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Bevezetés 

 Jelen disszertáció az Iraki Kurdisztán területéről előkerült közép- és újasszír 

kerámiaanyag első átfogó vizsgálatát jelenti. A régió mindig is kiemelkedő 

jelentőséggel bírt az asszír történelem során. A legújabb ásatások pedig új 

megvilágításba helyezték a terület anyagi kultúráját. A disszertációban bemutatott 

leletanyag részletes vizsgálata egyúttal a jelenleg is zajló feltárások, többek között az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Magyarország) számára is új és fontos 

összehasonlítási alapot nyújt, illetve kontextushoz köti az előkerülő régészeti anyagot.  

A disszertáció célja 

A disszertáció vizsgálati alapját két lelőhely, a Kilik Mishik tell település és a 

Sheikhi Choli temetkezés középső- és újasszír kerámiaedényei, illetve egyéb 

agyagtárgyai képezik. Az előzetesen meghatározott edénytípusok egyrészről tipológiai, 

kronológiai, készítéstechnológiai, funkcionális és használati szempontból kerülnek 

vizsgálatra, illetve összehasonlításra kerülnek más leletanyagokkal is. Ennek tükrében 

tárgyalásra kerül a megformázás, a díszítéstechnikák, a kiégetés és az eszközök 

kérdésköre is. 

A disszertáció az alábbi kérdésekre keresi a válaszokat: 

1. Milyen minőségű agyagot használtak az edények készítéséhez? Megfigyelhető-e az 

agyaghasználat speciális jellemzői? 

2. Hogyan soványították az agyagot és hogyan készítették elő a nyersanyagot? 

3. Milyen technikával formázták meg az edényeket? 

4. Milyen típusú kemencében és hogyan történt a kiégetés? 

5. Megfigyelhető-e bármilyen kapcsolat a vizsgált lelőhelyek kerámiaanyaga között, 

illetve a régió más lelőhelyei leletanyagának kapcsolatában? 

6. Elkülöníthető egy helyi fazekas hagyomány vagy az edények készítését alapvetően 

a központi városok termékei határozták meg? 

 

A leletanyag 

A disszertációban a Kilik Mishik tellről és a Sheikhi Choli sírból előkerült 

összes edénytípus – tálak, tányérok, mélytálak, fazekak, talpas poharak, korsók, 

edényállványok és szűrők, valamint valamennyi díszített oldaltöredék – részletes 

vizsgálatra került. 
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Alkalmazott módszerek 

 A kerámiavizsgálatok számos lehetséges módszere közül elsősorban Kim 

Duistermaat, Peter Pfälzner és Janoscha Kreppner munkáira támaszkodtam. Továbbá 

fontos támpontot jelentettek a Girdi Bazar és Qasr Shamamok lelőhelyek 

kerámiaanyagának publikációi is. 

Tartalom 

 A disszertáció elsőként általános összefoglalását adja Iraki Kurdisztán 

történelmének, külön kiemelve Erbil városának és az erbili síkság történeti hátterét. A 

közép- és újasszír írásos források, valamint a kutatástörténeti és szakirodalmi adatok 

alapján az erbili régió jelentette ebben az időben az Asszír Birodalom központi 

területét. Ezt követően a Kilik Mishik és a Sheikhi Choli lelőhelyekről előkerült 

kerámiaanyag régészeti kontextusának bemutatása kerül sorra. Majd részletesen 

ismertetem az adatgyűjtés módszerét. A 6. fejezet tárgya a tipológia a fő morfológiai 

elemek, a forma, a perem- és aljkialakítás tipológiai áttekintésével. 

 Önálló fejezetben kerülnek részletes tárgyalásra az edénykészítés technikai 

jellemzői, mint például az agyag előkészítése, a technológiai csoportok, a természetes 

úton jelenlévő zárványok, nyersanyag, textúra, megformázás, felületkezelés, díszítés, 

kiégetés, égetőkemencék, tüzelőanyag, a kiégetés közege, hőmérséklete és időtartama. 

Továbbá kitérek a rontott edényeken megfigyelhető technológiai hibákra is. Ebbe a 

csoportba tartoznak a deformálódott edények, a készítéskor létrejövő légzárványok, a 

kiégetés során fellépő kisebb sérülések, valamint a különféle javítások. Illetve 

tárgyalásra kerül a különféle fazekasjegyek és az árucsoportok kérdésköre is. 

 Legvégül az utolsó, 8. fejezet az edények funkciójával foglalkozik a tárgyak 

kontextusa, formája, technológiai jegyei és használati nyomai alapján. A fejezetet az 

eredmények más lelőhelyek anyagával történő összehasonlítása zárja. 
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Formacsoportok 

 A vizsgált leletanyag kb. 33%-a ép edény, mely jelentősen megkönnyíti az 

egyes formai csoportok elkülönítését. A Sheikhi Choli sírkamra mázas táljai 

kiemelkedő darabok, mivel azokat kizárólag az elit használta. 

 

 

 Az edények 54%-a keltezhető a közép-asszír, míg 46%-a az újasszír időszakra. 

 

 

 A közép-asszír időszakban nyolc önálló tipológiai csoport különíthető el. A 

leggyakoribb forma a különféle változatú, kis- és nagyméretű, nyakkal vagy nyak 

nélkül kialakított korsó. A korsók a leggyakoribb formacsoport, a teljes anyag 47%-át 

képviselik. A második leggyakoribb kategória a tál (kb. 35 %). Más típusok, mint 

például a tányérok, talpas poharak, szűrők és fazekak mindössze 1%-ban jelennek meg 

a leletanyagban. Az oldaltöredékek aránya 10%.  

Complete
33%

Non-
complete

67%

Complete and non-complete vessels

Middle 
Assyrian 
ceramics 

54%

Neo-Assyrian 
ceramics 

46%

Statistic study
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 Az újasszír kerámiaanyagot illetően elmondható, hogy az edények 43%-a korsó, 

25%-a tál, 10%-a fazék, 6%-a talpas pohár és 4%-a edényállvány. A mélytálak és 

szűrők mindössze 1-1%-át teszik ki a leletanyagnak. Az oldaltöredékek aránya 10%. 

 

Technológia 

 Az agyag előkészítéséhez különféle ásványi és organikus soványítóanyagokat 

használtak. Az agyagban megfigyelhető összetevők két csoportja különíthető el: 

természetes (elhalt gyökerek, különféle növényi maradványok stb.) és hozzáadott 

(pelyva, széna darabok stb.). 
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 Az agyag rendelkezésre állt a tell körül, az ásványi soványítóanyagot pedig a 

tell déli oldalán folyó patak medréből szerezték be. A szerves összetevőkként használt 

pelyvához és egyéb szerves anyagokhoz pedig könnyen hozzájuthattak a települést 

körülvevő földekről. 

 A leletanyag vizsgálata során 10 technológiai csoportot lehetett elkülöníteni. Az 

egyes kategóriákat betűk azonosítják (A-H). Az osztályozás alapját a szerves és ásványi 

összetevők százalékos jelenléte jelenti.  

Árucso

port  

Technológiai 

csoport  

Leírás Edénytípusok 

Áru 1 A1 15-50% kis- és nagyméretű szögletes és lekerekített szürke és fehér 

összetevők, 2% szerves soványítóanyag, 1% kerámiazúzalék.   

mélytálak, nagy 

korsók   

Áru 2 A2 10 % négyszögletes növényi soványítóanyag, 1-10% kis- és 

nagyméretű szögletes szürke és fehér összetevők. 

tálak, tányérok, 

korsók, 

edényállványok 

Áru 3 A3 3-20% szerves soványítóanyag, 1-5% kis- és nagyméretű szögletes és 

lekerekített szürke és fehér összetevők 2% kerámiazúzalékkal.  

tálak és kis 

korsók 

Áru 4 B 25% szögletes szürke és fehér összetevők, 1% szerves soványítóanyag. főzőedények  

Áru 5 C 10-50% és nagyméretű szögletes szürke és fehér összetevők 1% 

szögletes, fekete összetevővel és 1% szerves soványítóanyag. 

fazekak  

Áru 6 D 10% kis- és nagyméretű ásványi szögletes fehér összetevők, 1% 

szerves soványítóanyag.   

tálak 

Áru 7 E  1% szögletes fehér összetevő, 1% szerves soványítóanyag, palotaáru. talpas poharak 

és kis korsók  

Áru 8 F 1% kisméretű szögletes fehér összetevő, 1% szerves soványítóanyag. tányérok és 

tálak 

Áru 9 G 1-5% kis- és nagyméretű lekerekített szürke és fehér összetevők, 1-7% 

szerves soványítóanyag. 

korsók, szűrők 

és tálak    

Áru 10 H 1-5% szerves soványítóanyag, 1-5% kisméretű szögletes fehér és 

szürke összetevők, finomáru.   

háromlábak, 

közepes méretű 

korsók és tálak 

 

 A különféle funkcióknak megfelelően az edények elkészítéséhez különféle 

nyersanyagokat, soványítóanyagokat, textúrákat, formákat és technikákat használtak. 

A kerámiaanyag részletes vizsgálata egyértelműen rámutat arra, hogy egyidejűleg –

bizonyos esetekben akár egy edény megformázása során is – több készítési technika is 

használatban volt. Ide sorolható a korongolás (lassú és gyorskorongolás), a 

hurkatechnika, a laptechnika, a több darabból történő összeépítés és az ujjbenyomásos 

technika. 

A használati feltételeknek megfelelően különböző felületkezelések 

figyelhetőek meg. Többek között jól elkülöníthetők a simítási, fényezési és letisztítási 

technikák, illetve a slip- és mázhasználat. 

A vizsgált leletanyag több mint egynegyedét díszítették az alábbi technikákkal: 

bekarcolás, applikációk, festés, besimítás, mázolás és formába nyomás. 
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Funkció és használat 

 A különféle edénytípusok funkciójának rekonstrukciója a régészeti kontextus, 

az edények fizikai jellemzőinek és a használati nyomok figyelembevételével történt. 

Bizonyos fizikai jegyek, mint például a méret, a porozitás, a hőállóság és szállíthatóság, 

továbbá az edények morfológiája és alakja, illetve a használati nyomok mind-mind 

utalhatnak a lehetséges funkciókra. 

 Vizsgálataim alapján elmondható, hogy az edények leendő funkciója 

alapvetően határozza meg a készítést, a morfológiát és a felületkezelést. Továbbá az is 

kiderül, hogy a különféle technikai jegyek is megszabják a használat kereteit, illetve az 

edénykészítés minden egyes lépésének középpontjában a funkció áll. 

 Összefoglalásként kijelenthető, hogy a funkció, a forma és a nyersanyag szoros 

kapcsolatban áll egymással. Ezzel magyarázható, hogy az egyes funkcióknak 

megfelelően számos nyersanyagtípus volt használatban. 


