel töltődött fel.    
4, A használati tárgyak és a hulladék kidobása eredeti használati helyén, vagy ahhoz közel 

történt.  
Ez a kitétel meglehetősen statikus képet ad, ugyanis a különböző hulladék teljesen eltérő 

módon is kidobásra kerülhetett. Mivel azonban nem tudunk biztosan rangsorolni a lelettípusok 
közt, jelen eszközeinkkel csak ez alapján lehetséges következtetéseket levonni.  
5, A régi feltárások anyagát érintő selejtezés az anyag eredeti arányának megfelelően történt. 

Ez a kitétel Arka-Fónyi patak és Garadna-Kastély zug lelőhelyek anyagára vonatkozik. A 
kis felületű feltárások információs értéke jóval csekélyebb, ennek ellenére a vizsgálatok egy 
részét ezeknél is elvégeztem.  
6, A tárgyi leletanyaghoz köthető eredeti funkció megállapítható. 

A telepek belső funkcionális vizsgálatának egyik alapja, hogy a háztartási 
tevékenységekhez használt tárgyak azonosíthatóak és térbeli szóródásuk a tevékenységhez 
köthető.  
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Háztartási edénykészlet 

Az adott településeken a különböző térfunkciók (háztartási egységek) rekonstrukciója 
után megkíséreltem a használati tárgyak, eszközök készletének felvázolását is. A háztartáshoz 
köthető tárgyi kultúra teljes rekonstrukciója nem volt lehetséges. Csupán a legtöbb információt 
hordozó, legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló anyagcsoport, a kerámia alapján tettem 
kísérletet a készlet vizsgálatára. Az étkészlet helyett a háztartási edénykészlet kifejezést 
használtam. A különböző hasznosítású, funkciójú edények elkülönítése formai alapon 
elvégezhető. Három fő csoportra osztottam a kerámia leletanyagot, a fogyasztás céljára szolgáló 
asztali kerámiára, az élelem elő- és elkészítésénél használt főzőedényekre és tárolóedényekre. 
Ezen funkcionális csoportokon belül megkülönböztettem száraz/szilárd és folyékony élelemmel 
kapcsolatba hozható edényeket, méret szerint. A felosztás nem fedi pontosan a császárkori 
kerámia tipológiai rendszerét. Kérdésem az edénykészlettel kapcsolatban nem az anyagi kultúra, 
formák, díszítőstílusok változásaira vonatkozott, hanem az étkezési szokások átalakulására. A 
vizsgálatok szintén csupán modellnek foghatóak fel, elméleti rekonstrukciónak. Tehát nem lehet 
megállapítani, mi volt pontosan a háztartási edénykészlet az adott időszakban, csupán közelíteni 
lehet, hogy milyen típusú tárgyak milyen arányban tartozhattak bele. 
 
Matematikai statisztikai vizsgálatok 

Az elemzések egy részét statisztikai vizsgálatok segítségével végeztem el. A többváltozós 
matematikai statisztikai módszerek használatát egyrészt a vizsgált adatok mennyisége indokolta. 
Hernádvécsén 2206 edénytöredék, Garadna-Kovács tanya lelőhelyen 12 916 edény- és 12 312 
állatcsont-töredék került elő. Ezek hagyományos módszerekkel, végzett összehasonlítása, 
táblázatok és diagramok segítségével való ábrázolása és elemzése nem lehetséges. A másik, 
fontosabb szempont az volt, hogy ne csak a struktúrákat, hanem azok hiányát is érzékeltetni 
lehessen. A helyes kérdésfeltevésen alapuló adatbevitellel olyan tendenciák és összefüggések is 
kirajzolódnak, melyek esetleg korábban nem merültek fel. 

A statisztikai módszerek közül korrespondencia-analízist és klaszteranalízist 
alkalmaztam, a vizsgálatokat a Past 3.0 verziójú programmal készítettem el, a főkomponens- és 
faktoranalízishez az SPSS 22.0 programot használtam.  

A disszertáció törzsét az öt településrészlet elemzése adja, bemutatásuk és vizsgálatuk 
ugyanabban a rendszerben történt. A lelőhely és a feltárás ismertetése után elsőként a 
telepjelenségek, majd a leletanyag rendszerező bemutatását és régészeti analógiáinak 
felvázolását végeztem el. Az eredmények alapján településenként vizsgáltam az abszolút 
időrendre vonatkozó információkat, megállapítottam a lelőhelyek használatának legvalószínűbb 
idejét. Ezt követően összefoglaltam az analógiák alapján az adott teleprészlet kulturális 
kapcsolatrendszerét. A megfelelő információs értékkel bíró lelőhelyek esetében (Hernádvécse-
Nagy rét, 4-5-6-7. lelőhelyek és Garadna-Kovács tanya, 1. lelőhely) részletesen vizsgáltam a 
belső időrendet, a telepszerkezeti változásokat. A jelenségek és a leletanyag funkcionális 
elemzése segítségével elemeztem a lelőhelyen belül a különböző tevékenységi helyszíneket, 
tereket, végül felvázoltam a háztartási edénykészletet. A települések részletes, összehasonlító 
elemzését az összegzésben végeztem el.  
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A disszertáció eredményei 
 

A leletanyag feldolgozása és elemzése során elért eredmények a települések 
értékelésének felépítéséhez hasonlóan időrend, kulturális kapcsolatrendszer és a funkcionális 
elemzések alapján is csoportosíthatóak.  
 
Időrendi eredmények 

A Hernád-völgy római császárkori településeinek abszolút kronológiai helyzete nem fedi 
le pontosan a disszertáció címében megadott időintervallumot. Különösen problémás a korszak 
elejének definiálása. A terület régészetileg a Kassai-medencéhez kapcsolódik, ahol a Kr. u. 1. 
században a szlovák kutatás az ún. kelto-dák horizont anyagi kultúrájával számol. Az általam 
elemzett területen kevés, szórványosan feltűnő kelta jellegű tárgyon, grafitos situla-töredéken 
kívül nem került elő olyan anyag, mely a császárkori települések késő vaskori előzményére 
utalna. A települések leletanyagából emellett hiányoznak a dák jellegű, durva, plasztikus díszű 
edények is. Az általam feldolgozott telepanyagokban nem lehetett biztosan azonosítani Kr. u. 1. 
századi horizontot. A kérdés hátterében a korábbi, késő vaskori-kora császárkori megtelepedés 
regionális eltérése állhat.   

A császárkori települések abszolút időrendjét pontosabb keltező értékű, elsősorban római 
eredetű tárgyak alapján körvonalaztam. A Felső-Tisza vidéki és a Hernád-völgyi Przeworsk 
települések legnagyobb része a Kr. u. 2. századtól keltezhető. Az elemzett települések 
mindegyikén azonosítani lehetett a 2. század végére – 2-3. század fordulójára keltezhető 
horizontot. A keltező értékű tárgyak, a szarmata csat, térdfibula, római dörzstál és üvegpalackok 
töredékei valamint a rheinzaberni és westerndorfi műhelyben készült terra sigillata töredékek 
készítési helyükön tehetőek a fenti időszakra, barbaricumi használatuknak azonban jóval 
hosszabb ideje valószínűsíthető. Még problémásabb a települések keltezése a 3-4. századon 
belül. Az Almgren 158 aláhajtott lábú fibulák, pfaffenhofeni műhelyben készült terra sigillaták, 
púpos hátú csontfésűk nem jelölnek a késő császárkoron belül szűkebb időintervallumot. A 
Garadna-Kovács tanyai település a római kúpos üvegpohár töredéke és a kétoldalas csontfésű 
alapján biztosan megérte a 4. század középső harmadának végét. A telep folyamatosan lakott 
jellege miatt jó keresztmetszetet adott a középső és késő császárkor időrendjének felvázolásához.  

A feldolgozott lelőhelyek alapján elmondható, hogy a települések, melyeket a római 
eredetű tárgyak alapján a 2-3. század fordulójára vagy a 3. század első felére lehet keltezni, jóval 
hosszabb ideig éltek, élhettek tovább. A Garadna-Kovács tanyai település elemzése szerint a 
Hernád-völgy északi része a késő császárkor végéig lakott volt.   

A kárpát-medencei Przeworsk telepek késő császárkori időrendjében fontos szerepet kap 
a bepecsételt díszítésű, gyorskorongolt kerámia elterjedése. A fazekasműhelyektől való kis 
földrajzi távolság és a hasonló korú leletanyagokban megjelenő, nagyszámú bepecsételt áru 
mellett feltűnő, hogy a Hernád magyarországi szakaszán elenyésző számú ilyen díszítésű 
kerámia került elő. A bepecsételt edények hiánya lehet kronológiai faktor is, tehát minimális 
arányuk alapján a lelőhelyek csak a műhelyek működésének kezdetét érhették meg. A 
reprezentatívnak tekinthető Garadna-Kovács tanyai telep elemzésével azonban egyértelműen 
kimutatható, hogy nem időbeli, hanem területi eltérésről van szó. Mivel a kerámiaanyagból nem 
csupán a pecsételt díszítés hiányzik, hanem az egyéb besimított, karcolt vagy plasztikus 
díszítmények aránya is minimális, a jelenség hátterében nem kronológiai, hanem divatjelenség 
állhat. A Hernád-völgy magyarországi szakaszán feltárt települések esetében elmondható, hogy a 
bepecsételt edények megléte vagy hiánya nem kronológiai tényező. 
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Kulturális kapcsolatrendszer 

Az elemzett Hernád-völgyi, császárkori települések a Felső-Tisza vidéken belül kelet-
szlovákiai, azon belül a Kassa-környéki hasonló korú leletegyüttesekkel mutatják a legszorosabb 
rokonságot. A természet-földrajzilag is zártabb Hernád-völgy sokkal tovább őrzött meg 
archaikus vonásokat, mint a Tokaj-Szepesi érchegységtől keletre eső területek. A legnagyobb 
különbség a Dacia provincia megalapítását követő időszakban követhető nyomon: a 
gyorskorongolt kerámia barbaricumi gyártásának kezdetével a 3. századtól a partiumi és erdélyi 
területek kerámiaművessége eltérő ütemben alakult át. A Hernád mentén hasonló időszakban 
megjelenő műhelyek termékei külön kört képviseltek, melyek a környező területeket látták el 
fazekasáruval. A gyorskorongolt kerámia térhódítása mellett idővel csökkenő számban, azonban 
a keleti területeknél magasabb arányban a császárkor végéig használatban maradt a kézzel 
formált, finom Przeworsk-jellegű áru. Ez nem csupán a kerámiaanyag technológiai, hanem 
formai-funkcionális összetételében is megnyilvánult. Számos változatos edénytípus, többféle 
fazékforma, kisméretű edények: csuprok, tálkák voltak használatban, melyet a helyben készült, 
kézzel formált kerámia háttérbe szorulásával idővel gyorskorongolt termékekkel egészítettek ki.  

A vizsgált leletanyagban egyetlen, Garadna-Kovács tanyán előkerült csaton kívül 
semmilyen jel nem utal a szarmata területekkel való közvetlen kapcsolatra. Az anyagi kultúra 
élesen elkülönülő jellege nem csak az edényművességben, hanem az egyéb tárgytípusok szintjén 
is megfigyelhető.  

A nyugatra eső, germán kvád területekkel szintén nem figyelhető meg intenzív kapcsolat. 
A kerámiaanyagban feltűnnek olyan edényformák és díszítésmódok, melyek a nyugat-szlovákiai 
anyagokra jellemzőek, a töredékek száma azonban elenyésző a teljes kerámiaanyaghoz képest.  

A Kárpát-medencei Przeworsk területek Római Birodalommal való kapcsolata a 
leletanyag alapján nem tekinthető egységesnek. Kelet-Szlovákia császárkori településein jóval 
magasabb arányban kerültek elő provinciális tárgyak, mint Dacia északnyugati peremén. A 
Kárpát-medencei Barbaricum területére eltérő hullámban érkezhetett a terra sigillata export, a 
kvád, szarmata és Przeworsk területek közötti eltérések a készítő műhelyek szintjén is 
megfigyelhetőek. A különböző műhelytermékek barbaricumi használatának kronológiai 
bizonytalansága miatt a római importban megfigyelhető eltéréseket jobban kifejezik a különböző 
kerámiatípusok és -formák. A Felső-Tisza vidék római eredetű kerámiaanyaga eltér a szarmata 
területekre érkezett importárutól. A Hernád-völgyi települések, elsősorban Garadna-Kovács 
tanya kerámiaanyagának részletes kiértékelése alapján megállapítható, hogy a készítő 
műhelyekkel szemben a római edényeknek a formatípusa volt a meghatározó a használat 
szempontjából. A kisméretű edények, a Drag. 33-as csészék és a Drag. 52/54-es csuprok akkor 
fordultak elő a településen, ameddig a helyi, kisméretű edények egyébként is a háztartási készlet 
részét képezték. A kerámiaspektrum átalakulásával ezek eltűntek, a finom kerámia nagy részét 
félgömbös tálak tették ki, melyeket település lakói Drag. 37-es sigillata formákkal egészítettek 
ki.  

A Felső-Tisza vidéken a szlovákiai kvád területekkel szemben a római import csekély, de 
pontosan a helyi edénykészletbe illeszkedő részét képviselte a teljes kerámiaanyagnak. A 
Przeworsk régióban már a 3. század első felétől megindult a gyorskorongolt kerámia gyártása és 
egyre szélesebb körben való elterjedése. A kultúrkör jellegzetessége, hogy a korongolt kerámia 
formavilágát itt a helyi, kézzel formált finom edények alapján alakították ki. Tehát nem a 
korongolt kerámiát gyártó műhelyek termékei befolyásolták a helyi kézművességet, hanem a 
germán anyagi kultúrában archaikus, bikónikus formákat próbálták gyorskorongolt 
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technológiával előállítani. A folyamat egy sajátos, a környező területekétől jellegzetesen 
elkülönülő kerámiaművességet hozott létre.  

Az elsősorban kerámiából álló leletanyag elemzése alapján a Hernád-menti Przeworsk 
lelőhelyek a helyi, archaikus szokásokat erősen őrző, hagyományaikhoz ragaszkodó közösséget 
sejtetnek. A sajátosan zárt anyagi kultúra a legtöbb kapcsolatot a Római Birodalommal mutatja, 
a környező barbaricumi kultúrkörökkel jóval kevesebb közös szál figyelhető meg. 

Az elemzett terület kapcsolatrendszere domináns átalakulást mutat a 4. század utolsó 
negyedétől. Az elemzett területen a hernádvécsei teleprészlet kora hun kori horizontja a 
császárkoritól eltérő kulturális kapcsolatokat mutat, a Felső-Tisza vidéken ritka, újonnan 
létesített lelőhelyek közé sorolható. A teleprészlet kerámiaművességének sajátos vonásai, a tálak 
formavilága a volt Pannonia provincia és Morvaország területén feltárt lelőhelyekkel mutatja a 
legszorosabb rokonságot. A Hernád-völgyben az egész késő császárkorban megfigyelhető 
településkontinuitás a 4-5. század fordulóján szűnik meg. A Hernádvécse-Nagy rét, 4. lelőhelyen 
feltárt kora hun kori teleprészlet egy, a területre újonnan érkezett csoport hagyatéka, mely a 
korábbi regionális sajátosságok helyett széles, kárpát-medencei kapcsolatokkal rendelkezett. 
 
Az anyagi kultúra fejlődése, térhasználat 

A Kárpát-medencei Przeworsk lelőhelyek erős mikroregionális eltéréseket mutatnak, a 
leletanyag részletes formai és funkcionális vizsgálatával ezek a különbségek nem csak a 
kerámiaanyagban, hanem a településszerkezetben, a térhasználatban, a háztartási edénykészlet 
összetételében is megfoghatóak voltak.  

Garadna-Kovács tanya lelőhely anyagi kultúrája egy hosszabb ideje helyben lakó, 
kialakult kapcsolatrendszerrel rendelkező közösséget mutat. Az edényművességben fontos 
szerepe volt a kézzel formált Przeworsk kerámiának, melynek formáiban megfigyelhető elemek 
olyan kerámiaművességet jeleztek, mely a finom kerámia helyben kialakult, településre jellemző 
változata. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a kézzel formált, durva tálak és fazekak 
formakincsében. A kerámiaanyag gyorskorongolt része a császárkori tendenciáknak megfelelően 
egy bizonyos területet ellátó, egyelőre nem lokalizálható fazekasközpontból kerülhetett 
beszerzésre. A garadnai edénytípusok és formák aránya, és egyes esetekben pontos analógiái 
megegyeznek a szlovákiai Trstené pri Hornáde/Abaújnádasdi település korongolt anyagával, 
amelyik jelenleg az egyik legkorábbra keltezhető, kelet-szlovákiai Przeworsk település.  

A Hernádvécse-Nagy rét, 4-5-6-7. lelőhelyeken feltárt, 2-3. század fordulójára keltezhető 
telep anyagi kultúrája ettől eltérő képet mutat. Az asztali kerámia szinte kizárólag kézzel formált, 
finom fényezett edényekből állt, a gyorskorongolt kerámia használata minimális volt. A finom 
kerámia archaikus, egységes formái, a regionális kapcsolatrendszert tükröző gyorskorongolt 
anyag hiánya és részben a nagyméretű tárolóedények, hombárok alacsony száma egy, a területen 
újonnan megtelepedő csoportra utal. 

A két település jól illeszkedik a Kárpát-medencében már körvonalazott megtelepedési 
horizontokhoz. A 2. század folyamán már a Felső-Tisza vidéken élő népességhez a markomann-
szarmata háborúk során újabb betelepülők hulláma érkezett. A két csoport életmódja és anyagi 
kultúrája olyan eltéréseket mutat, melyeknek az elemzett lelőhelyek is megfelelnek, tehát a 
beköltözés két hulláma most már a Magyarország területén feltárt telepeken is igazolható.  

A leletanyag régészeti analógiái és összetételének különbségei mellett a két településen 
az életmód és a térhasználat is eltért. 

A Garadna-Kovány tanyai település 580-600 m hosszan húzódott É-D-i irányban. Az 
egymástól 15-20-30 m-re létesített háztartási egységek mindegyike egy sokcölöpös és 2-3 



10 

 

hatoszlopos szerkezetű épületből, 2-3 kisebb és egy nagyméretű, hulladékkal feltöltődött 
agyagnyerő helyből állt. Szigorúan az épületek határolta tereken belül kerültek elő É-D és K-Ny 
sorokban a négyszögletes tüzelőhelyek. A hengeres, méhkas és ívelt kialakítású tárolóvermek a 
jelenségcsoportok közt is előfordultak. A funkcionális vizsgálat alapján ez a szigorúan 
meghatározott, 30-35 m-es tér szolgált a különböző háztartási tevékenységek helyszínéül. Az 
élelem elkészítése, főzése és elfogyasztása mellett a textilkészítés is ugyanazon a helyen 
történhetett. Az élelem tárolásának, előkészítésének területe nem vált el élesen a bőrfeldolgozás 
és egyéb háziipari tevékenységek helyszínétől. Az étkezésből származó állatcsont hulladék ismét 
máshol került kidobásra. Ezen tevékenységek mindegyike az épületcsoportok által meghatározott 
zónában zajlott. A különböző cselekvések nem voltak összefüggésben bizonyos 
jelenségtípusokkal, tehát a különböző munkákat nem lehetett meghatározott 
épületszerkezetekhez kapcsolni. A háztartások ugyanott kerültek megújításra, ami folyamatos 
térhasználatra utal.  

Hernádvécse-Nagy rét császárkori lelőhelyen eltérő szerkezetű település került 
napvilágra. A szórt jellegű háztartási egységek szintén a Bársonyos patak mentén helyezkedtek 
el, 180-200 m-re egymástól. A 100-120 m-es területen elterülő háztartás központját egy 
nagyobb, cölöpszerkezetes, felszíni építmény és egy hatoszlopos, földbe mélyített épület 
jelentette, ezektől 40 m-re, északra és délre helyezkedett el 1-1 nagyobb és 2-2 kisebb, 
hulladékkal feltöltődött agyagnyerő gödör. Ugyanilyen távolságra kerültek leásásra a négyzetes 
tüzelőhelyek, szintén É-D-i sorokban, de egy csoportban, elkülönülve az egyéb jelenségektől. Az 
agyagnyerő gödröktől további 30-40 m-re, egy kisebb, oszlophely nélküli vagy kétoszlopos 
épület és körülötte tárolóvermek egészítették ki a háztartási egységet. A funkcionális elemzés 
alapján Hernádvécsén a különböző háztartási tevékenységeket eltérő helyen végezték. Az élelem 
elkészítése és elfogyasztása és a textilművesség szintén összefüggést mutat, azonban itt ezek a 
tevékenységek a nagyobb, földfelszíni és a mélyített, hatoszlopos épületben zajlottak. Az 
épületek hulladéka a tőlük 35-40 m-re leásott agyagnyerő gödrökbe került kidobásra. A 
kétoszlopos, kisebb épületek leletanyaguk alapján az élelem-előkészítés, és esetleg egyéb ipari 
tevékenység helyszíneként szolgáltak, a környezetükben feltárt tárolóvermek pedig tárolási 
funkciót láttak el. Hernádvécsén tehát tevékenységek szerint elkülönülő térhasználattal 
számolhatunk. A háztartások viszont Garadna-Kovács tanyához hasonlóan szintén ugyanazon a 
zónán belül kerültek megújításra.  

Az általam kidolgozott, funkcióra és térhasználatra összpontosító modell számos 
eredményt hozott a disszertációban elemzett lelőhelyek alapján.  

A dolgozat elején megfogalmazott kérdésfelvetések egyike a földbe mélyített épületek 
(Grubenhaus) funkciójának azonosítása volt. Hernádvécse-Nagy rét, 4. lelőhely jó alapot adott a 
két konstrukció összevetéséhez, a teleprészlet ez alapján esettanulmánynak is tekinthető. A 
leletanyag funkcionális elemzése alapján a felszíni épületek és a kisebb, földbe mélyítettek 
területén ugyanazok a tevékenységek zajlottak. A leletanyag alapján domináns különbséget a 
kétfajta épület hasznosításánál nem lehetett megállapítani. Mindez azt jelenti, hogy a 15-20 m2 –
es, földbe mélyített cölöpszerkezetes jelenségek lakóépületként való értelmezése nem zárható ki. 

A Hernád-völgyi császárkori településeken megjelenő négyszögletes tüzelőhelyek eredeti 
funkciója továbbra is kérdéses.  Garadna-Kovács tanya és Hernádvécse-Nagy rét, 4-5-6-7. 
lelőhelyek alapján a jelenségek feltehetően egy, szorosan a háztartáshoz, az egy háztartásban élő 
személyek csoportjához kapcsolódó, ismétlődő tevékenység lenyomatai lehettek. 

Tipológiai kialakítástól függetlenül az étkészlet folyamatos átalakulást mutatott a 2-5. 
század között. Az asztali kerámiát a 2. század végén a kézzel formált edények dominanciája 
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határozta meg. Száraz élelem fogyasztására szolgáló tálak és kis tálkák mellett a folyékony 
táplálékhoz használható fazekak és kis csuprok is megtalálhatóak voltak, utóbbiakat 
gyorskorongolt korsók egészíthették ki. Az edénytípusok sokfélesége a főzőedényeknél is 
megfigyelhető: a tálak és a nagyszámú fazekak mellett szintén kis tálkák és csuprok, fedők 
voltak használatban. A legkorábbi analógiákat mutató teleprészeken még megtalálhatóak voltak 
a tálkák az asztali és főzőedények közt, és a sütőtálak is felbukkantak.  

A 3-4. század folyamán a száraz élelem fogyasztásának háttérbe szorulása figyelhető 
meg. Az asztali és a főzőedények közül is eltűntek a tálkák, az élelem elkészítésére szolgáló 
tálak aránya is jelentősen visszaszorult. A folyadék tárolására és folyékony élelem elkészítésére 
szolgáló fazekak és kisebb csuprok azonban használatban maradtak. A korongolt korsók 
arányának növekedésével egyértelműen megfigyelhető a folyékony élelem szerepének 
növekedése a száraz állagú táplálékkal szemben. Ezzel egy időben a fazekak mellett a 
nagyméretű tárolóedények, hombárok aránya is jelentős emelkedést mutatott, mely a korszak 
végéig nyomon követhető, és a tárolókapacitás egyértelmű növekedésére utal.  

A kerámiaművesség a hernádvécsei kora hun kori teleprészlet alapján a 4-5. század 
fordulóján alakul át. Az anyagi kultúra és a kapcsolatrendszer korábbitól eltérő vonásai ellenére 
az étkezési szokások dominánsan nem változtak meg. A folyadéktároló edények térhódítása 
tovább folytatódott, korszakos jelenség a korsók kiemelkedően nagy száma. A legnagyobb 
különbség a nagyméretű élelemtároló edények arányának drasztikus csökkenése. Utóbbi 
jelenség, véleményem szerint összefüggésben a tárolóvermek eltűnésével a tárolás újfajta 
stratégiájának bizonyítéka.  

Összefoglalva az eredményeket, elmondható, hogy a dolgozat elején kitűzött célok 
megvalósultak. Jelen elemzéssel egy, a magyar kutatásban hosszú ideje kevés figyelmet kapott 
régió településtörténetének modern, szisztematikus kiértékelése történt meg. A leletanyag 
részletes feldolgozásával a hazai területek is integrálhatóvá váltak a Felső-Tisza-vidék római 
császárkorának nemzetközi kutatásába.  

A dolgozat másik, módszertani eredménye legalább ilyen fontosságú. A vizsgálattal a 
korszak kutatásban is igazolást nyert, hogy a helyes régészeti kérdésfeltevések a matematikai 
statisztika módszerével megválaszolhatóak. A disszertációban kidolgozott modell a 
továbbiakban reményeim szerint perspektívát nyújt a jövőbeli kutatás számára, különösen a nagy 
felületű és a korábbi módszerekkel nehezen kezelhető adatmennyiséget hordozó települések 
elemzését könnyítheti meg.   

Az általam kidolgozott, funkciót és térhasználatot előtérbe helyező modell alapján ki 
lehetett mutatni településeken belüli egységeket, háztartásokat. További kutatásokat igényel, 
hogy ezek az egységek a császárkori germán lelőhelyeken hogyan feleltethetőek meg a 
régészetben kidolgozott háztartás-fogalom egyéb, kognitív szegmenseivel. Bár az elemzés 
szintén statisztikai vizsgálatok segítségével történt, ebben az esetben nem a módszer, hanem a 
kérdésfeltevés és a megközelítés újszerűsége emelhető ki. A háztartások vizsgálata lehetőséget 
teremt áthidalni a teljes lelőhely és az egyes tárgyak elemzése közötti hiátust, ami további 
perspektívát nyújt a településkutatás számára. 


