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Köszönetnyilvánítás 

 A disszertáció elkészítése során nyújtott segítségükért és támogatásukért az alábbi 

múzeumoknak és kollégáknak tartozom hálával. A BTM Aquincumi Múzeumban dr. Zsidi 

Paula igazgató és dr. Facsády Annamária igazgató helyettes asszonynak, továbbá Csontos 

Katalinnak, külön köszönöm dr. Lassányi Gábornak, hogy a Budapest-Keled utcai depólelet 

feltárásában és feldolgozásában szerepet vállalhattam. A Magyar Nemzeti Múzeumban dr. †

Kovács Tibor igazgató úrnak, valamint Mráv Zsoltnak, Kovács Erikának és Puskás Józsefnek 

a kutatásban nyújtott értékes segítségükért. A tatai Kuny Domonkos Múzeumban dr. Fülöp Éva 

igazgató asszonynak és László Jánosnak, aki nemcsak az ott végzett munkában nyújtott 

segítséget, hanem a témakör kutatásában szerzett hasznos tapasztalatait is önzetlenül 

megosztotta velem. A komáromi Klapka György Múzeumban Számadó Emese igazgató 

asszonynak, a győri Xantus János Múzeumban Bíró Szilviának, a szombathelyi Savaria 

Múzeumban dr. Kiss Péternek és Kelbert Krisztinának, az Iseum Savariense Régészeti Műhely 

és Tárházban Csapláros Andrea igazgató asszonynak és Sosztarits Ottónak, továbbá Balázs 

Péternek, aki számos frissen előkerült vasszerszám és a rájuk vonatkozó információ 

megosztásával járult hozzá a disszertáció megszületéséhez. A Soproni Múzeumban Gabrieli 

Gabriellának, a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban dr. Vándor László igazgató úrnak és Straub 

Péternek, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban dr. Költő László igazgató úrnak, dr. Honti 

Szilviának és Varga Máténak. Külön köszönettel tartozom dr. Németh Péternek, aki a frissem 

a múzeum birtokába jutott depóleletekre külön felhívta figyelmemet és hozzájárult a nagy 

érdeklődésre számot tartó tárgyak felhasználásához. Az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban 

Merczi Mónikának, a keszthelyi Balatoni Múzeumban Havasi Bálint igazgató úrnak, és Kiss 

Viktornak, a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban Buza Andreának és Rajnai Zsuzsának, a 

veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban Csirke Orsolyának. A szekszárdi Wosinsky Mór 

Múzeumban dr. Gaál Attilának, Ódor János igazgató úrnak és dr. Gere Lászlóné dr. Vizi 

Mártának, a nagykanizsai Thúry György Múzeumban Száraz Csilla igazgató asszonynak. A 

szentendrei Ferenczy Múzeumban dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton igazgató úrnak és Sima 

Gábornak, valamint külön köszönet illeti dr. Ottományi Katalint a budaörsi és dr. Maróti Évát 

a Szentendre-Castrum vasleleteinek a feldolgozását. A visegrádi Mátyás Király Múzeumban 

Buzás Gergelynek igazgató úrnak, továbbá Gróf Péternek tartozom hálával, aki a Visegrád-

gizellamajori erőd leleteinek felhasználásához hozzájárult. A budapesti Mezőgazdasági 

Múzeumban elhelyezett vasszerszámok feldolgozásában nyújtott segítségéért dr. Éry 

Kingának, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumban végzett kutatási lehetőségért Vargáné 
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Galambos Évának kell köszönetet mondanom. Hálával tartozom Serlegi Gábornak, aki lehetővé 

tette a Balatonlelle-Kederföld lelőhelyen feltárt vastárgyak felhasználását. Szintén köszönet 

illeti dr. Bartus Dávidot a Baracs-Boldog-dűlőből, dr. Váczi Gábort a Paks-Gyapáról származó 

leletek kutatási jogának átengedéséért. 

 Külön köszönöm a számos szakmai segítséget és támogatást dr. Müller Róbertnek, dr 

Gabler Dénesnek, dr. Pásztókai-Szeőke Juditnak, László Jánosnak, dr. Bödőcs Andrásnak, dr. 

Csippán Péternek, dr. Sey Nikolettának, dr. Váczi Gábornak, dr. Tímár Lőrincnek, dr. Szabó 

Dánielnek és dr. Dévai Katának. Hálával tartozom az ELTE-BTK Régészettudományi Intézet 

és az MTA-ELTE Interdiszciplináris Kutatócsoport minden vezetőjének és munkatársának, 

akik a disszertáció keretében végzett kutatást támogatták és lehetővé tették. Köszönöm 

témavezetőmnek, dr. Borhy Lászlónak, továbbá dr. Szabó Miklósnak és dr. Czajlik Zoltánnak, 

hogy mindvégig figyelemmel kísérték és egyengették pályámat. 

Sohasem lehetek eléggé hálás édesanyámnak és édesapámnak, Kiss Margitnak és 

Rupnik Gyulának, illetve családom összes tagjának, akik minden nehézségben töretlenül, 

szerető ódaadással mellettem álltak; közülük is leginkább testvéremnek Rupnik Gyulának és 

feleségének Csönge Zsuzsannának. Barátaimnak, közülük is elsősorban Farkas Zoltánnak és 

Ács Olgának, akiknek önzetlen szeretete minden holtponton átsegített. Sokkal tartozom 

Szöllősi Szilviának és Blay Adriennek, akik a disszertáció hosszú időszakra kiterjedő készítése 

során egy időre társaim voltak a nehézségekben. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Tóth 

Adélnak, aki talán nem is tudja mennyire sokat tett hozzá a disszertáció befejezéséhez. 
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1. Bevezetés 

1.1. A disszertáció célkitűzései és felépítése 

A doktori disszertáció elkészítése során az a cél vezérelt, hogy a Pannonia területéről 

származó vastárgyakat egy egységes szempontrendszer szerint összegyűjtsem és értékeljem. A 

témakör egyes részleteire – így a mezőgazdasági eszközökre – vonatkozóan már rendelkezésre 

állt a Kárpát-medence leleteit feldolgozó munka, de ezt leszámítva a szóban forgó kutatási 

terület korábban viszonylag elhanyagolt volt. Ennek megfelelően fontos cél az eddig nem 

ismertetett szerszámcsoportok példányainak, a lehető legszélesebb kört felölelő gyűjtése és 

katalogizálása. Az egyes típusok technikai jellemzőinek, felhasználási területének és formai 

sajátosságainak meghatározása és összevetése az adott témakör nemzetközi irodalmával. Ennek 

megfelelően a disszertáció első nagyobb egységét a szerszámtípusok megmunkálási területek 

szerinti bontásban történő bemutatása alkotja. A tárgytípusok taglalása során fontos szerepet 

kapnak az írott és képi források, különösen utóbbiak esetében ez viszonylag jelentős nagyságú 

pannoniai kőemlék kutatásba történő bevonását is jelenti. A szerszámok feldolgozásába igen 

fontos a témakör nemzetközi irodalmával történő összevetés, a megfigyelt tipológiai és 

használati jellemzők közötti azonosságok, illetve eltérések számbavétele, valamint ezek 

lehetséges okainak felderítése. Az eszköztípusok egyes tematikai egységekbe sorolása bizonyos 

szempontból önkényes döntés eredménye, ugyanis több olyan tárgycsoport létezik, amelynek 

felhasználási területe többszörös. Így például a dolabrák, illetve ellentett élű csákányok a 

földművelés és a fafaragás eszközei közé egyaránt besorolhatóak lennének. Ugyanígy számos 

vésőtípus vagy egyéb, kevéssé jellegzetes szerszámok, például lyukasztók esetében nem 

oldható meg a pontos felhasználási területhez történő beillesztés. Ehhez hozzátehetjük, hogy 

rengeteg eszközt eredetileg is univerzálisan használhattak. Bizonyos típusok formai 

szempontból teljesen egységes képet mutatnak, sokuk esetében a lelőhelyre vonatkozó adatok 

hiányában nem is lehet a római korra történő keltezést biztosan kijelenteni, mivel kialakításuk 

lényegében a vaskortól az ipari forradalomig alig változott. A kutató számára ilyenkor 

mindössze a lelőhelyi adatok, illetve leletösszefüggések, méretek és technikai adatok 

áttekintése jut osztályrészül. Addig egyes szerszámoknál jellegzetes formai csoportok 

meghatározására és esetenként a római koron belüli kronológia összefüggések megállapítására 

is mód nyílhat. Teljesen új tipológiai rendszer felépítése ezeknél a típusoknál sem indokolt, 

mivel az egyes formák többnyire már meglévő felosztásokhoz igazíthatóak. Véleményem 
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szerint egy újabb szisztéma kidolgozása a jelenlegi állapotok mellett inkább bonyolítaná, mint 

sem egyszerűsítené a kérdéses tárgytípusok áttekintését. 

A disszertáció második felében a Pannonia területén található nagyobb településtípusok 

tükrében kívánom a kutatásba bevont szerszámokat megvizsgálni, kiemelt figyelmet szentelve 

az egyes lelőhelyekre vonatkozó, vaseszközök összességéből levonható következtetéseknek. 

Ennek kapcsán áttekintem az egyes depóleletek összetételéből, előkerülési körülményeiből 

következő adatokat. Górcső alá kerülnek a villagazdaságok, falusias és városi települések 

illetve katonai táborok gazdasági életére utaló megfigyelések. Ezen belül sorra kerülnek a belső 

erődökre, különösen Keszthely-Fenékpusztára vonatkozó adatok, különös tekintettel a szóban 

forgó létesítmények funkciójára. A késő római korban minden bizonnyal jelentős gazdasági 

átalakuláson esett át a tárgyalt régió, amely folyamatnak a vasszerszámok szemszögéből történő 

értékelése szintén a disszertáció részét képezi. 

1.2. Az anyaggyűjtés módszertani kérdései 

A disszertáció keretében végzett anyaggyűjtés eredményeképpen a Pannoniából származó 

vasszerszámok katalógusa összesen 2401 tételt számlál. A felvételre került tárgyak a 

kutatottság, a hozzájuk kapcsolódó régészeti információk, az előkerülés körülményei és a 

feldolgozhatóság szempontjából egyáltalán nem mutatnak egységes képet. 

A kezdeti célkitűzések között szerepelt, hogy lehetőleg a római közigazgatási egységnek 

megfelelő területet tekintsem a vizsgálat alá vont területi egységnek, szemben a mai politikai 

határokkal. A lehetőségek korlátozottsága miatt ez azzal járt, hogy a Magyarországon kívüli 

területekről kizárólag a publikált adatokat vehettem figyelembe. Ez hátrányosan érinti az 

értelmezhetőséget és remélhetőleg a szerszámokat érintő vizsgálódás köre a jövőben a jelenleg 

kimaradó területekre is kiterjeszthető lesz. Ezt leszámítva a hazai múzeumokban őrzött római 

kori vasszerszámok teljes gyűjtésére törekedtem, de ezen a téren szintén jelentkezett néhány 

kutatást hátráltató objektívtényező. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum és a pécsi 

Janus Pannonius Múzeum többszöri próbálkozás után sem nyújtott lehetőséget a 

gyűjteményükben található, témához kapcsolódó tárgyak kutatására.1 Ez az oka annak, hogy 

ezeknél a régióknál szintén csak a leközölt szerszámokkal tudtam a disszertáció készítése során 

számolni. Idő hiányában nem volt lehetőség a múzeumokban található összes vastárgy 

átnézésére, ami garantálhatta volna, hogy más korszakokhoz sorolt, vagy pontatlanul 

                                                           
1 A pécsi múzeum esetében ennek elsődleges magyarázata az volt, hogy a múzeum épülete átépítés, gyűjteménye 

pedig átrendezés alatt állt a kérdéses időszakban. A székesfehérvári múzeumból többszöri megkeresésre sem 

érkezet semmilyen érdemi válasz a rendelkezésemre álló kutatási időszak végéig. 
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leltározott, esetleg be sem leltározott tárgyak ne kallódjanak el a kíváncsi szemek elől. Ezért a 

kutatás során a leltárkönyvekben és egyéb feljegyzésekben található adatok alapján végeztem 

a gyűjtést. A fenti tényezők miatt ez szükségszerűen korlátozott, de véleményem szerint az 

összkép szempontjából kielégítő eredményt hozott. Nehéz felbecsülni az ilyen vagy olyan 

formában rejtőző példányok számát. A szúrópróba szerűen átnézett, vastárgyakat ömlesztve 

tartalmazó dobozok esetében tapasztaltak alapján jelentős mennyiségű további szerszámmal 

kell még számolnunk. Ezek jelentős részben a kevésbé ismert és tipikus darabok köréből 

kerülhetnek ki. Egyes szerszámfajták ismert példányainak viszonylag kis mennyiségében ez a 

tényező bizonyára szerepet játszik. A tárgyak feldolgozhatóságát negatívan befolyásoló 

tényező az erős korrodáltság, a rossz vagy teljesen hiányzó restaurálás. Ez a tényező nemcsak 

a meglévő tárgyak meghatározását nehezíti meg, de azzal is együtt jár, hogy a potenciálisan 

vizsgálható tárgyak mennyisége folyamatosan csökken. Számos szerszám bármilyen 

dokumentálás és adatfelvétel nélkül pusztult el, ezért a disszertáció keretében végzett kutatás 

egyúttal értékmentést is jelent. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a Müller R. 

és az általam végzett kutatás közötti három évtized során számos tárgynak veszett nyoma. 

A kutatás alá vett tárgyak nagy mennyisége miatt a dokumentációt tekintve bizonyos 

kompromisszumok meghozatalára volt szükség. A lehetőségek nem tették lehetővé, hogy 

minden tárgyról rajz készüljön, ezért a gyorsabb digitális fényképezés került előtérbe. Szintén 

a nagy adatmennyiség indokolta azt, hogy azok tárolása és kezelése egy számítógépes adatbázis 

segítségével történjen meg. Az Office Access alapú rendszer első változata rendkívül sokat 

segít az egyes szerszámtípusokra vonatkozó adatok kezelésében. 

 

1.3. Kutatástörténet 

A római kori vastárgyak kutatása a magyar régészettudomány egyik legmostohábban 

kezelt területe annak ellenére, hogy azok éppúgy az anyagi kultúra fontos részét képezik, mint 

mondjuk a kerámia. Ezen belül a vasszerszámokra, mint az ipar- és gazdaságtörténet fontos 

bizonyítékaira valamivel nagyobb figyelem vetült. A téma perifériális helyzete bizonyos fokig 

érthető, hiszen állapotából fakadóan a vastárgyak restaurálásának és feldolgozásának 

költségigénye magas, a kronológiai és művészeti értékük viszont általában alacsony. Ezt a 

hangulatot jól tükrözi Kuzsinszky B. félmondata a Keszthely-Fenékpusztáról előkerült 

vastárgyak kapcsán, amelyekről így írt: „A vasleletek természetesen kevésbé értékesek, de 
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ekkora mennyiségben és változatosságban más hazai helyen még nem kerültek napfényre…”2 

Ennek ellenére maga Kuzsinszky B. is aktív szerepet vállalt számos vastárgy, vagy épp 

szerszámábrázolással ellátott kőemlék megmentésében. Hozzá hasonlóan számos adat és lelet 

átörökítése fűződik M. v. Groller, W. Kubitschek, Darnay K. és Rhé Gy. nevéhez, akik a 

korszak színvonalán igyekeztek a szóban forgó tárgycsoporthoz tartozó leleteket is közzétenni.3 

A második világháború előtti időszakban Nagy L. tevékenysége emelhető, akinek nevéhez 

fűződik az aquincumi ácseszköz-lelet publikálása.4 Szintén felismerte és módszeresen kutatta a 

szerszámábrázolásokkal ellátott faragott emlékeket, amelynek jelentőségét növeli, hogy az 

általa közölt leletek jelentős része mára elkallódott vagy nem azonosítható.5 A háború utáni 

években lassacskán megindult, vagy újra indult a fontosabb római kori lelőhelyek kutatása. 

Schauschek János az Aquincumból származó, ipari tevékenységekhez kapcsolódó gyűjtésének 

részeként vaseszközökkel is foglalkozott.6 A táci feltárások leleteinek bemutatása folyamatosan 

zajlott és leginkább B. Thomas E., Fitz J. és Bánki Zs. tevékenységének köszönhetően időről 

időre megismerhette a szakma az onnan előkerült tárgyak, így a vasszerszámok egy jelentős 

részét.7 B. Thomas E. emellett a pannóniai villagazdaságokról írott összefoglalásában szintén 

figyelmet szentelt az egyes helyszínekről ismert vaseszköz-leleteknek.8 Salamon Á. doktori 

disszertációjában a Dunakanyar szerszámleleteivel foglalkozott, továbbá az 1950-es évek 

dunaújvárosi vasleleteinek publikálása is az ő nevéhez fűződik.9 A következő évtizedekben 

leginkább a mezőgazdasági vaseszközök kapcsán történt előrelépés, amelyeket előbb főként a 

néprajz szemszögéből közelítették meg. Ezek közül leginkább Takács K. a különféle 

vágóeszközök, míg Balassa I. eketípusokra és ekealkatrészek összefoglalására irányuló 

tevékenysége emelhető ki.10 Noha Pető M. vasszerszámokra vonatkozó munkáiban foglaltak 

jelentős része, így Kecskés Péterrel közösen jegyzett, a pannoniai szőlőművelést taglaló műve 

később revideálásra szorult, mégis fontos, időközben elpusztult adatok fennmaradásához 

járultak hozzá.11 A vaskortól a kora újkorig terjedő időszak mezőgazdasági eszközeit, így a 

                                                           
2 KUZSINSZKY 1920, 64. 
3 GROLLER 1902; GROLLER 1903; GROLLER 1904; GROLLER 1905; GROLLER 1906; GROLLER 1907; GROLLER 1909; 

KUBITSCHEK 1926; RHÉ 1912. 
4 NAGY 1937. 
5 NAGY 1920-22; NAGY 1937b; NAGY 1945. 
6 SCHAUSCHEK 1949; SCHAUSCHEK 1955. 
7 B. THOMAS 1955; BÁNKI 1966; BÁNKI et al 1986; BÁNKI/LÁNYI/FEDÁK 1998; FITZ 1964; FITZ/BÁNKI 1974; 

FITZ/BÁNKI 1980; FITZ/LÁNYI/BÁNKI 1975; FITZ/LÁNYI/BÁNKI 1978. 
8 B. THOMAS 1964. 
9 SALAMON 1957. 
10 BALASSA 1971; BALASSA 1972; BALASSA 1973; BALASSA 1974; BALASSA 1976; TAKÁCS 1966; TAKÁCS 1967; 

TAKÁCS 1969; TAKÁCS 1970; TAKÁCS 1973. 
11 PETŐ 1973; PETŐ 1973b; PETŐ 1973c; PETŐ 1975; PETŐ 1981; KECSKÉS/PETŐ 1974. 
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római kor vonatkozó leleteit Müller R. dolgozta fel,12 emellett számos további munkájában 

foglalkozott vasszerszámokat érintő kérdésekkel, azok funkciójával és keltezésével.13 Többek 

között a nagyvenyimi, a balatonaligai és a vindornyafoki leletegyütteseket ellemezte és tette 

közé.14 Ugyanakkor nevéhez fűződik a Keszthely-fenékpusztai bronzműves műhelyre utaló 

jelenségek feltárása és publikálása, továbbá a Pannonia temetőiben talált – akkor még 

guzsalyként meghatározható – vasszerszámok szintén részletesen foglalkozott.15 Az Ausztria 

területéről származó, mezőgazdaságban használatos római kori szerszámokat R. Pohanka 

gyűjtötte össze, munkájának Pannonia nyugati részére nézve kiemelt jelentősége van. Kutatása 

kapcsán az ugyanerről a területről napvilágot látott, eszköz ábrázolásokkal rendelkező faragott 

emlékeket is érintette.16 A vasszerszámok további felhasználási területeire vonatkozóan nem 

készült átfogó feldolgozó munka, ugyanakkor megszaporodott az egyes depóleleteket, vagy 

egyes lelőhelyek vasleleteit is érintő publikációk száma. Palágyi S. a Nemesvámos-Balácáról 

és Gyulafirátót-Pogánytelekről származó tömegleleteket tette közé és elemezte,17 míg Gaál A. 

ugyanígy járt el a Dombóvár-Gunaras és a Dunaföldvár-Alsórév lelőhelyeken talált 

együttesekkel.18 Ebből a szempontból az utóbbi időszak legtermékenyebb szerzője László J., 

aki Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye területéről több szerszámokat 

tartalmazó leletcsoportot bocsátott a régészettudomány rendelkezésére.19 Pannonia Ausztriába 

eső részére vonatkozó anyagközléseik miatt meg kell említeni M. Pollak20 és R. Lang21 nevét, 

akiknek a Mannersdorfnál és Wartmannstettennél felszínre került nagy mennyiségű vaseszköz 

feldolgozása köszönhető. Ottományi K. a pátyi,22 míg Basticz Z. az eszteregnyei falusias 

település23 feltárásából származó vastárgyak bemutatása miatt érdemel említést. Az elmúlt 

néhány év újonnan és igen részletesen kutatott területévé vált a római textilipar, amely 

Pásztókai-Szeőke J. munkásságának az eredménye.24 Végül, de nem utolsó sorban Gömöri J. 

több évtizedes munkásságára kell kitérni, amelynek legfontosabb hozadéka az iparrégészet – 

így a vasfeldolgozás – szempontjából érdeklődésre számot tartó lelőhelyek összegyűjtése volt.25 

                                                           
12 MÜLLER 1982. 
13 MÜLLER 1975; MÜLLER 1976. 
14 MÜLLER 1979; MÜLLER 1994; Müller 2012. 
15 MÜLLER 1978; MÜLLER 2009. 
16 POHANKA 1986. 
17 PALÁGYI 2000. 
18 GAÁL 1982; GAÁL 1996. 
19 LÁSZLÓ 2003; LÁSZLÓ 2007; LÁSZLÓ 2011; LÁSZLÓ 2011b. 
20 POLLAK 2006. 
21 LANG et. al. 2010. 
22 OTTOMÁNYI 2007. 
23 BASTICZ 2008. 
24 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2007; PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2010; PÁSZTÓKAI-Szeőke 2011; PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012. 
25 GÖMÖRI 2000. 
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2. A Pannonia területéről előkerült vastárgyak bemutatása a 

felhasználási terület szerint 

2.1. A fémmegmunkálás során alkalmazott szerszámok 

2.1.1. Üllők, üllőbetétek és szögfejezők (UL 1-21, 163-164. tábla) 

 A kovács legfontosabb eszközei közé tartozott – és 

tartozik ma is – az üllő, amelynek mérete, formája a 

megmunkálni kívánt tárgyakhoz igazodik. Bizonyos 

változatait nemcsak kovácsolás, hanem egyéb fémműves 

tevékenység során is használták. Kialakulására a 

vaskorban került sor és alapvető tulajdonságait tekintve 

keveset változott az idők folyamán, ezért pusztán formai 

sajátságok alapján nem lehet keltezni őket. A két 

legfontosabb típus a blokk vagy tömb alakú és a szarvval 

ellátott típus volt, egyes részleteikben és méretük 

tekintetében ezen belül is többfélék lehettek.26 Az antik 

írott források nem tettek különbséget a két típus között, 

mindkettőre az incus megnevezést használták.27 

A római korban használt tömb alakú üllőkre a 

felfelé enyhén szélesedő, csonka gúla alakú forma 

jellemző, alsó sarkait a tönkbe, esetleg talajra történő 

stabilabb felállítás érdekében gyakran enyhén 

kihegyesedőre alakították. Felső felületét a nagy igénybevétel miatt acélozták, enyhén 

domborúra formálták. A lekerekített éleknek, az üllő felületén hagyott bevágásoknak és 

lyuknak – amelybe az üllőbetétet lehetett elhelyezni – szerepük volt a munkadarab 

kialakításában, például hajlításában vagy vágásában. Az üllő tömege rendszerint 15-20 szorosa 

kellett, hogy legyen a hozzá tartozó kalapácsénak.28 Számos kisebb méretű példány is 

használatban lehetett, mint a Magdalensbergről előkerült darabok, amelyek súlya mindössze 

600-900 g volt.29 Ugyanakkor a nagyobb tömegű üllőkhöz két-három vasbuca 

                                                           
26 PLEINER 2006, 93skk; GABLER 2009, 50sk. 
27 BLÜMNER II, 188skk, DAREMBERG/SAGLIO III, 1, 460sk. 
28 MUTZ 1976, 24; GAITZSCH 1978, 16. 
29 DOLENZ 1998, 164, Pl. 15, W15-16. 

1. ábra: Cibelarius mester sírköve (PLEINER 

2006 nyomán) 
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összekovácsolására volt szükség. Ilyen típusú üllőt számos római kori lelőhelyről így Augstból, 

Eininigből és Heidenburg bei Kreimbachból ismerünk.30 A római kori ábrázolások többségén 

szintén ezt az üllőformát láthatjuk. Cibelarius kovácsmester Sens-ból előkerült sírkövén jól 

megfigyelhető volt az üllő és a mellette álló mester, aki jobbjában egy kisebb kalapácsot tartott 

(1. ábra). Az üllőn a szögek készítésére vagy üllőbetét rögzítésére szolgáló lyukat szintén 

megjelenítette a szobrász.31 A sarkain kihegyesedő, kissé ívelt alsó résszel ellátott példány 

látható egy Aquileiából származó, a kovácsműhelyt működés közben bemutató reliefen (2. 

ábra).32 A Pannonia területén állított sírkövek némelyikén szintén ábrázoltak fémművességhez 

kapcsolható szerszámokat, így néhány esetben üllőt is. Egy Vösendorfban felszínre került, 

alacsony technikai színvonalon faragott kőemléken, az alsó sarkain kihegyesedő üllő és az arra 

egy kalapáccsal ráverő, aránytalan méretű és elnagyolt személy alakja látható. A felirat 

tanúsága szerint az elhunyt illető, - talán maga a kovácsmester – felszabadított rabszolga lehetett 

és Amandusnak hívták (4. ábra).33 Ezt az üllőformát egy szentendrei34 és egy gerulatai 

                                                           
30 MUTZ 1976, 24sk, Abb. 20; GAITZSCH 1978, 16; KELLNER 1978 
31 ESPÉRANDIEU IV, 12sk, 2761. 
32 ZIMMER 1982, 186sk, Nr. 122. 
33 CSIR Österreich Band 1, 1, 1967, 29, Kat. 37, Taf. 37. 
34 KUZSINSZKY 1900, 61sk; NAGY 1922, 45, 1. ábra. 

2. ábra: Kovács- vagy fémműves műhely ábrázolása egy Aquileiából származó reliefen (forrás: www.flickr.com) 
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sírkövön35 is meg lehet figyelni, mindkét esetben további 

kovácsszerszámokkal, fogóval, illetve fogóval és 

kalapáccsal együtt jelenítették meg (5-6. ábra). Az 

Aquincumban talált sírrelief további érdekessége, hogy 

azon az elhunyt felesége bennszülött viseletben látható.  

Már a római kor folyamán megjelentek az egyik, de 

leginkább mindkét oldalukon szarvszerűen nyújtott 

üllők.36 A szarv lehetett szögletes, kúp alakú, enyhén lefelé 

vagy felfelé ívelt, attól függően, hogy milyen 

munkafolyamat elvégzésére szolgált. Elsősorban lemezek 

és rudak hajlítására, és megformálására voltak alkalmasak. 

Ezeket az üllőket általában egy szarvval készítették, ilyen 

példány például Manchingból vagy a Magdalensbergről 

került elő.37 Hasonló típus ábrázolását lehetett egy Poetovióból napvilágot látott síremléken 

megfigyelni (3. ábra).38 A szarvas üllők másik csoportjába tartoztak azok a példányok, 

amelyeknél a rendszerint eltérő kidolgozású szarvak a vékonyabb középső szár két oldalán 

helyezkedtek el. Ezeknél a felső felület keskenyebb volt, így nagyméretű tárgyak készítésére 

                                                           
35 PICHLEROVÁ 1984-85, Obr. II. 
36 MANNING 1985, 3sk, Fig. 2,1; DUVAUCHELLE 2005, 17skk, Fig. 5; PLEINER 2006, 93sk, Fig. 45. 
37 JACOBI 1974, 12sk, Abb. 3, Taf. 4, Nr. 21-23; DOLENZ 1998, 163sk, Taf. 52, W20. 
38 GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 38. 

3. ábra: Ammandus sírköve Völlersdorfból 

(CSIR Öst. Bd. 1. nyomán) 

4. ábra: Síremlék kovácseszközök ábrázolásával Poetovióból (A szerző felvétele) 
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nem volt alkalmas. Ugyanakkor könnyebb volt, ezért egy vándorló – elsősorban javításokat 

vállaló – kovács vagy fémműves szerszámaként ideális lehetett. 

Ezek mellett léteztek még kisebb, általában szintén könnyebb és egyszerűbb kialakítású, 

hordozhatóüllők, amelyek általában javításra, vagy egy-egy speciális – nem feltétlenül 

kovácsmesterséghez tartozó – feladatra szolgáltak.39 Ilyenek például az acélból készített kaszák 

élezésére használt változatok, amelyek a Római Birodalom nyugati területeiről jól ismertek,40 

de Pannoniából - ahogy maga a kaszatípus is – lényegében teljesen hiányoznak. Egyéb 

fémműves tevékenységhez, lemezből készült tárgyak készítéséhez és javításához, illetve akár 

cipészmesterséghez lehetett használatos az az üllőforma, amely egy hosszabb, vékony szárral 

és a tetején lekerekített, vagy csepp alakú felülettel rendelkezett.41 A típus egyes példányainak 

cipész eszközök közé történő sorolását egy Reims-ből származó relief is alátámasztja, amelyen 

egy munkapadba illesztve látható (7. ábra).42 

A benne található nagy mennyiségű és minőségű vas miatt az üllő igen értékesnek 

számított, részben ezért sem túl gyakori a régészeti leletek között. Pannonia területéről összesen 

                                                           
39 PLEINER 2006, 95skk, Fig. 46. 
40 HÜBENER 1973, 48, Taf. 19, 9-10; REES 1979, 480skk, Fig. 249-250; MÜLLER 1982, 499; DUVAUCHELLE 2005, 

18, Fig. 5, 8, PLEINER 2006, Fig. 46, 2. 
41 JACOBI 1974, 13; PIETSCH 1983, 55, Taf. 19, Nr. 441-445; DUVAUCHELLE 2005, 18, Fig. 5, 9; PLEINER 2006, 

Fig. 46, 3. 
42 ESPÉRANDIEU V, 3685. 

5. ábra: Szentendréről származó sírkő üllővel és 

fogóval (NAGY 1922 nyomán) 

6. ábra: Sírkő Gerulatáról kovácsszerszámok ábrázolásával 
(PICHLEROVÁ 1984-85 nyomán) 



18 
 

öt darab, változó méretű, de tömb alakú üllő került 

elő (UL 1-5). A Wartmannstettenből származó 

példány volt a legkisebb (16,2×10,1×8,5), 

feltehetőleg javítási munkákra szolgált, mivel 

nagyobb vastárgyak, például ekék vagy 

csoroszlyák kikovácsolására nem alkalmas (UL 5). 

A fennmaradó négy példány mérete között szintén 

jelentős eltérések vannak. A Kesztölc-

Tatárszállásról (UL 1) és az Eszteregnye-Ojtó-

dűlőből (UL 2) előkerült példányok nagysága közel 

áll egymáshoz, utóbbi mégis majd háromszor 

nehezebb (12,6 kg és 35 kg). A kesztölci üllő egy 

villagazdaságban tevékenykedő műhely 

felszereléséhez tartozhatott. Az eszteregnyei darab 

egy munkagödörből került elő, amelyet könnyű 

tető fedett le, bár a gödörhöz kapcsolódóan nem említettek nagyobb mennyiségű vassalakot, 

vagy tűzhelyre utaló nyomot, mégis elképzelhető, hogy ebben az esetben a késő római falusias 

település kovácsműhelyéről van szó.43 A mannersdorfi első depóból származó üllő 62,4 kg-ot 

nyom, eredeti tömege nagyobb lehetett, hiszen az egyik sarka – feltehetőleg az eredetileg külön 

kovácsolt rész – leszakadt róla (UL 4). Ez a depólelet, ahogy erre később még kitérek, egy 

kovácsmester alapvető szerszámainak mindegyikét tartalmazza.44 A Keszthely-Fenékpusztán 

talált üllő a legnehezebb (82 kg) az itt bemutatott leletek közül (UL 3). Ez a példány öt darab 

úgynevezett ékelt vasbucával együtt, egy Kr. u. 4. század végi - 5. század eleji gödör 

betöltéséből került elő.45 

A szarvas üllőket két példány képviseli Pannonia római kori szerszámleletei között (UL 

6-7). A Tatabánya-Felső-rét-földön talált depólelet részét képező példány szára egyszerű, 

négyszögletes átmetszetű, felül keskeny, egyik oldalon kerek átmetszetű, kihegyesedő, másikon 

négyszögletes szarvval rendelkezik (UL 6). Az együttes, amelyet egy villagazdaság közelében 

rejthettek el számos további kovácseszközt tartalmazott, így ebben az esetben szintén egy 

műhely felszerelési tárgyaival van dolgunk. Mannersdorfból a nagyméretű, tömbüllővel együtt, 

                                                           
43 BASTICZ 2008, 169, 2. kép 3-4. 
44 POLLAK 2006, 16skk. 
45 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 108sk, E/1970/095. Sági K. ezt a lelet együttest, tévesen, Avitus császár Kr. u. 455-

ben lezajlott hadjáratával hozta összefüggésbe és az erőd területére átmenetileg visszatért római hadsereg 

utánpótlásaként értelmezte: SÁGI 1979, 113skk. 

7. ábra: Hosszú szárú üllő (?) cipészmester eszközeként 

Reims-ből (Espérandieu V. nyomán) 
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egy szarvas üllő került elő (UL 7) amely a tatabányai darab méretével és kialakításával szinte 

teljesen megegyezik. Szárát egy fatönkbe vagy nagyobb kőbe előre kifaragott, megfelelő 

méretű mélyedésbe süllyeszthették. Ezen a példányon az üllőbetét számára 1,6 cm-es lyukat 

alakítottak ki. A két eltérő típusba sorolható üllő ugyanannak a műhelynek a felszereléséhez 

tartozhatott. Minden bizonnyal egymást kiegészítő munkafolyamatokban használhatták azokat. 

Ennek a szárnyas üllőtípusnak például a Magdalensbergről ismert párhuzama.46 

A lemezek megmunkálásához, esetleg cipészmesterséghez kapcsolódó könnyű üllőket 

három példány képviseli a tárgyalt leletek között (UL 8-10). Mindháromra jellemző a hosszú, 

négyszögletes átmetszetű szár, amely megkönnyítendő a leszúrást, a végén kihegyesedik. A 

munkafelületük az egyik oldalon kicsúcsosodik, a másikon lekerekített, csepp alakot formál. 

Az Epölről származó példány (UL 8) szintén egy depólelet részét képezte, amely vegyes 

összetételű volt, de fémműves tevékenységre utaló leleteket is magába foglalt (például: 

kalapács – K 3).47 A másik két példány Tácról került elő (UL 9-10), munkafelületüket a szárból 

kiugró lemezzel támasztották alá. Ez a megerősítés fémműves eszköz esetében indokoltabb, 

mint bőrmegmunkálásnál, ezért azokat egy ötvös műhely felszerelésének tarthatjuk. A típus 

párhuzamai jól ismertek a Római Birodalom területéről.48 

Az üllők némelyikén elhelyezett lyukakba változatos formájú, egy-egy munkadarab 

kidolgozását segítő üllőbetéteket lehet illeszteni.49 Ezek a szerszámok könnyen 

összetéveszthetőek a lyukasztókkal, kisebb vésőkkel, ezért a Pannoniából származó 

példányoknál sem zárható ki, hogy eredetileg más feladatra használták azokat (UL 12-19). A 

mannersdorfi második depóleletből ismert példányt M. Pollak eredetileg árként határozta meg 

(UL 16).50 A kovácsszerszámok nem ebből az együttesből származtak, ennek ellenére 

feltételezhető, hogy ez a tárgy eredetileg üllőbetét lehetett. A szóban forgó példányok többsége 

négyzetes testtel rendelkezik, amelyhez egy kihegyesedő szár csatlakozik (UL 12-17). A 

Dunaújvárosból előkerült darab homorú felső felületének köszönhetően hengeres átmetszetű 

rudak készítésére szolgálhatott (UL 19). A Dunakömlődről származó, az egyik oldalán 

lekerekített, másikon kihegyesedő példányt csak a publikáció alapján ismerem, amelyben 

formavasként határozták meg (UL 18).51 Eredetileg talán szintén üllőbetét lehetett. A 

                                                           
46 DOLENZ 1998, 164, Taf. 51, W14. 
47 SZABÓ 2004, 69. Meg kell jegyezni, hogy a szerző egy másik tárgyat is üllőként határozott meg (SZABÓ 2004, 

63, V. tábla 3), azonban véleményem szerint az inkább egy kőfaragó véső lehetett (KV 33). 
48 GLODARIU 1970, Fig. 15, 4; NOLL 1980, 109, Taf. 46, Nr. 96; GAITZSCH 1980, Taf. 58, 288; PIETSCH 1983, 55, 

Anm. 572, Taf. 19, Nr. 441-444. 
49 PIETSCH 1983, 55. 
50 POLLAK 2006, 25. 
51 SZABÓ 2010, 40. 
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kővágószőlősi villagazdaság leleteinek felsorolásában szerepel egy üllő, amelyről kép nem 

készült és a disszertáció részeként sem tudtam megvizsgálni (UL 11). Méretei és a megadott 

leírás alapján ez a kérdéses vastárgy inkább félkész vasrúd lehetett. 

Az üllőkhöz kapcsolódóan említést kell tenni néhány szerszámról, amelyeket a 

kovácsok szögek gyártása során használtak (UL 20-22).52 A Dombóváron előkerült depólelet 

közelében végzett leletgyűjtés során egy szinte teljesen ép darab került elő (UL 20). Ezen 

összesen tizenegy különböző méretű szöget lehetett készíteni. A mannersdorfi első depóból egy 

nagyon hasonló szögfejező töredéke látott napvilágot (UL 21), amelyet egy kisebb, két végén 

átlyukasztott változat egészített ki. Hasonló szerszám a Tittmoningban kiásott kovácseszköz-

leletben szintén megtalálható.53 

Az üllők, illetve üllőbetétek előkerülési körülményeiről részlegesen már volt szó. A 

fémmegmunkálás főbb szerszámaihoz hasonlóan meghatározó részük depóleletek részeként 

került elő (8. ábra). A depóleletek mindegyike falusias településhez vagy villagazdasághoz volt 

kapcsolható, így nem meglepő, hogy az üllők többsége Pannonia belső területeiről látott 

napvilágot (13. ábra). 

 

                                                           
52 PLEINER 2006, 97sk, Fig. 49. 
53 KELLER 1980, Abb. 19, 1, 5. 
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8. ábra: A főbb kovácseszközök megoszlása az egyes lelőhelytípusok függvényében. 
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2.1.2. Fogók (FG 1-28, 65-67. tábla) 

 Az üllőkhöz hasonlóan a kovácsmesterség meghatározó és emblematikus szerszámai a 

fogók.54 Emellett minden olyan mesterségnél és munkafolyamatnál szerepe volt ennek a 

szerszámtípusnak, ahol felhevített tárgyat kellett mozgatni, így a nemesfémek olvasztása és 

öntése folyamán az öntőtégelyeknél, de egyes változatok a tímárok és esztergályosok 

szerszámai között is megtalálhatóak voltak.55 A latin forrásokban három kifejezés, a forceps, a 

forpex és a forfex egyaránt megtalálható volt, de a különböző változatokat nem lehetett az egyes 

kifejezésekkel azonosítani.56 Egyedül Isidorus tett különbséget a három megnevezés között, aki 

a forcepset kovácsfogó, a forpexet borbély olló, míg a forfexet szabó olló értelemben 

használta.57 A fogó – hasonlóan az üllőhöz – gyakran ábrázolt szerszám volt a római 

szobrászatban és festészetben egyaránt. Egyrészt a Vulcanus, illetve Héphaisztosz állandó 

attribútumai közé tartozott, másrészt a halandó 

kovácsmesterek síremlékein szintén gyakran jelenítették 

meg.58 Az egyik leghíresebb Vulcanus ábrázolás a hausen 

an der zaberni oszlopon látható, ahol a mester baljában, 

egy üllőre támasztott – a modern fogókhoz teljesen 

hasonló – szerszámot tart.59 A reliefes terra sigillata tálak 

díszítései között szintén előfordult a szóban forgó 

szerszámot tartó istenség.60 Galliából és Britanniából 

számos olyan síremlék látott napvilágot, amelyen az 

elhunyt kovácsmestert Vulcanushoz hasonlóan 

jelenítették meg.61 Ennek szépen kidolgozott példáját adja 

egy Sens-ból származó kőemlék (9. ábra).62 A már említett 

aquileiai reliefen ábrázolt kovács, illetve fémműves 

műhely felszerelési tárgyai között volt látható. A 

                                                           
54 MUTZ 1976, 28skk; GAITZSCH 1978, 18skk; GAITZSCH 1980, 220skk; PIETSCH 1983, 53sk; PLEINER 2006, 

81skk. 
55 GUILLAUMET 1998, 1skk; DUVAUCHELLE 2005, 22skk. 
56 GAITZSCH 1980, 220skk. Az eltérő kifejezések oka hangzásváltozás is lehet, nem szükségszerűen jelentettek 

másik szerszámot. 
57 Isidorus, Orig. 20.13.3. 
58 GAITZSCH 1980, 222skk; ZIMMER 1982, 185skk, Nr. 121-131; GABLER 2009, 47skk, 8-10. kép. 
59 GAITZSCH 1978, 30, Abb. 1. 
60 MUTZ 1976, 44, Abb. 39. 
61 GABLER 2009, 49, 11-13. kép: Beune (ESPÉRANDIEU IV, 2052), Autun (ESPÉRANDIEU IV, 2739), York 

(MCWHIRR 1982, 21, Pl. 13) 
62 ESPÉRANDIEU IV, 2769. 

9. ábra: Kovácsmester sírköve Sens-ból 

(PLEINER 2006 nyomán) 
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kovácsmester munka közben baljában a fogóval helyezte a munkadarabot az üllőre, emellett a 

műhely termékeit szimbolizálandó egy szinte kör alakú fejjel rendelkező fogót is ábrázoltak (2. 

ábra). A Pannoniában felállított, kovácsokhoz köthető sírköveken nem műhelyjelenet 

részeként, hanem általában a képmező alatti sávban helyezték el a fogót, a szentendrei 

példányon üllővel (5. ábra), míg a gerulatai (6. ábra) és a poetoviói sírkövön (3. ábra) 

kalapáccsal és üllővel együtt. A szóban forgó szerszámtípus néhány római fibula mintájául 

szolgált, amelyeken a fibula fejét a fogó feje, míg a kengyel és a tű a szerszám nyelének felelt 

meg.63 Ezek a források, illetve ábrázolások túlnyomó részben a mai fogókhoz hasonló, két 

egymást keresztező, szegeccsel rögzített ágból álló szerszámokra vonatkoznak. Azonban ezek 

mellett meg kell emlékeznünk egy másik – lényegesen kisebb szerepet játszó – fogótípusról, 

amelynél két, lapos szár, a végükön csipeszszerűen van összekapcsolva.64 Ennek a változatnak 

feltehetőleg volsellae volt a latin neve.65 

 A fogók funkciója szempontjából, mindenekelőtt a szájrész kialakításának és a szerszám 

méretének van szerepe. A legtöbb fogó két, szegeccsel rögzített ágból áll, amelyek lényegében 

emelőként funkcionálnak. Ennek megfelelően a száj és a nyél hosszúsága, illetve egymáshoz 

viszonyított aránya megadja, hogy mekkora erőt lehet a szerszámmal kifejteni.66 A száj formája 

alapján W. Gaitzsch három főbb csoportot különített el (10. ábra).67 Az elsőnél előre nyújtott, 

téglalap alakú, lapos felületben végződik, a másodiknál a száj oldalai egyszerű, négyszögletes 

felületben találkoznak, míg a harmadiknál a száj végződései oldal irányban is kiszélesednek, 

                                                           
63 GAITZSCH 1980, 224skk. 
64 PLEINER 2006, 81skk, Fig. 35-36. 
65 GAITZSCH 1980, 220sk. 
66 PIETSCH 1983, 53. 
67 GAITZSCH 1980, 225skk, Abb. 40. 

10. ábra: A fogók szájára jellemző formák (GAITZSCH 1980 nyomán) 
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esetleg ezek egyike lapátszerű, peremes kiképzést kapott. Ennél részletesebb, nemcsak a 

fémmegmunkálásban használatos fogókat alapul vevő felosztást J.-P. Guillaumet dolgozott ki, 

amelyben a száj kidolgozása és a fogó mérete egyaránt szerepet játszott (11. ábra).68 A 

hosszúság szerint általában rövidebb és hosszabb típusokat különböztettek meg a téma kutatói, 

és a két változat között hol 20 cm, hol 30 cm környékén húzták meg a határt.69 M. Pietsch a 

nagyobb fogók esetében a száj és a nyél arányát 1:3,5-ben állapította meg, míg a kisebb 

példányokra az 1:2-1:2,5 körüli értékek lehettek jellemzőek.70 A fogók nyelének végén gyakran 

fogazott, vagy kampósan hajlított tagot helyeztek el, amelynek köszönhetően a szerszám 

                                                           
68 GUILLAUMET 1998, 1skk, Tabl. I. 
69 PIETSCH 1983, 54 (30 cm); MANNING 1985, 6 skk (25 cm); GUILLAUMET 1998, 1skk, Tabl. I.(20 cm). 
70 PIETSCH 1983, 54. 

11. ábra: A fogók különböző csoportjai J. P. Guillaumet felosztása alapján (DUVAUCHELLE 2005 nyomán) 
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szárait, így az azzal tartott munkadarabot adott állásban rögzíteni lehetett. Ez megkönnyítette a 

kovács munkáját, hiszen nem kellett folyamatosan nagy erőt kifejtenie.71 

 Ez a szerszámtípus már a kora vaskorban megjelent és aligha meglepő, hogy a magas 

színvonalú kovácstermékeket előállító vaskorban már széles körben elterjedt volt.72 

Ugyanakkor formai szempontok alapján biztosan szinte lehetetlen keltezni ezt a tárgytípust, 

hiszen kialakítása lényegében napjainkig alig változott. M. Pietsch a kronológiára vonatkozóan 

tett néhány megfigyelést. Ezek alapján a vaskorban használt darabokra a test szegecs körüli 

kiszélesedése kevésbé volt jellemző, míg ugyanez a római darabok esetében gyakoribb volt. 

Szintén a római kori fogók sajátossága, hogy jobbos kialakításúak, ami ebben az esetben azt 

jelenti, hogy a szegecselésnél felül lévő szárhoz tartozó szájrész helyezkedik el a jobb oldalon. 

A vaskori és germán kultúrkörbe tartozó példányok esetében a száj a közepe alatt a 

legszélesebb, míg a római daraboknál általában a középső rész az, és alatta a száj tagoltabb 

formát mutat.73 

 A Pannonia területén előkerült antik eredetű fogók (FG 1-28) kialakítása alig 

különbözik a fémmegmunkálás újkorig használt hasonló tárgyaitól, emiatt az ismeretlen 

lelőhelyű példányok római korra történő keltezése sem mindig bizonyos. A Hajmáskér-

Seghegyen található villagazdaságból egy csipeszhez hasonló formájú fogó került elő, amely 

részben hiányos, illetve egyik szárát javították (FG 1). Noha hasonló típus – mint láthattuk – 

Héphaisztosz ábrázolásokon is megfigyelhető,74 mérete miatt kérdéses, hogy a szóban forgó 

példányt a villa kovácsműhelyében használták. Hasonló fogó például a seltzi depóleletből 

került felszínre.75 

A hagyományos formájú fogók egy része szintén túlságosan rövid ahhoz, hogy egy izzó 

fémdarabot biztonságosan tartani lehessen velük. Kisméretű változat töredéke került elő 

Nagytétényből (FG 11), amelynek a szája négyzetes felületben végződik (Gaitzsch Typ B). 

Hasonló szájkialakítással rendelkezik két Carnuntumból napvilágot látott példány, amelyeken 

az egyik nyél visszahajlított végébe fogazott rögzítőt akasztottak (FG 4-5). A W. Gaitzsch által 

meghatározott „A” típus nyújtott, lapos szájkialakításával több 30 cm alatti hosszúságú fogó 

esetében találkozhatunk (FG 3, 7). Egy Igalról (FG 8) és egy Carnuntumból (FG 9) származó – 

bizonytalan kontextusú – példányon a száj csípőfogóra jellemző kialakítással rendelkezik. 

                                                           
71 GAITZSCH 230skk, Abb. 41; PLEINER 2006, 84skk, Fig. 37, 3, 8. 
72 MISKE 1907, Taf. 52, 15; JACOBI 1974, 8skk, Nr. 9-20; GUILLAUMET 1996, 91; MÖLDERS 2010, 47skk, Pl. 52, 

Nr. 17-26 
73 PIETSCH 1983, 54, Abb. 26. 
74 PLEINER 2006, 86, Fig. 36. 
75 GAITZSCH 1980, 237; OHLHAVER 1939, 67skk. 
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Egyszerű, általánosan használható, egyenes, lapos szájjal ellátott fogó Gomolaváról (FG 12) és 

az MNM római kori gyűjteményének ismeretlen lelőhelyű tárgyai (FG 10) közül ismert. A 

Tatabánya-Felső-rét-földről származó depóleletből egy erősen hiányos példány került elő (FG 

2). 

 A nagyméretű példányok (FG 6, 13-28) között a száj kialakításának szempontjából négy 

csoportot lehetett elkülöníteni. A W. Gaitzsch által meghatározott mindhárom típus 

megtalálható, amelyet egy további forma egészít ki. Az „A” és „B” változat szájkialakításáról 

fentebb már esett szó (10. ábra). Előbbi csoportba tartozik a szóban forgó fogók túlnyomó része 

(FG 6, 13-16, 18-21), míg utóbbit egyetlen példány képviseli (FG 17). A nagyméretű fogók 

speciális csoportjába tartoztak azok a darabok, amelyeknél a száj egyik oldala kiszélesedő, 

peremes formájú, míg másik oldala lapos kialakítással rendelkezik (Gaitzsch Typ C). Ez a 

forma teljes mértékben a kovácsszerszámokra korlátozódik (FG 22-26), a keltáknál és Itáliában 

még nem volt ismert, feltehetőleg a dákok fémművességének hatására terjedt el a római 

provinciális leletek között.76 Ennek a megállapításnak ellentmond, hogy a típus egy példányát 

Sanzenóból ismerjük.77 Ez a kialakítás a megmunkált vasdarab stabilabb tartását teszi lehetővé, 

ugyanakkor a lapát alakú rész szélessége és lekerekítettsége befolyásolja, hogy milyen jellegű 

tárgyat lehet megfogni az adott szerszámmal. Egy Külsővatról szórványként beszolgáltatott 

példányon (FG 22) a száj egyik oldala szöghúzóhoz hasonló bevágásban végződik, amelynek 

talán a szögfejező eszközből történő szögeltávolítására alkalmazhattak. Ebben az esetben 

azonban nem lehet biztosan kijelenteni, hogy római kori szerszámról van szó. A típus fogóinak 

mindegyikénél a nyél két ága erősen közelít egymáshoz, akár részben össze is ér vagy keresztezi 

egymást. Ez a sajátosság elősegíthette a nyél összeszorítását használat közben. A többi fogóhoz 

képest ennél a típusnál gyakrabban alkalmaztak a nyél végén rögzítő tagot,78 azonban ennek, a 

Pannoniából előkerült példányok egyikén sincs nyoma. Az erősen összeszűkülő nyél talán épp 

ennek az elemnek a kiváltására szolgál. Hasonló fogó került elő például Augstból, a Daciából 

vagy Heidenburg bei Kreimbachból.79 

 További két fogóról kell még említést tenni, amelyek szája nyújtott és derékszögben 

oldalra kalapált végződésű (FG 27-28). M. Pollak a mannersdorfi példányt tégelyfogóként vagy 

szénfogóként határozta meg,80 amelynek egyetlen párhuzamaként az essenbachi depóleletben 

                                                           
76 GAITZSCH 1980, 230sk. 
77 NOTHDURFTER 1979, 38, Taf. 17, 280. 
78 GAITZSCH 1980, 231. 
79 MUTZ 1976, 30, Abb. 23; GLODARIU/IAROSLAVSCHI 1979, Abb. 15, 2-5, Abb. 16, 1-4, Abb. 17, 1-2; GAITZSCH 

1978, 37, Abb. 9, 1-2, 6. 
80 POLLAK 2006, 17, Abb. 22 rechts. 
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talált változatát említette.81 Ugyanakkor W. Gaitzsch részletesen írt a típusról, amely szerinte a 

római korban terjedt el és a kovácsok szerszámai közé sorolható.82 J.-P. Guillaumet a 

nagyméretű példányokat a kovácsmesterséghez sorolta, míg a 20 cm alatti daraboknál tételezte 

fel, hogy bronzöntés során használták.83 

 A Pannoniából ismert fogók többsége depóleletből került elő, amely mellett jelentős az 

ismeretlen kontextusból előkerült példányok aránya (8. ábra). Az üllők kapcsán már többször 

említett mannersdorfi első depó és a Tatabánya-Felső-rét-földön talált lelet együttes ennél a 

szerszámtípusnál is kiemelt szerepet játszott (13. ábra). Előbbi leletben összesen nyolc fogó 

volt (FG 18-21, 23-25, 27), amelyek között több különböző típus és méret változat figyelhető 

meg, amelyek feltehetőleg ugyanahhoz szerszámkészlethez tartozhattak. Utóbbi depóleletben 

                                                           
81 BATKE et al. 2004, 27, Abb. 4, 1. 
82 GAITZSCH 1980, 232sk, Abb. 40. (Winkelzangen) 
83 GUILLAUMET 1998, 4sk, Tabl. I. 
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három példány került elő, amelyek szintén egyazon mester szerszámai lehettek (FG 2, 17, 26). 

A villagazdaságokban működő műhelyekhez tartozhatott a Petőházáról (FG 16) és Örvényesről 

(FG 14) származó fogó. Mindkét lelőhely esetében további szerszámok és feltárási adatok 

bizonyítják a kovácsműhely létezését.84 A falusias településen végzett fémműves 

tevékenységre utal a Dombóvár-Gunaras lelőhelyen talált fogó (FG 15), sőt ugyaninnen egy 

szögfejező is napvilágot látott (UL 20). 

 A disszertáció keretében vizsgált fogók hosszúsága alapján egy kisebb és egy nagyobb 

méretű csoportot lehet elkülöníteni (12. ábra). Ez jól összecseng a máshol már megfigyelt 

jellegzetességekkel, egész pontosan úgy tűnik, hogy a két méretkategória között a szóban forgó 

leletcsoporton belül a 30 cm jelentheti a határt. A nagyméretű fogók esetében a száj és a nyél 

hosszúságának aránya 1:3 és 1:5 között alakult, ami szintén megfelel az eddig tapasztalt 

sajátosságoknak. 

                                                           
84 A Petőházán feltárt kovácsműhelyhez lásd: GÖMÖRI 2000, 132skk; az örvényesi műhelyhez: SZENTLÉLEKY 

1959, 35; GÖMÖRI 2000, 131. 

13. ábra: A kalapácsok, fogók és üllők megoszlása Pannonia területén. 
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2.1.3. Kalapácsok (K 1-54, 85-90. tábla) 

 Az üllő és a fogó mellett a kovácsok harmadik 

meghatározó szerszáma a kalapács, amelyek a vastárgyak 

megmunkálásában formára alakításában játszhattak szerepet 

a római korban. Emellett a fémmegmunkálás más területén, 

így az ötvös tevékenység során szintén használtak 

kalapácsokat.85 Egyes példányokat minden bizonnyal más 

területen (kőbányászat, mozaikkészítés, sebészet) is 

alkalmazhattak, de a bemutatásra kerülő kalapácsok többsége 

minden bizonnyal a fémmegmunkálás szerszámaihoz 

tartozott. A többféle munkafolyamat elsősorban a kalapácsok 

változó méretében tükröződött vissza. Az antik forrásokban 

leggyakrabban említett malleus kifejezés mellett ritkábban 

előforduló marcus megnevezés eltérő méretű kalapácsokra 

vonatkozott. Ezek mellett elvétve a malleolus és a marculus változat fordult még elő.86 Az 

idősebb Pliniusnak köszönhetően tudjuk, hogy a nyél (manubrium) készítéséhez a különböző 

kalapácsok esetében milyen fajta fát használtak,87 emellett a kalapács fejének acélozásáról 

szintén említést tett.88 A rézművesség során használt trébelő kalapácsra ugyancsak a malleus 

megnevezést használta,89 ahogy Petronius a bronzedények készítése kapcsán alkalmazta 

ugyanezt a kifejezést.90 Celsus a sebészeti beavatkozások során igénybe vett eszközök között 

említette meg ezt a szerszámtípust.91 A középkori adatokat, amelyek jelentős részben az antik 

viszonyokat tükrözték vissza, Theophilus Presbyter örökítette meg, aki többféle méretű és 

kialakítású kalapácstípust írt le.92 A már említett ábrázolásokon – az üllő és a fogó mellett – 

rendszerint kalapácsok is megfigyelhetőek voltak. A Vulcanus ábrázolásokon éppúgy, mint a 

földi kovácsmesterek síremlékein elhelyezett jeleneteken.93 Ezeket a kalapácsokat, ahogy 

Vulcanus egy Augstból származó bronzszobrán látható, egy kézzel tartják (14. ábra),94 tehát 

                                                           
85 MUTZ 1976, 26skk; GAITZSCH 1978, 16skk; GAITZSCH 1980, 72skk; PIETSCH 1983, 21skk; MANNING 1985, 

5sk; DUVAUCHELLE 2005, 21sk; GABLER 2009, 51. 
86 BLÜMNER II, 194skk; GAITZSCH 1980, 72skk 
87 Plinius, Nat. Hist. 16.230. 
88 Plinius, Nat. Hist. 34.144. 
89 Plinius, Nat. Hist. 34.94. 
90 Petronius 51.4. 
91 Celsus, 6.7.9 és 8.3.29. 
92 Theophilus, III, 6. 
93 GAITZSCH 1980, 74skk; ZIMMER 1982, 128skk, Nr. 115, 121, 128-129. 
94 MUTZ 1976, 47. 

14. ábra Vulcanus szobor Augstból 

(MUTZ 1976 nyomán) 
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könnyebb változatokról volt szó. A Pannonia területéről származó ábrázolások közül a 

vösendorfi sírkő elnagyolt jelenetén a mester munka közben, kalapáccsal az üllőre ráütve 

látható (4. ábra). Egy Aquincumból előkerült sírkövön, a portrémezőben ábrázolt házaspár férfi 

tagjának jobb kezében egy kisméretű kalapács, baljában talán valamilyen munkadarab van (15. 

ábra). A mester feleségét bennszülött viseletben jelenítették meg.95 Az üllők és fogók kapcsán 

már idézett gerulatai (6. ábra) és a poetoviói (3. ábra) emlékeken a képmező alatti sávban csak 

magukat a szerszámokat ábrázolták. Az írott és képi források alapján egyértelmű, hogy többféle 

kalapáccsal kell számolni a római korban, azonban ezeket nem mindig lehet a tárgyi leleteknek 

megfeleltetni. 

 A vasművesség széles körben történt elterjedésével együtt ezek a kalapácstípusok a 

vaskorban kifejlődtek és számos lelőhelyen megtalálhatóak voltak.96 Formai alapon ezt a 

szerszámokat szinte lehetetlen keltezni, hiszen a kialakításuk nagyon egyszerű, számos korszak 

tekintetében alig térnek el egymástól. Az változó méretből fakadó különbségekre már történt 

utalás. A kovácskalapácsokat napjainkban két nagy csoportra szokás osztani: a 2500 g alatti 

egykezes kalapácsokra és az ennél nehezebb kétkezes (ráverő) változatokra.97 Ez a kettős 

felosztás a régészeti korú példányok feldolgozásában is elfogadott.98 Ettől eltérőek lehetnek a 

nemesfém tárgyak készítéséhez használt változatok. A modern ötvös kalapácsok között számos 

speciális változat található, amelyek tömege 100-2000 g 

között alakul, ezen belül a cizellőr változatok 4-7 cm 

hosszúak és 100-200 g tömegűek.99 A méretek mellett a 

szóban forgó szerszámtípus meghatározásának fontos 

szempontjai a nyél két oldalán elhelyezett munkafelület, más 

néven talp és az él kialakítása, a test magassága és a nyéllyuk 

körüli rész formája, továbbá a használatból fakadó 

elváltozások, a peremek anyagának kitüremkedése.100 Ezek a 

tulajdonságok számos különböző kalapácstípus 

megkülönböztetését tették lehetővé. A szerszámokat 

                                                           
95 KUZSINSZKY 1897, 155, Kat. 90. 
96 MISKE 1907, Taf. 52, 11, 13-14; JACOBI 1974, 5skk, Taf. 1, Nr. 1-8; NOTHDURFTER 1979, 36sk, Taf. 15, Nr. 

259-265; GUILLAUMET 1996, 86skk; DOLENZ 1998, 159skk, Taf. 49, W1-7; MÖLDERS 2010, 36skk, Taf. 50, Nr. 

1-7. 
97 KISS 1951, 106. 
98 MANNING 1985, 5. 
99 FARKAS 2000, 210skk. 
100 GAITZSCH 1980, 76skk; PIETSCH 1983, 22. 

15. ábra: Kovácsmester (?) sírköve 

Aquincumból (KUZSINSZKY 1897 nyomán) 
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egyrészt közvetlenül, vagy indirekt módon egy másik eszköz közbeiktatásával használhatták a 

munkadarab alakítására. 

 A Pannonia területéről származó 54 példány a méret és a kidolgozás tekintetében 

egyaránt nagy változatosságot mutat (K 1-54). Mérettől függetlenül megtalálhatóak azok a 

kalapácsok, amelyeknél a nyél mindkét oldalán négyszögletes munkafelületben végződő rész 

helyezkedik el. Ezek közül a nagyméretű darabok a kovácsolás nehezebb munkafolyamataiban 

kaphattak szerepet, de nem kizárt, hogy egyes változatai a kőbányászatban voltak használatosak 

(K 42-53). Jellemzően két kézzel forgatták őket, ezért a velük végzett munkához már biztosan 

segédre vagy segédekre volt szükség. Az elvégzendő feladattól függően a munkafelületek 

lehetnek négyzetesek (K 48-50), fekvő (K 42-47), vagy álló téglalap alakúak (K 51, 53), de 

közös jellemzőjük, hogy a nagy erőhatások miatt a peremük mindegyik esetben kitüremkedett. 

A nyéllyuk általában ovális, a test körülötte változó mértékben, ívelten kiszélesedik. A 

Wartmannstettenből előkerült példányok közül kettő egyenletes szélességű (K 48-49). A 

kisméretű példányoknál hasonló kialakítás kevesebb alkalommal figyelhető meg (K 4-5), 

amelyek feltehetőleg ötvös trébelő kalapácsok lehettek. Ezek egyike ismeretlen lelőhelyről 

került elő (K 5), ezért kora bizonytalan. Míg a másik Szob-Hidegrétről származik (K 4), 

ahonnan további, talán ötvösmesterséghez kapcsolódó szerszámok is napvilágot láttak (PL 57-

59). 

 A kalapácsok másik nagy csoportját azok a darabok alkotják, amelyeknél a nyél egyik 

oldalán négyszögletes munkafelület, a másikon lapított, sokszor enyhén kiszélesedő él 

található. Ezen belül méretben és kialakításban szintén nagy változatosság tapasztalható. A 

kisebb és nagyobb méretű példányokra ezek esetében is jellemző, hogy a nyéllyuk körül ívesen 

kiszélesednek, némelyik kalapácson ugyanez egészen szögletes formában történik (K 25-37). 

Ugyanakkor van, amelyiknél egyáltalán nincs (K 7-10, 21), vagy csak nagyon kismértékű ez a 

kiszélesedés (K 1, 22-24). A kisebb példányok némelyike egészen keskeny (K 3, 7, 17-18, 30-

31, 35), ezek feltehetőleg finom kovácsolásra, esetleg ötvösmunkákra lehettek alkalmasak. A 

munkafelület általában lapos, négyszögletes kialakítású, aminek pereme ennél a típusnál is 

gyakran mutatott a használatból fakadó sérüléseket. Egy Aquincumból származó példányon 

nem egyenesre, hanem enyhén homorúra dolgozták ki ezt a részt (K 24), amely így íves felület 

kialakítására lehetett alkalmas. Egy Poetovióból előkerült – feltehetőleg ötvös – kalapács nyele 

teljesen vasból készült (K 2), ugyanez figyelhető meg egy ismeretlen lelőhelyről származó 

darab esetében is (K 27). Szintén vasból készült nyéllel ellátott példány került elő a veterai 
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táborból.101 A kalapácsok egy része tehát bizonyosan vas nyéllel készült, de Pannoniából, a 

somogyszobi depóleletből ismert olyan példány, amelynél a köpű belsejében a fából készült 

nyél maradványai figyelhetőek meg (K 21). Az anyaggyűjtés során néhány egyedi kialakítású 

példány került felszínre, mint például egy az átlagosnál rövidebb, ugyanakkor szélesebb darab, 

amely Aquincumból, de bizonytalan kontextusból származik (K 10). Intercisa katonai 

vicusának feltárása során egy rövid fokkal, aránylag nagyméretű nyéllyukkal rendelkező 

kalapács látott napvilágot, amelynek jelenleg nem ismerem egyetlen párhuzamát sem (K 13). 

 A Pannoniából előkerült kalapácsok jelentős hányada vagy depólelet részeként, vagy 

szórványleletként került felszínre (8. ábra). A mannersdorfi első depó összesen kilenc (K 19, 

38-41, 47, 51-53), a Tatabánya-Felső-rét-földiből hét (K 30-34, 44-45) példány került elő. 

Előbbiek feltehetőleg egy falusias településen, utóbbiak egy villagazdaságban működő 

kovácsműhely felszerelési tárgyaihoz tartozhattak. Az ezekben folyó munka összetettségéről 

árulkodik, hogy mindkét esetben többféle méretű (16. ábra), és kialakítású, egymást kiegészítő 

kalapácsok sorozata kapott helyet. A két készlet nem teljesen azonos szerkezetű. A tatabányai 

leletben több kisebb tömegű példány volt, és hiányoznak az igazán nehéz, 3000 g fölötti 

változatok; addig a mannersdorfi leletben a súlyosabb kalapácsok voltak többségben. Az 

örvényesi villagazdaságból két, szintén eltérő nagyságú, azonos készlethez tartozó példány 

ismert (K 35-36). A Cserdinél végzett terepi kutatások során, fémkeresővel egy nagyméretű 

kalapács (K 46), míg a villa egyik épületében egy félkész vasrúd került elő,102 amely a 

kovácsműhely alapanyaga lehetett. Petőháza-Lésalja-dűlőben a magából a műhelyből került elő 

egy kisméretű kalapács (K 17), amely vagy az ott dolgozó mester eszköze, vagy esetleg egyik 

                                                           
101 GAITZSCH 1978, Abb. 6. 
102 Szabó Máté szíves szóbeli közlése alapján. 
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terméke lehetett. A Dombóvár-Gunarasról származó példány (K 37) a szétszántott depóhoz 

tartozhatott, és szögletesen kiugró oldalával, lekerekített éleivel ez az egyik legszebben 

kidolgozott kalapács a római kori Pannonia területéről. Az említett lelőhelyek a tárgyalt 

provincia belső részén helyezkednek el, a kalapácsok ezeken üllővel vagy fogóval, esetleg 

mindkettővel együtt kerültek felszínre (13. ábra). A Budaörsön feltárt Vicus Teuto leletei között 

található kisméretű kalapács (K 1), feltehetőleg ötvös eszköz lehetett, amit alátámaszt, hogy 

ehhez a mesterséghez kapcsolható további szerszámok ismertek erről a lelőhelyről (PL 38-40). 

Az epöli depóleletből származó töredékes kalapács (K 3) hasonló értelmezését pedig a vele 

együtt napvilágot látott üllő teszi indokolttá (UL 8). 

 A kalapácsok méretének fontosságáról, a velük végzett tevékenységet meghatározó 

voltáról már esett szó. A Pannoniából előkerült példányok hosszúsága és tömege a következők 

szerint alakul (16. ábra). A 15 cm-nél rövidebb példányok túlnyomó része 200 g-nál könnyebb, 

ami többé-kevésbé a modern ötvös kalapácsok kapcsán fentebb említett értékeknek felel meg. 

A 15-20 cm közötti darabok többféle funkcióval rendelkezhettek, többségük 1000 g alatti, 

némelyik eléri vagy meghaladja a 3000 g-ot. Ezek bizonyosan kovácseszközök voltak. A 20 

cm fölötti hosszúságnál egy 1000 g körüli, egy 2000 g környéki és egy 4000 g körüli, illetve 

azt meghaladó csoport rajzolódik ki. 

2.1.4. Egyéb kovácsszerszámok (VG 1-13, 167. tábla) 

 A jellegzetes, antik ábrázolásokon 

számtalanszor látható szerszámok, mint az üllő, 

kalapács és fogó mellett, a kovácsok még egyéb 

eszközöket is használtak, amelyek a 

munkadarab vágásában, lyukasztásában vagy 

felületének simításában segítettek (17-18. 

ábra).103 Ezeket a szerszámokat vagy nyéllel 

látták el, vagy a fogó segítségével helyezték a 

megfelelő helyre és a kovácskalapáccsal ráütve 

fejtették ki a kívánt erőhatást. A római korban 

sem az írott források, sem a számtalan 

kovácsjelenet nem szolgáltatott adatokat a 

szóban forgó szerszámok használatához. 

                                                           
103 DUVAUCHELLE 2005, 24sk; PLEINER 2006, 81, Fig. 34 és 90skk, Fig. 40-41. 

17. ábra: Vágó- és lyukasztóeszközök (PLEINER 2006 

nyomán) 
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 A Pannoniából szármaszó szerszámok 

közül 13 darabot soroltam ebbe a csoportba, 

amelyek formai szempontból vegyes képet 

mutatnak (VG 1-13). A nyeles eszközök közé 

négy szerszám tartozott (VG 1-4). A 

legjellegzetesebb ezek közül egy rátét, vagy 

simító kalapács, amely az egyes 

munkafolyamatok (például: nyújtás, hajlítás) 

során keletkezett egyenetlenségek, 

kitüremkedések eldolgozására szolgált (VG 4). Ez 

a példány a Petőháza-Lésalja-dűlőben talált 

villagazdaságból, a nyesés során került elő, de 

feltehetőleg az itt feltárt kovácsműhely 

felszerelési tárgyaihoz tartozott.104 Talán hasonló 

szerszám töredéke lehetett a Tatabánya-Felső-rét-földről származó depóleletből megismert 

nehéz vasdarab (VG 5). A nyeles vágóeszközök közé egy Szalafőről (VG 1), illetve egy 

Lussoniumból (VG 3) előkerült szerszámot lehet sorolni. Előbbi a halomsír, míg utóbbi a római 

tábor feltárása során került elő. A szalafői példány nyéllyuka korrodált, felső részének sérülése 

mutatja, hogy felülről ráütve használták. A publikáló kőműves kalapácsként határozta meg a 

dunakömlődi táborban talált példányt, ami valószínűleg helytelen.105 Ezen nyéllyuk a fok felé 

eltolva helyezkedik el, ami inkább a kovácseszközökre jellemző, míg egy kőműves szerszám 

esetében kiegyensúlyozatlanságot eredményezett volna. Keszthely-Fenékpusztáról egy 

kihegyesedő, gúla alakú fejben végződő szerszám került elő, amelynek pontos előkerülési 

körülményei nem ismertek (VG 2). A nagyméretű nyéllyuk és az enyhén lekerekített fok ellene 

szól a kovácseszközként történő értelmezésnek, ugyanakkor nincs igazán jó párhuzama a 

tárgyalt pannóniai leletek között. 

 A szerszámokon elhelyezett nyéllyukak kialakítására lyukasztókat, illetve tágítókat 

használtak (VG 6-12). Tatabánya-Felső-rét-földről három példány került elő, amelyek a 

különböző méretű lyukaknak megfelelően eltérő méretűek és lekerekített átmetszetűek (VG 9-

11). Az erős használatra utal, hogy a felső rész pereme mindegyiken kitüremkedett. Ezek a 

szerszámok jól illeszkednek a depóleletből már bemutatott kovácsszerszámok által alkotott 

sorba. Hasonló tágító a kovácseszközökben szintén bővelkedő mannersdorfi első depóleletből 

                                                           
104 GÖMÖRI 2000, 132sk. 
105 SZABÓ 2010, 40. 

18. ábra: Lyukasztó és tágító eszközök (PLEINER 2006 

nyomán) 
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szintén előkerült (VG 12). M. Pollack ezt a példányt félkész termékként határozta meg, amit 

nem lehet egyértelműen kizárni.106 Ugyanakkor a tatabányai lelettel nagyon hasonló összetételt 

mutató depóban kézenfekvő lenne egy hasonló tágító eszközt keresni. Hasonló lehetett a 

funkciója egy Aquincumból (VG 7), egy Petőházáról (VG 6) és egy Balácapusztáról (VG 8) 

előkerült szerszámnak. Végezetül említést kell tenni egy – szintén a tatabányai depólelethez 

tartozó – vastárgyról (VG 13), amely feltehetőleg egy mintadarab, esetleg félkész kalapács vagy 

csákány lehetett.107 

2.1.5. Fújtatók (FJ 1-4, 68. tábla) 

 A kovácsműhely elválaszthatatlan tartozéka a tűzhely, amelyen megmunkálni kívánt 

vasdarabot a megfelelő hőfokra hevítették. A folyamat hatékonyságát fújtató alkalmazásával 

növelhették, amely főként bőrből és fából készülhetett és a hőtől kőből vagy agyagból készített 

fal védte.108 Fújtatóval ellátott kovácstűzhely ábrázolása több római kori emlékről ismert, így 

az Aquileiából származó, fentebb többször említett sírrelief bal oldalán megfigyelhető volt (2. 

ábra). Egy Rómából származó faragott kőemléken szintén ábrázolták, ahogy a Domitilla 

katakomba sírtábla jelenetén a tűzhely fallal védett hátsó részénél helyezték el (19. ábra).109 A 

tűzhöz legközelebb eső alkatrész, a cső vasból történő készítésére eddig egyedül a 

Mannersdorfból előkerült darabok szolgálnak példaként (FJ 1-4). Az első (FJ 1-2) és a második 

(FJ 3-4) depóleletből egyaránt két, eltérő méretű vaslemezből hajlított csőszakasz került elő, 

                                                           
106 POLLAK 2006, 18. 
107 LÁSZLÓ 2011, 153. 
108 PLEINER 2006, 131sk 
109 MANNING 1976, Fig. 4; ZIMMER 1982, 180sk, Nr. 114; DOLENZ 1998, 38, Abb. 9; GABLER 2009, 47sk, 6-7. 

kép. 

19. ábra: Kovácsműhely ábrázolása a Domitilla katakomba sírtábláján (Manning 

1976 nyomán) 
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amely arra engedett következtetni, hogy azokat egykor két különböző fújtatóhoz használták.110 

A csövek mindegyike az egyik irányba keskenyedett, külső oldalukon több abronccsal 

erősítették meg azokat. Az egyik példányt hegyénél tölcséres gallérral látták el (FJ 3), ami 

tovább javíthatta a fújtató gyúlékony alkatrészeinek védelmét. 

 A kovácstűzhelyek kapcsán érdemes még egy vasból készült szerszámtípusra kitérni, 

nevezetesen azokra a lapátokra, amelyekkel az izzó parazsat igazgatták. A vaskortól kezdve 

számos lelőhelyről kerültek elő erre a célra szolgáló, különféle kialakítású példányok.111 A 

Pannoniából származó szerszámok között esetleg egy Nagyberki-Szalacskáról (VY 93) és egy 

Külsővatról (VY 104) – mindkét esetben szórványként – napvilágot látott példány sorolható 

ebbe a típusba. Utóbbi példánynál (VY 104) a csavart szár egyértelműen a jobb hőleadási 

tulajdonságok miatt került kialakításra. Egy további, nagyméretű példány Aquincumból, 

ismeretlen kontextusból származik (VY 105). 

2.1.6. Vésők, hidegvágók (HV 1-13, 84. tábla) 

A fémtárgyak hideg és meleg megmunkálása során egyes részletek kialakítására és a 

tárgyak darabolására vésőket, illetve vágókat használnak. A különféle mesterségekhez és 

alapanyagokhoz alkalmazott változatokat pusztán formai alapon nem minden esetben lehet 

egyértelműen elkülöníteni. A nyél felerősítésének módja, a szár vastagsága és hossza, illetve a 

penge és az él nagysága, kidolgozása alapján lehet az egyes példányokkal végzett munka 

jellegét, ezáltal a megmunkált anyag jellemzőit hozzávetőlegesen meghatározni.112 A latin 

nyelvű forrásokban véső megnevezésére egyaránt előfordult a scalprum, a caelum és a turnus 

kifejezés, de ezeket nem lehet pontosan mesterséghez kapcsolni.113 Kifejezetten a 

fémmegmunkáláshoz kapcsolható vésőábrázolás sem áll a tudomány rendelkezésére a római 

korból. 

A fémek hideg megmunkálásában szerepet játszó vésőkre és vágókra viszonylag rövid, 

vaskos szár, a szerszám tengelyében elhelyezett penge jellemző. Az indirekt, kalapácsütések 

révén kifejtett erőhatás miatt a szerszámok fejének pereme a használat következtében 

rendszerint erősen kitüremkedett. A megmunkált anyag keménységéről az eszköz élének 

vágószöge árulkodik, minél nagyobb ez a szög, annál puhább anyag megmunkálására volt 

alkalmas az adott szerszám. A bemutatásra kerülő szerszámokat az ötvösség területén 

                                                           
110 POLLAK 2006, 16, 31skk. 
111 JACOBI 1974, 101skk, Taf. 30, Nr. 533-546; NOTHDURFTER 1979, 64sk, Taf. 45, Nr. 626-629; MANNING 1985, 

12sk, A40-41. 
112 GAITZSCH 1980, 151skk; PIETSCH 1983, 29sk. 
113 GAITZSCH 1980, 148. 



36 
 

használhatták a vágás, darabolás mellett, forgácsolási műveletek során, ez utóbbi 

gyűjtőfogalom a megmunkált fémtárgyon keletkezett anyagfelesleg eltávolítására alkalmazott 

eljárásokat jelöli.114 

A disszertáció keretében végzett gyűjtés során 13 szerszámot soroltam ehhez a 

csoporthoz (HV 1-13). Ezek többsége vaskos négyszögletes átmetszetű szárral, rövid, enyhén 

kiszélesedő, szimmetrikus állású pengével rendelkezett (HV 1-8). A fejen a használat nyomait 

jól meg lehetett figyelni. A hasonló szerszámokat, amelyek számos lelőhely leletei között 

megtalálhatóak, általában a fémek darabolására használták.115 Egy Keszthely-Fenékpusztáról 

(HV 9) és egy ismeretlen lelőhelyről (HV 10) származó vésőn a vaskos fogót, és az előbbieknél 

hosszabb, lapos pengét egy gömb alakú rész választja el egymástól. Ennek köszönhetően a 

használat közben a szerszámot stabilabban lehetett tartani, a kéz nehezebben csúszott le a 

penge, illetve a munkadarab felé. Tagolás nélküli, de hasonló szerkezetű véső került elő a 

budaörsi római temető egyik sírjából (HV 11). Kerek átmetszetű, kissé deformált véső látott 

napvilágot a Szentkirályszabadja-Romkúton feltárt villagazdaságból, amelynek eredeti 

funkciója erősen kérdéses, de feltehetőleg fémműves szerszám lehetett (HV 12). Az Aquincum 

területén végzett kutatások során, de ismeretlen réteg viszonyok közül került elő, egy szintén 

kerek átmetszetű, rövid véső, amelynek felfelé szélesedő fogóján négy darab, réz abroncs 

helyezkedik el (HV 13). Hasonló tárgyat a római korból nem ismerek, ezért erősen kérdéses, 

hogy a tárgyalt időszak fémművességéhez tartozott-e eredetileg. 

                                                           
114 FARKAS 2000, 69 
115 JACOBI 1974, Taf. 6-7, Nr. 81-88; NOTHDURFTER 1979, Taf. 14, 35sk, Nr. 212, 217-219; PIETSCH 1983, 37, 

Taf. 11, Nr. 221-234; SCHALTENBRAND OBRECHT 1996, 150, Taf. 40, E 40-45; DUVAUCHELLE 2005, Pl. 4, Nr. 

21-23. 
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20. ábra: A fémmegmunkáló vésők és lyukasztók lelőhelytípusonkénti megoszlása. 
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A tárgyalt szerszámok viszonylag alacsony mennyisége alapján, önmagában nem lehet 

messzemenő következtetésekre jutni. Az adatokat fontos az egyéb fémműves eszközökkel 

összefüggésben értelmezni (20. ábra). A vésők és hidegvágók közül a Balatonlelle-Kenderföld 

lelőhelyen előkerült példányok érdemelnek figyelmet (HV 3-4), amelyek további ötvös 

szerszámokkal együtt került elő (PL 25, 31, 44). A késő római falusias település esetében 

további fémleletek is utalnak arra, hogy ott kisebb műhely működhetett.116 A Budaörsön feltárt 

Vicus Teuto leletei között szintén megtalálhatóak voltak a fémművességre utaló nyomok (HV 

7, PL 38-40). Az egyik véső ennek a településnek a temetőjéből, az egyik férfisír mellékleteként 

került elő (HV 11). A villagazdaságban működő kovácsműhely felszereléseihez tartozhatott a 

Petőháza-Lésalja-dűlőből származó példány (HV 5). A polgárvárosok és katonai létesítmények, 

illetve azokhoz kapcsolódó települések alacsony arányát az magyarázza, hogy a Carnuntumból 

és Aquincumból előkerült tárgyak túlnyomó részét szórványleletnek kell tekinteni (például: HV 

13). Ez a körülmény mindenképpen arra figyelmeztet, hogy a kutatottság mértéke és 

körülményei erősen befolyásolhatják a statisztikai adatokat. 

Noha csak kevés adat áll rendelkezésre, mégis érdemes egy pillantást vetni a szóban 

forgó szerszámok jellemző méreteire (21. ábra). A penge szélessége legfeljebb egy hüvelyk 

(digitus), azaz 1,8 cm környékén alakul, de a legtöbb véső esetében – a hosszúságtól függetlenül 

– 1-1,2 cm között váltakozik. A hosszúság csak kevés esetben haladja meg a 12 cm-t, jellemző 

értékei 8-12 cm között találhatóak. 

                                                           
116 MARTON/SERLEGI 2007, 144, 132. kép 
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21. ábra: A vésők és hidegvágók méreteinek alakulása. 



38 
 

2.1.7. Lyukasztók, poncolók (PL 1-76, 136-138. tábla) 

 A kovácsolás során használt lyukasztó és tágító eszközökről már esett szó. Emellett a 

fémmegmunkálás egyéb területein, elsősorban a nemesfém tárgyak felületének kialakítása, 

lyukak, áttört részek kialakítása és a tárgyak díszítése során számos szerszám lehet 

használatban. A mai ötvös terminológia szerint elsősorban két munkafolyamat eszközei 

tartoznak ide: a lyukasztás és a cizellálás. A modern ötvösségben lyukasztást elsősorban a 

lemezek és sablonok előállítása során használnak.117 Az öntött vagy lemezből készült 

fémtárgyak felületének vésőkkel és poncolókkal történő finommegmunkálása a cizellálás.118 A 

fenti munkafolyamatokhoz használt szerszámok kaptak helyett ebben a fejezetben. Ezek 

kialakítása többnyire igen egyszerű, ezért egyértelmű azonosítások nem minden esetben 

oldható meg. A bőrfeldolgozás során használt árakkal, illetve egyéb általános funkciójú 

szerszámokkal sokszor könnyen összekeverhetőek. Ez különösen érvényes a sokszor rossz 

állapotban fennmaradt leletek esetében. Az antik írott forrásokban nem szerepelnek, és 

jellegüknél fogva az ábrázolások sem szolgálnak lényeges adatokkal ezekre a szerszámokra 

nézve. 

 Az egyes darabok hegyének kidolgozása, a szár, illetve fogó és a fej kialakítása alapján 

lehet a funkciót meghatározni.119 A tárgyak egy része tulajdonképpen vésőnek tekinthető, vagy 

formailag szoros kapcsolatban áll azokkal, de használatuk eltér az előző részben bemutatott 

darabokétól. A szerszámok hegyének kialakítása a megmunkált fémek jellegéből adódóan 

nagyon finom és aprólékos. Egészen keskeny pengék és hegyek figyelhetőek meg, amelyek 

könnyen sérülhettek, illetve megsemmisülhettek az idők folyamán. 

 Pannonia területéről összesen 76 darab szerszámot soroltam ebbe a tárgycsoportba, 

amelyek – a fentieknek megfelelően – több különböző változatot képviselnek. Az első csoportot 

azok a példányok alkotják, amelyek lekerekített vagy csonka gúla alakú fejben végződnek (PL 

1-23). Erre a fejre lehetett a kisméretű kalapácsokkal ráütve az ötvöstárgyat megmunkálni. 

Száruk szinte minden esetben négyszögletes átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő, de 

némelyiknél kettős kónikus kialakítás figyelhető meg (például: PL 1-4). A végződésük 

többnyire egyszerű, kihegyesedő, ugyanakkor keskeny, de jól azonosítható, vésőszerű pengével 

rendelkező szerszámokkal is lehet találkozni (PL 1-5). Ezek a példányok a fém felületének 

díszítésére, barázdák, vésett minták elkészítésére szolgálhattak, míg a pontszerű hegyben 

                                                           
117 FEKETE 1993, 62skk. 
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119 PIETSCH 1983, 37skk; DUVAUCHELLE 2005, 26sk. 
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végződő darabok vésőként és lyukasztóként egyaránt használhatóak lehettek. Figyelemre 

méltó, hogy egy-egy ilyen szerszám Visegrád-Gizellamajor (PL 1) és Szentendre (PL 3) késő 

római táborainak területéről ismert. A budaörsi római temető egyik sírjának mellékleteként 

látott napvilágot egy hasonló darab (PL 5), amellyel együtt két visszahajlított fejben végződő – 

talán szintén fémműves – szerszámot (VY 1, 20) helyeztek az elhunyt férfi mellé. Ugyanennek 

a temetőnek egy másik sírjában, illetve a Keszthely-dobogói késő római temető egyik sírjában 

is volt egy hasonló példány (PL 21, 23). A tárgycsoport darabjainak többsége a Dombóvár-

Gunarasról származó depólelet részeként került elő (PL 11-17). Gaál A. – a lelet közlésekor – 

bőrlyukasztóként határozta meg ezeket a tárgyakat.120 Mint utaltam rá, ezek a szerszámok több 

mesterség munkafolyamatai között használhatóak lehettek. Az általa Manching esetében 

hivatkozott párhuzamok véleményem szerint a funkció meghatározását nem igazolják.121 A W. 

Gaitzsch által bemutatott egyszerű lyukasztók és árak valóban szolgálhattak bőr 

megmunkálásra.122 Véleményem szerint nem lehet egyértelmű meghatározást megadni, erre 

nézve a depó összetétele sem nyújt megnyugtató támpontot. A fémmegmunkálásra használt 

hasonló leletek alapján ezt a meghatározást tartom valószínűnek.123 

 A szóban forgó szerszámok másik csoportjába tartozó példányok (PL 24-76) külön 

kidolgozott fej nélkül készültek, fogójuk általában vagy egyenletesen hegyesedik a hegye felé, 

vagy enyhén bikónikus kialakítású. Főként négyszögletes átmetszetűek, de ritkábban a kerek 

változat is megfigyelhető (például: PL 62-64, 66-67, 70, 76). A szerszámok egy része keskeny, 

lapított pengében végződik (PL 24-34, 36), amelyek szintén vésett díszítések készítésére 

szolgáltak. A Szentkirályszabadja-Romkútról (PL 24) és Balatonlelle-Kenderföldről (PL 25) 

származó példányok szépen kidolgozottak, a fogó nyolcszög átmetszetű, a penge felé tagolt. Az 

egyenletesen kihegyesedő, egyszerű pontszerű végződésű szerszámok, általános kialakításuk 

okán nem tekinthetőek feltétel nélkül fémműves eszköznek (például: PL 44- 52). Technikai 

szempontból hegyes vésőnek vagy lyukasztónak tekinthetőek, de a megmunkált anyag akár bőr 

vagy csont is lehetett. A bemutatott szerszámok egy részének hegye sérült, pontos kialakítását 

nem lehet meghatározni (PL 65-73). A mai ötvös eszközök között megtalálható poncolók 

végződése, úgynevezett homloka többféle, változó mértékben lekerekített, illetve kihegyesedő, 

                                                           
120 GAÁL 1982, 84. 
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122 GAITZSCH 1978, Abb. 19. 
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esetleg peremes lehetett.124 A bizonytalan vagy sérült végződésű szerszámok egy része poncoló 

lehetett. 

 A lyukasztók, vésők és poncolók előkerülési körülményei változatosak lehettek (20. 

ábra). Az előző fejezetben már esett szó a polgárvárosok és katonai létesítmények alacsony 

szerepének lehetséges okáról. A dombóvári depóleletet leszámítva alig képviseltették magukat 

hasonló együttesekben, amelyre talán a tárgyak egyszerűsége, kisebb értéke adhat egy 

lehetséges magyarázatot. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy temetkezések mellékleteként, 

elsősorban a késő római korszakban gyakran jelentkeztek. Ennek megfelelően több példányt 

ismerünk a Somogyszilen (PL 48-50) és Keszthely-Dobogón (PL 56) feltárt temetőkből. A 

falusias települések közül Balatonlelle-Kenderföldről, illetve az ott előkerült szerszámokról és 

feltételezhető műhelyről már esett szó. Emellett számos eszköz látott napvilágot a Nagykanizsa-

Inkey-kápolnánál (PL 19-20, 30, 62, 68-72) vagy a Budaörsön feltárt lelőhelyről is (PL 38-40). 

A fenékpusztai belső erőd északi kapujának, nyugati tornyából előkerült bronzműhelyre utaló 

leletek közül három, rossz állapotú kérdéses példány származik (PL 74-76).125 

 A szóban forgó tárgyak méreteiben nem tapasztalhatóak meghatározó különbségek. 

Ennek ellenére a hosszúság és az egyes példányokhoz használt vas tömegére érdemes egy 

pillantást vetni (22. ábra). Ezeket az értékeket a tárgy állapota, korrodáltságának mértéke 

természetesen jelentősen befolyásolhatja. Mindenesetre a hosszúság szempontjából a legtöbb 

példány jellemzően 10-15 cm között, míg a tömeg tekintetében 20-60 g között helyezkedik el. 

                                                           
124 FEKETE 1993, 264sk, 260-262. ábra. 
125 MÜLLER 1978, 26. 
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22. ábra: A lyukasztók és poncolók hosszúság és tömeg szerinti megoszlása. 
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2.1.8. Reszelők (R 1-26, 139-140. tábla) 

A fémművességen belül elsősorban az öntött tárgyak felületén visszamaradt kilökő 

tüskék és egyenetlenségek eltávolítására szolgált ez a szerszámtípus. Azonban emellett más 

anyagok, így kő, fa és csont megmunkálásában szintén használhattak reszelőket. Bizonyos 

szerszámok, mint például a fűrészek vagy egyes kaszák élezésében szintén szerepet játszott.126 

A római korban használt reszelők közvetlen előzményei már a vaskor leletei között 

megtalálhatóak, de a szerszám működésének alapelvei ennél még korábbra nyúltak vissza.127 A 

néhány antik említésben a lima és a scobina megnevezés fordult elő.128 Idősebb Plinius 

általános értelemben, illetve külön az ezüst és ólom megmunkálás esetében egyaránt használta 

a lima kifejezést.129 Ovidius egy vaslánc elvágása során végzett folyamatot írt le az elimare 

igével.130 Celsus a sebészeti beavatkozások részeként, a csont kezelésére alkalmazott 

szerszámot jelölte meg ezen a néven.131 Szintén Pliniusnál a scobina fabrilis összetétel 

olvasható.132 Az írott források alapján nem lehet a két megnevezést egyikét sem egy adott 

reszelőtípussal azonosítani. A szóban forgó szerszám kevéssé jellegzetes kialakítása miatt, 

ritkán ábrázolták őket, és ezekben az esetekben sem egyszerű az azonosításuk. Egy Trierből 

származó reliefen háromszögletes fejjel és – a lelteken leggyakrabban tapasztalt párhuzamos 

rovátkolástól eltérő – pontszerű lemélyedésekkel rendelkező példány figyelhető meg (23. 

ábra).133 A kovácsműhelyek kapcsán említett, Aquileiából származó síremléken a műhely 

termékei között feltehetőleg egy reszelőt is 

megjelenítettek (2. ábra). Ezek a források jól mutatják, 

hogy fa- és fémmegmunkálásra egyaránt 

használhattak reszelőket. Az Augstból előkerült 

ácseszköz-leletben mind fafaragó, mind a fűrészek 

élezésére szolgáló reszelő megtalálható.134 

 A reszelőkre legjellemzőbb tulajdonság a rajta 

található rovátkolás mintája és sűrűsége, amelyek 

                                                           
126 GAITZSCH 1980, 47skk; PIETSCH 1983, 49sk; DUVAUCHELLE 2005, 27skk; PLEINER 2006, 99skk, Fig. 50. 
127 DICK 1925; JACOBI 1974, 15skk, Taf. 4-5, Nr. 29-52; NOTHDURFTER 1979, 28, Taf. 8, Nr. 132, 36, Taf. 15, Nr. 

250-258; PLEINER 2006, 99; MÖLDERS 2010, 43sk. 
128 GAITZSCH 1980, 47sk 
129 Plinius, Nat. Hist. 28.148; 33. 140; 34.168. 
130 Ovidius, Met. 4.178. 
131 Celsus, 8.10.7. 
132 Plinius, Nat. Hist. 18.261. 
133 GAITZSCH 1980, 48, Taf. 67, 312. 
134 MUTZ 1980, 121skk, Abb. 2, 4-6. 

23. ábra: Reszelő ábrázolása egy Trierből származó 

reliefen (GAITZSCH 1980 nyomán) 
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szoros összefüggésben állnak a megmunkált anyaggal. Kemény, így nemesfémekből készített 

tárgyakhoz nagy finomságú, sűrűn rovátkolt, míg a lágyabb, fa vagy csont készítményekhez 

ritkábban barázdált reszelőre van szükség. A modern reszelőkön a rovátkolás sűrűsége 

centiméterenként 10 és 120 darab között váltakozik, de a római korban inkább a 10-20 darab 

volt jellemző. Az esetek túlnyomó többségében a párhuzamos barázdák iránya a szerszám 

tengelyére merőlegesen helyezkedik el. Ez technikai szempontból nem lehetett kedvező, mert 

a leváló forgács könnyen eltömítette azokat. Ennek felismerése vezethetett oda, hogy már a 

római korban megjelentek a rézsutosan elhelyezett rovátkákkal készített reszelők.135 Néhány 

esetben halszálka vagy rácsszerkezetű mintával 

ellátott példányok is megjelentek.136 A szóban forgó 

szerszámok nyele fából készült, amelyet szinte 

minden esetben nyéltüskével rögzítettek a szerszám 

fejéhez. A napjainkban használatban lévő 

változatokhoz hasonlóan már az antikvitás 

folyamán többféle, így négyszögletes, 

háromszögletes, kerek és félkör keresztmetszetű 

fejjel ellátott típusokat készítettek (24. ábra).137 

Mivel a reszelő anyagának erősebbnek kellett lennie 

a megmunkált tárgyénál, ezért azok fejét a jelek 

szerint acélozással erősítették meg.138 Ugyanakkor 

egyszerű formájuk miatt, amennyiben a vésővel 

kialakított rovátkolás elhalványult vagy teljesen 

korrodálódott, nem könnyű feladat ezeket a 

szerszámokat azonosítani. A feldolgozott 

leletcsoportokban tapasztalt, viszonylag alacsony 

arányuk részben ennek a tafonómiai vesztességnek köszönhető. 

 A disszertáció készítése során összesen 26 darab reszelőt, vagy a kialakítás alapján 

feltételezhetően annak meghatározható tárgyat válogattam össze Pannonia római kori leletei 

közül (R 1-21). A szerszámoknak kis részénél lehet az eredeti rovátkolást (R 1-2, 4-7, 9-12, 15, 

17, 21-23), vagy annak csekély nyomait megfigyelni, míg sok esetben csak a nyéltüskéhez 

                                                           
135 GAITZSCH 1980, 52, Abb. 5; PIETSCH 1983, 50. 
136 DUVAUCHELLE 2005, 28, Fig. 12. 
137 GAITZSCH 1980, 54skk, Abb. 6; DUVAUCHELLE 2005, 28sk, Fig. 13. 
138 PLEINER 1970, 124. 

24. ábra: A reszelőkre jellemző keresztmetszetek 

(GAITZSCH 1980 nyomán). 
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csatlakozó fej átmetszete és kialakítása alapján lehetséges az eredeti, reszelő funkcióra 

következtetni. A fej átmetszetét tekintve az összes jelentősebb változat képviselteti magát, így 

háromszögletű (R 1-9), kerek (R 10, 13), félkör (R 11-12), és négyszögletes átmetszetű 

példányok (R 14-26) egyaránt megtalálhatóak. A reszelők több mint fele a lapított, 

négyszögletes átmetszetű típusba tartozik, amelyhez hasonló – 40%-os – arányt figyelt meg 

korábban W. Gaitzsch.139 Ennek oka, hogy feltehetőleg ezt a formát lehetett a legsokoldalúbban 

alkalmazni. A háromszög átmetszetű példányokon belül, az egyenlő szárú, nyújtottabb 

kidolgozású példányok (R 4-5) alkalmasak voltak a fűrészek fogainak megélezésére.140 Ezért 

ezek a darabok áttételesen a fűrészek meglétének bizonyítékaként szolgáltak. A félkör, illetve 

kör átmetszetű példányok értelemszerűen a megmunkált tárgy íves részeinek, például a 

szöglyukak belsejének eldolgozására szolgáltak.141 A rovátkolás sűrűsége – ahol az 

azonosítható – megfelel a fémművességben alkalmazott finomságnak. A szerszám tengelyére 

merőleges irány mellett, az enyhén rézsutos elhelyezés csak egyetlen példány esetében fordul 

elő (R 9). A bemutatott reszelők mindegyike nyéltüskés, és egyetlen kivételtől eltekintve a nyél 

a fejjel azonos tengelyen helyezkedik el. Az eltérő kialakítású darabnál a „S” alakban hajlított 

nyakrész látható, a szerszám fejének csak a nyéltől távolabbi oldalán vannak rovátkák, amelyek 

aránylag ritkán követik egymást (R 21). Ezt a példányt feltehetőleg nem a fémmegmunkálásra 

szolgáló eszközök körébe tartozik. 

 A Pannoniából előkerült reszelők túlnyomó többsége depóleletek részeként látott 

napvilágot (25. ábra). A mannersdorfi első és második depólelethez tizenegy (R 4-7, 13-14, 17-

                                                           
139 GAITZSCH 1980, 54. 
140 GAITZSCH 1980, 58; PIETSCH 1983, 50; POLLAK 2006, 17. 
141 GAITZSCH 1980, 59sk. 
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20), illetve négy reszelő (R 21-24), az összes ismert példány több mint fele tartozik. Különösen 

az előbbi együttes érdemel kiemelt figyelmet, amelyben lényegében mindegyik főbb forma és 

több méretváltozat képviselteti magát, ezért azt joggal sorolhatjuk egyazon mester 

szerszámkészletéhez. A késő római táborban végzett fémművesség, elsősorban a felszerelések 

karbantartásának bizonyítéka a Visegrád-Gizellamajor erődjében talált példány (R 15). A 

Nagykanizsa-Inkey-kápolna lelőhelyről előkerült eszközön nem látszanak a rovátkolás nyomai, 

csak a forma alapján feltételezhető, hogy a tárgy reszelő lehetett (R 16). Ez az eset jól 

illusztrálja, hogy alaposabb vizsgálat esetén növelhető a szerszámtípus lehetséges példányainak 

a mennyisége. 

 Az előkerült reszelők méretére a hosszúság, ezen belül a fej hosszúsága és annak 

szélessége a legjobban jellemző. Ez utóbbi határozza meg, hogy milyen méretű lyukak, vagy 

mélyedések kialakítása volt lehetséges az adott szerszámmal. A rendelkezésre álló adatok 

alapján egy nagyobb, 30 cm feletti és 2 cm széles fejjel rendelkező, illetve egy kisebb 20 cm 

alatti csoport választható szét (26. ábra). 

2.1.9. Kanalak (KN 1-21, 94-95. tábla) 

 A fémmegmunkálás kapcsán szót kell ejteni a nagyméretű, vasból készített kanalakról 

is, amelyek a leltárkönyvekben gyakran öntőkanálként kerültek meghatározásra. A tárgytípus 

értelmezése már azért sem túl egyszerű, mert egyértelmű, hogy nem minden vaskanál tartozott 

a fémműves eszközök közé, az egyszerű konyhai felszerelési tárgyak között éppúgy 

megtalálhatóak voltak.142 A vasból készült kanalakat nem volt célszerű bronzöntésre használni, 

                                                           
142 NOTHDURFTER 1979, 66, Taf. 46, Nr. 630-637; SCHALTENBRAND OBRECHT 1996, 165, Taf. 49, E233. 
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26. ábra: A reszelők megoszlása a teljes hosszúság és a fej szélessége alapján 
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de más munkafolyamat kapcsán, így a különböző ötvöző anyagok (ón, cink) megolvasztására 

és rézhez öntésére alkalmasak lehettek. Emellett az is elképzelhető, hogy a viasz formába öntése 

során használhatták ezt a tárgytípust. A modern analógiák alapján a salak kikaparásában szintén 

szerepük lehetett.143 

 A disszertáció keretében végzett anyaggyűjtés során a Pannonia területéről származó 

összes fellelhető vaskanalat katalógusba foglaltam (KN 1-21). A fentebb említett 

bizonytalanságokból kiindulva egyértelmű volt, hogy ezeknek csak egy részét tekinthetjük a 

bronzművesség meglétét igazoló szerszámnak. A kanalak elemzése során a fémműves és az 

egyszerű konyhai eszközök szétválasztására törekszem, amelyben formai szempontok és az 

előkerülés körülményei jelentenek támpontot. Müller R. a kisebb méretű kanalakat tartotta 

öntésre alkalmasnak.144 Emellett döntő szempont lehet, hogy a kanál mennyire öblös, illetve 

hogy a peremét ellátták-e kiöntőcsőrrel. A sekélyebb, kiöntővel rendelkező kanalak jobban 

megfelelhettek a fémművesség által támasztott igényeknek. Az előkerült példányoknál sokszor 

annyira hiányos a fej, hogy nem lehet eldönteni, hogy annak eredetileg pontosan milyen 

kialakítása volt. Egy Tác-Fövenypusztáról származó példányon (KN 12) jól látható a kiöntőcsőr 

és ez két további, a veszprémi múzeum gyűjteményében őrzött szórványlelet esetében is 

megfigyelhető (KN 17-18). Ezek egyike viszonylag kisméretű, köpűs nyélben végződött, 

amelyet más római kori darabon nem fordul elő (KN 18), de a másik formai szempontból jól 

illeszkedik a római korra keltezhető kanalak közé (KN 17). A fej előtt lépcsőzetesen kiszélesedő 

nyél (KN 15-16, 19), vagy a másik végén elhelyezett, többszörösen hajlított akasztó több 

                                                           
143 SEY 2013, 31, 135sk 
144 MÜLLER 1978, 23, 40. lábjegyzet 
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példány esetében jellemző (KN 1, 7, 11, 13). A kisebb, sekélyebb kanállal rendelkező 

szerszámoknál valószínűsíthető, hogy a fémművességhez tartoznak (KN 2, 4-5, 7, 11). 

 Az előkerülés körülményei alapján vizsgálva a kanalakat, csak kevés támpont áll 

rendelkezésre, ugyanis a szóban forgó szerszámok többségénél nem ismertek a pontos 

rétegviszonyok (27. ábra). A Keszthely-Fenékpusztáról származó kanalak egyike az északi 

kapu nyugati tornyában talált bronzműves műhely maradványaival együtt látott napvilágot (KN 

10). A Szóládról (KN 15) és Nagyberki-Szalacskáról (KN 16) beszolgáltatott depóleletek egy-

egy nagyméretű, akasztóban végződő nyéllel rendelkező példányt tartalmaznak. A szóládi depó 

tárgyait egy bronzüstben helyezték el, amelynek vasból készült fogója és egy vas tűzikutya is a 

lelet részét képezi. A depóban még főként mezőgazdasági eszközök kapnak helyet (például: AS 

6, MK 86). Ez alapján a kanál minden bizonnyal konyhai kellék lehetett. A Nagyberkiről 

származó depóleletben szintén főként mezőgazdasági (például: CS 14-15, EK 115, EKH 19), 

illetve fafaragó szerszámok voltak (például: AC 2, FV 23), fémművességre utaló tárgyak 

viszont nem. A Lussonium táborából előkerült kanalat a feltárást végzők egy fémműves műhely 

tartozékaként határozták meg (KN 6).145 A bemutatott tárgyak, így maga a kanál sem sorolható 

minden kétséget kizáróan a műhely felszerelési tárgyai közé.146 

 Összességében azt lehet megállapítani, hogy a vasból készített kanalakat egyenként 

vizsgálva, a forma és az előkerülés körülményeinek együttese alapján kell meghatározni. Ezért 

a töredékként, vagy ismeretlen lelő körülmények közül származó darabokat nem szabad 

automatikusan a bronzöntés bizonyítékaként kezelni, de ezt a felhasználási területet 

egyértelműen kizárni sem szabad. 

  

                                                           
145 SZABÓ 2011, 39skk. 
146 SEY 2013, 66. 
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2.2. A famegmunkálás során használt szerszámok 

2.2.1. Balták és fejszék (BF 1-147, 13-21. tábla) 

 Az emberi történelem és technikatörténet legrégebbi eszközei közé tartoznak a balták és 

fejszék, amelyek alapvető jellemzője, hogy a penge élének és a nyélnek az iránya párhuzamos 

egymással. A penge formája, mérete, a nyél rögzítésének módja alapján a különböző 

korszakokban – a tényleges funkciótól függően – számos változata jelentkezett. A disszertáció 

keretén belül külön fejezetként tárgyalt bárdok és szekercék formai jegyeiket, illetve alapvető 

jellemzőiket tekintve szoros kapcsolatban álltak a baltákkal, de funkciójuk némileg eltért. Az 

ebbe a tárgytípusba sorolható szerszámok a római koron belül területi és időbeli szempontból 

sokfélék lehettek. 

Az antik források alig tesznek különbséget a formai változatok között, a fejsze és balta 

típusba tartozó szerszámok mindegyikére a securis kifejezést használták.147 Palladius az 

egyszerű fejszére, illetve a többtagú szerszámok hasonló kialakítású részére alkalmazta ezt a 

megjelölést: „securis simplices vel dolabratas”.148 Cato mind a bor – mind az olívagazdaságok 

felszerelési tárgyai között megemlítette, előbbinél három, utóbbinál öt darab fejszét (secures) 

sorolt fel.149 A baltás szőlőmetsző kések fokán található rész megnevezésére ugyancsak ezt a 

kifejezést használták.150 A kettős, mindkét oldalán pengével ellátott változat az egyetlen, 

amelynek külön megnevezését ismerjük. A bipennis elsősorban áldozati szertartások 

kellékeként jelent meg, de egyéb funkciójával is számolhatunk. A famegmunkálással 

kapcsolatos szerszámok között alig volt megtalálható, ezeket a mesterségeket sokkal inkább az 

ascia szimbolizálta a római sírreliefeken.151 Fejsze látható a Traianus oszlop egyik jelenetén,152 

de favágásra ebben az esetben a katonaság inkább a dolabrát használta.153 Arra, hogy a bipennis 

(kettős fejsze) nemcsak vallási szertartások kelléke lehetett, Eutyches Prioloban (Szicília) 

előkerült sírköve szolgált bizonyítékul, amelyen a kettős fejsze más famegmunkáló 

szerszámokkal – gyaluval, fúróval stb. – együtt került megjelenítésre (64. ábra).154 A 

Pannoniából származó sírkövek esetében, mint majd alább látni fogjuk, az ascia szintén 

                                                           
147 Az írott forrásokhoz lásd: WHITE 1967, 60skk. 
148 Palladius, 1.42.3. 
149 Cato, 10.3, 11.4. 
150 Columella, 4.25.1 
151 PIETSCH 1983, 8. Az ascia kifejezést egyes esetekben erre a szerszámtípusra is használhatták: Adam 1995, 92; 

Ulrich 2007, 22skk. 
152 ULRICH 2007, 24f, Fig. 3.13. 
153 TISSERAND 2002-2003, 79, Graph. 2. 
154 ZIMMER 1982, 142, Nr. 61. A bipennis értelmezéséhez lásd: DAHMLOS 1977. 
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gyakrabban szerepelt, ugyanakkor egy Hainburgból155 

és egy Carnuntumból156 előkerült sírkövön egy-egy balta 

elnagyolt részlete figyelhető meg (28. ábra). Mindezek 

alapján megállapítható, hogy a szóban forgó szerszámok 

számos mesterség esetében használatban lehettek. A 

fakitermelésben, az ács– és asztalos mesterségek, 

hajóépítés területén mind-mind fontos szerepet 

játszottak. Ebből következik az is, hogy – elsősorban az 

irtásgazdálkodás révén – a mezőgazdasági 

tevékenységekhez is elválaszthatatlanul 

hozzátartoztak.157 A római hadsereg felszerelési tárgyai 

között szintén ott kellett legyen, igaz a katonák 

emblematikus eszköze, a dolabra mellett ezen a 

területen nem lehetett túl nagy jelentősége. 

Természetesen nem zárható ki az sem, hogy 

alkalmanként fegyverként vagy áldozati eszközként 

vették igénybe az adott példányt. 

A fejsze és a balta kifejezéseket általában rokon 

értelmű szavakként használják, de a két megnevezés – 

hasonlóan a legtöbb európai nyelvhez – a funkció és 

forma szempontjából különböző eszközöket takart. Míg 

a fejsze egy hosszabb nyelű, nehezebb, általában 

keskenyebb, szimmetrikus pengéjű; addig a balta jellemzően kisebb tömegű, rövidebb nyelű és 

sok esetben aszimmetrikusan elhelyezett, ugyanakkor szélesebb pengéjű szerszám.158 Ezek a 

szempontok általánosságban igazak, de a régészeti leletek esetében a két kategória között 

sokszor átfedést lehet megfigyelni. Például előfordulnak nehéz, de aszimmetrikus pengeállású 

példányok és fordítva, annak ellenére, hogy a szerszám tengelyéhez képest oldalra eltolt penge 

csak kisebb erőkifejtést igénylő, a fa felületét érintő munka esetén ideális. Mindig az adott tárgy 

tulajdonságainak együttes mérlegelése alapján lehet a típusba sorolást elvégezni. 

                                                           
155 CIL IV 4456; CSIR Öst. Band 1, 3, 1970, 59sk, Kat. 337, Taf. 69; BESZÉDES/MOSSER 2003, 40, Nr. 15. 
156 CIL IV 4577; CSIR Öst. Band 1, 4, 1972, 9, Kat. 381, Taf. 1. 
157 MÜLLER 1982; MÜLLER 2012, 170sk. 
158 PIETSCH 1983, 9. 

28. ábra: Szerszámok ábrázolásával ellátott 

sírkő Hainburgból (CSIR Öst. nyomán) 
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Ennek megfelelően a famegmunkálás során a fejszéket és baltákat eltérő szerepkörben 

alkalmazhatták. Előbbit elsősorban a fa kidöntésére, durva letisztítására, míg utóbbit annak 

darabolására, felületének alakítására használták. Előbbi esetben a rostirányra merőlegesen, míg 

utóbbinál azzal párhuzamosan, az anyagot hasítva történik az erőkifejtés. Nagyméretű fák 

kivágására önmagában a fejsze nem elegendő, ékek és fűrész alkalmazására is szükség 

lehetett.159 

A római kori fejszék általános jellegzetességei közé tartozik, hogy felülről ék, illetve 

háromszög alakúak, döntő többségében ovális, esetleg kerek nyéllyukkal rendelkeznek és a 

fokuk igen vastag, négyzetes, ennek köszönhetően a súly jobban eloszlik a nyél két oldalán.160 

Továbbá fontos, de nem kizárólagos ismertetőjegyeik a nyéllyuk mellett mindkét oldalon 

kiemelkedő nyélnyúlványok, amelyek alkalmazásával a nyél jobban ellenállhatott az 

oldalirányú erőhatásoknak.161 Ezek formája általában téglalap alakú, amely a császárkor elején 

rövidebb és a szerszám síkjából fölfelé, illetve lefelé jobban kiemelkedő lehetett, míg a késő 

római kor felé haladva hosszabb és alacsonyabb változata terjedt el.162 Ugyanakkor ezzel 

párhuzamosan az íves és a háromszög alakú nyélnyúlványok szintén megjelentek, de ezek – 

szemben a téglalap alakú változattal – a római uralom hanyatlása után sem tűntek el.163 

Pannonia esetében a fok felfelé és lefelé történő megnyújtásával kialakított úgynevezett 

fokszárnyak megjelenését lehet megfigyelni. 

M. Pietsch megállapítása szerint az alábbi nyolc fő tényező határozza meg leginkább a 

fejszék, illetve balták megjelenését és felhasználását:164 

1. méret és tömeg 

2. a nyélnyúlvány megléte, illetve formája 

3. a nyél állása 

4. a penge felső szélének kialakítása 

5. az él hosszúsága, illetve a penge szélessége 

6. a penge hosszúsága 

7. a fok hosszúsága 

8. a penge alakja 

                                                           
159 ADAM 1995, 93, Fig. 194. 
160 DUVAUCHELLE 2005, 35; ULRICH 2007, 24. 
161 PIETSCH 1983, 12sk; DUVAUCHELLE 2005, 35; ULRICH 2007, 24. 
162 PIETSCH 1983, 13. 
163 A háromszög alakú nyélnyúlvány keltezésével, elterjedésével a pergamoni leletek alapján újabban részletesen 

foglalkozott: GAITZSCH 2005, 79skk, Abb. 17. 
164 PIETSCH 1983, 9. 
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Noha a fenti jellemzőknek nem mindegyike befolyásolta számottevően a funkciót, 

formai szempontból számos típus megkülönböztetésére adott lehetőséget (29. ábra). Pannonia 

vonatkozásában ezek közül leginkább R. Pohanka, az Ausztriában talált példányok alapján 

29. ábra: A fejszék, balták és szekercék főbb típusai az egyes tipológiai felosztások tükrében, összevetve a 

Keszthely-Fenékpusztáról származó példányokkal. 
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készített felosztása érdemelt figyelmet.165 Emellett több, egyes lelőhelyek, illetve 

gyűjtemények vagy kisebb területi egységeken alapuló tipológiai felosztás készült, amelyeket 

a disszertáció keretében feldolgozott tárgyak kapcsán érdemes figyelembe venni.166 

 Pannonia területén a késő vaskori balták nyitott köpűs kialakítást mutatnak. Ezek a 

szerszámok nagyon hasonlóak a korszak kapáihoz, általánosan elterjedtek, így számos vaskori 

lelőhely leletei között megtalálhatjuk őket.167 A római hódítást követően még egy ideig 

használatban maradhattak, ennek megfelelően néhány példány bennszülött falusias 

településekről került elő (BF 1-2). További négy példány esetében pedig feltételezhető, hogy 

római kontextusból származott (BF 3-6). Elenyésző arányukból ítélve ezeket hamar háttérbe 

szorították a nyéllyukas, vaskos fokkal ellátott fejszék, amelyek megjelenése a Kárpát-

medencén kívül már a LT D periódusban igazolható.168 A Pannoniából ismertté vált római kori 

balták és fejszék túlnyomó része tehát már ebbe a típusba tartozik, amelyek bemutatása során 

nem egy új tipológia kialakítása, hanem a meglévő rendszerekkel történő összevetés volt a 

célom (29. ábra). A fok formája és a nyélnyúlványokkal történt ellátás megléte vagy hiánya 

alapján négy nagyobb csoportot alakítottam ki, amelyek esetenként, a máshol alkalmazott 

formai felosztások több típusát is lefedik. 

Az első nagyobb csoportba tartozó baltákra és fejszékre egyszerű kialakítás jellemző. 

Fokuk vaskos, négyzetes, míg a penge felső része többnyire egyenes, esetleg enyhén emelkedő, 

ennek megfelelően kiszélesedésének mértéke az alsó rész íveltségétől függ (AB 7-28). Ezek a 

szerszámok felülről nézve ék alakúak, amelyben a kerek vagy ovális nyéllyukat elhelyezték. 

Ennek a kialakításnak a következménye, hogy esetenként a nyéllyuk fala túlságosan vékony, 

sérülékeny lett, ami számos alkalommal, ma is jól látható sérülésekhez vezetett (BF 7, 12-13, 

18, 23). A köpű megerősítése céljából a falat elkezdték vastagabbra alakítani, amelynek 

szükséges velejárója, hogy ezen a részen a szerszám teste jobban, általában ívesen kiszélesedik 

(BF 25-28). Ez az alapvető csoport lényegében minden római kori fejszékre vonatkozó formai 

felosztásban megtalálható volt (29. ábra, első sor).169 Az intercisai tábor feltárása során egy 

egészen kisméretű példány került elő (BF 7), amelyet aligha használhattak ténylegesen 

szerszámként, szerepe gyermekjáték vagy szimbolikus tárgy lehetett, akárcsak az asciák 

                                                           
165 POHANKA 1986, 231skk, Abb. 14. 
166 PIETSCH 1983, 8skk, Abb. 26; MANNING 1985, 15sk, Fig. 3; KÜNZL 1993, 347, Typentaf. 38; DOLENZ 1998, 

146skk, Abb. 37; TISSERAND 2000-2001, 22skk, Fig. 13; DUVAUCHELLE 2005, 36skk, Fig. 19. 
167 MISKE 1907, 71, 52. tábla 2; SZABÓ/CZAJLIK 2007, 257, Fig. 57, Pl. CXLI, 96.2/2, Pl. CXLVI, 02.A.33/3, Pl. 

CLI, 03.A.180/3. A Magdalensbergről Claudius kori rétegből ismert: DOLENZ 1998, 193, W214. 
168 JACOBI 1974, 33sk; NOTHDURFTER 1979, 33skk, Taf. 12; MÜLLER 1982, 80, Kat. 240, 90sk, Kat. 282-285. 
169 MANNING 1985, Fig. 3, Typ 1-2; POHANKA 1986, Abb. 14, Typ 2a; DUVAUCHELLE 2005, Fig. 19, Typ 1B; 

KÜNZL 1993, 347, Typentaf. 38, NH 1. 
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esetében is megfigyelhető miniatűr daraboké. Az alapformán belül egyedi kialakítása volt a 

vindornyafoki depóleletből származó fejszének, amelyen mind a fok, mind a penge esetében 

enyhén csapott, lekerekített élek jelentkeznek (BF 26). Müller R. a típus egyediségére hívta fel 

a figyelmet, és valóban úgy tűnik, hogy – hasonlóan a szóban forgó depólelet kaszájához – 

párhuzam nélküli darabról van szó.170 A Győr-Frigyes-laktanya területén feltárt falusias 

településről származó példányt a nyéllyuk mögött összeszűkülő, majd négyszögletes 

munkafelületben kiszélesedő fokkal látták el, pengéje enyhén aszimmetrikus állású (BF 29). 

Feltehetőleg kézműves eszközként használták, ennél is jobban kiszélesedő fok egy másik, 

téglalap alakú nyélnyúlványokkal ellátott példány esetében figyelhető meg, amely a 

mannersdorfi depólelet részeként került elő (BF 47). Ennek felülete vagy a használat miatt, 

vagy már eredetileg is valamilyen munkafolyamathoz alakítva kétszeresen homorú 

kidolgozású. 

 A második csoportba sorolható példányok csak a köpű kialakításában térnek el az 

előzőektől. Ezeknél a fejszéknél és baltáknál a nyélfalat téglalap alakú (BF 36-50), íves (BF 

51-57, 59-60, 63-64, 68-71), vagy háromszögletes nyúlványokkal látták el (BF 58, 61-62, 65-

67, 72). Utóbbi két változat között sok esetben csak árnyalatnyi a különbség, mert a háromszög 

alakú nyélnyúlványok felső része kisebb-nagyobb mértékben lekerekített. W. Gaitzsch szerint 

a funkció szempontjából ezeknek nem volt lényeges szerepük, elsősorban díszítő elemeknek 

tekinthetőek.171 Ezzel szemben én úgy gondolom, hogy a nyél megtámasztásában bizonyos 

mértékig segíthettek ezek a nyúlványok. A Római Birodalom területén nem egységesen 

jelentkeznek hasonló balták és fejszék. Britannia területére egyáltalán nem jellemző, hogy a 

római korban hasonló nyúlványokkal látták volna el a szerszámokat (29. ábra, második sor). A 

téglalap alakú nyúlványok még viszonylag széles körben, a Duna és a Rajna mentén 

megtalálhatóak.172 M. Pietsch szerint a rövidebb és magasabban kiugró, négyszöghöz közelebb 

álló nyúlványok korábbiak, míg a hosszúkásabb és egyben alacsonyabb változatok a 

császárkoron belül későbbiek lehettek.173 A háromszög alakú nyúlványok elterjedése 

elsősorban a Balkán, a Kárpát-medence és a Keleti-Alpok térségére korlátozódott a római 

korban.174 Ez az oka annak, hogy a legtöbb formai felosztásból a hasonló típusok teljesen 

hiányoznak (29. ábra, negyedik sor).175 A Pannonia területéről ismertté vált kettős fejszék a 

                                                           
170 MÜLLER 2012, 170sk. 
171 GAITZSCH 2005, 80. 
172 PIETSCH 1983, Taf. 1-2, 15-25; POHANKA 1986, Abb. 14, Typ 2b; DUVAUCHELLE 2005, Fig. 19, Typ 1B; KÜNZL 

1993, 347, Typentaf. 38, NH 2, NH 6. 
173 PIETSCH 1983, 13, Abb. 26. 
174 GAITZSCH 2005, 80. 
175 Az alábbi esetekben viszont megtalálható: POHANKA 1986, Abb. 14, Typ 1, 4; DOLENZ 1998, Abb. 35, c, i. 
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köpűkialakítás tekintetében szintén ebbe a csoportba tartoznak. Az aquincumi ácseszköz-

leletből származó példányt íves (BF 71), a mórichidait háromszög alakú nyúlványokkal látták 

el (BF 72). A pengék mindkettő esetében eltérő szélességűek és kidolgozásúak, ami a 

szerszámok multifunkcionalitására enged következtetni. 

 A harmadik nagyobb típusba azok a balták és fejszék tartoznak, amelyeknek a foka 

nyújtott, fokszárnyas kialakítással és nyélnyúlványok nélküli köpűvel rendelkezik (BF 73-90). 

Ezek között jelentős méretbeli és minőségi eltérések figyelhetőek meg. A fokszárnyak 

hosszúsága, kidolgozása különböző lehet, az egészen hosszú változatok (BF 76-77) mellett 

számos rövidebb variáns is megtalálható (BF 73-75, 86-88). Több fejsze esetében a fokszárnyak 

sarkai a nyél irányában kihegyesednek, ami megkönnyítette annak rögzítését (BF 78, 82-83). A 

fok és a nyélfal, illetve penge közötti átmenet egyenletesen ívelt (BF 73-75, 82), vagy tagoltabb, 

sarkos kidolgozású (BF 83, 85, 87). Ezek a típusok szemben a korábbiakkal lényegesen kisebb 

területen terjedtek el a római korban, így Noricum és Pannonia területétől nyugatra eddig csak 

szórványosan ismertek hasonló, fokszárnyas balták és fejszék.176 Ennek bizonyos mértékben 

magyarázata lehet a kutatottság hiánya, de a jövő feladatai közé tartozik, hogy pontosabb képet 

alkossunk a típus eredetéről és elterjedéséről. R. Pohanka a hosszú fokszárnyakkal ellátott 

változatokat helyi fejlődés eredményének tekintette, amelynek már a római kort megelőzően 

megvoltak az előképei.177 A Keszthely-dobogói temető egyik sírjából, amelyben egy gyermeket 

temettek el, a típus egy kisméretű, tényleges használatra alkalmatlan példánya került elő (BF 

73). A sírban mellékletként elhelyezett érmek alapján ez a példány a Kr. u. 4. század elején 

készülhetett.178 A keltezhető darabok döntő része szintén késő római kontextusból látott 

napvilágot, mint Tokodról (BF 82), Leányfaluból (BF 84), Őcsény-Soványtelekről (BF 81). A 

táci (BF 80) és dunaújvárosi (BF 77) baltákról csak feltételezhetjük, hogy ugyanehhez a 

korszakhoz tartoznak. Ezen tendencia alól a rábapordányi depóleletből származó példány (BF 

75) jelent kivételt, amely feltehetőleg a Kr. u. 1-2. század folyamán kerülhetett a földbe. 

 A negyedik csoport példányai az előbbiekhez hasonlóan fokszárnyas kialakításúak, de 

a nyéllyuk körül íves vagy háromszög alakú nyúlványokkal látták el őket (BF 91-133). A 

fokszárnyak, az előzőekben már látott néhány példánytól eltérően viszonylag rövidek, de a 

sarkain kihegyesedő változat, nyélnyúlványokkal együtt is előfordul (BF 129-131). A kisebb 

méretű baltákra a szóban forgó csoportnál jellemző, hogy a penge felül és alul egyforma 

                                                           
176 PETRIE 1917, 113, Pl. 10, 73; TISSERAND 2000-2001, 23; DUVAUCHELLE 2005, 39, Pl. 12, 68; POHANKA 1986, 

Abb. 14, Typ 1 és 3. 
177 POHANKA 1986, 242, Abb. 14, Typ 3, Abb. 15. 
178 SÁGI 1981, 49. 
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mértékben szélesedik ki (BF 91-92, 94-95). A legtöbb fejszénél viszont már a felső részén 

egyenes, vagy kissé emelkedő, alul ívelten kiszélesedő pengét lehet megfigyelni (például: BF 

107-108, 110, 117-119). Ugyanakkor találni példát alul és felül egyaránt lefelé ívelt pengére is 

(BF 104, 109, 111, 128), amelyek közül egy fenékpusztai fejszénél ez a változat a penge 

javításának eredményeképpen jött létre (BF 105). A nyakrészt néhány esetben csapott élekkel 

sokszög átmetszetűre dolgozták ki (BF 107, 109, 111, 123-125), R. Pohanka ezeket a 

példányokat önálló típusba sorolta. Úgy vélte, hogy a hasonló fejszék egy a Dunántúlon, a Kr. 

u. 3. század folyamán működő lokális műhely termékei lehetnek.179 Véleményem szerint egy 

ilyen formai jellemző alapján nem lehet messzemenő következtetést levonni. A sokszögletű és 

a négyszögletes nyakrésszel ellátott változatok egyéb formai jellemzőikben igen egységesek, 

ezért jelen helyzetben nem indokolt a műhelyekre történő szétbontás. Ezek közül előkerülési 

körülményeiket tekintve sok fejsze Kr. u. 4. századi lelőhelyekről, mint Keszthely-Fenékpuszta 

(BF 105-114) vagy Visegrád-Gizellamajor látott napvilágot (BF 101-102). A Nagykanizsa-

Inkey-kápolna lelőhelyen talált kisebb méretű balta, egy késő római sír mellékleteként volt 

elhelyezve (BF 96). A típus legkorábbra keltezhető példánya feltehetőleg a majsi temető 26. 

sírjából származó, szépen kidolgozott fejsze lehet (BF 131). A szóban forgó temetkezésben nem 

voltak emberi maradványok, csak egy juhcsontváz, mellékletként Traianus vereteit helyezték 

el a sírban.180 Ezt a fejszét talán egy áldozati szertartás részeként használták, a típus 

legnyugatabbra eső párhuzamai a Mauer an der Urlban feltárt Dolichenumban felajánlott 

áldozati tárgyak között találhatóak meg.181 Összességében ez a típus elsősorban a Kr. u. 2-3. 

századtól terjedhetett el, használata Noricum, Pannonia, illetve a Balkán nyugati részére 

korlátozódott.182 A fokszárnyakkal, illetve nyélnyúlványokkal ellátott balták és fejszékhez 

hasonlóak a népvándorlás kor leletei között is megtalálhatóak a Kárpát-medencében.183 

 A fentiek mellett sok bizonytalanul azonosítható töredék (BF 138-147), illetve néhány, 

a fentiektől eltérő példány került elő (BF 134-137). Nagyberki-Szalacskáról ismeretlen 

kontextusból egy kisméretű, fülszerűen összekovácsolt fokkal ellátott példányt ismerünk (BF 

134), amely az irtó– és szalukapák egy részének köpű kialakításával mutat rokonságot.184 Az 

MNM római gyűjteményéből származó, de ismeretlen lelőhelyű, egyszerű vasrúdból hajlított, 

vékony fokkal ellátott balta csak kérdésesen tekinthető római korinak (BF 135). 

                                                           
179 POHANKA 1986, 251. 
180 SZ. BURGER 1972, 71. 
181 NOLL 1980, 108, Taf. 44, Nr. 89-90, 92. 
182 HENNING 1987b, 61, 64, Abb. 1; GASPARI EL AL. 2000, 196, Fig. 11,34; PFLAUM 2007, 301, Pl. 2, 19-20. 
183 MÜLLER 1975, 81; SZÜCSI 2012. 
184 Hasonló típus megfigyelhető: PIETSCH 1983, 11sk, Taf. 2, Nr. 29; POHANKA 1986, Abb. 14, Typ 5. 
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 A balták és fejszék előkerülési körülményeiről, keltezési vonatkozásairól részlegesen 

már esett szó. A fokszárnyas és az egyszerű, vaskos fokkal ellátott példányok hasonló arányban 

képviselték magukat az egyes lelőhelytípusok esetében (30. ábra). R. Pohanka az utóbbi típust 

itáliai eredetűnek tartotta, amelyet a római hadsereg terjesztett el a limes menti táborokban.185 

Ez bizonyos mértékben Pannonia esetében igazolható, hiszen a Duna mentén jelentős 

mennyiségben megtalálható ez a típus (31. ábra). Ugyanakkor a tárgyalt provincia belső 

területein is elterjedt, eloszlása viszonylag egyenletes képet mutat, ami megfelel annak a 

képnek, hogy egy a római uralom egésze alatt általánosan használatos változatról van szó. 

Az egységes eloszlás alól a belső erődök jelentenek látványos kivételt, amelyekben 

fokszárnyas kialakítású csoport lényegesen több példánnyal képviselteti magát. Ennek 

lehetséges kronológiai vonatkozása, hogy míg a négyzetes fokkal ellátott darabok a késő római 

korra – nem tűntek el teljesen, de – fokozatosan háttérbe szorultak, addig a fokszárnyas fejszék 

– noha korábbi kontextusból is megtalálhatóak voltak – a Kr. u. 4. századra már gyakoribbak 

voltak. Ugyanezzel függhet össze, hogy a Kr. u. 4. századra már elnéptelenedő városokból alig-

alig kerültek elő az ehhez a típushoz sorolható fejszék, ami alól Pannoniából csak Carnunutum 

területe jelent kivételt (32. ábra). Figyelemre méltó továbbá, hogy villagazdaságokból és 

                                                           
185 POHANKA 1986, 238sk. 

5

2
3

11

18

4

9

1414

4
5

4

12

4

8

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

belső erőd villagazdaság falusias
település

városias
település

depólelet temető katonai
létesítmény

szórványlelet

d
b

A balták és fejszék lelőhelytípusok szerinti megoszlása

vastag, négyzetes fokkal, 1-2. csoport fokszárnyakkal, 3-4. csoport

30. ábra 



56 
 

falusias településekről – típustól függetlenül – viszonylag kevés balta és fejsze került elő. Ez 

még annak tükrében is fontos adat, hogy a depóleletek jelentős része eredetileg 

villagazdasághoz vagy vidéki településhez tartozott. 

 A balták és fejszék méreteinek alakulására több is kutató komoly hangsúlyt helyezett. 

A hosszúság, a tömeg és a penge szélessége alapján kísérelték meg a funkciók, illetve az egyes 

típusokon belüli alcsoportok szétválasztását.186 W. H. Manning a tömeg alapján egy könnyebb 

(770 g) és egy nehezebb csoportot határozott meg (1600 g). M. Pietsch három fő méretcsoportot 

különített el: a nehéz fejszék közé a 20 cm fölötti, 1000-3000 g közötti; a közepesbe a 15 cm 

körüli, 700-1000 g közötti; míg a kisméretűekbe a 10 cm körüli, 250-470 g közötti darabokat 

sorolta. Emellett kitért arra, hogy vannak még ennél is kisebb, miniatűr példányok, amelyek 

már nem tényleges használatra, hanem játékként vagy kultikus tárgyként készültek. Mint 

láthattuk hasonló darabok Pannoniából is előkerültek (BF 7, 73). Vitudurumból számos 

                                                           
186 PIETSCH 1983, 12; MANNING 1985, 15; DUVAUCHELLE 2005, 38. 

31. ábra: A négyzetes fokkal rendelkező fejszák, balták és szekercék eloszlása Pannonia területén. 
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kisméretű votív baltát ismerünk,187 esetleg a Somogyszob-Kácsmóna lelőhelyről beszolgáltatott 

depólelet egyik tárgya is eredetileg az lehetett (VY 71). A. Duvauchelle szintén hármas 

méretfelosztást alkalmazott, amelyben a csoportok eszerint alakultak: nagy (22 cm fölött, 2000-

3000 g), közepes (17-22 cm, 1200 g körül) és kicsi (9-17 cm, 200-800 g). 

Ha ennek fényében, a disszertációban szereplő baltákat és fejszéket megvizsgáljuk, 

akkor közel sem kapunk a fentiekben vázoltakhoz hasonló, jól lehatárolt csoportokra osztható 

képet. A penge szélessége – a két extrém értéket nem számítva – 3-10 cm között váltakozik, de 

túlnyomó többségük 5-7 cm közé esik (33. ábra). A hosszúság növekedésével együtt a tömeg 

értéke nagyjából exponenciálisan emelkedik. Sok átmeneti adat jelentkezik, a határok erősen 

elmosódnak, ugyanakkor három nagyobb csoportot feltételesen megkülönböztethetünk (34. 

ábra). 

                                                           
187 SCHALTENBRAND OBRECHT 1996, 145sk, Abb. 122-123. 

32. ábra: A fokszárnyas kialakítással rendelkező fejszák, balták és szekercék eloszlása Pannonia területén. 
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A kisméretű példányok főleg 10-15 cm közötti hosszúságúak és 150-400 g közötti a 

tömegük, a közepeseknél ugyanez nagyjából 15-18 cm és 400-800 g, míg a nagyméretűeknél 

18-25 cm és 800-2000 g. Azonban a tömeg csak ritkán haladja meg az 1500 g-ot, átlagosan 

1200-1500 g közötti értékek jelentkeznek. A fenti felosztásokkal összevetve azt lehet 

megfigyelni, hogy a hármas tagolás határai, Pannonia esetében némileg lefelé tolódnak. 

Fentebb már említésre került, hogy a balta és fejsze között részben a méret alapján lehetne 

különbséget tenni. A hármas felosztást alapul véve azt mondhatjuk, hogy a legkisebb 

példányokat lehetne egyértelműen baltának tekinteni, a középső csoporthoz tartozó 

szerszámoknál változó a helyzet, míg az 1200 g fölöttiekre már a fejsze megnevezés a 

legmegfelelőbb. Ha a pengék aszimmetrikus kialakítását és tömegét vetjük össze, akkor sem 
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34. ábra: A balták és fejszék méreteinek megoszlása a tömeg és penge szélesség alapján 

33. ábra: A balták és fejszék méreteinek megoszlása a penge szélessége és a hosszúság alapján. 
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lehet a baltaként aposztrofálható példányokat egykönnyen különválasztani. Összesen 27 

példány esetében állapítható meg ez a kidolgozás, amelyek többsége 900 g alatti darab, de a 

legnehezebbek némileg meghaladják az 1200 g-ot is (BF 60, 116). Mindez jól mutatja, hogy a 

méretekből levonható következtetéseket kellő óvatossággal kell kezelni. 

2.2.2. Ácsbárdok, szekercék (AB 1-37; 1-3. tábla) 

 Az alapvető formai jegyeit tekintve ez a tárgycsoport a baltákkal és fejszékkel állítható 

rokonságba, de felhasználása némileg eltért azokétól. A balta és a fejsze közötti – sokszor 

nehezen árnyalható – különbségről fentebb már esett szó. A bárdok és szekercék szélesebb, 

többnyire aszimmetrikus állású pengéjüknek köszönhetően az ács és asztalos mesterségekre 

specializálódott, a fa felületének kidolgozására, egyenetlenségeinek lefaragására, 

másodlagosan szögek beütésére szolgálhattak. Tehát a baltákhoz hasonló, de sokkal 

célirányosabb szerszámok, ennek megfelelően lényegesen kisebb mennyiségben fordultnak elő. 

Meg kell említeni, hogy számos példány esetében a fegyverként történt felhasználást sem lehet 

kizárni, amely ritkán elsődleges, gyakorta másodlagos funkcióként jöhet számításba. Az antik 

forrásokban nem maradt fenn külön kifejezés ezekre az eszközökre, ezért feltehetőleg a securis 

sok esetben ennek a típusnak felelt meg. Az ókori művészetekben ugyancsak kevés nyomát 

találjuk bárdoknak, illetve szekercéknek. Alacsony szerepét az magyarázhatja, hogy számos 

hasonló funkcióval rendelkező szerszám, mint az ascia vagy a dolabra létezett vele 

párhuzamosan. Pannonia területéről, Brigetióból került elő egy szarkofág, amelynek fedelén 

egy szakállas pengéjű bárd látható (52. ábra).188 

 Ez a viszonylag perifériális helyzet közrejátszott abban, hogy a tárgycsoport lényegesen 

kevesebbszer kapott szerepet a szakirodalomban. Formai jegyei alapján legtöbbször a baltákkal 

és fejszékkel együtt, azok egyik típusaként jelent meg (29. ábra).189 A disszertációban 

bemutatásra kerülő bárdok és szekercék szempontjából – hasonlóan a baltálhoz és fejszékhez – 

R. Pohanka tipológiai felosztása a leghasznosabb. A köpű és a nyéllyuk kialakításánál a vaskos, 

négyzetes fok, a fokszárnyak és a különböző formájú nyélnyúlványok ugyanúgy megjelennek, 

mint a fenti szerszámtípusnál. Ezeknek a formai jegyeknek a keltezésére és elterjedésére 

vonatkozó fentebb bemutatott adatok értelemszerűen a szóban forgó szerszámokra szintén 

érvényesek. A lényeges különbség a penge kialakításában van, amely felső részén egyenes, 

ívesen vagy megtörten emelkedő; alul erősen ívelt, kihegyesedő vagy egyenesen levágott 

                                                           
188 RIU 506; BARKÓCZI 1951, 47, Kat. 95, XX. tábla; BORHY 2006, 49, Kat. 19. A kőemléknek ez a része 

napjainkra elkallódott, ezért csak a korábbi publikáció fényképének köszönhetően ismert. 
189 PIETSCH 1983, 14sk, Abb. 5; POHANKA 1986, 249skk, Abb. 14; DUVAUCHELLE 2005, 37, Fig. 19. 
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szakállban végződő lehet. Ezek a tényezők befolyásolják az él hosszúságát, amely egyaránt 

előfordul íves és egyenes kivitelben. A szerszám tengelyéhez képest a penge valamelyik 

irányba eltolt, aszimmetrikus kialakítású lehet. 

 A Pannonia területéről származó szerszámok vizsgálata során összesen 37 darab 

ácsbárdot, illetve szekercét gyűjtöttem össze, amelyeket a balták és fejszék kapcsán látotthoz 

hasonló módon, a szakirodalomban már létező típusokkal vetettem össze. Az első csoportba 

azok a példányok tartoznak, amelyek foka – a római szerszámokra jellemzően – vastag, 

négyszögletes kialakítású, a nyélfalat pedig nem látták el nyúlványokkal (AB 1-3). A penge 

mindhárom darabnál hiányos, eredeti szélességüket nem lehet megállapítani, de két esetben 

felül csaknem egyenes vonalúak (AB 1-2). A rábapordányi depóleletből származó példánynál 

a penge ívesen kiemelkedik, alsó részén feltehetőleg kihegyesedő szakállban végződött, éle 

egyenes (AB 3). A Csabrendekről származó szekerce fokának sérüléseiből jól látszik, hogy 

eredetileg kalapácstagként használták. Ezek a példányok a legegyszerűbb formai típusba 

tartoznak (29. ábra, hatodik és hetedik sor).190 Mivel hasonló szerszámok ismertek Itáliából, 

ezért onnan – elsősorban a hadsereg közvetítésével – terjedhetett el a típus.191 M. Pietsch 

megfigyelése részben egybecseng ezzel, hiszen ő – ideértve az alább szereplő, 

nyélnyúlványokkal ellátott változatokat is – a limes menti táborokra korlátozódó eszköznek 

tartotta a szekercéket, és a Kr. u. 3. századra történt koncentrálódással számolt.192 

 A második csoportba tartozó példányok lényegében azonosak az előzővel, attól csak 

abban térnek el, hogy a köpűt nyélnyúlványokkal látták el (AB 4-8). Az aquincumi ácseszköz-

lelet részeként előkerült ácsbárd esetében ezek téglalap alakúak, vaskos fokát pedig 

másodlagosan kalapácsként használhatták (AB 4). Pengéje felül enyhén emelkedik, alul 

keskeny szakállal rendelkezik, éle enyhén ívelt és – annak ellenére, hogy egyértelműen 

kézműves eszköz lehetett – a penge szimmetrikus állású. Ezt a formát a Római Birodalom 

egyéb lelőhelyiről szintén ismerjük (29. ábra, hetedik sor).193 Aquincumból egy hasonló, de 

alacsony, íves nyúlványokkal készített példány került még elő (AB 5). A jellegzetes 

ácseszközök közé tartozik egy Keszthely-Fenékpusztán napvilágot látott szekerce, amelyet 

szintén kalapácsként is használható fokkal, íves nyúlványokkal és felül erősen emelkedő, 

egyenes élű pengével készítettek (AB 6). A penge alsó, nyél felé eső sarkán egy rövid nyúlványt 

alakított ki a kovács, amelynek talán a szöghúzásban lehetett szerepe. 

                                                           
190 PIETSCH 1983, 14sk, Abb. 5, 3; POHANKA 1986, 252sk, Abb. 14 (Typ 8). 
191 POHANKA 1986, 252sk. 
192 PIETSCH 1983, 15. 
193 PIETSCH 1983, 14, Abb. 5, 2; DUVAUCHELLE 2005, 37, Fig. 19, Typ 4, Pl. 10, 63. 
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 A változó hosszúságú fokszárnyakkal ellátott, nyélnyúlványok nélküli köpűvel 

rendelkező szekercék alkotják a harmadik nagyobb csoportot (AB 9-17). A fokszárny csak 

egyetlen esetben kapott alacsony kialakítást (AB 9), míg a többségnél jelentősen megnyújtották 

azt (AB 10, 13, 15). Az így kidolgozott fok sokkal kevésbé lehetett alkalmas arra, hogy 

szögbeverésre használják. A fok és a penge közötti egyenletesen ívelt átmenet szintén jellemző 

(AB 10-14). A penge felül, eltérő mértékben, de mindenhol kiemelkedik, alul pedig vagy 

egyenesen levágott (AB 13-16), vagy kihegyesedő végződéssel rendelkezik (AB 9-12). Az AB 

6-os példányhoz hasonlóan a nyél felé nyújtott taggal látták el az egyik mannersdorfi (AB 16) 

és a szalacskai szekercét (AB 13). Az aquincumi ácseszköz-leletből származó típus azt 

bizonyítja, hogy a teljesen eltérő fokkal és köpűvel rendelkező szerszámokat párhuzamosan is 

használták, a két csoport között nem volt markáns kronológiai határ (AB 10). A Kr. u. 4. század 

elejére keltezhető, kisméretű példányt helyeztek a Keszthely-dobogói temető egyik gyermek 

csontváza mellé (AB 17).194 Ahogy a balták kapcsán már elhangzott, a fokszárnyas forma 

Noricumtól nyugatra szinte ismeretlen, ezért hasonló darabok csak R. Pohanka felosztásában 

szerepeltek, aki két típusra bontotta szét ezeket a szerszámokat (29. ábra, hetedik nyolcadik 

sor).195 Ezek között csak a nyak kialakítása alapján tett különbséget, mivel a fejszékhez 

hasonlóan a sokszög átmetszetű nyakkal rendelkező példányokat külön egységként kezelte. 

Ugyanakkor az általa feldolgozott ausztriai leletek között nyélnyúlványokkal is ellátott változat 

nincsen, tehát felosztása ennyiben eltért az itt bemutatottaktól. Ennek a viszonylag hosszú 

fokszárnyas típusnak a párhuzamait Pannonia környezetéből, illetve a Balkánról ismerjük.196 

 Az utolsó – negyedik – nagyobb csoport példányaira az előbbieknél rövidebb fokszárny, 

de íves vagy háromszög alakú nyúlványokkal történő kidolgozás a jellemző (AB 18-29). 

Ezeknél a szekercéknél egyöntetűen a felül emelkedő, alul egyenesen levágott szakállban 

végződő penge figyelhető meg, amely néhol enyhén a nyél felé kihegyesedik (AB 19, 23, 27). 

A nyélfal kialakításában az íves (AB 18-20, 27) és a háromszög alakú (AB 21-26) nyúlványok 

használata közel egyforma arányban fordul elő. Figyelemre méltó, hogy ennek a típusnak négy 

példánya került elő Keszthely-Fenékpusztáról (AB 18-21), egy további példány Visegrádról, 

szintén biztosan késő római kontextusból származik (AB 23). Ez a típus hasonló keltezéssel 

Germania területéről szintén ismert.197 

                                                           
194 SÁGI 1981, 51. 
195 POHANKA 1986, Abb. 14 Typ 7, 9a. 
196 NOLL 1980, 106sk, Taf. 45, 85, Abb. 22, 1; IVANOVSKI 1984, 89, Fig 6, 7; CIGLENEČKI 1990, 152, Taf. 3, 4; 

GASPARI et al. 2000, 196, Fig. 11, 36; SAGADIN 2000, 205, Pl. 2, 5; KREMPUŠ 2000, 213, Abb. 3, 2; BOŽIČ 2005, 

313, Abb. 22. 
197 KOCH 1984, 138, Taf. 36, 1. 
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 A fentieken túl számos, biztosan nem besorolható töredék (AB 31-34) és egyedi darab 

(AB 30, 35-37) szintén részét képezi a szóban forgó tárgycsoportnak. Fenékpusztáról, de pontos 

kontextus nélkül került elő egy kisméretű, egyszerű lekerekített fokban végződő szekerce, 

amely meglehetősen idegen a római kori formakincstől, ezért inkább a népvándorlás korhoz 

sorolható (AB 35). A vékony fok és a lekerekített négyszögletes, nyújtott köpű a 

warmannstetteni példány esetében is kétségessé teszi a római datálást (AB 37). Noha felszíni 

leletként, számos római tárggyal együtt került elő, feltehetőleg inkább középkori lehetett. 

Hasonló a helyzet egy nyélcsöves, Carnuntum legiotáborának területéről származó darab 

esetében, amelyek keltezése bizonytalan, a római kort sem lehet egyértelműen kizárni (AB 

30).198 Említést érdemel még egy pontosabb adatok nélkül, de Aquincum területén talált 

szekerce (AB 36). Foka négyzetes, vaskos, kalapácsként is használható volt, a köpű falát íves 

nyúlványokkal látták el; pengéje felfelé és lefelé egyforma mértékben szélesedik ki. Nagyon 

valószínű, hogy egyedisége ellenére a római szerszámok közé tartozott, közeli párhuzamát 

római kontextusból ismerjük.199 

 A szóban forgó szerszámtípus példányainak legnagyobb hányada ismeretlen 

kontextusból származik (35. ábra), amelyek közül több Carnuntum (AB 14-15, 27-28), Brigetio 

(AB 25) és Aquincum (AB 5, 24) területéről kerülhetett elő, de a hiányos adatok miatt 

réteghelyzetük már nem rekonstruálható. Az aquincumi depólelet két ácsbárdja (AB 4, 10) a 

                                                           
198 POHANKA 1986, 255sk, Taf. Abb. 14, Typ. 9b. A szerző rómaiként számolt vele, és külön típusként értékelte, 

amelynek ez a példány az egyetlen képviselője Ausztria területéről. Véleményem szerint ez kellően nem 

igazolható, ahogy ilyen kevés példány alapján egy önálló típus meghatározása sem indokolt. 
199 KÜNZL 1993, 347, Typentaf. 38, NH 7. 
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canabae egyik épületéből került elő, ugyanakkor a mannersdorfi két depóleletből származóakat 

(AB 12, 16, 34) eredetileg feltehetőleg egy falusias település helyén rejtették el. Ennek ellenére 

elmondható, hogy vidéki településekről és villagazdaságokból kevéssé, míg a katonai táborok 

közeléből és városokból annál gyakrabban kerültek elő ezek a szerszámok (31. ábra). 

Elsősorban tehát az itt működő műhelyekben használták ezeket az eszközöket. Keszhely-

Fenékpuszta kiemelt jelentősége a szekercék esetében szintén megfigyelhető, hiszen – a 

bizonytalan darabokat is beleértve – összesen nyolc példány származik a szóban forgó belső 

erőd területéről (AB 6-7, 18-21, 31, 35). 

 Az ácsbárdok és szekercék a méretek szempontjából nézve vethetőek össze igazán jól a 

baltákkal (36. ábra). Ugyanis a feltételezett funkció alapján a szekercék esetében megfigyelhető 

adatoknak azokéihoz kellene hasonlónak lennie. Többségük mérete, főként tömege valóban 

ennek megfelelően alakul, és 800 g alatti értékek jelentkeznek. Ugyanakkor megállapítható, 

hogy a szekercék egy része, mint például az aquincumi ácseszköz-lelet mindkét példánya 

nehezebb csoportba tartozik. Ezek mögött az eltérések mögött talán az ács és az asztalos 

mesterségek közötti eltérő szükségleteket sejthetjük, de ennek tisztázására további kutatásokra 

van szükség. 
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36. ábra: Az ácsbárdok és szekercék megoszlása a tömeg és a teljes hosszúság alapján. 
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2.2.3. Asciae (AC 1-28; 4-6. tábla) 

 A római korban széles körben elterjedt, elsősorban fafaragás során használt jellegzetes 

eszköz az ascia. Alapvető formai jellemzői, mint a nyélre merőleges, kisebb-nagyobb 

mértékben lefelé ívelt vagy megtört penge szoros rokonságot mutatnak a kapákkal. A magyar 

nyelvű szakirodalomban ennek megfelelően gyakran a szalukapa vagy kapacs kifejezést 

használták a tárgyalt szerszám megjelölésére.200 A katalógus felépítése során a biztosan 

fafaragóként meghatározható eszközök kerültek ebbe a kategóriába, de – ahogy látni fogjuk – 

az irtó– és csákánykapák között szereplő darabok egy részénél ugyanez a funkció 

valószínűsíthető (KP 60-108). Noha a latin megnevezés többféle értelemben megtalálható volt, 

szövegkörnyezettől függően érthettek alatta baltát vagy kapát, mégis leginkább egy jellegzetes 

ácseszköz megjelölésére szolgált.201 Idősebb Plinius úgy tudta, hogy ezt a szerszámot Daedalus 

találta fel,202 míg Cicero famegmunkáló, a fa felületének elegyengetésében használatos 

eszközként említette.203 A Római Birodalom területéről nagy mennyiségben – elsősorban 

sírkövekről, síremlékekről – ismertek a szóban forgó szerszámtípus ábrázolásai. Ennek egyik 

formája, amikor az elhunyt szakmája miatt, gyakran más szerszámokkal együtt került 

kifaragásra az ascia. Ilyen összefüggésben látható P. Longidienus faber navalis sírkövén, ahol 

a hajóépítő mestert munka közben, 

kezében ezzel a szerszámmal jelenítették 

meg (37. ábra).204 Azonban számos olyan 

síremléket ismerünk, amelyen a 

szimbolikus jelentést hordozó s(ub) 

a(scia) d(edicavit, -edicaverunt) formula 

illusztrálásaként vagy annak 

helyettesítőjeként használták fel ezt a 

szerszámot.205 Pannonia területéről 

összesen 11 ábrázolását lehet felsorolni, 

amelyek közül talán kettő érdemel külön 

                                                           
200 NAGY 1937, 159sk; GAÁL 1996, 196. 
201 A forrásokból származó adatokhoz részletesebben lásd: GAITZSCH 1980, 38sk; Zimmer 1982, 31skk; 

TISSERAND 2002-2003, 46fsk Pl. 7. 
202 Plinius, Nat. Hist. 7. 198. 
203 Cicero, Leg. 2.59. 
204 ZIMMER 1982, 34, Nr. 62. 
205 GAITZSCH 1980, 39skk; MATTSSON 1990. 

37. ábra: P. Longidienus sírköve Aquileiából (DUVAUCHELLE 2005 

nyomán) 
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említést. Az első L. Plotidius Vitalis Kr. u. 1-2. század 

fordulójára keltezett sírköve, amely Carnuntumból került el. Az 

elhunyt férfi katona volt, és feltehetőleg egy utász egység 

katonájaként szolgált. A felirat utolsó sorában „structoria 

asciam et normam” a szerszám megnevezése szerepelt, alatta 

pedig több más eszköz (körző, véső, derékszög) mellett egy 

lefelé ívelt pengéjű eszköz látható (39. ábra).206 Egy eredetileg 

Aquincumban felállított, de Szentendrén előkerült sírkő hátsó oldalán nagyon szép kidolgozású 

példányát lehet megfigyelni (38. ábra).207 A szilágysomlyói kincs láncán lévő csüngők között 

szintén megtalálható ez a szerszámtípus.208 Egy rodenkircheni sír mellékleteként két ascia 

kicsinyített modellje került elő.209 A sírköveken történt elhelyezés kapcsán felmerült annak a 

lehetősége, hogy kőfaragó eszközként használták ezeket a szerszámokat.210 Noha ez az 

alkalmazási terület nem zárható ki, de legfeljebb csak másodlagos lehetett.211 A tárgytípust 

érintő legtöbb feldolgozás famegmunkáló eszközként számol vele.212 A magyarországi néprajzi 

                                                           
206 MOSSER/BESZÉDES 2003, 42, Nr. 17; MOSSER 2007, 258, Abb. 6.  
207 RIU 904; NAGY 1937, 94skk, 54-56. kép; NAGY 1945, 550, 16. kép; ERDÉLYI 1950, 74skk, XX. tábla 1; MARÓTI 

2003, 41, Kat. 35. 
208 KISS/BERNHARD-WALCHER 1999, 46skk, Kat. 16. 
209 HABEREY 1949, 94skk, Abb. 2, 9-10. 
210 HORVÁTH 1935. 
211 BLAGG 1976, 157. 
212 GAITZSCH 1980, 38skk; MÜLLER 1982, 460sk, 12. kép; PIETSCH 1983, 25skk; DUVAUCHELLE 2005, 43skk, Fig. 

26; ULRICH 2007, 16skk. 

39. ábra: L. Plotidius Vitalis sírköve 
Carnuntumból (MOSSER/BESZÉDES 2003 
nyomán). 

38. ábra: Kalapács, ascia, körző és perpendiculum 
ábrázolásával ellátott római sírkő Szentendréről (MARÓTI 
2003 nyomán). 
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tárgyak között szintén ezzel a funkcióval rendelkező analógiáit lehet megtalálni, amelyeket 

szaluként vagy teknővájóként tartanak számon.213 

A szerszám alaptípusának jellegzetes a megjelenése, amelynél a nyéllyuk vagy a 

nyélcső egyik oldalán egy lefelé megtört penge, míg másikon egy vaskos kalapácstag 

helyezkedik el. A késő vaskorban ez a nyéllyukas elrendezés még nem jelent meg, ekkor a 

nyitott köpűs változat volt használatban.214 A formai felosztást befolyásoló tényezők közé a 

penge kialakítása, a köpű vagy nyélcső formája és a fok, illetve kalapácstag megléte, és annak 

formája tartoznak. Ezeknek a tulajdonságoknak a függvényében számos típust lehet 

elkülöníteni az asciák között (40. ábra). A penge kialakítására jellemző, hogy lapos, ritkábban 

homorú, éle általában egyenes, esetleg sarkain lekerekített, vékony lehet; kiszélesedése miatt 

felülről sokszor trapéz alakot mutat. A munkavégzés szempontjából nagyon fontos a penge és 

a szerszám nyele által bezárt szög. A túlságosan kis szög negatívan befolyásolhatta az eszköz 

stabilitását munkavégzés közben.215 A penge vonala lefelé a nyél irányában megtört, vagy ívelt 

lehet. A köpű magassága változó, a hosszabb nyélcsöves kialakítástól, az egyszerűbb 

nyéllyukig terjed. A fal megerősítésére ennél a szerszámnál szintén alkalmaztak 

                                                           
213 BÁTKY/GYŐRFFY/VISKI 1933, 314sk, 803-804. kép; JUHÁSZ 1991, 425, 88. ábra 2, 451, 95. ábra 13. 
214 JACOBI 1974, 34sk, Taf. 16, 291-292; JACOBI 1977, 23sk. 
215 PIETSCH 1983, 26, Abb. 10. 

40. ábra: Az ascia és a vele rokonítható kapák egyes típusai a fontosabb tipológiai felosztások szerint. 
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nyélnyúlványokat, amelyek formája ebben az esetben is többféle lehet. A kalapács általában 

négyszögletes átmetszetű, hossza változó mértékű, de van, amelyiknél csak egy vastag fokot 

alakítottak ki és a jól kidolgozott kalapácsfejet elhagyták. Azon kevés szerszámtípus közé 

tartozik, amelynél a formai változatokhoz bizonyos kronológiai megfigyeléseket lehet 

kapcsolni.216 A késő római kor felé haladva a kalapácstag és a köpű, illetve nyélcső fokozatos 

rövidülésével, a penge íves, a nyélhez képest derékszöghöz közeli állásával lehet számolni. Ez 

az oka annak, hogy a Kr. u. 4. századra a fafaragó és a földműves eszköz (ascia-kapa) közötti 

határ erősen elmosódott, megnehezítve a leletek mesterséghez kapcsolását.217 A szerszámtípus 

alapvetően a nagyobb fafelületek elegyengetésére, a kiugró részek lefaragására szolgált, 

bizonyos szempontból a gyalukkal állítható rokonságban. Az ascia korai változatainál – a 

gyalukhoz hasonló módon – egy egyszerű pengét fogattak a fa nyél végére.218 

A biztosan famegmunkálásra szolgáló példányokat összesen 28 darab képviseli a szóban 

forgó leletek között (AC 1-28). A szalukapák között egy speciális csoportot képeznek azok a 

példányok, amelyeknél a nyél mindkét oldalán lefelé ívelt penge helyezkedik el (AC 1-3). Ezek 

közül az aquincumi ácseszköz-leletből származó példánynál 45°-os szögben lefelé megtört, 

egyenes élű penge található az egyik oldalon, míg a másik oldalinak csak a hasonló szögben 

induló csonkja maradt meg (AC 3). A másik két eszköznél viszont jól megmutatkozik az eszköz 

többcélúsága, hiszen mindkettőnél az egyik penge egyenes, a másik pedig homorú átmetszetű, 

ennek köszönhetően sima és öblös felületű részek faragására egyaránt alkalmasak lehettek (AC 

1-2). A pengék mindkét esetben egyenletesen lefelé íveltek, a nyéllyuk falát pedig íves 

nyúlványokkal látták el, amelyek alapján feltehetőleg a császárkor második felére keltezhetőek. 

Hasonló kettős ascia számos római lelőhelyről került már elő.219 A homorú pengekialakítás 

Pannonia esetében csak ezeken a kettős példányokon jelentkezik, míg a Római Birodalom más 

részeiről a hagyományos változatok esetén is előfordul.220 

A római kőemlékekről jól ismert, nyélcsöves, szögben megtört pengéjű változatot 

összesen öt példány képviseli a tárgyalt terület leletei között (AC 4-8), amelyek közül három 

az aquincumi ácseszköz-lelet részét képezi (AC 4-6), egy további példány Savariából (AC 7), 

                                                           
216 KELLNER 1978, 34; PIETSCH 1983, 28; DUVAUCHELLE 2005, 43sk. 
217 MÜLLER 1982, 460; PIETSCH 1983, 26; GAITZSCH 2005, 78. 
218 GAITZSCH 1980, 41 (ascia-Hobel); Ulrich 2007, 19, Fig. 3.3 A, Fig. 3.4. 
219 GAITZSCH 1980, 45sk; CHAMPION 1916, Taf. 2, 15861; SCHÖNBERGER 1976, 55, Taf. 8, 99; FELLMANN 1978, 

Nr. 539. 
220 MUTZ 1980, 31, 119skk, Abb. 1, 2. 
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egy pedig Brigetióból került elő (AC 8). Ez a változat nemcsak az ábrázolásokról, de tárgyi 

leletként éppúgy széles körben elterjedt volt a rómaiak által meghódított területen (41. ábra).221  

Pannonia esetében ennél lényegesen nagyobb jelentőséggel bírnak azok a változatok, 

amelyeknél a nyélcső már lerövidült (AC 9-28), a nyéllyuk falát pedig többnyire íves (például: 

AC 11-14), ritkábban háromszög alakú nyúlványokkal (például: AC 16-18) erősítették meg. Az 

egyik példány esetében a nyéllyukban egy, a fa megerősítésére szolgáló lemez maradt meg (AC 

11). A tokorcsi kincsleletben elhelyezett ascia rendelkezik talán a legszebb kidolgozással (AC 

17). A háromszögletes nyélnyúlványokon mellett érdekessége még ennek a darabnak, hogy a 

test a nyélnél kiszélesedik, élei csapottak, ezért a kalapács nyolcszög átmetszetű formád ad ki. 

Hasonló csapott megoldás számos más példányon szintén előfordul (AC 9-10, 15-16); máshol 

a kalapács élei erősen lekerekítettek (AC 14). Ezeknél a szerszámoknál a kalapács többnyire 

még teljesen kidolgozott formában megvan, de néhol már lényegesen rövidebb, mint a penge 

(AC 14-16). Végül csak egy vaskos négyszögletes fok marad meg belőle (AC 21-24, 26). Ettől 

függetlenül nem lehet kétségünk afelől, hogy ezek a darabok eredetileg fafaragó eszközök 

voltak, hasonló kialakítású példányok a tárgytípusra vonatkozó felosztások mindegyikében 

megtalálhatóak (40. ábra).222 Az erősen lefelé ívelt penge, illetve az egyenes él szintén emellett 

szól. 

Ugyanakkor Pannonia római kori leletei között nagy mennyiségben fordulnak elő olyan 

kapák, amelyeknél a kidolgozás már nem nyújt egyértelmű támpontot a két lehetséges funkció 

szétválasztásában (KP 69-107). A penge élezése meghatározó lehet ebből a szempontból, de a 

tárgyak állapota miatt ezt a tulajdonságot alig tudjuk meghatározni. A külső oldalukon élezett 

példányok mezőgazdasági, míg a belső oldalukon kifentek fafaragó eszközök lehettek. A 

Dunaföldvár-Alsórévnél talált és beszolgáltatott depóleletben az egyértelműen fafaragásra 

szolgáló változatok mellett (AC 21-22), egy sor kérdéses példány (KP 97-107) látott 

napvilágot.223 A lelet kontextus alapján utóbbiak minden bizonnyal szintén fafaragó eszközök 

lehettek, annak ellenére, hogy ezeknél a lemezszerűen összekalapált fok eleve lehetetlenné teszi 

a kalapácsként történő használatát. Ez a köpűváltozat még számos kapán megtalálható (KP 87-

96), és a Római Birodalom egyéb részeiből szintén ismert (40. ábra).224 A funkció tekintetében 

                                                           
221 GAITZSCH 1980, 42skk, Taf. 10, 42-44; PIETSCH 1983, 27, Taf. 7, Nr. 110-111; MANNING 1985, 17sk, Pl. 8-9, 

B14-16; KÜNZL 1993 365, H 63; DOLENZ 1998, 194sk, Taf. 66-67, W222-224; DUVAUCHELLE 2005, 44 (Typ 2), 

Pl. 15, 85-86. 
222 PIETSCH 1983, 27, Taf. 7, Nr. 114-116; MANNING 1985, 17, Pl. 8-9, B10-11; SCHALTENBRAND OBRECHT 1996, 

146, Taf. 38, E8; DOLENZ 1998, 194sk, Taf. 67-68, W225-228; SAGADIN 2000, 205sk, Pl. 2, 1-3; DUVAUCHELLE 

2005, 44sk (Typ 3-4) Pl. 16-17, 87-91. 
223 Már a leletek közlő Gaál A. is fafaragó eszköznek tartotta ezeket: Gaál 1996, 196. 
224 HÜBENER 1973, 54, Taf. 15, 8; MANNING 1985, 17, Pl. 8, B9; HENNING 1987, 155, Kat. 612, Taf. 50, 2. 
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fennálló bizonytalanságot ezekben az esetekben nem lehet teljesen feloldani. A jelek szerint a 

szóban forgó szerszámtípus átalakulása mögött egy tudatos folyamat, illetve technikai fejlődés 

húzódik meg, amely az adott feladatra specializált formától, egy univerzálisabban alkalmazható 

eszköz megalkotása felé vezet.225 

A Pannoniából előkerült asciák között néhány egyedi példány érdemel még figyelmet. 

Így például Carnuntumból egy olyan változat látott napvilágot, amelynek pengéje „V” alakban 

be van vágva, ezáltal szöghúzóként használhatták (AC 28). Ugyanakkor ezzel a megoldással a 

penge, faragásra már aligha lehetett alkalmas, ezért ez a szerszám leginkább egy specializált 

kalapácsnak tekinthető.226 Az epöli depóleletből egy kisméretű változata ismert (AC 18), 

amelynél kétség merülhet fel, hogy eredetileg ténylegesen munkaeszközként használták-e. A 

tömeglelet összetétele erre nézve nem ad egyértelmű támpontot. Noha a fémművességgel 

kapcsolatba hozható tárgyak is voltak az együttesben,227 egyértelműen fafaragáshoz köthető 

véső szintén részét képezi depó leleteinek (FV 54). A funkciót illetően hasonló bizonytalanság 

tapasztalható a Balatonlelle-Kenderföld lelőhelyen feltárt falusias településen előkerült ascia 

esetében is (AC 25). A feltárás kapcsán előkerült számos fémmegmunkáló szerszámmal 

összefüggésben (HV 3-4; PL 25, 31, 44) az ásatást végző régészek ezt a példányt ötvös 

kalapácsként határozták meg,228 de a lefelé ívelt penge egy ilyen funkció esetén nem lenne 

indokolt. Ugyanakkor méretei miatt ezt a szerszámot eredetileg szinte biztosan nem fafaragó 

eszközként használták, elképzelhető, hogy gyermekjátékról, vagy más okból miniatürizált 

változatról van szó. Viszont a fok peremén megfigyelhető kitüremkedés arra utal, hogy a tárgy 

viszonylag jelentős igénybevételnek volt kitéve, ami valós használatot feltételez. Nem tartom 

valószínűnek, hogy fémművességhez tartozott, de eredeti funkcióját homály fedi. Egészen 

kisméretű példányokat ismerünk Saalburgból, amelyek több szokványos méretű példánnyal 

együtt kerültek elő, M. Pietsch szerint szimbolikus jelentőségük lehetett.229 

Ha nem is túl nagy mennyiségben, de ez a szerszámtípus mindegyik római lelőhelytípus 

esetében megfigyelhető. Azonban a Pannonia területén talált asciák jelentős része depóleletek 

részeként látott napvilágot, részarányuk a szórvány darabok számát is meghaladja (41. ábra). 

Ezekről a példányokról már részben esett szó, de az Aquincum canabaejához köthető 

ácseszköz-lelet jelentőségét ki kell emelni. Innen került elő a legtöbb példány (AC 3-6) és a 

                                                           
225 PIETSCH 1983, 28sk. 
226 Párhuzamai ennek ellenére megtalálhatóak római kori lelőhelyeken: MUTZ 1980, 31, Abb. 1, 1; GAITZSCH 1980, 

90sk; PIETSCH 1983, 24, Taf. 7, Nr. 106; DUVAUCHELLE 2005, 46, Pl. 18, 94-96. 
227 SZABÓ 2004, 69. 
228 MARTON/SERLEGI 2007, 144, 132. kép. 
229 PIETSCH 1983, 27, Taf. 7, Nr. 117-118. 
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Római Birodalom területéről kevés hasonló, szakma-specifikus depó látott napvilágot. A 

depólelettel együtt előkerült bronztárgyak az ácseszközök korát a Kr. u. 2-3. század 

fordulójának környékére keltezik, ami jól megfelel az ascia ezen típusához társított 

császárkoron belül inkább korábbra tehető datálásnak. A savariai colonia területéről előkerült 

darab jól illeszkedik ehhez a kronológiai sémához (AC 7). Összességében úgy tűnik, hogy a 

nyélcsöves változatok inkább a limes mentén gyakoribbak, míg a későbbi fejlődés 

eredményeképpen létrejövő változatok Pannonia belső területein összpontosulnak (47. ábra). 

A Brigetióból ismert két szerszám a Kállay-gyűjteményben maradt fenn, és a megőrzött 

adatok szerint a polgárvárosi II. temető hamvasztásos sírjából származnak (AC 8-9). 

Sírmellékletként elhelyezett ascia például Aventicum egyik temetőjében fordult elő.230 

Amennyiben hitelt adhatunk Kállay Ö. feljegyzéseinek, akkor ezek a példányok sem 

keltezhetőek későbbre a Kr. u. 3. század első felénél. A tokorcsi (AC 17), Visegrád-

Gizellamajori (AC 16) és Keszthely-fenékpusztai példányok (AC 26) kivétel nélkül a Kr. u. 4. 

század folyamán kerülhettek földbe. A belső erődökből ez az egyetlen darab látott csak 

napvilágot, ami egyértelműen alátámasztani látszik a formai változatok keltezésére vonatkozó, 

fentebb leírt tendenciát. Ezzel összhangban Keszthely-Fenékpusztáról számos olyan szerszám 

ismert, amely formailag az irtókapákhoz áll közel, de esetében az asciához hasonló funkció is 

feltételezhető.231 

                                                           
230 DUVAUCHELLE 2005, 44sk, Fig. 27, Pl. 17, 92. 
231 RUPNIK 2014, 188skk. 
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Bár ez a fejlődési sor igen kézenfekvőnek látszik néhány tényező óvatosságra inti a 

kutatót. A fülszerűen összekalapált fokkal ellátott változatokat, amelyek között biztosan vannak 

fafaragó szerszámok is, többnyire a késő vaskorra, illetve a római kor elejére keltezték.232 Az a 

tény, hogy ennek az altípusnak több példánya egyértelműen késő római kontextusból került 

felszínre, mindezt kétségbe vonja (KP 88). A Dunaföldvár-Alsórévnél talált depó a benne talált 

balták (BF 39-44) – és részben az ekevasak (EK 61-62, 64-65) – miatt minden bizonnyal 

korábbi a Kr. u. 4. századnál.233 Így az innen ismert példányok sem illeszkednek pontosan a 

vázolt kronológiai sorba. A kalapácstag nélküli, lefelé ívelt pengéjű – elvben tehát késői – 

forma, azonban L. Plotidius Vitalis sírkövén ugyancsak megfigyelhető (39. ábra). Ez a kőemlék, 

azonban a felirata és jellemzői alapján egyértelműen a Kr. u. 1-2. század fordulójára keltezhető. 

Összességében, tehát noha főbb szabályszerűségként számolhatunk a M. Pietsch megfigyelésén 

alapuló formai elemek és keltezés kapcsolatával, azokat óvatosan kell kezelni. 

Az ascia leírása szempontjából legfontosabb méretek, a hosszúság, a penge szélessége, 

a penge és a nyél által bezárt szög, illetve a tömeg. W. Gaitzsch megállapítása szerint a 

szélesebb pengéhez általában lefelé kisebb mértékben megtört pengék tartoznak.234 Ez az adat 

azonban nem minden esetben mérhető pontosan. Tény, hogy a derékszöghöz közelebb álló, 

szélesebb pengéjű példányok inkább irtókapáknak, tehát földművelő eszközöknek tekinthetőek. 

Az itt bemutatott példányok esetében a penge szélessége – függetlenül a teljes hosszúságtól – 

csak ritkán haladja meg a 6 cm-t. Igen sok esetben 4-5 cm közé, számos példánynál 4,5 cm-hez 

esik ez az érték (42. ábra). Ez némileg ellentmond W. Gaitzsch adatainak, akinél a 

                                                           
232 GAÁL 1982, 76; MANNING 1985, 17; POHANKA 1986, 80sk. 
233 A szintén itt talált rézedényeket Kr. u. 2-3. századra keltezték: GAÁL 1996, 200. 
234 GAITZSCH 1980, 42skk, Abb. 3. 
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42. ábra: Az asciák megoszlása a teljes hosszúság és a penge szélessége alapján. 
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legjellemzőbb az 5-8 cm közötti szélesség szerepel.235 Megfigyelésem szerint a jellemző 

hosszúság 15-25 cm közé, míg a tömeg 400-700 g közé tehető (43. ábra). Ezeknek az adatoknak 

a tükrében érdemes egy pillantást vetni az irtókapáknál megfigyelhető hasonló értékekre. Jól 

látható, hogy a kapaként értelmezhető példányok esetében mind 

a hosszúság, mind a tömeg magasabb tartományt mutat (123. 

ábra). Ebből kiindulva a formai jegyek vizsgálata mellett 

némileg a hosszúság és tömeg adatok is segíthetnek a kapa és a 

szalukapa funkció szétválasztásában. Elsősorban az átlagosnál 

kisebb méretű irtókapák esetében lehet a fafaragó funkciót 

feltételezni. Természetesen mindez csak egy – a 

meghatározásban segítségül hívható – opciót jelent, hiszen 

bőven akadnak kivételek, amelyek rácáfolnak erre a 

megfigyelésre. 

2.2.4. Dolabrae (D 1-51, 35-38. tábla) 

 A dolabra egy jellegzetesen római, többcélú szerszám, 

amelynél a nyéllyuk egyik oldalán egy kiszélesedő, baltához 

vagy szekercéhez hasonló penge, míg másik oldalán többnyire 

egy ellentett állású, keskeny csákány vagy kapa jellegű penge, 

ritkábban teljesen kihegyesedő tag helyezkedik el. 

Emblematikus szerszámról lévén szó, úgy az antik írott, mint a 

                                                           
235 GAITZSCH 1980, 42sk. 
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43. ábra: Az asciák megoszlása a teljes hosszúság és a tömeg alapján. 

44. ábra: Q. Septimius Niger sírköve 

Carnuntumból (BESZÉDES/MOSSER 2003 
nyomán). 
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képi forrásokban jelentős nyoma maradt fenn.236 Columella a 

szántás során használt eszközként említette, amellyel 

elvághatták a gyökereket és szétzúzhatták a nagyobb 

rögöket.237 A szőlők esetében többek között az elöregedett, de 

a kések számára már túl vastag ágak levágásával,238 vagy a 

tövek körüli gödrök kialakításával összefüggésben szerepelt.239 

A szerszám kicsinyített – dolabella megnevezésű – változatát 

az előzőekhez hasonló funkcióval említették.240 A Traianus 

oszlop reliefjének több jelenetén, a katonák által használt 

szerszámként ábrázolták.241 Ugyanebben az összefüggésben 

Livius, Tacitus, Curtius és Vegetius egyaránt írt erről a 

tárgytípusról.242 A dolabra szimbolikus szerepét mutatja egy 

Aquileiából származó sírkő, amelyen az elhunytat, mint 

„dolabrarius collegii fabrorum” tűntették fel, illetve a 

szerszámmal a kezében ábrázolták.243 Pannonia területéről 

eddig összesen három olyan sírkő látott napvilágot, amelyen ez 

a szerszám látható. Ezek egyike a balták kapcsán fentebb már 

említett hainburgi sírkő (28. ábra), amelyet két Carnuntumból 

származó faragott emlékkel egészíthetünk ki. Quintus 

Septimius Niger a legio XV Apollinaris katonája volt, aki 

kényszersorozással, keletről érkezett a Duna partjára és 

feltehetőleg részt vett a tábor Kr. u. 1. század végén lezajlott 

építésében. A feliratmező alatt a dolabrán kívül egy sánckosár, egy egyenes pengéjű 

vágóeszköz és a katona felszabadított rabszolga státusára utaló föveg, illetve az L(ibertatis) 

P(ileus) betűk szerepelnek (44. ábra).244 Egy másik Carnuntumból származó sírkövön ugyanez 

a két szerszám került ábrázolásra, a keltezés ebben az esetben is a Kr. u. 1. század második 

                                                           
236 White 1967, 61skk, Fig. 36-39. 
237 Columella, 2.2.28; Palladius, 2.3. 
238 Columella, De Arb. 10.2 
239 Palladius, 2.1. 
240 WHITE 1967, 64skk, Fig. 40. 
241 CICHORIUS 1896-1900, 129, Taf. XXXVII, 51, 189, Taf. LIII, 73, 242f, Taf. LXVII, 92, 315, Taf. LXXXVII, 

116, 316, Taf. LXXXVIII, 117; ULRICH 2007, 24, Fig. 3.13. 
242 PIETSCH 1983, 15. 
243 ZIMMER 1982, 212, Nr. 163. 
244 CSIR Öst. 1, 4, 1972, 9, Kat. 379, Taf. 1; VORBECK 1980, 204; MOSSER 2007, 258, Abb. 5; BESZÉDES/MOSSER 

2003, 56sk, Kat. 46. 

45. ábra: Dolabra ábrázolása egy 

carnuntumi sírkövön (BESZÉDES/MOSSER 
2003 nyomán). 
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felére esik (45. ábra).245 Mindezek tükrében a régészeti leleteken megfigyelhető formai 

változatosság mögött egy sokrétűen használt szerszám rejtőzik. A dolabrákat egyrészt a 

katonaság építkezések és hadiesemények során vette igénybe, másrészt civil lakosság a 

mezőgazdaságban, mint a talaj feltörésének és az irtásnak az eszközeként alkalmazhatta. Egyes 

példányoknak a kőbányászat kapcsán is szerepe lehetett. Ez a szerszám tulajdonképpen a 

földművelő és famegmunkáló eszközök közötti átmeneti kategóriába tartozik. Ennek 

szellemében néhol egyértelműen a kapák, illetve csákányok alá betagolva kerültek 

bemutatásra.246 Néhány kutató kísérletet tett a dolabrák formai osztályozására, de a baltákhoz 

és fejszékhez hasonló részletes rendszer nem készült. K. D. White a csákánytag kialakítása 

alapján három főbb típust különböztetett meg, de ezek közül sem a lefelé, sem a felfelé ívelten 

kihegyesedő változat nem jelentkezik Pannonia esetében.247 A régészeti kutatásban 

megfigyelhető másik törekvés, a katonai és polgári felhasználású változatok formai 

szétválasztása felé irányult. W. H. Manning a téglalap alakú nyélnyúlványokkal ellátott 

példányokat a hadsereghez, míg az anélkül gyártott darabokat a civil lakossághoz kötötte.248 M. 

Pietsch hasonlóan vélekedett, kiegészítve azzal, hogy a kisebb, rosszabbul kidolgozott dolabrák 

lehettek a polgári élethez kapcsolható változatok.249 Formai szempontból ide kell sorolni az 

ellentett élű csákányokat, amelyek a fenti polgári változatból fejlődhettek ki és a késő római 

korban számottevő mennyiségben terjedtek el.250 Az újabb eredmények azt mutatják, hogy 

ebben a kérdésben a méreteknek nem feltétlenül van ekkora szerepük.251 Összességében két 

nagy csoportról beszélhetünk, amelyek egyikébe a képi ábrázolásokról jól ismert, elsősorban a 

katonasághoz köthető dolabrák, míg másikba az egyszerűbb, ellentett élű példányok tartoznak. 

Előbbinél a baltapenge sokkal hangsúlyosabb, szélesebb, mint a csákánytag, míg utóbbi arányai 

kiegyenlítettebbek, a két penge szélessége és mérete sokkal közelebb áll egymáshoz. A kettő 

között nem tapasztalható éles határvonal, például a Künzingben előkerült depóleletben, 

hagyományos és a kettő közötti átmenethez tartozó példányok egyaránt előkerültek.252 

 Pannonia területéről összesen 51 darab szerszámot soroltam ebbe az eszköztípusba. A 

fenti felosztás szerinti két nagy csoport a szóban forgó leletek feldolgozása során is 

visszaköszönt. Az első csoport példányaira a széles, felül csaknem egyenes, alul ívesen, erősen 

                                                           
245 CSIR Öst. 1, 4, 1972, 9f, Kat. 382, Taf. 2; VORBECK 1980, 178; NAGY 1945, 554, 24. kép; MOSSER 2007, 258, 

Abb. 3; BESZÉDES/MOSSER 2003, 58, Kat. 48. 
246 REES 1979, 312sk; MÜLLER 1982, 467; POHANKA 1986, 94skk, Abb. 3; HENNING 1987, 80sk. 
247 WHITE 1967, 63sk. 
248 MANNING 1969, 18skk, Fig. 1. 
249 PIETSCH 1983, 16sk; DUVAUCHELLE 2005, 146, Pl. 48, Nr. 256-257. 
250 PIETSCH 1983, 17; HENNING 1987, 80, Taf. 53, L1. 
251 GLESER 2003, 129. 
252 HERMANN 1969, 135sk, Abb. 5. 
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kiszélesedő baltapenge jellemző (D 1-12). A nyéllyuk falát mindegyik esetben ellátták 

nyúlványokkal, amelyek között téglalap alakú (D 1, 4-8) íves (D 10, 12) és háromszögletű (D 

2-3, 9, 11) változatott egyaránt meg lehet figyelni. Ezen a típuson belül lényeges eltérés a 

csákánypenge kialakítása szempontjából jelentkezik. A dolabrák egyik csoportjánál ez a rész a 

szerszám méretétől és a nyéllyuk kialakításától függetlenül aránylag hosszú, egyenletesen 

keskeny, lefelé enyhén megtört, vagy ívelt. (D 1-3, 6, 10-12). A többi példány esetében viszont 

a csákánytag rövidebb, lefelé ugyan szintén megtört, de az előbbieknél erősebben kiszélesedő 

kidolgozást kapott (D 4-5, 7-9). Ennél a típusnál a baltapenge arányosítva sokkal szélesebb, 

markánsabb, csaknem bárdszerű, a szerszámon belüli egyensúly erre a részre tolódik el (D 4-5, 

7-8). 

A szóban forgó példányoknak csak kis részét lehet bármilyen régészeti kontextushoz 

kapcsolni (46. ábra). Az általános vélekedés alapján mindegyik darabnak a katonasághoz 

kellett, hogy köze legyen. Ezzel a megállapítással összhangban áll, hogy az összes példány a 

limes mentén került elő (48. ábra). Ez alól egyedül Siscia jelent kivételt (D 2-3), ugyanakkor a 

város katonai jelentősége szintén közismert. A tárgyalt dolabratípus legjelentősebb lelőhelye 

Carnuntum, ahonnan összesen öt példány került elő (D 4-6, 11-12). Ezek közül két darab 

biztosan a tábor területéről származott (D 4, 12), a többiek esetében csak a tágabb lelőhelyet 

ismerjük. A Brigetióból felszínre került egyik példány a canabae, illetve a tábor melletti 

hamvasztásos temető egyik sírjának mellékleteként lehetett elhelyezve (D 7), feltehetőleg a Kr. 

u. 2-3. századra keltezhető.253 Kialakítása szinte teljesen azonos az egyik carnuntumi (D 4) és 

                                                           
253 LÁSZLÓ 2011, 138skk. 

2
1

2
1

66

3
2

1

12

4

11

0

2

4

6

8

10

12

14

d
b

A dolabrák lelőhelytípusok szerinti megoszlása

dolabra ellentett élű csákány

46. ábra 



76 
 

az aquincumi ácseszköz-leletből származó példányéval (D 8). Utóbbi dolabra keltezése a 

fentihez hasonló volt, a depóba történt elhelyezése azt bizonyítja, hogy ezeket a szerszámokat 

kifejezetten fafaragó eszközként is használhatták. A széles baltapenge és a rövid csákánytag, 

amely inkább az ascia jellegű szerszámok pengéjéhez, mintsem kapákhoz áll közel, szintén ezt 

a besorolást erősítik meg. Ennek a változatnak a mauer an der urli Dolichenus szentély leletei 

között jó párhuzama került elő, amely a Kr. u. 3. század első felére keltezhető.254 Hasonló 

példányt Augsburg-Oberhausenből is ismerünk.255 A dolabra sírmellékletként történt 

elhelyezésére a Saar és a Mosel folyók vidékén számos példát lehet találni. Ezen temetkezési 

szokás mögött a kelta hagyományban gyökerező, fegyvermelléklet adásának szokása, illetve 

annak továbbélése állhatott.256 A Brigetióból előkerült példány hasonló értelmezését sem 

zárhatjuk ki. 

                                                           
254 NOLL 1980, 107, Taf. 45, Nr. 86; POHANKA 1986, 96sk, Taf. 22, Nr. 79. 
255 HÜBENER 1973, 54, Taf. 15, 3. 
256 GLESER 2003, 126skk. 

47. ábra: Az ascia és a dolabra egyes típusainak eloszlása Pannonia területén. 
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 A második típusba azok a példányok kerülnek besorolásra, amelyek leginkább az 

ellentett élű csákány megnevezéssel írhatóak le (D 13-51). A csoporton belül méretük és a köpű 

kialakítása szempontjából sokféle változat figyelhető meg. A nyéllyuk körül a fal kialakításában 

az egyszerű, nyúlványok nélküli megoldás mellett (D 13-18, 20), a téglalap (D 28), az íves (D 

19, 21-27, 29-34, 37-38, 40-43, 46-47) és a háromszög alakú (D 35-36, 39, 44-45, 48) 

nyúlvánnyal ellátott változat egyformán megtalálható. Ugyanakkor a funkció szempontjából 

ennek a tulajdonságnak nincs számottevő jelentősége. Az eltérő méretek ellenére a szerszámok 

kialakítására viszonylag egységes kép jellemző. A nyéllyuk általában ovális, a balta penge felül 

egyenes, alul enyhén ívesen, kismértékben kiszélesedő, a csákánypenge pedig a baltához 

hasonló mértékben kiszélesedő, enyhén lefelé ívelt formával rendelkezik. Néhány dolabra 

esetében a baltapengét aszimmetrikusan helyezték el (D 23, 38, 43-44), ami egyértelműen a 

kézműves szerszámokra jellemző megoldás. Az előző csoporttal összevetve, ezek az ellentett 

élű csákányok a katonai jellegű lelőhelyeken kívül, villagazdaságokból (D 38, 42) és falusias 

településekről (D 39, 48) szintén előkerültek (46-47. ábra). Az első csoport példányai a belső 

erődökben egyáltalán nem fordulnak elő, míg ez a típus már jelentős arányban képviselteti 

magát ezekből a létesítményekből (Keszthely-Fenékpuszta: D 33-36; Ságvár: D 46; 

Alsóhetény: D 47). Figyelemre méltóan magas volt a depóleletekből származó példányok 

aránya, ezek között a wartmannstetteni két tömeglelet (D 19-23), a rábapordányi (D 24-27) a 

tatabányai (D 16) és a tokorcsi együttesek (D 43-44) említhetőek meg. A tokorcsi kincslelet 

egyértelműen a Kr. u. 4. század végére keltezhető, a belső erődökből származó példányok 

esetében hasonló datálás valószínűsíthető. Mindezek arra utalnak, hogy valóban fennállhatott 

bizonyos mértékű egymás utániság a két típus példányai között. Ugyanakkor a rábapordányi 
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48. ábra: A hagyományos dolabrák megoszlása a baltapenge szélessége és a teljes hosszúság 

alapján. 
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leletből származó ellentett élű példányok minden bizonnyal a Kr. u. 1-2. századra tehetőek, 

ahogy a Magdalensbergről, szintén korai kontextusból származó párhuzamuk is.257 Ez cáfolni 

látszik a két típus merev kronológiai kapcsolatát. Mauer an der Url esetében a Dolichenus 

szentély leletei között – nemcsak az első – hanem az ellentett élű típusnak a párhuzama is 

megtalálhatóak.258 Mindezek alapján a formára vonatkozó kronológiai megfigyeléseket a 

továbbiakban óvatosan kell kezelni, pontosításához további kutatásra van szükség. A római kort 

követően a hasonló ellentett élű csákányok még a Balkánon és Kis-Ázsiában elterjedtek 

maradtak.259 

 A dolabrák, illetve ellentett élű csákányok elemzése kapcsán – mint fentebb már 

elhangzott – a méreteknek korábban fontos szerep jutott. A teljes hosszúság és a tömeg mellett 

                                                           
257 DOLENZ 1998, 159, Taf. 47, F18. 
258 NOLL 1980, 107, Taf. 45, Nr. 87; POHANKA 1986, 96sk, Taf. 18, Nr. 80. 
259 HENNING 1987, 81; GAITZSCH 2005, 107. 
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49. ábra: Az ellentett élű csákányok megoszlása a baltapenge szélessége és a teljes hosszúság 

alapján 

50. ábra: A dolabrák és ellentett élű csákányok megoszlása a tömeg és hosszúság alapján 
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az egyes pengék szélességének lehet jelentősége. Az első csoport példányainak hosszúsága 

egytől egyig meghaladja a 30 cm-t, sőt annak több mint kétszerese is előfordul, mindehhez a 

baltapenge szélessége mindenhol nagyobb 10 cm-nél (48. ábra). A tömeg csak három esetben 

határozható meg, amelyek nagysága 655-1953 g között mozog. M. Pietsch szerint az átlagos 

utászeszközök 30-40 cm közöttiek lehettek, de főleg a 30 cm-hez közeli hosszúság volt 

jellemző.260 W. Gaitzsch a kétkezes, nagyobb példányokra hasonló hosszúságot és 1000 g 

fölötti tömeget, míg a kisebb, egykezes változatokra 20 cm-t és 600 g-os tömeget határozott 

meg.261 

Az első csoport dolabrái néhány kivételtől eltekintve a nagyobb változatnak feleltek 

meg. Ezeket az értékeket a második csoport adataival összevetve jól látható volt, hogy a hasonló 

hosszúságú (30-40 cm körüli) példányok annál a csoportnál is jelentkeznek (49. ábra). A 

baltapenge szélessége azonban ezeknél a daraboknál 10 cm alatt marad, a szerszámok két főbb 

része arányosabb méreteket mutat. Emellett lényeges különbség, hogy az ellentett élű 

változatok között egy kisebb méretű változat is körvonalazódik az adatok alapján, amelyre 15-

20 cm körüli hosszúság és a 4 cm vagy az alatti pengeszélesség jellemző (49. ábra). 

Ugyanez a kettősség a tömeg vonatkozásában szintén regisztrálható (50. ábra). A két 

méretcsoport minden bizonnyal eltérő funkcióval rendelkezhetett, de ezeket nem lehet pontosan 

meghatározni. Feltehetőleg a katonai eszközökhöz közelebb álló, nehezebb példányok hasonló 

szerepet töltöttek be, irtáshoz, illetve építési munkálatokhoz lehettek ideálisak, míg a kisebb 

csoport csákányai, talán a forrásokban a szőlőművelés kapcsán említett példányoknak 

feleltethetőek meg. 

                                                           
260 PIETSCH 1983, 17. 
261 GAITZSCH 2005, 106. 
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2.2.5. Fűrészek (FR 1-11, 69. tábla) 

 A római korban elsősorban a fa elvágására, illetve darabolására, de kisebb részben a 

puhább kőfajták megmunkálásánál is használtak fűrészeket. Ovidius véleménye szerint 

Daedalus unokaöccse és tanítványa Perdicas találta fel a fűrészt, amelyhez a halak gerince 

szolgált mintául a számára.262 Az általa is használt latin megnevezés, a serra számos más írott 

forrásban megtalálható volt, emellett annak kicsinyített változata, a serrula ugyancsak széles 

körben használatos lehetett.263 Az antik szerzők arra nem tértek ki részletesen, hogy pontosan 

milyen típusú fűrészekről volt szó. A képi források és a leletként fennmaradt fűrészlapok 

alapján többféle fűrésztípus római kori használata volt igazolható. Az ábrázolásokon elsősorban 

fa keretbe fogott, viszonylag vékony fűrészlapokat jelenítettek meg, mint amilyet például egy 

a Vatikánban őrzött üvegtál aranyozott díszítésén használat közben lehet látni (51. ábra).264 

Emellett széles pengéjű pántfűrészek is előfordultak.265 Egy Brigetióból származó szarkofág 

                                                           
262 Ovidius, Met. 8. 244-246. 
263 GAITZSCH 1980, 181skk; PIETSCH 1983, 48; Ulrich 2007, 45skk. 
264 ULRICH 2007, Fig. 3.23, Fig. 3.38. 
265 GAITZSCH 1980, 183skk; ZIMMER 1982, 140sk, Nr. 58, 154, Nr. 76. 

51. ábra: A Vatikánban őrzött aranyozott üvegtál alja, amelyen mesterségek ábrázolása 

figyelhető meg (DUVAUCHELLE 2005 nyomán). 
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fedelének peremén, amelyben Publius Aelius Mercator a legio I Adiutrix kiképzési feladatok 

alól mentesülő irodai elöljárója (immunis caeriarensis) nyugodott, több más szerszámmal 

együtt, egy íves keretbe fogott fűrész látható (52. ábra).266 A régészet számára legtöbbször csak 

a vasból készített részek foghatóak meg, ez lényegében a változó méretű és formájú fűrészlapot 

jelenti. A fa nyél vagy keret csak kivételes körülmények között maradt fenn.267 Felhasználásuk 

mikéntjére a penge mérete, annak rögzítési módja és a fanyél feltételezett kialakítása alapján 

következtethetünk. W. Gaitzsch a római kor vonatkozásában alapvetően öt fő fűrésztípust 

különböztetett meg, ugyanakkor ezek csekély változásokkal a 20. századig fennmaradtak.268 

Így beszélhetünk íves (Bügelsägen), kis és nagyméretű keretes (Rahmensägen, Klobensägen), 

szalag (Bandsägen) és kézi fűrészekről (Stichsägen). A fűrészlap egyes jellemzőinek a 

használat módja szempontjából fontos szerepe lehet. A párhuzamos oldalú példányt nagy 

valószínűséggel keretes fűrészbe fogták be, addig, amelynek háta ívelt, az kézi– vagy 

szalagfűrészhez tartozhatott. A szélesebb penge csak egyenes vágást tett lehetővé, míg a 

keskenyebb, ezáltal rugalmasabb darabokat ívesen is használhatták. A nagyobb és durvább 

fogak puhább anyagokhoz voltak megfelelőek, ugyanakkor a kisebb finomabb fogakra volt 

                                                           
266 RIU 506; BARKÓCZI 1951, 47, Kat. 95, XX. tábla; BORHY 2006, 49, Kat. 19. 
267 PETRIE 1917, Pl. 51. 
268 GAITZSCH 1980, 186skk, Abb. 34; Felosztását több szerző is alapul vette: DUVAUCHELLE 2005, 40skk, Fig. 20; 

ULRICH 2007, 47, Fig. 3.35. 

52. ábra: P. Aelius Mercator Brigetióból származó szarkofágja, amelyen fűrészt, ácsbárdot és további 
szerszámokat ábrázoltak (BARKÓCZI 1951 nyomán) 
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szükség keményebb alapanyagokhoz és pontosabb munkához. A 

fogak aszimmetrikus állása esetén csak egy irányban lehetett vágni, 

és azok szöge az anyag keménységétől függött. Különösen a friss fa 

darabolása esetén volt szükség a fogak egymáshoz képest felváltva 

történt eltolására, aminek köszönhetően a fűrészlap vastagságánál 

szélesebb vágat keletkezett. Ennek köszönhetően a penge mélyebb 

vágás esetén sem szorult bele a munkadarabba (53. ábra).269 Erre a 

technikai megoldásra vonatkozott idősebb Plinius egyik 

szöveghelye.270 Ezek a fűrészek elsősorban nem a fakitermelésben, 

sokkal inkább az ács– illetve asztalos munkák során játszhattak 

szerepet. 

 Pannonia vonatkozásában összesen 11 példány került 

összegyűjtésre (FR 1-11), de ezeknek csak egy részét lehet biztosan 

fűrésznek tekinteni, míg számos töredék esetében, azok rossz 

állapota miatt ez csak feltételezhető (FR 6-8, 11). A fűrészlap 

fogazottsága a többé-kevésbé ép példányoknál sem vizsgálható 

megfelelően. Az ismertté vált darabok alacsony mennyiségében 

minden bizonnyal közrejátszik, hogy a korrózió miatt ezek a 

szerszámok nehezen voltak felismerhetőek, állapotuk a 

kutathatóságot rendszerint negatívan befolyásolta. 

 Az Aquincumban talált, széles, íves hátú fűrészlap, egyik 

végén a nyél rögzítésére szolgáló lyuk figyelhető meg (FR 1). 

Feltehetőleg egy szalagfűrészhez tartozhatott, de a fogak formáját, 

elrendezését nem lehet megállapítani. Mivel pontos rétegtani helyzetét nem lehet meghatározni, 

csak feltételezhetjük, hogy római kori eszközről van szó. A legteljesebb állapotban az 

Albertfalva katonai vicusának nyugati részén feltárt, úgynevezett Hilarus műhelyből előkerült 

példány maradt meg (FR 2). A penge oldalai párhuzamosak, viszonylag keskeny, fogai egyik 

irányban aszimmetrikusak és felváltva oldalra kissé eltolva helyezkednek el. Ez a fűrészlap 

eredetileg egy keretes fűrészbe lehetett befogva, és minden bizonnyal a településen működő 

asztalos szerszámai közé tartozott. Intercisa temetőjéből három fűrészlap töredék látott 

napvilágot, amelyek szintén a tábor melletti településen végzett iparos tevékenység 

bizonyítékának tekinthetőek (FR 3-5). Ezek egyikén az albertfalvaihoz hasonló szerkezetet 

                                                           
269 PIETSCH 1983, 48, Abb. 17, 1-2; DUVAUCHELLE 2005, 42sk, Fig. 23-24. 
270 Plinius, Nat. Hist. 16.227. 

53. ábra: A fűrészfogak 

kidolgozásának jellemzői 
(DUVAUCHELLE 2005 nyomán) 
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lehet megfigyelni (FR 5). Egy Poetovio területén talált példányt szintén szimmetrikusan 

kialakított fogakkal láttak el (FR 7), amely hasonlóan a fenti darabokhoz szintén keretes 

fűrészhez tartozhatott. Egy további töredék származik még Keszthely-Fenékpusztáról (FR 6). 

 Az eddig ismertté vált fűrészek alapján a velük végzett iparos tevékenység főként a 

limes menti táborokra és polgári településekre koncentrálódott. A magyar múzeumok 

raktáraiban tárolt és eddig feldolgozatlan vastárgyak között szinte biztos, hogy számos eddig 

nem azonosított töredék található, amelyek révén a szerszámtípusra vonatkozó ismereteink a 

jövőben bővíthetőek lehetnek. 

2.2.6. Fúrók (FF 1-105, 58-64. tábla) 

 A latinul terebra gyűjtőnéven megjelölt fúrók a famegmunkálás alapvető és fontos 

szerszámai közé tartoznak, ennek megfelelően már a római kort megelőzően széles körben 

elterjedtek voltak. A kanálfúró, amely a leggyakoribb változat, már a Ha D folyamán megjelent 

és a vaskor folyamán általánosan használatban volt271 A korszak lelőhelyein számos példányuk 

megtalálható volt, úgy a Kárpát-medencében,272 mint Európa más részein.273 A római kor 

folyamán három főbb típus terjedt el, így a – már említett – kanálfúrók mellett, egyszerű 

kihegyesedő, illetve rombusz alakú fejben végződő változatokról beszélhetünk.274 Ezeken 

túlmenően negyedik típusként feltehetőleg megjelentek a spirális hegyben végződő fúrók, 

amelyek – bár kis mennyiségben, de – egyre több római lelőhelyről látnak napvilágot.275 Az 

antik források csak részlegesen tükrözték vissza ezeket a típusokat, bizonytalan, hogy a terebra 

kifejezés mögött pontosan melyik típus állhat.276 Idősebb Plinius közelebbi adatok vagy 

megnevezés nélkül két változatot különített el.277 Columella leírása alapján két típus, a terebra 

Gallica, amelyet a hordók csapolásának kialakítására használtak, és a terebra antiqua 

létezett.278 Azonban a két csoport tárgyi leletekkel történő azonosítása bizonytalan, továbbá az 

is kétséges, hogy ezek a megnevezések mennyire lehettek általánosak a római korban, hiszen 

egyetlen más auctor sem alkalmazta azokat.279 M. Pietsch a terebra antiqua megfelelőjének az 

                                                           
271 JACOBI 1974, 39. 
272 MISKE 1907, Taf. 47, 16; GUILLAUMET 1996, 70. 
273 JACOBI 1974, 39sk, Taf. 10, 159-162; NOTHDURFTER 1979, 28, Taf. 8, 34-37; DOLENZ 1998, 204skk, Taf. 72-

73; MÖLDERS 2010, 54sk, Taf. 59, 81-85. 
274 MANNING 1985, 26, Fig. 5. 
275 Aquileia: GAITZSCH 1980, 33f, Taf. 39, 187-188; ULRICH 2007, 22, Fig. 3.11; Vindonissa: FELLMANN 1978, 

Nr. 450; Saalburg: JACOBI 1897, 209, Abb. 28, 18, Taf. 34, 8; Augsburg: HÜBENER 1973, 47, Taf. 20, 8. 
276 Az írott forrásokkal részletesen foglalkozott: GAITZSCH 1980, 19skk. 
277 Plinius, Nat. Hist. 17. 116. 
278 Columella, 4.29.15-17. 
279 GAITZSCH 1980, 23. 
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íjjal hajtott, hegyes fúrókat, míg a terebra Gallicáénak 

a kanálfúrók függőlegesen álló nyéllel ellátott – szintén 

íjas kivitelű – változatát tartotta.280 A képi ábrázolások 

révén szinte kizárólag az íjjal hajtott fúrót ismerhetjük 

meg.281 A Vatikánban őrzött aranyozott üvegtál aljának 

jelenetei között használat közben egy íjjal hajtott, 

rombusz alakú hegyben végződő fúró figyelhető meg 

(51. ábra).282 Hasonló heggyel, de a kanálfúrókra 

jellemző vízszintes fogóval ellátott kézi fúrót ábrázoltak 

egy dalmáciai sírkövön, amelyen további fafaragó 

eszközök, balta és derékszög vas láthatóak (54. ábra).283 

A legtöbb esetben a fúrók megjelenítése nem eléggé 

részletes ahhoz, hogy annak hegyét meg lehessen 

határozni, ezért sokszor bizonytalan, hogy milyen 

típusról van szó. Az ábrázolások alapján az is világosan 

megállapítható, hogy a fúrók egy része, elsősorban a 

hegyes fejben végződőek a kőfaragás során voltak 

használatban.284 

 A fúrók funkciója szempontjából tehát a hegy kialakításának és a nyél rögzítési 

módjának van meghatározó szerepe. Az íjjal hajtott, kihegyesedő vagy rombusz alakú heggyel 

ellátott fúróknál a forgatás mindkét irányba történhetett. Az ábrázolásokon jól látható, hogy a 

vas hegyhez és szárhoz egy nagyméretű tagolt fa nyél tartozik, amelyre jól illeszkedik az íj 

húrja. Ezt egy Egyiptomból előkerült, szinte teljes épségben fennmaradt példány esetében is jól 

meg lehet figyelni.285 A munka közben a mester egyik kezével letámasztotta, egyben felülről 

nyomta lefelé a fúrót, míg a másikkal mozgatta az íjat, amelynek során finom fűrészpor 

keletkezett. Ennek megfelelően viszonylag kis erőt lehetett leadni a munkadarabra, ami 

legfeljebb 14 mm átmérőjű lyukakat készítését tette lehetővé.286 A szóban forgó provincia 

területéről hasonló fúrók eddig nem kerültek elő. 

                                                           
280 PIETSCH 1983, 42. 
281 GAITZSCH 1980, 24sk; ZIMMER 1982, 31skk. 
282 ULRICH 2007, 32, Fig. 3.23. 
283 TÉGLÁS 1910, 604sk, 2. ábra 
284 ULRICH 2007, 35sk, Fig. 3.24. Ezekre a kőfaragó eszközök tárgyalása kapcsán térek ki részletesebben. 
285 PETRIE 1917, 39; ULRICH 2007, 31, Fig. 3.19. 
286 PIETSCH 1983, 42. 

54. ábra: Fejsze, fúró és szögvas ábrázolása 

egy dalmáciai sírkövön (TÉGLÁS 1910 nyomán) 
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Tekintettel arra, hogy a Pannoniából származó fúrók túlnyomó többsége a kanálfúrók 

közé tartozik (FF 1-95), ezzel a típussal kívánok részletesebben foglalkozni. Ezeket a fúrókat 

számos famegmunkálással foglalkozó mesterség alkalmazhatta, elsősorban csapolások, furatok 

készítésére, esetleg szögek helyének előfúrására használhatták. A kanál szélessége határozza 

meg a furat átmérőjét, míg a szár hosszúsága annak lehetséges mélységével áll összefüggésben. 

A kanál élét belülről élezték, és a metallurgiai vizsgálatok alapján gyakran acéllemezzel 

erősítették meg.287 Ezt a típust mindkét irányba lehet forgatni, ugyanakkor a forgács 

nehezebben távolítható el a furatból, aminek köszönhetően a munka hosszabb ideig tarthatott. 

A furatok készítését minden bizonnyal fokozatosan végezték, mindig egyre nagyobb szélességű 

kanállal ellátott fúrót használva, erre utal az a tény is, hogy különböző méretű darabok egy 

készletben kerültek elő.288 A kanál oldalai leggyakrabban párhuzamosak egymással, más 

esetekben kihegyesedő ovális, illetve kónikus formát mutatnak.289 M. Pietsch úgy vélte, hogy 

a korai és középső császárkori darabokra az a jellemző, hogy a kanál legszélesebb része annak 

közepe alatt helyezkedik el, míg a késő római korra keltezhetőeknél a fölé esik.290 Ugyanakkor 

ezt a megállapítást csak nagy általánosságban lehet elfogadni, mert az említett szabályszerűség 

alól vannak kivételek.291 A kanálfúrók szára általában négyszögletes vagy az élek csapottsága 

miatt nyolcszögletes átmetszetű. A nyél rögzítésére 

alapvetően kétféle megoldás terjedt el, az egyiknél a 

fa fogó vízszintesen, míg a másiknál függőlegesen 

csatlakozik a szárhoz (55. ábra). A vízszintes nyél 

rögzítését egy változó formájú nyéllappal oldották 

meg, míg a függőleges változatnál a fúró szára egy 

gúla alakú tüskében végződik. Előbbi típust csak 

kézzel lehet forgatni, míg utóbbinál az íjjal történő 

hajtásra is lehetőség adódik. Keltezési szempontból 

nyéllap esetében esetleg a korábbi szélesebb, 

háromszög alakú formától a kései karcsúbb, 

hosszúkásabb, kevésbé erőteljes kialakítás felé 

haladó kronológiai sorral lehet számolni.292 

                                                           
287 PLEINER 1970, 121, 124sk; PIETSCH 1983, 43. 
288 MÜLLER 2012, 172, 93. jegyzet. 
289 GAITZSCH 1980, 29. 
290 PIETSCH 1983, 43, Abb. 26. 
291 JACOBI 1974, Taf. 10, 161; DOLENZ 1998, 206, Taf. 72, W274; MÖLDERS 2010, 55. 
292 PIETSCH 1983, 43. 

55. ábra: Kanálfúró rekonstrukciója (DUVAUCHELLE 

2005 nyomán) 
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A Pannonia területéről származó kanálfúrókat, a fenti szempontoknak megfelelően – a 

nyélmegoldás és a penge kialakítása – az alábbi alcsoportokra lehet osztani. A legtöbb példány 

nyéllapos kivitelben készült (FF 1-81), a gúla alakú nyélfelerősítési mód csak kevés fúró 

esetében jelentkezik (FF 86-94). Egy Visegrád-Gizellamajorból származó fúró a szárán egy 

nyélkarikával együtt került a múzeumban (FF 37). Feltehetőleg a karikának nem volt szerepe a 

nyél rögzítésében és csak véletlenül helyezték rá a megtalálás után, mivel hasonló megoldásra 

máshonnan nem ismerünk példát. A nyéllapos fúrók között a kanál formája alapján lehet 

különbséget tenni. Elsősorban a széles, nagyméretű kanállal rendelkező fúrókra jellemző, hogy 

a kanál felül szélesebb és egyenletesen kihegyesedve végződik (FF 1-42). Ezek közül számos 

példány, mint a vindornyafoki depóleletben talált fúrókészlet darabjai (FF 3-4, 40), a 

fenékpusztai leletek (FF 5, 29, 41-42) vagy a már említett visegrádi lelet biztosan késő római 

kontextusból származnak. A Mannersdorf mellett talált két depólelet szintén számos hasonló 

fúrót tartalmazott (FF 12-23), amelyek feltehetőleg ugyancsak Kr. u. 3-4. századra 

keltezhetőek. A kanál formája sok esetben a keskeny, hosszúkás, párhuzamos oldalú volt, amely 

inkább lekerekített végződéssel készült (például: FF 43-47, 53-54). Emellett gyakori még az 

ovális forma (FF 48-52, 55-73), amelyet – a szerszám állapotától függően – nem minden 

esetben lehet jól elkülöníteni a többi változattól. Ezek között a módozatok között éppúgy voltak 

késő római keltezésű példányok, mint az előző formánál, így Mannersdorfból (FF 61-63), 

Fenékpusztáról ismert ilyen kialakítású példány (FF 64). Igaz emellett vannak korábbi 

keltezésű darabok is, mint a rábapordányi (FF 58), amely Kr. u. 1-2. századra keltezhető. A 

Budapest Szél utcai tömeglelethez tartozó példány pedig a Kr. u. 2-3. századból származhat (FF 

68). Ezért M. Pietsch-nek, a kanalak formáján alapuló keltezési modellje a szóban forgó 

területre vonatkozóan nem tartható. A nyéllap formájára alapozott keltezéssel hasonló a helyzet, 

például az elvileg korábbiakra jellemző széles, háromszög alakú nyéllap, a késeinek tartott 

kanállal egyazon példányon figyelhető meg (FF 1, 5). 

A szerszámok egy része töredékes állapotban maradt fenn (FF 74-85). Említést érdemel 

még egy Keszthely-Fenékpusztáról származó fúró, amelynek szára törött, emellett viszonylag 

vékony, különösen a széles gyenge pengéhez viszonyítva (FF 95). Lehetséges, hogy eredetileg 

nem fúró, hanem valamilyen vésőszerű eszköz volt. 

A gúla alakú nyéltüskében végződő fúrók egy részénél a kanál nem maradt fenn (FF 91-

94), amelyeknél igen, ott az előzőektől eltérően, inkább viszonylag sekély, hosszúkás, csepp 

alakú kidolgozás figyelhető meg (FF 86-90). Ez a forma négy kisméretű változat mellett (FF 

86-89), egy kiemelkedő méretű példányon látható, amely az aquincumi ácseszköz-lelet 

részeként került elő (FF 90). 
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Ha az előkerülés körülményeinek szempontjából megvizsgáljuk kérdéses tárgytípust, 

akkor a szórványleletekből és depókból származó példányok magas aránya bontakozik ki (56. 

ábra). A belső erődökből szintén számottevő mennyiségű fúró látott napvilágot, a többi 

lelőhelytípus, a civil és katonai vonatkozású leletek aránya nagyjából kiegyenlített képet mutat. 

Egyetlen esetben temetkezés kapcsán is előkerült egy példánya, amelyet a somogyszili temető 

egyik férfi sírjának mellékleteként helyeztek el (FF 52). A kutatás szempontjából a 

depóleletekből származó példányok játsszák a legfontosabb szerepet, hiszen azok feltehetőleg 

egyazon szerszámkészlet részét képezték. Az aquincumi ácseszköz-leletben négy példány 

kapott helyet, amely közül három gúla alakú nyéltüskével (FF 90-92), egy pedig nyéllappal 

rendelkezik (FF 68), tehát a két nyélfelerősítési mód párhuzamosan is használatban lehetett. A 

négyből három példány törött, sérült állapotban maradt fenn. A vindornyafoki lelet kapcsán 

Müller R. már felhívta a figyelmet arra, hogy egyazon készletben eltérő méretű darabok 

sorozatával lehet számolni (FF 3-4, 40).293 A mannersdorfi depóleletekből előkerült 10 (FF 12-

20), illetve 6 darab (FF 21-23, 61-63) fúró esetében ugyanezt a jelenséget lehet megfigyelni. 

Nagyberki-Szalacskáról a telepen végzett egyik leletmentő ásatás kapcsán hat példány együtt 

látott napvilágot (FF 1, 8, 34-36, 77). Az utolsó törött, de a másik öt mind méretben, mind a 

kanál kialakításában láthatóan kiegészíti egymást, azok minden bizonnyal egy szerszámkészlet 

részét képezik. 

                                                           
293 MÜLLER 2012, 172. 
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A kanálfúrók méretére vonatkozóan Vitruvius öt különböző furatátmérőt határozott 

meg: ezek fél, egy, másfél, négy és nyolc hüvelyk, vagyis digitus szélesek voltak.294 Ezek közül 

technikai szempontból csak az első három kivitelezhető kanálfúró segítségével.295 Egy digitus 

lényegében 1,8 cm-nek felel meg, eszerint a legnagyobb méret 2,7 cm lehetett. A W. Gaitzsch 

által megvizsgált leletek között az értékelhető méretű példányok 67%-a, összesen 43 fúróból, 

29 darab megfelelt ennek a méretezési szabványnak. Ettől térben és időben minden bizonnyal 

lehettek eltérések, ahogyan a késő római keltezésű, Königsforstból származó tömeglelet 

kanálfúrói esetében megfigyelhető. Ezek ugyanis nagyobb átmérőjűek, így közöttük a kettő és 

fél, illetve három digiti körüli méret is előfordul.296 M. Pietsch vizsgálatánál a vízszintes nyéllel 

ellátott típus hat mérhető példánya esetében, a kanalak szélessége 2-2,9 cm között volt, de 

leginkább 2,5 cm körül koncentrálódott, amely a római unciát megközelítő értéket jelent (1 

uncia = 2,46 cm).297 A függőleges állású nyéllel ellátott 15 példány esetében lényegesen kisebb 

értékeket határozott meg, amelyekre 0,45 és 1,3 cm közötti kanálszélesség és 9,5 és 26 cm 

közötti hosszúság a jellemző.298 Az Aventicumból származó kanálfúróknál az figyelhető meg, 

hogy a mérhető példányok nem a digitus rendszerhez igazodnak, hanem uncia és semuncia 

méretűek.299 A kanálfúrók teljes hosszúságát illetően szintén eltérő megállapításokkal lehet 

találkozni. Az egyes átmérőkkel együtt a hosszúság is növekszik, néhány szélsőséges esetet, 

mint a Saalburgból ismert 127 cm hosszú példány,300 leszámítva ez az érték a 15 és 30 cm 

                                                           
294 Vitruvius, 10.16.5. 
295 GAITZSCH 1980, 23. 
296 GAITZSCH 1980, 30skk, Abb. 2; GAITZSCH et al. 1984, 344skk, Abb. 3, 12-14. 
297 PIETSCH 1983, 43. 
298 PIETSCH 1983, 44. 
299 DUVAUCHELLES 2005, 55, Nr. 123. 
300 PIETSCH 1983, 43, Taf. 14, 326. 
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57. ábra: A kanálfúrók megoszlása a kanál szélessége és a teljes hosszúság alapján. 
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közötti tartományban szóródik. W. Gaitzsch ezen belül négy csoportot különböztetett meg: a 

14-22 cm, a 26-27 cm, a 29-31 cm és a 33-35 cm közöttieket.301 

A méreteket a tárgy állapota jelentősen befolyásolhatta, különösen a kanál szélessége 

esetében már minimális korrózió vagy sérülés is jelentősen ronthatja az adatok felvételének 

pontosságát. Ezért a táblázatba felvitt tárgyak közül a hibás, illetve félrevezető darabok 

kiszűrésére törekedtem. A kanál szélessége esetében, noha volt néhány példány, amely megfelel 

vagy az uncia vagy a digitus rendszernek, főként az 1 digitus (1,8 cm) körül figyelhető meg 

kisebb koncentráció, összességében a kanalak szélessége egyenletesen oszlik meg (58. ábra). 

A hosszúság esetében jelentkező adatok sem állnak összhangban a fentebb, W. Gaitzsch által 

felvázolt méretkategóriákkal. Egy kisebb csoport, amelynek hosszúsága 20 cm alatt marad, jól 

elkülöníthető, míg a többség esetében ez az érték a 25-35 cm közötti sávban található. A 30 cm-

nél hosszabb fúrók kivétel nélkül 1 digitus körüli vagy annál nagyobb szélességű kanállal 

rendelkeznek (57. ábra). A 30 cm alatti példányokat viszont csak kevés esetben látták el ennél 

szélesebb kanállal, és ezek sem haladják meg az 1 unciás (2,45 cm) értéket. A méretek római 

mértékegységeknek megfelelő koncentrációjának hiányában több tényező játszhat közre. 

Egyrészt a tárgyak állapotából, illetve a mérés pontatlanságából fakadó tévedések, másrészt az 

a körülmény, hogy a vizsgált minta mind időben, mind térben nagy csoportot ölel fel. 

Feltehetőleg a különböző műhelyekben dolgozó kovácsok mindegyikével szemben sem volt 

                                                           
301 GAITZSCH 1980, 32-33. 
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feltétlenül elvárás, hogy tartsa magát ehhez a szabványhoz. Kisebb leletcsoportok vizsgálata 

ugyanakkor eredményre vezethet, ahogy például a vindornyafoki lelet három fúrójából kettő 

szabványosnak bizonyul.302 A mannersdorfi első depólelet fúróit megvizsgálva, a kanál 

szélességek 1,6-3,3 cm között váltakoznak (FF 12-21). Közülük három példánynál 2,5 cm, 

kettőnél pedig 1,9 cm figyelhető meg. Előbbi az uncia, utóbbi talán a digitus rendszernek felel 

meg, azonban két eltérő mértékegység használata nem tűnik logikusnak. A második depólelet 

példányai (FF 21-23, 61-63) 1,1 és 2,9 cm között szóródnak, közöttük egy egyhüvelykes (FF 

61) és esetleg egy másfél hüvelykes változat (FF 21) található. A Szalacskán együtt előkerült 

fúrók esetében a kanál szélessége 1,85 cm (FF 36), 1,87 cm (FF 35), 2,05 cm (FF 34), 2,72 cm 

(FF 8) és 4,95 cm (FF 1). Tehát három példány nagyon jól illeszkedett a digitus skálához, míg 

a legnagyobb fúrónál a kanál szélessége két uncia körül alakul. Utóbbi példány egyébként a 

Pannonia területéről előkerült fúrók közül a legnagyobb méretű kanállal rendelkezik. Hasonló 

fúrók láttak napvilágot például az osterburkeni leletből.303 

A bevezetőben már szó esett arról, hogy a spirálfúrók már a római kor folyamán 

megjelenhettek. Ezt elsősorban tárgyi leletek és egy Celsus leírásában fennmaradt utalás, 

amelyet ezzel a fúrótípussal azonosítottak, bizonyítják.304 Pannonia esetében összesen 10 

példány sorolható ebbe a tárgycsoportba (FF 96-105), de ezek egyike sem kapcsolható biztosan 

római keltezésű réteghez. Némelyik, általam csak a publikációból ismert tárgynak bizonytalan 

a meghatározása (FF 101-102). Három példány esetében a penge, nem teljesen csavart, hanem 

„S” alakú átmetszetet mutatat (FF 96-98), amely közvetlenül a kanálfúrókból fejlődhettek ki. 

Technikai szempontból utóbbiak előnyösebbek a hagyományos kanálfúróknál, hiszen az egyik 

irányban folyamatosan lehet forgatni őket, ezáltal a forgács távozása a furatból jobban 

megoldott.305 Az Aquileiából előkerült spirálfúrók pengéje hasonló kialakítást mutat, de azok 

lényegesen kisebb méretűek, 12-16 cm hosszúak.306 A Nemesvámos-Balácáról előkerült 

példány méretében és kialakításában egyaránt közel áll ezekhez (FF 104). A szóban forgó 

példány a villagazdaság modern feltárása során, dokumentált rétegből került elő, de az ásatás 

még nem került feldolgozásra, ezért nem teljesen biztos a római korra történő keltezése. 

Poetovio területéről egy Y alakban szétágazó nyélben végződő spirálfúró származik (FF 99), 

de a publikáció rajza alapján a hegyének kialakítása nem egyértelmű. Hasonló fogóval például 

                                                           
302 MÜLLER 2012, 172. Az FF 40 egy hüvelyk (18 mm), míg az FF 4 talán másfél hüvelyk (27 mm) szélességű 

kanállal rendelkezett. 
303 HENNING 1985, 574, Abb.4, 6-7. 
304 Celsus, 8.3. 
305 GAITZSCH 1980, 33skk. 
306 ULRICH 2007, 22, Fig. 3.11. 
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egy Straubingból származó, spirál alakú fejben végződő példány rendelkezik.307 Egy 

Keszthely-Fenékpusztáról előkerült kisméretű fúró, felül köpűs nyélben végződik, feje 

többszörösen csavart (FF 103). Mindkét jellemző idegen a római kori fúróktól, ezért 

feltehetőleg újkori darabról lehet szó. 

A Pannoniából ismert fúrók döntő többsége tehát a kanálfúrók közé tartozik, amelyek a 

provincia egész területén megtalálhatóak, széles körben elterjedtek lehettek. A keltezésre, 

miként a fúrók méretezési szabályaira vonatkozó – máshol alkalmazott – megfigyelések a 

tárgyalt területtel kapcsolatban csak korlátozottan és kellő óvatossággal alkalmazhatóak. 

2.2.7. Vésők (FV 1-121, 70-79. tábla) 

A vésőket számos mesterség, illetve megmunkált anyag esetében használtak az 

antikvitás folyamán, így a famegmunkálás meghatározó eszközei között is megtalálhatóak 

voltak. Bizonyos formák esetében a megmunkált anyag meghatározása egyértelműen 

megoldható, de számos alkalommal a forma alapján nem lehet kétséget kizáróan beazonosítani 

                                                           
307 WALKE 1965, Taf. 128, 20. 

59. ábra: Icarus ábrázolása az Ixion szoba egyik freskóján (forrás: 

http://www.southwestern.edu) 
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az adott szerszámot. Példaként említhető, hogy a kemény tölgyfával történő munka hasonló 

nehézségű és kialakítású vésőt igényel, hasonlót ahhoz, mint ami egy puhább kőfajta 

megmunkálása esetében szükséges.308 

 A latin nyelvű forrásokban véső megnevezésére egyaránt előfordult a scalprum, a 

caelum és a turnus kifejezés, amelyek azonosítása csak részlegesen megoldott, mivel az írott 

források ebben az esetben sem szolgáltattak elegendő támpontot az egyes elnevezések és az 

ennél lényegesen sokszínűbb formai változatok összeegyeztetéséhez.309 

 A vésőket megjelenítő ábrázolások száma viszonylag alacsony, ennek fő oka, hogy ez 

a tárgytípus sokféle kialakítása és felhasználási területe miatt nem volt igazán alkalmas arra, 

hogy egy szakmát szimbolizáljon. A kevés kivétel közé tartozik a pompeii Vettiusok házában 

található Ixion szoba freskójának egyik jelenete, amelyen Icarus egy pad mellett ülve 

lyukvésővel és kalapáccsal a kezében, munka közben került megjelenítésre (59. ábra).310 Az 

ábrázoláson fanyéllel rendelkező véső látható, amelyet bal kezével fog a mester, a jobbjában 

tartott kalapáccsal pedig ráüt annak fejére. W. Gaitzsch összesen 11 darab – elsősorban Itáliából 

származó – faragott kőemléket gyűjtött össze, amelyen valamilyen vésőtípus volt 

azonosítható.311 Pannonia viszonylatában a korábban már említett L. Plotidius Vitalis sírköve 

érdemel figyelmet (39. ábra),312 amelyen a szerszám, kiszélesedő pengéje lapos vésőre, a 

középen vonallal történő tagolás pedig fából, esetleg csontból készült nyélre enged 

következtetni. 

 A római korban elterjedt vésőtípusok mindegyike már a vaskorban megtalálható volt, a 

legtöbb jelentős lelőhelyről ismertek példányai.313 A római kor folyamán teljesen általánosan 

használták azokat, aminek köszönhetően a vasszerszámokra vonatkozó legtöbb feldolgozásban 

helyet kaptak.314 Példaként említhető Aventicum régészeti kutatása, amelynek során előkerült 

134 darab véső közül 51 példány tartozott biztosan a famegmunkálásra szolgáló 

eszközökhöz.315 A fafaragásra használt vésők meghatározása szempontjából legfontosabb a 

penge kialakítása, amely az egyszerű, lapos formától a ritkább, specializált megoldásokig 

terjed. A véső szára és a nyélfelerősítés módja határozza meg, hogy mekkora erőhatást lehetett 

a megmunkált tárgyra kifejteni, puszta kézzel lenyomva vagy kalapács közbeiktatásával 

                                                           
308 MANNING 1985, 21. 
309 GAITZSCH 1980, 148. 
310 ULRICH 2007, 28sk, Fig. 3.17. (http://www.southwestern.edu/departments/classics/images/pasidaed.gif, 

látogatás időpontja: 2014.10.21.) 
311 GAITZSCH 1980, 149sk. 
312 Lásd a 2.2.3. Asciae fejezetben. 
313 JACOBI 1974, 35skk; GUILLAUMET 1996, 67 skk; MÖLDERS 2010, 50skk. 
314 GAITZSCH 1980, 148skk; PIETSCH 1983, 29skk; DOLENZ 1998, 199skk; DUVAUCHELLE 2005, 47 skk. 
315 DUVAUCHELLE 2005, 47. 

http://www.southwestern.edu/departments/classics/images/pasidaed.gif
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használták. Ennélfogva a megmunkált anyag jellegét is meg lehet határozni, például a 

nyéltüskés vagy köpűs vésők szinte kizárólag a fafaragás eszközei között fordulnak elő. A 

Pannonia területéről származó vésőket – a fentebb említett publikációknak megfelelően – a 

penge által meghatározott típusok szerint csoportosítottam, ezeket a főbb típusokat a nyél 

felerősítési módja, illetve a szár kidolgozása alapján további alcsoportokra tagoltam. 

 A famegmunkálásra használt vésők egyik jellegzetes típusa a lyukvéső (FV 1-16). Ez a 

típus elsősorban mélyebb lyukak, csapolások és vájatok kialakítására szolgál. Jellemző ezekre, 

hogy a penge keskenyebb, mint a szár, ami rendszerint széles és lapított formát mutat. A penge 

aszimmetrikus állású, így az egyik oldala teljesen egyenes, ami lehetővé tette, hogy a mélyebb 

csapolások oldalára felfeküdve egyenletes felületet faragjanak ki vele. W. Gaitzsch számításai 

szerint átlagosan a vésők 15%-a tartozhat ehhez a vésőtípushoz,316 ami nagyon hasonló a 

Pannoniára jellemző aránynak (16/121 darab, 13%). A típus példányainak többsége köpűs 

nyélfelerősítést kapott (FV 1-12), emellett a nyéltüskés megoldás fordul még elő (FV 13-15, 

17). A nyéltüske és a szár között széles vállal tagolták ezeket, ami megakadályozta, hogy a fa 

nyél túlságosan lecsússzon. Ennek a típusnak a legtöbb darabja két depóleletből, az aquincumi 

ácseszköz-leletből (FV 1-8) és a mannersdorfi első depóból származik (FV 11-12, 14). A 

lyukvésők mindkét lelet-együttes esetében különböző méretűek és kialakításúak, és további 

vésőkkel együtt kerültek elő. Ez azt mutatja, hogy egy ács vagy asztalos szerszámai között a 

különböző munkafolyamatoknak megfelelő típusok sora kapott helyet. A két depóleleten kívül 

                                                           
316 GAITZSCH 1980, 165. 
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az intercisai katonai vicus (FV 9), a baracsi falusias település (FV 10), illetve Carnuntum (FV 

17) és Poetovio (FV 15) területéről került elő egy-egy példány ebből a vésőtípusból (60. ábra). 

Egy-egy további darab Nagyberki-Szalacskáról (FV 13) és a Petőháza-Lésalja-dűlőben feltárt 

villagazdaságból ismert (FV 16). A katonaság létesítményeiből ugyanakkor egyetlen példánya 

sem látott napvilágot. 

A lyukvésőkre jellemző méreteket több leletcsoport kapcsán vizsgálatnak vetették alá. 

A W. Gaitzsch által feldolgozott 17 példány esetében a penge szélessége 0,3 és 3,5 cm között 

szóródik, de a fél és az egy digitus körül kisebb koncentrációt lehet megfigyelni. Ehhez 

többnyire 15 és 30 cm közötti teljes hosszúság járul.317 Hasonló – a digitus rendszerhez igazodó 

– méreteket lehetett az Avenches-ban előkerült példányoknál megfigyelni.318 M. Pietsch ezzel 

közel azonos 0,3 és 1,8 cm, illetve 19 és 30 cm közötti adatokat közölt.319 A disszertáció 

keretében bemutatott lyukvésők esetében a sok sérült, hiányos példány miatt a méretadatok nem 

teljesen tükrözik az eredeti állapotot. Részben ez lehet az oka, hogy a penge szélességét tekintve 

nem lehet a fentiekben leírtakhoz hasonló szabályszerűséget megfigyelni. Ugyan az egy 

példánynál egy digitus, további két esetben fél digitus jelentkezik, de a többi véső ezek körül, 

bármilyen szabályszerűség nélkül szóródik (61. ábra). A hosszúságra vonatkozó adatok – a 

vésők töredékességét is figyelembe véve – megfelelnek a korábban megfigyelt méreteknek. 

A homorú vésők közé azok a szerszámok tartoznak, amelyek pengéjét változó 

mértékben ívelt, homorú profillal látták el. A hosszú és mély vájatok kifaragásához a penge 

szintén hosszú és legalább félkörívben hajlított, míg a könnyebb, felületi megmunkálásnál a 

                                                           
317 GAITZSCH 1980, 168sk, Abb. 28. 
318 DUVAUCHELLE 2005, 47. 
319 PIETSCH 1983, 31. 
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61. ábra: A lyukvésők megoszlása a penge szélessége és a teljes hosszúság alapján. 



95 
 

rövidebb, szélesebb és kevésbé íves kialakítás lehetett megfelelő.320 A W. Gaitzsch által 

feldolgozott vésőkön belül 10% volt az ebbe a csoportba tartozó szerszámok aránya,321 de a 

leletek kis mennyisége miatt nem minden esetben lehet pontos statisztikát készíteni. Az 

alacsony szám főként azzal magyarázható, hogy egy speciális munkafolyamat elvégzésére 

szolgáló szerszámtípusról van szó. A M. Pietsch által feldolgozott táborok leletei között 10 

darab homorú véső van, de ebből csak 3 darab esetében lehet köpűs nyélmegoldást 

megfigyelni.322 Pannonia területéről összesen 23 példány tartozik a homorú vésők közé (FV 18-

40), ami jóval magasabb a fentebb említett 10%-os részaránynál (23/121 darab, 19%). Ezek 

szinte kivétel nélkül zárt vagy nyitott köpűs nyéllel rendelkeznek. Talán nem meglepő, hogy ez 

a vésőtípus legnagyobb arányban depóleletek részeként került elő (61. ábra), ennek megfelelően 

mind az aquincumi (FV 18-20), mind a mannersdorfi első depóleletben (FV 29-35) 

megtalálható. A penge kialakítása eltérő lehet, általában viszonylag rövid szakaszon homorú 

átmetszetű majd az él előtt enyhén kiszélesedik, ami megakadályozta, hogy a szerszám a 

munkadarabban megszoruljon. Az egyik szalacskai példánynál a penge kissé előre ívelt (FV 

22). Ez megkönnyítette a szerszám használatát, mivel a kéz ily módon távolabb került a 

megmunkált felülettől. Ez az íveltség egy balácapusztai (FV 25) és egy wartmannstetteni darab 

(FV 38) esetében szintén megfigyelhető, amelyek kisebb mérettel és hosszabb szakaszon 

profilált pengével rendelkeznek. 

A véső és azon belül a penge mérete a munkafolyamattól függően teljesen eltérő lehetett. 

Ennek megfelelően a penge szélessége és a hosszúság egyaránt széles skálán váltakozik. 

                                                           
320 PIETSCH 1983, 30. 
321 GAITZSCH 1980, 171. 
322 PIETSCH 1983, 30, Taf. 8. 
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Előbbire vonatkozóan W. Gaitzsch 0,8 és 3,4 cm közötti méreteket talált irányadónak, ezen 

belül egy a fél digitus környékén jelentkező kisebb kiemelkedéssel is számolt. Míg a teljes 

hosszúság ugyanerre a leletcsoportra nézve 8 és 30 cm szélsőértékek között szóródott.323 A 

penge szélessége máshol 1 és 2,2 cm között váltakozik, ugyanakkor a nagyobb méretű 

példányok esetében az 5 cm-t is elérheti.324 A Pannonia területéről származó példányok 

esetében is hasonlóan tág keretek közötti szóródást lehetett megfigyelni (62. ábra). 

A disszertációba foglalt fafaragó vésők legnagyobb csoportját a lapos vésők alkotják 

(FV 41-101). A penge kialakítása általában lapos, egyenes élű, de a vastagság és kidolgozottság 

szempontjából eltérőek lehetnek. Fontos különbség, hogy a penge a szerszám tengelyében, 

vagy kissé eltolva, aszimmetrikusan helyezkedik el. A nyélfelerősítés szempontjából túlnyomó 

többségük köpűs kialakítást mutat (FV 41-83), de a nyéltüskés (FV 82-96) és a tömör nyelű 

változat szintén képviselteti megát a tárgyalt leletek között (FV 97-101). Az eddigiekhez 

hasonlóan főként depóleletekből kerültek elő a szóban forgó típus példányai, így nem meglepő, 

hogy az aquincumi ácseszköz-leletben (FV 41-49) és a mannersdorfi első depóhoz tartozó 

vésők között ez a változat is megtalálható (FV 76-77). Emellett több példánya a rábapordányi 

(FV 72-74) és a wartmannstetteni leletből ismert (FV 78-81). Tekintettel arra, hogy ez a 

vésőtípus fordul elő leggyakrabban, illetve ez tekinthető a legáltalánosabb változatnak, így a 

lelőhelytípusok szerinti eloszlása is kiegyenlítettebb képet mutat, mint ami a korábbiak 

esetében tapasztalható (61. ábra). Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy katonai táborból és 

városokból gyakorlatilag ismeretlen ez a szerszámtípus. 

A köpűs lapos vésők méretére vonatkozó eddigi megfigyelések szerint az él hossza 1,2 

és 3,8 cm között változik, és kisebb kiemelkedés mutatkozik az egy digitusnak megfelelő érték 

(1,8 cm) környékén. Ezek mellett a hosszúság többnyire 10 és 25 cm között alakul. A tömör, 

négyzetes fogóval rendelkező változatoknál előbbi érték 0,5 és 5,8 cm között szóródik, de a 

többség rövidebb, mint 1,8 cm; míg a hosszúságra 15 és 30 cm közötti értékek a leginkább 

jellemzőek.325 Az Avenches-ból előkerült lapos vésők esetében 15 darab mérhető példány 

található, amelyeknél az élhosszúságok 0,5 és 7,9 cm között váltakoznak, de csak egyetlen egy 

példány felel meg valamilyen római mértékegységnek, megközelítőleg semuncia (1,23 cm) 

hosszúságú.326 Az általam vizsgált példányok esetében tapasztaltak nagyon hasonló képet 

vetítenek fel (63. ábra). A római szabványokhoz igazodó méretezés itt sem mutatható ki 

                                                           
323 GAITZSCH 1980, 171, Abb. 32. 
324 PIETSCH 1983, 30. 
325 GAITZSCH 1980, 158sk, Abb. 21. 
326 DUVAUCHELLE 2005, 51. 
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egyértelműen. Ez még a zárt egységnek tekinthető, magas színvonalon dolgozó mesterhez 

köthető aquincumi ácseszköz-lelet esetében sem mondható el. A római mértékegységekhez 

történt igazodás hiánya és a katonai táborokból és városokból, vagyis a romanizáltabb 

lelőhelyekről származó vésők alacsony száma között talán lehet összefüggés. 

A Pannoniából előkerült vésők közül néhány példánynál lehet hegyes végződést 

megfigyelni (FV 102-105). Emellett jó néhány töredék és bizonytalanul meghatározható 

példány látott még napvilágot. Egy Keszthely-Fenékpusztáról származó véső kiszélesedő 

pengéjét teljesen visszahajlították, élét nem dolgozták ki, ezért ez a példány talán egy félkész, 

vagy javítás előtt álló darab lehet (FV 118). A nyélfelerősítés szempontjából egyedinek számít 

a Mannersdorfról előkerült egyik véső, amelynél a fanyelet egy nyéllap és az azt körbefogó, 

vastag abroncs segítségével erősítették fel (FV 115). Hasonló megoldást lehet az Augstban 

talált ácseszközök egyikénél megfigyelni, de azt a szerszámot a szerző bárdként határozta 

meg.327 Nem kizárt, hogy a mannersdorfi darabot sem vésőként, hanem bárdként használták, 

mindenesetre a penge funkciója mindkét esetben hasonló munkafolyamatot feltételez. A vésők 

szokványos megjelenésétől különbözött két nyéltüskés Nagykanizsáról és Keszthely-

Fenékpusztáról előkerül szerszám, amelyeknél a többszörösen hajlított nyélhez egy homorú 

átmetszetű penge csatlakozik (FV 116-117). Ezeket biztosan kézi erővel használták, belül 

üreges tárgyak kifaragására szolgálhattak. 

                                                           
327 MUTZ 1980, 121, Abb. 1,3. 
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63. ábra: A lapos vésők megoszlása a penge szélessége és a teljes hosszúság alapján. 
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2.2.8. Gyaluk (GY 1-15, 82-83. tábla) 

 A gyalu egy kifejezetten a fa felületének finom megmunkálására, egyengetésére 

szolgáló szerszám, amelynek egyes változatai hornyok, bordák, különféle tagolású profilok 

kialakítására alkalmasak. A gyalu latin neve runcina volt.328 Varro szerint a görög eredetű 

rhykane kifejezésből származott,329 amiből arra lehet következtetni, hogy magát a szerszámot 

is a hellén kézműves hagyománynak köszönhetően vették át a rómaiak. Az idősebb Plinius 

említette meg a jellegzetes spirál alakú forgácsdarabokat (ramenta), amelyek a használat során 

keletkeztek.330 Tertullianus az ascia és a scobina mellett a fafaragó szerszámok között említette 

meg.331 Arnobiusnál pedig már, mint ige – runcinare – szerepelt, az ő leírásában maradt ránk a 

gyalu pengéjének latin neve (plana) is.332 Az egykor használatban volt többféle változat 

azonosítására, mint sok más szerszám esetében a források itt sem nyújtanak pontosabb 

felvilágosítást. 

 A Kr. e. 1. századi ezüstpénzeken verdejegyként többféle gyalu egyszerűsített képe 

jelent meg, ami az első bizonyíték a szerszám római kori használatára.333 Csak ezeken az 

érmeken fordult elő félköríves testtel rendelkező gyalu ábrázolása a római korban.334 A faragott 

emlékeken gyakran ábrázolták, nem egy esetben több más fafaragó eszköz társaságában 

elhelyezve. Ezeken szinte mindig – a napjainkban 

is elterjedthez hasonló – formát jelenítettek meg: a 

penge egy mindkét végén kerekded vagy hosszúkás 

lyukkal ellátott fa keretben helyezkedik el. Erre 

szép példát szolgáltat egy ismeretlen eredetű, 

Aquileiában őrzött sírkő335 vagy Eutyches 

Priolóból előkerült síremléke, amelyen a gyalu 

mellett még íjjal hajtott fúró és körző van kifaragva 

(64. ábra).336 Az ábrázolások másik típusa, amikor 

a mestert munka közben jelenítették meg. Ilyen 

kompozícióval egy Saalburgból származó 

                                                           
328 Az írott forrásokhoz lásd: BLÜMNER II, 227; GAITZSCH 1980, 103sk; GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 206sk. 
329 Varro, LL 6. 96. 
330 Plinius, 16. 225. 
331 Tertullianus, Apol. 12. 4. 
332 Arnobius, 5. 28. 31 és 6. 14. 23. 
333 ULRICH 2007, 41, Fig. 3.29. 
334 GAITZSCH 1980, 104. 
335 GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 209, Fig. 4. 
336 ZIMMER 1982, 142sk, Nr. 61. 

64. ábra: Eutyches síremléke Priolóból (DUVAUCHELLE 

2005 nyomán). 
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sírkövön,337 Tullius lignarius, vagyis asztalos Pompeii házának vagy üzletének freskóján338 és 

a korábban már említett vatikáni aranyozott üvegtál alján találkozhatunk (51. ábra).339 

 A felhasználási területtől függően R. B. Ulrich a gyaluk három fő csoportját 

különböztette meg egymástól. Az általános használatú példányok közé tartoznak a nagyobb 

felületi egyenetlenségeket eltávolító, a finomabb simító, a nagy felületeket ragasztás előtt 

előkészítő és a változó méretű, profilvágó példányok. A második csoportot a homorú vagy, 

domború éllel rendelkező, a felület bordákkal, vájatokkal történő díszítésére szolgáló gyaluk 

alkotják, míg a harmadik típusba a keskeny pengével felszerelt horonygyaluk tartoznak.340 A 

legtöbb esetben, a pengétől eltekintve a szerszám teljesen fából készült, ezért csak szerencsés 

kivételként őrződnek meg ebben a formájukban. Ilyen például az egyiptomi Kom Washim-

ból341 előkerült példány, amely a sivatagi klímának köszönhetően maradt meg az utókor 

számára. Saalburgból szintén ismert egy fa tartozékaival együtt megmaradt gyalu, amely – a 

vizsgálatok alapján – bükkfából készült.342 Az angliai Goodmanhamből 2000-ben előkerült 

példány esetében a fanyél helyett, máig egyedi módon elefántcsontot használtak (65. ábra).343 

Szintén egyedi változatként Kölnből, egy teljes egészében vasból készült, fogójánál áttört 

díszítéssel ellátott példány került elő.344 Mindemellett ezt a gyalut fogazott pengével látták el, 

                                                           
337 GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 211, Fig. 9.  
338 ULRICH 2007, 45, Fig. 3.33. 
339 ULRICH 2007, 35, Fig. 3.23. 
340 ULRICH 2007, 42. 
341 GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 246, Abb. 41. 
342 JACOBI 1897, 210, Fig. 29, 6, 9-10. 
343 DUVAUCHELLE 2005, 51sk, Fig. 30; ULRICH 2007, 43sk. 
344 GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 244, Abb. 14-15. 

65. ábra: Elefántcsont nyéllel ellátott gyalu Goodmanhamből (DUVAUCHELLE 2005 nyomán). 
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ami egyenes, de bizonyos mértékben érdes felület előállítását tette lehetővé. A pengén kívül a 

gyalu más részei is készülhettek vasból, így a talp, amelyre általában négy szöggel volt a fa 

felsőrész rögzítve. A másik ilyen tartozék a penge és a talp találkozását, a forgácsrekeszt 

körülvevő alkatrész, de ilyen részegységet például Pannonia területéről nem ismerünk.345 A 

gyaluval végzett munka szempontjából messze legfontosabb tulajdonság a penge és az él 

mérete, illetve azok kialakítása. Ezeket az alkatrészeket külön-külön és az eredeti gyalu 

szerkezetének szempontjából lehet megvizsgálni. M. Pietsch a Saalburg, Feldberg és 

Zugmantel táboraiból nagy mennyiségben előkerült gyaluvasak, illetve pengék tipológiájával 

részletesen foglalkozott. A penge és az él formája alapján hat típust különböztetett meg.346 

 A disszertáció keretében feldolgozott leletek között összesen tizenkét gyalualkatrészt, 

három talpat (GY 1-3) és tizenkét pengét soroltam fel (GY 4-15). Az aquincumi ácseszköz-

leletből két gyalutalp került elő, amelyeknél a fatest rögzítésére szolgáló szegecsek nem 

maradtak fenn (GY 1-2). Az Augstból származó, hasonló összetételű eszközlelet esetében más 

a helyzet, a számos gyalupenge mellett épp a szerszám egyéb részei hiányoznak.347 A talp 

anyaga mindkettő esetében aránylag vastag, mindkét végük derékszögben felfelé hajlítva 

végződik. A gyalukés számára hagyott kivágás az egyiken hiányos (GY 2), míg a másikon 

lekerekített, a talp alsó síkja felé lemélyített kialakítást mutat (GY 1). Ezek a példányok a 

külföldi kutatás számára is ismertté váltak,348 amelynek köszönhetően – a szóban forgó 

darabokkal együtt – a közelmúltig összesen kb. 20 darab, többé-kevésbé egyben megmaradt 

gyalut tartanak nyílván.349 A Dombóvár-Gunarasi-berek lelőhelyen talált depóleletből egy a 

fentiekkel megegyező példány ismert, amely a test rögzítésére szolgáló négy darab szög 

töredékeivel együtt maradt fenn (GY 3). A szögek alapján nem lehet pontosan az eredeti 

magasságot megbecsülni, de feltehetőleg ez nem volt több 4 cm-nél. A három gyalutalp mérete 

mind a hosszúság, mind pedig a szélesség tekintetében teljesen megfelel a Római Birodalomban 

eddig talált gyalukénál tapasztaltaknak. Eddig a legrövidebb példány Pompeiiből került elő (21 

cm), míg a leghosszabbat Verulamium feltárása során hozták felszínre (43,9 cm). A penge 

számára hagyott kivágat szintén az eddig megfigyelt 2,4-4,05 cm közötti értékekkel van 

összhangban.350 A bemutatott három példány esetében nem lehet a penge eredeti állásszögét 

megállapítani, amely adatnak a megmunkált fa tulajdonságainak szempontjából van 

                                                           
345 GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 243skk, Abb. 18-19, Abb. 23-24. 
346 PIETSCH 1983, 47. 
347 MUTZ 1980, 125skk, Abb. 3. 
348 GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 246, Abb. 47-48. 
349 ULRICH 2007, 43. 
350 PIETSCH 1983, 46; GAITZSCH 1980, 110; ULRICH 2007, 43. 
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jelentősége. A római korban eddig leggyakoribbnak tekinthető 50° és 60° közötti érték,351 a 

modern párhuzamok tükrében, az átlagosnál keményebb fafélék megmunkálásánál használt 

változatokra jellemző.352 Ugyanakkor M. Pietsch véleménye szerint ugyanez az érték valójában 

inkább 25°, illetve 30° körül alakulhatott.353 Az Aquincumból és Dombóvárról ismert 

gyalukhoz legközelebb a Steinkritzből, Miltenbergből, Haguenauból és Caerwentből származó 

példányok állnak.354 

 A gyalupengékből általában több maradt fenn, mint a szerszám más alkatrészeiből, ami 

arra utal, hogy eredetileg több gyalut használhattak. Pannonia esetében is háromszor több 

pengét, mint gyalutalpat említhetünk (GY 4-15), igaz ezek egy részének a gyalupengeként 

történt meghatározása és/vagy keltezése bizonytalanként kezelendő. A legegyszerűbb pengék 

egyenletes szélességűek és vastagságúak, élük egyenes, aszimmetrikusan élezett, felső végükön 

esetleg gombszerűen megvastagodnak. A régészeti leletek között ezeket gyakran nehezen lehet 

azonosítani, hiszen mind az él, mind a szár felső végének sérülése esetén a tárgy elveszítette 

egyedi jellegét. Ehhez a változathoz sorolható a bemutatott gyalupengék nagyobbik hányada 

(GY 4, 7-9, 11). A GY 6-os darab lelőhelye ismeretlen, a Laczkó Dezső Múzeum római kori 

gyűjteményéhez tartozik, de keltezése bizonytalan. Kialakítása hasonlít a fenti pengékéhez, 

azzal a különbséggel, hogy élénél enyhén homorú átmetszetű forma jelentkezik. Ez a penge 

hornyok kialakítására lehetett alkalmas. A balatonaligai római telepről előkerült példány 

meghatározása szintén bizonytalan (GY 5). Müller R. famegmunkáló eszköznek tartotta, 

amelynek az oldalából kilógó ágára egy fa nyelet erősíthettek,355 hasonlóan a Sanzenóból és 

más vaskori lelőhelyekről már ismert szekercékhez.356 A penge oldalán kiugró nyúlvány több 

gyaluhoz tartozó változat esetén is megfigyelhető,357 elsősorban ezért soroltam ezt a darabot a 

szóban forgó tárgycsoportba. Az alul íves és enyhén kiszélesedő penge ugyanakkor általában 

nem jellemző erre a tárgytípusra, ezért ezt az azonosítást kérdésesnek kell tekintenünk. 

Hasonlóan kétséges további két penge azonosítása is (GY 10, 12). A Carnunutum feltárása 

során napvilágot látott példányt csak a publikáló véleménye alapján soroltam ebbe a 

tárgytípusba (GY 10), értelmezése nem teljesen meggyőző. A Nemesvámos-balácai darab 

sokkal szélesebb az átlagosnál és ívelt kialakítása is ellentmondani látszik a gyalupengeként 

történő meghatározásnak (GY 12), bizonytalan szerszámnak kell tartanunk. A fenti egyszerűbb, 

                                                           
351 GAITZSCH 1980, 113. 
352 ULRICH 2007, 43. 
353 PIETSCH 1983, 47. 
354 GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 223skk, Fig. 26-29, 32-33. 
355 MÜLLER 1994, 182. 
356 NOTHDURFTER 1979, 31, Taf. 10, 166-171. 
357 PIETSCH 1983, 47, Taf. 15, Nr. 357-362. 



102 
 

egyenes élű pengék mellett három, hornyok kialakítására szolgáló változat került elő (GY 13-

15).358 Ezek egyike feltehetőleg az aquincumi ácseszköz-lelet egyik gyalujához tartozhat, 

szélessége pontosan egy hüvelyk (digitus) (GY 13). 

 A gyalupengék szélességét – a fúrókhoz hasonlóan – a római mértékegységekkel, 

elsősorban a hüvelyk (digitus) értékekkel próbálták összevetni. Az ehhez való egyértelmű 

igazodást nem lehet kimutatni.359 Ugyanakkor Augstból ismert tömeglelet részeként négy 

különböző méretű, ugyanakkor a római szabványhoz igazodó szélességű gyalupenge került 

elő.360 A Pannoniából gyűjtött példányok esetében a kis mennyiség és a számos bizonytalan 

eredetű darab miatt egy ilyen vizsgálat eredménye sem perdöntő. A pengeszélességek 1,3 és 

5,7 cm között alakulnak, amelyek közül két példány áll közel az egy (GY 7, 11), míg egy 

további penge a másfél digitus értékéhez (GY 9). 

 M. Pietsch megfigyelése szerint a gyaluk nagyobb arányban kerültek elő polgári 

településekről, mint katonai táborokból, mert a velük végzett magasabb színvonalú kézműves 

munka inkább a civil mesterekhez kötődhetett.361 Pannonia esetében egyetlen példány sem 

került elő katonai tábor területéről, az aquincumi depóleletből származó darabok a 

katonavárosban tevékenykedő mester eszközei lehettek. A dombóvári példány feltehetőleg 

falusias telepről származik (GY 3), ahogy a wartmannstetteni leletek (GY 8-9) és a budaörsi 

gyalupenge is, míg további két példány villagazdaságból látott napvilágot (GY 7, 12). A tárgyak 

keltezése szempontjából annyit állapíthatunk meg, hogy biztosan késő római kontextusból csak 

az alsóhetényi penge került felszínre (GY 4). Ez bizonyos mértékben ez a városi élet és ezzel 

együtt a kézművesség, Kr. u. 3 század végi - 4. századi visszaszorulásával függhet össze. 

2.2.9. Vonókések (VK 1-16, 169-170. tábla) 

 A vonókés egy a megmunkált felülettel csaknem párhuzamosan mozgatott, az ascia és 

a gyalu funkciójához hasonló, a felület egyenetlenségeinek, a fa kérgének eltávolítására 

használt szerszám. Elterjedtségének alacsony mértékéről árulkodik, hogy sem írott említése, 

sem ábrázolása nem ismert a római korból. Ennek megfelelően a tárgyalt korszak szerszámait 

összefoglaló nagyobb munkák egy részéből teljesen kimaradt ez a tárgytípus. Egyes változatai 

a vaskor folyamán már megjelentek,362 a római korra több különböző típus alakult ki. A 

vonókés főbb részei a penge és általában annak két végéhez kapcsolódó nyél. A penge általában 

                                                           
358 MUTZ 1980, 126, Abb. 3, 11-12; PIETSCH 1983, 47, Taf. 15, Nr. 370. 
359 GAITZSCH/MATTHÄUS 1981, 235, Abb. 42. 
360 MUTZ 1980, 126. 
361 PIETSCH 1983, 47. 
362 JACOBI 1974, 48skk, Abb. 16, 1-3. 



103 
 

aszimmetrikus átmetszetű, aminek köszönhetően jobban illeszkedett a megmunkált felülethez. 

A nyél kialakítása szempontjából a vonókéseken nyéltüske, köpű és tömör fogó egyaránt 

megfigyelhető volt. Hosszúsága változó lehetett, ahogy teljesen egyenes, vagy többé kevésbé 

ívelt pengével ellátott példányok is előfordulnak.363 A funkciójuk változó lehet, az ívelt 

pengékkel ellátott példányok öblös, lemélyített részek felületének kialakítására szolgálnak, 

általában könnyebb terheléssel járó munkafolyamatokban használják őket. Ezzel szemben az 

egyenes pengékkel, amelyek rendszerint nehezebbek, csak egyenes, vagy enyhén domború 

felületű darabok felszínét faraghatják ki. A nyél kialakítása szorosan összefügg a kifejtett erő 

nagyságával. Minél nagyobb szöget zár be a nyél a penge mozgatásának irányával, annál 

nagyobb erőt lehet a szerszámmal kifejteni. A munkavégzés irányával párhuzamosan 

elhelyezkedő nyél csak kisebb erőkifejtést tett lehetővé, így a munka jellege is ennek 

megfelelően alakul. 

 Pannoniából összesen 16 példánya került elő, amelyek között számos eltérő formai 

változat található meg (VK 1-16). Ezeket a szerszámokat a fentebb bemutatott szempontok 

alapján több csoportra lehet osztani. A kések egy részét egyenes pengével látták el, amelyeknek 

az éle és foka ugyan lehet íves, de azonos síkban helyezkedik el (VK 1-5, 16). A penge és a 

nyél tompaszöget zár be, függetlenül attól, hogy utóbbi tömör (VK 1, 16), köpűs (VK 2) vagy 

nyéltüskés kialakítással rendelkezik (VK 3-5). A Gyulafirátót-pogánytelki villából származó 

vonókésen jól látható, hogy a penge síkjával a nyéltüskék enyhe szöget zárnak be, ennek 

köszönhetően a kézfej távolabb került a megmunkált felülettől, csökkentve a sérülés veszélyét 

(VK 4). Hasonló vonókés például a Museum of London gyűjteményéből ismert.364 Ennek a 

példánynak a pengéjén a kovácskalapács fejének nyomait is meg lehet figyelni, továbbá azt, 

hogy a jobboldali nyéltüske végét ráhajlították a nyél anyagára. A VK 5-ös számú darab 

ismeretlen lelőhelyről került elő, kialakítása némileg eltér a többitől, mivel a nyéltüskék a penge 

fokához csatlakoznak. Egy szintén ismeretlen lelőhelyről származó példányon a penge és a 

hozzá kapcsolódó nyéltüskék egyenletes ívben hajlítottak (VK 6), amely leginkább íves 

felületek megmunkálására, például farönkök háncsolására teszi alkalmassá. 

 Az üreges szerkezetű fatárgyak, például teknők, vályúk kanalak stb. belső felületének 

kialakítására használt szerszámok közé tartoznak az ívben hajlított pengével ellátott példányok 

(VK 7-14). Az ascia kapcsán már szóba került ez a funkció, ebből a szempontból a vonókések 

kiegészíthetik az előbbi szerszámokat. A szalukapákkal, illetve teknővájókkal kifaragott, 

elnagyolt, durva felület elegyengetését teszik lehetővé. Ennek megfelelően pengéjük 
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364 ULRICH 2007, 21, Fig. 3.10. 
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viszonylag vékony, a végükhöz csatlakozó, tompaszögben álló nyéltüske sem alkalmas erősebb 

rántó mozdulat erejének átadására. A Dunaföldvár-Alsórévről származó töredékes példány 

egyik nyéltüskéjén állatcsontból, feltehetőleg kiskérődző hosszúcsontjából készített markolat 

maradt meg (VK 11). Ez a csont nyél is arra utal, hogy a szerszám nem lehetett alkalmas jelentős 

erőkifejtére. A vonókések pengéjének hossza, illetve íveltsége a megmunkálni kívánt tárgy 

tulajdonságaitól függ. Ennek megfelelően egyes példányok hosszabbak, enyhén íveltek (VK 7), 

míg mások keskenyek és erősebben hajlítottak (VK 12). Utóbbi – Nagyberki-Szalacskáról 

előkerült – példány mély és keskeny belső részek kialakítására szolgálhatott. Íves pengéjű, 

nyéltüskés vonókések a vaskorból,365 valamint a Római Birodalom számos lelőhelyéről 

egyaránt ismertek.366 A vonókések közé sorolható egy kisméretű, kör alakban bezáruló pengéjű, 

egyetlen nyéltüskével ellátott példány, amely Balatonaligáról került elő (VK 15). A szerszám 

funkcióját Müller R. pontosan írta le, amikor azt kanálvájóként határozta meg.367 

 A szakirodalomban általában a vonókésekhez soroltak egy olyan szerszámtípust, 

amelynek pengéjéhez, annak két végén, az éllel ellentétes oldalon helyezték el a 

nyéltüskéket.368 Ez az egyenes kés (németül Geradmesser) nem vonó, hanem épp ellentétes 

irányú, toló mozgatásra alkalmas. Hasonló példányt Pannonia területéről is ismerünk (VY 82), 

amely a gödrekeresztúri temető egyik sírjának mellékleteként került elő. Elképzelhető, hogy 

fafaragásra, de a fentiektől teljesen eltérő jellegű munkavégzésre használták ezt a szerszámot. 

                                                           
365 HUNYADY 1942, Taf. 54, 12; NOTHDURFTER 1979, 27, Taf. 7, Nr. 117-120. 
366 PETRIE 1917, 39, Pl. XLIII, 33; REINACH 1923, 284, 15883; GAITZSCH 1980, 376, Taf. 56, 280; PIETSCH 1983, 

74, Taf. 25, Nr. 565-566; MANNING 1985, 18sk, Pl. 9, B18; DOLENZ 1998, 207, Anm. 900-901, Taf. 73, W290. 
367 MÜLLER 1994, 182, Kat. 40, 24-25. jegyzet. 
368 PIETSCH 1983, 73, Taf. 26, Nr. 561-562; MÖLDERS 2010, 60sk, Nr. 101. 
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 A limes táboraiból vagy a nagyobb városokból egyetlen vonókés sem került elő (66. 

ábra), az aquincumi ácseszköz-leletben sem képviselteti magát a szóban forgó szerszámtípus. 

Ez jól mutatja, hogy ezt a szerszámtípust teljesen eltérő funkcióban használták. Belső 

erődökből, így Fenékpusztáról (VK 1, 7, 13, 16) és Alsóhetényből (VK 9) számos példánya 

látott napvilágot, de falusias településekről (VK 2, 14-15) vagy feltehetőleg ilyen jellegű 

lelőhelyekről származó depóleletekből (VK 10, 12) is ismert. A famegmunkálásnak ez az ága 

úgy tűnik inkább vidéki életformával állt kapcsolatban, és a városi vagy katonai mesterek 

tevékenységében nem volt jelentős szerepe. 

 A vonókések méretére vonatkozó adatok közül a penge szélessége, a hosszúság és a 

tömeg meghatározóak. A szerszámtípuson belül elkülöníthető két eltérő funkció, a nehezebb 

egyenes pengéjű, és a könnyebb, hajlított pengéjű darabok között a tömeg és hosszúság értékek 

összevetésében is megmutatkozik (67. ábra). A penge szélességében ez az eltérés nem jelenik 

meg látványosan, ez az adat csaknem minden példány esetében 2,1-2,85 cm között váltakozik. 

2.2.10. Szöghúzók (SH 1-2, 141. tábla) 

 A római korban használt szöghúzók lényegében teljesen azonos formát mutatnak, mint 

a szerszámtípus modern változatai. Az antik források sem latin nevének említését, sem képi 

ábrázolását nem őrizték meg. Ennek feltehetőleg az lehet az oka, hogy viszonylag korlátozott 

mennyiségben alkalmazták a szóban forgó szerszámtípust. Elsősorban az ideiglenesen épített 

szerkezetek, zsaluzatok bontásában játszott szerepet, ezért leginkább az ácsok, illetve 

építkezéseken dolgozó mesterek és a katonaság szerszámai közé tartozhatott. A méret, a szár és 
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a fej formája alapján több típusát lehet megkülönböztetni.369 Feje általában szöget zár be a 

szárral, ék alakúra készítették, hogy a szög feje alá könnyebben beüthető legyen. Ez az eszköz 

lehet hosszú, egyenes szárú, amelyet akár kalapáccsal befeszíthettek, vagy ívelt szárú, amelyet 

főként kézi erővel használtak. Az egyenes változatnál a fej és a szár tengelye által bezárt szög 

és a szár hosszúsága együttesen befolyásolja, hogy mekkora erőt lehet a szerszámmal kifejteni. 

Ezek a példányok emelőként, illetve feszítővasként is funkcionálhattak. A méret szempontjából 

W. Gaitzsch két részre osztotta a szöghúzókat, a 30 cm (1 római láb) alattiakra és az a 

fölöttiekre.370 

 Az asciák között már említésre került egy olyan kombinált, részben szöghúzóként 

használt szerszám, amelynek a pengéje ívelt és közepén „V” alakú bevágás helyezkedik el (AC 

28). Az ácsbárdok és szekercék néhány példányánál a penge alsó sarkának kialakítása arra utal, 

hogy másodlagosan a fenti funkcióra is alkalmasak lehettek (például: AB 6, 16). Eredendően 

szöghúzónak szánt szerszám, azonban eddig csak kettő került elő Pannonia területéről. Mindkét 

példány az aquincumi ácseszköz-lelet részeként látott napvilágot (SG 1-2). Formai szempontból 

azonosak, a közel „S” alakban hajlított szár mindkét végén kiszélesedő, bevágott, de erősen 

sérült fejben végződnek. A fejek eltérő kidolgozásúak, az egyiken szélesebbek, egyszerű U-

alakúak (SG 1), míg a másikon keskenyebbek, és a bevágások középen kiszélesedő, kerek 

végződésűek (SG 2). Ez a kulcslyukhoz hasonló forma arra szolgált, hogy a szögfej beleüljön 

és nehezebben csússzon le a szerszámról.371 Az ívelt szárú szöghúzók római kori párhuzamait 

több lelőhelyről is ismerjük.372 Az aquincumi példányok a Kr. u. 2-3. századra keltezhetőek, 

M. Pietsch véleménye szerint ez a szerszámtípus a késő római korra már nem volt jellemző.373 

 A szöghúzók alacsony arányában szerepet játszhat az, hogy a fából készített 

szerkezetekhez kevés vasszöget használtak, az egyes kötéseket teljesen fából készített 

csapolások alkalmazásával hozták létre. Egyes lelőhelyek, mint az ács-vaspusztai erőd, vagy a 

budaörsi Vicus Teuto esetében a feldolgozott vastárgyak között szögek a vártnál – illetve más, 

például britanniai lelőhelyeknél tapasztaltnál – lényegesen kisebb arányban kerültek elő.374 A 

két jelenség együttese a Pannoniában elterjedt fafaragás hagyományos jellegéről árulkodik. 

  

                                                           
369 GAITZSCH 1980, 174skk; PIETSCH 1983, 52sk. 
370 GAITZSCH 1980, 177. 
371 PIETSCH 1983, 52, Nr. 417. 
372 FELLMANN 1978, 529; PIETSCH 1983, 52, Taf. 17, Nr. 423-425; DUVAUCHELLE 2005, 46sk, Pl. 19, 98-100. 
373 PIETSCH 1983, 53. 
374 GABLER 1989, 144; RUPNIK 2012, 573. 
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2.3. A kőfaragás és a plasztikus anyagok megmunkálása során 

alkalmazott szerszámok 

2.3.1. Kalapácsok és csákányok (KK 1-26, 92-93. tábla) 

 A kőbányászatban és kőfaragásban használt szerszámok között sok, lényeges formai 

jegyeiben a kalapácsokhoz és csákányokhoz hasonlító eszköz található. A nyél két oldalán 

kihegyesedő tag vagy a nyél tengelyére merőleges penge helyezkedik el. Nem véletlen tehát, 

hogy mind a földművelés kapcsán alább bemutatott csákányok, mind a fafaragásban használt 

asciák esetében felmerült, hogy kőbányászatban és kőfaragásban is alkalmazták azokat.375 A 

latin auctorok vizsgálata ebben az esetben nem nyújt támpontot az értelmezés során, hiszen 

kimondottan a kőfaragó csákányokra használt kifejezés nem maradt fenn. Ebben az értelemben 

a már ismert ascia, dolabra vagy securis megnevezést alkalmazhatták,376 ami tovább növeli a 

kérdéses szerszámtípusok azonosítása körüli bonyodalmakat. Emellett, ahogy a 

kovácseszközök között bemutatott kalapácsok kapcsán már utaltam rá, a nagyméretű, mindkét 

oldalán négyszögletes fejben végződő 

kalapácsok egy része a kőbányászatban is 

szerepet játszhatott. A kőtömbök 

repesztésére hívatott ékek beverésére 

szolgáltak,377 ebben az értelemben az 

idősebb Plinius szintén használta a malleus 

kifejezést.378 Az antik ábrázolások 

tekintetében a kőfaragásra használt 

csákányok sokkal jobban elkülönültek, 

mint az az írott adatok alapján 

feltételezhető lenne. Viszonylag nagy 

mennyiségben állnak rendelkezésre olyan 

ábrázolások, amelyeken kőfaragó 

csákányokat jelenítettek meg.379 Talán az 

egyik legjobb minőségű példája ennek, egy 

                                                           
375 BLAGG 1976, 157 sk, Fig. 1, D. 
376 PIETSCH 1983, 18, 109. jegyzet. 
377 PIETSCH 1983, 22sk. 
378 Plinius, Nat. Hist. 33.72. 
379 ZIMMER 1982, 35skk; BESSAC 1987, 21, 26. jegyzet. 

68. ábra: Kőfaragó mesterek munka közben egy Ostiából 

származó reliefen (DUVAUCHELLE 2005 nyomán). 
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Ostiából származó reliefen látható, amelyen két kőfaragó munka 

közben, kezükben mindkét oldalán kihegyesedő csákánnyal 

látható (68. ábra).380 A szobrászat és építészet mellett a 

kőmegmunkálás egyik speciális, de nem elhanyagolható területe 

a malom– és őrlőkövek előállítása. L. Jacobi már felhívta a 

figyelmet ennek fontosságára381 és a mesterségek ábrázolásai 

között szintén találni példát erre a tevékenységre.382 A Pannonia 

területéről szintén rendelkezésre áll néhány síremlék, amelyen 

kőfaragó eszközöket jelenítettek meg. Aquincumból egy 

töredékes példány hátoldalán körző, derékszög (norma) és 

feltehetőleg egy véső mellett két csákány látható (69. ábra).383 

Ezek egyike az ostiai reliefen is megjelenített, mindkét oldalán 

kihegyesedő változat, míg a másik egy szintén kettős, széles 

pengével ellátott eszköz lehetett. Ugyanez a két szerszám egy 

másik aquincumi síremlék oldalán is szerepelt (70. ábra).384 Ezek 

az ábrázolások nem az elhunyt személyhez kapcsolódtak, hiszen 

a sírkő oldalán és nem a fő kompozíció részeként helyezkedtek el. 

Feltehetőleg itt a kőfaragó mester önkifejező gesztusáról lehetett 

                                                           
380 ZIMMER 1982, 158, Nr. 81. 
381 JACOBI 1897, 231. 
382 ZIMMER 1982, 154skk, Nr. 77-78. 
383 KUZSINSZKY 1934, 192, 481; HORVÁTH 1935, IX, 2; NAGY 1945, 550sk, 18. kép. 
384 KUZSINSZKY 1897, 149, 1; NAGY 1945, 553, 23. kép. 

70. ábra: Kőfaragó csákányok 

ábrázolása egy aquincumi sírkő 
oldalán (NAGY 1945 nyomán). 

69. ábra: Kőfaragó eszközök ábrázolásával ellátott sírkő Aquincumból (NAGY 1945 

nyomán) 
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szó. Pannonia déli részéről, Poetovio közeléből egy Saxanusnak, a kőfaragók istenének dedikált 

oltára került elő, amelyen az alakot bányászat közben jelenítettek meg, minden bizonnyal 

kalapáccsal a kezében látható.385 

 Az ábrázolásokról ismert, a nyél mindkét oldalán kihegyesedő kőfaragó csákány jól 

megfigyelhető az újkori bányászeszközök között,386 illetve a római korból szintén hasonló 

összefüggésben kerültek elő példányai.387 Ez a szerszám a bányászat során az ékek helyének 

kialakítására, majd a kőtömbök lenagyolására szolgált. Az aquincumi sírkövek kapcsán említett 

másik, kettős, a nyél két oldalán elhelyezett, széles baltaszerű pengével rendelkező szerszám 

szintén jól azonosítható a kőfaragás eszközei között.388 Ezek mellett a nagyméretű csákányok 

mellett számos további változattal számolhatunk, amelyek mérete és a nyél két oldalán 

elhelyezett rész kialakítása eltérő lehetett. Így egyes szerszámokon a kihegyesedő taggal, a 

nyélre merőleges vaskos csákánypenge,389 vagy négyzetes kalapácsfej járt együtt.390 Sokszor a 

nyél mindkét oldalán, arra merőleges állású, akár enyhén lefelé ívelt pengék helyezkedtek el. 

Ez a forma sokban hasonlított egyes trébelő kalapácsokra, ezért – különösen a kisebb méretű 

példányokat tekintve – ezek könnyen összetéveszthetőek.391 A vastagabb pengével, illetve 

erősebb köpűvel készített szerszámok kapcsán feltételezhetjük, hogy kőfaragó eszközök 

lehettek. Ugyanakkor a puhább kőtípusok (például: tufa) megmunkálására használt szerszámok 

esetében már nem feltétlenül és nem minden alkalommal egyértelmű az elkülönítés a fémekhez 

használt speciális kalapácsoktól. 

 A Pannoniából ismert szerszámok közül összesen 26 példányt soroltam ide, amelyek 

formai szempontból igen változatosak (KK 1-26). A kőfaragó eszközként történő meghatározás 

sok esetben csak feltételezhető. A vaskos, kihegyesedő tagokban végződő típusnak mindössze 

két példánya, Aquincum és Carnuntum területéről, de bizonytalan kontextusból került elő (KK 

1, 6). Mindkettő viszonylag nagyméretű, hosszúságuk 24-28 cm, közülük az aquincumi példány 

hiányossága ellenére 2922 g tömegű, nehéz szerszám. Az egyik oldalán keskeny, vaskos, 

vízszintes pengével, másikon gúla alakú fejjel ellátott kőfaragó csákány került elő a 

Nemesvámos-balácapusztai villagazdaság területéről (KK 4). A jelentős erőhatással számolva 

a nyéllyuk falát vastagra hagyták, emiatt itt a test ívesen kiszélesedik. Hasonló darabot 

                                                           
385 GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 40. 
386 MAGYAR NÉPRAJZ III, 620skk, 135. ábra, 3; BESSAC 1987, 15skk. 
387 RÖDER 1957, 234skk, Abb. 5, 1, Abb. 6; GAITZSCH 1980, 96skk; Manning 1985, 30, Fig. 6, 1; BLAGG 1986, 

155, Fig. 1, B. 
388 BLAGG 1986, 156sk, Fig. 1, E; BESSAC 1987, 39skk, 49-50. jegyzet. 
389 MAGYAR NÉPRAJZ III, 620skk, 135. ábra, 4; MANNING 1985, 30, Fig. 6, 2; BLAGG 1986, 155, Fig. 1, A; 

DUVAUCHELLE 2005, 61sk, Pl. 28, Nr. 146-147. 
390 MAGYAR NÉPRAJZ III, 620skk, 134. ábra; BESSAC 1987, 25skk, Fig. 6, 1. 
391 PIETSCH 1983, 18sk. 
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ismerünk még Carnuntumból (KK 5), amelynél a nyél falát alacsony, téglalap alakú 

nyúlványokkal látták el. A nyéllyuk ilyen kialakítása általánosságban nem volt jellemző a 

kőfaragó eszközökre.392 Az Esztergom-Bánom lelőhelyen feltárt késő római temető egyik, 

kőpakolásos sírjából, a kövek alól egy vaskos, ellentett élű, a nyéllyuk körül csúcsosan 

kiszélesedő csákány látott napvilágot (KK 2).393 Ez a szerszám minden bizonnyal a sír építése 

során maradt ott és talán az ezzel megbízott munkás eszköze lehetett. A Baracs-Boldog-dűlőben 

fekvő római falusias település feltárása során egy földbe mélyített épületből, vaskos köpűvel és 

a nyélre merőleges állású, eltérő szélességű pengével rendelkező csákány került felszínre (KK 

3). A településen kőépület is állt, továbbá egy oltárkő került elő, aminek tükrében kevésbé 

meglepő ennek az eszköznek a megjelenése az alapvetően rurális környezetben.394 

Aquincumból egy egytagú, kihegyesedő, enyhén lefelé ívelt taggal rendelkező csákányt 

ismerünk, amelynél a nyéllyuk másik oldalán rövid, vaskos, négyzetes fok helyezkedik el (KK 

7). A tárgy előkerülési körülményei bizonytalanok, a forma egyszerűsége miatt egyértelműen 

nem keltezhető, igaz a fok kialakítása jellemző a római szerszámokra. Szintén ismeretlenek a 

rétegtani viszonyai egy Szalacskáról előkerült, rómaiként beleltározott ellentett élű csákánynak 

(KK 9). Ez a példány csak feltételesen sorolható a kőfaragó eszközökhöz, a köpű kialakítása 

sem a római darabokra jellemző, de a lelőhelyről származó számos korabeli vasszerszám miatt 

érdemes figyelembe venni. A 18. épületen belüli égett, törmelékes rétegből Keszthely-

Fenékpusztáról egy a római korban eddig szintén párhuzam nélküli eszköz került elő (KK 8). 

A kisméretű, lekerekített sarkú, négyszögletes nyéllyuk körül a test szögletesen kiszélesedik, a 

gúla alakú csákánytag letört, a másik oldalán enyhén kiszélesedő, négyszögletes, kapaszerű 

penge található. Ahogy Sági K. korábban már rámutatott, ennek a szerszámnak a mai kőműves 

kalapácsokhoz hasonló funkciója lehetett.395 Az aránylag nagy négyszögletes penge esetleg a 

habarcs megkeverésére, mozgatására szolgálhatott. 

 A nyéllyuk mindkét oldalán vízszintes pengével ellátott csákányok közül sokról nehéz 

biztosan kijelenteni, hogy kőfaragásra szolgáltak. A vaskosabb pengék és a nyéllyuk körüli 

kiszélesedés alapján néhány példányról ez nagy bizonyossággal feltételezhető (KK 10-14, 16). 

Ezeknek a daraboknak a közös jellemzője, hogy a nyéllyuk körüli részen a legmagasabbak, a 

fal esetleg íves nyúlványokkal megerősített (KK 11). Keszthely-Fenékpusztáról egy könnyebb, 

                                                           
392 PIETSCH 1983, 18. 
393 H. KELEMEN 2008, 70. 
394 BARTUS 2010, 139. 
395 SÁGI 1989, 288. 
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gyengébb köpűvel készített példányt ismerünk (KK 15), amely a korábban bemutatott egyedi 

kőműves kalapáccsal azonos rétegből került elő (KK 8). A szentendrei castrumból (KK 20) és 

a Dunaújvárosból (KK 17) származó darabok esetében szintén valószínű, hogy hasonló 

funkciójuk lehetett. A kisméretű csákányok egy részén is a nyéllyuk egyik oldalán vízszintes 

penge, másikon kihegyesedő tag figyelhető meg, ezeket a példányokat csak erős fenntartással 

sorolhatjuk a kőfaragó eszközök közé (KK 18-19, 24). Hasonlóan bizonytalan néhány további 

szerszám eredete, amelyekről korlátozott, csak a publikációból származó adatok állnak 

rendelkezésre (KK 21-23, 26). Az Magyar Nemzeti Múzeum római gyűjteményéből, ismeretlen 

lelőhelyű egyedi példányt ismerünk, amelynek mindkét oldala enyhén lefelé ívelt, egyiken egy 

keskeny balta, másikon egy négyzetes kalapácsfej található (KK 25). Párhuzamát nem ismerem 

és római kori keltezését – a rétegviszonyok hiányában – nem lehet biztosra venni. 

 A tárgyak előkerülési körülményeiről néhány esetben már esett szó. Mindent összevetve 

nem lehet semmilyen jellegzetességet kiolvasni az adatokból (71. ábra). A legtöbb 

lelőhelytípusról került elő legalább egy példány, a provincia belső és limes menti területeiről 

egyaránt ismert. 
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71. ábra: A kőfaragó és kőműves eszközök megoszlása az egyes lelőhelytípusok szerint. 
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 A méretek tekintetében a szerszámok hosszúságát és a tömeget érdemes figyelembe 

venni (72. ábra). Ezek alapján két, esetleg három nagyobb csoport különíthető el. A 25-30 cm 

közötti és 2000 g feletti, nehéz bányász és kőfaragó csákányok, amelyeket a tárgyalt leletek 

között egyetlen példány képvisel (KK 1). A carrarai kőbányából egy hasonló méretű példány 

látott napvilágot, Miltenbergből 26-27 cm hosszú és 2180-2730 g tömegű csákányok 

ismertek.396 A kőfaragó csákányok második csoportja hosszúság szempontjából az előzőhöz 

hasonló, 20-30 cm között váltakozik, de ez lényegesen könnyebb kialakítással párosul, hiszen 

a tömeg 400-1800 g, tehát viszonylag tág határok között szóródik. A legkisebb példányok 20 

cm-nél rövidebbek és a tömeg jellemzően 400 g alatt marad. Elsősorban ez a méretkategória 

az, amelybe a kérdéses, nem feltétlenül kőfaragásra szolgáló eszközök tartoznak. 

2.3.2. Vésők (KV 1-44, 117-119. tábla) 

 A vésők pontos meghatározásának nehézségeiről, illetve az antik forrásokból ismert 

megnevezésekről a fém– és famegmunkálás során használt hasonló eszközök kapcsán fentebb 

már esett szó. A kőfaragásra használt vésők funkciója a kibányászott, nagyobb kőtömbök 

nagyolásától, durva megmunkálásától a szobrok, reliefek aprólékos, művészi kidolgozásáig 

terjed. Ennek megfelelően a vésők formája és mérete sokféle lehetett. A rendelkezésre álló 

alapanyag keménysége szintén befolyásolta a szerszámok kialakítását – ahogy a favésők 

esetében már említettem – a keményebb fafajták, illetve puhább kövek faragására szolgáló 

                                                           
396 GAITZSCH 1980, 96sk. 
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72. ábra: A kőfaragó csákányok és kalapácsok megoszlása a tömeg és a teljes hosszúság alapján. 
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eszközök között egészen kis különbségek jelentkezhettek. Kőfaragásra használt vésőket csak 

kevés ábrázoláson láthatunk, ahol igen, ott a kidolgozottság mértéke általában nem elégséges 

ahhoz, hogy azokat a tárgyi leletek meghatározásához segítségül hívjuk. A csákányok kapcsán 

már említett aquincumi sírkőn látható példány jól illusztrálja ezt (69. ábra). Ezen minden 

bizonnyal egy egyenes élű, tömör fogóval rendelkező véső látható, de ezt csak a vele együtt 

ábrázolt szerszámok és az ismert tárgyi leletek alapján következtethetjük ki. Rómából egy olyan 

sírrelief ismert, amelyen két kőtömböt faragó munkás látható, akik baljukban fogják a vésőt és 

a jobb kezükben tartott kalapáccsal mérnek ütést rá. Egy másik munkás közben függőónnal 

(libella) ellenőrzi a kő oldalának függőlegességét.397 Egy Vatikánból származó reliefen 

ugyanilyen kéztartással, hegyes vésőt használó mester ábrázolása maradt fenn (73. ábra).398 

 A szóban forgó vésőkre általánosan jellemző a hosszabb, vaskos szár, illetve fogó, 

amely vagy kihegyesedik, vagy enyhén szélesedő, egyenes élű pengében végződik.399 A 

használat során ért nagyobb erőhatások miatt a felső rész pereme gyakran kigallérosodik. A 

kihegyesedő vésőket elsősorban a kőtömbök lenagyolására, durva megmunkálására 

használhatták. Régészeti leletként viszonylag kevés példány került elő, de használatának 

nyomai a tárgyalt korszak kőemlékein gyakran megfigyelhetőek.400 M. Pietsch véleménye 

                                                           
397 ZIMMER 1982, 154, Nr. 76. 
398 DAREMBERG/SAGLIO III, 2, 927, Fig. 4342. 
399 BLAGG 1976, 159skk, Fig. 1, G; BESSAC 1987, 110skk, Fig. 26; DUVAUCHELLE 2005, 63skk. 
400 BESSAC 1987, 113. 

73. ábra: Hegyes véső használatának ábrázolása egy átrajzolt relief alapján 

(Daremberg/Saglio nyomán) 
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szerint ezek közül, a kőfaragásra használt változatok fogója kerek, míg a többi négyszögletes 

átmetszetű,401 de a kevés tárgyi lelet alapján ezt nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni.402 

A tárgyalt terület vésőinek másik csoportját a lapos pengéjű, egyenes élű példányok alkotják, 

amelyek fogói, a csapott élek miatt nem ritkán sokszög átmetszetű.403 Ez a megoldás 

kényelmesebb tartást biztosított a szerszám használója számára. Ezeket a vésőket – mérettől 

függően – a nagyobb tömbök egyenletes felületének kialakítására vagy kisebb részletek 

kidolgozására vehették igénybe. A vésők pengéje sok esetben fogazott, ami a megmunkált 

kőtömbön is jól látható nyomot hagyott. Ezt a típust már lenagyolt tömbök, egyenes felszínének 

kialakítására, rendszerint keményebb kőfajtákhoz, mint például márványhoz vagy gránithoz 

használták.404 

 Pannonia római kori leletei közül 44 darab vésőt soroltam a kőfaragásra használt 

szerszámok közé (KV 1-44). Ezek túlnyomó része a vastag fogóval ellátott, egyenes élű 

pengében végződő típusba tartozik (KV 2-30). Egyetlen, Aquincum területéről származó 

példány tartozik a hegyes vésők csoportjába (KV 1). A használat következtében szinte az összes 

példány fejének pereme, kisebb-nagyobb mértékben kitüremkedett. Egy Budapest-Mocsáros-

dűlőből származó véső esetében ez egészen szélsőséges mértéket öltött (KV 3). Az erős igénybe 

vétel jelei számos esetben a penge vagy a szár erős hiányosságában mutatkoznak meg (például: 

KV 3, 5-7, 9, 22, 24, 28). A fogó vastagsága változó, kialakítására sok esetben jellemző, hogy 

az élek lekerekítése, illetve levágása révén nyolcszög átmetszetű (KV 4, 7, 8, 23). Emellett több 

vésőnél a fogó felső része kerek átmetszetű, majd a penge felé négyszögletes formába megy át 

(KV 1, 3, 5, 9, 21). Ahogy fentebb már utaltunk rá, mindkét megoldásnak ergonómiai okai 

lehettek. A bemutatott példányok pengéje lapos, szimmetrikus és aszimmetrikus állású 

változatban egyaránt előfordul, az él előtt általában enyhén kiszélesedik. A tárgyak állapota 

miatt az él kialakítását ritkán lehet jól megfigyelni. Többségében egyenesek lehettek, fogazott 

élnek nincs nyoma. 

 A kőfaragásra használt vésők között néhány további változatot említhetünk. Több 

példány esetében igen vastag, fordított gúla alakú fogó jelentkezett, amelyhez egy rövidebb 

nyak után kiszélesedő penge csatlakozott (KV 31-38). A penge ezeknél a daraboknál gyakran 

sérült, úgy tűnik, hogy viszonylag keskeny (KV 31, 33-35) és szélesebb kidolgozású változatok 

egyaránt voltak közöttük (KV 36-38). Viszonylag nehéz szerszámokról van szó, amelyek közül 

                                                           
401 PIETSCH 1983, 38. 
402 DUVAUCHELLE 2005, 63. 
403 BLAGG 1976, 161skk, Fig. 1, H, J; BESSAC 1987, 117skk, Fig. 27-28. 
404 BLAGG 1976, 162sk, Fig. 1, I; BESSAC 1987, 139skk, Fig. 32. 
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a legnehezebb 720 g-ot nyom, de az átlagos tömeg is 250-400 g körül alakul. Ez a típus nem 

tartozik a jellegzetes kőfaragó vésők közé, ezért feltételesen – elsősorban a vaskos kialakítás 

miatt – sorolhatjuk ebbe a fejezetbe. A Pannoniából előkerült példányok előkerülésének 

körülményei nem segítenek az értelmezésben, depóleletből (KV 33), villagazdaságból (KV 35) 

és városból (KV 37-39) egyaránt felszínre kerültek. Két további darabja a ságvári belső erőd 

(KV 34), illetve Pécs római temetőjének egy-egy sírjából került elő (KV 36), de az elhelyezés 

körülményei egyik példány esetében sem ismertek. Hasonló vaskos fogóval rendelkező vésők 

Poetovióban láttak napvilágot, amelyeket szintén kőfaragó eszközként határoztak meg (KV 43-

44). A városban több műhelyt azonosítottak, de a publikáció alapján nem derül ki, hogy a fenti 

szerszámok ezekből kerültek-e elő.405 

 Csák Á. Keszthely-Fenékpusztán végzett 20. század eleji ásatásai során egy kisméretű, 

fogazott élű véső látott napvilágot (KV 40). A vékony, négyszögletes átmetszetű fogó pereme 

felül kitüremkedett, a penge felé enyhén kiszélesedő vállal tagolt. Feltehetőleg faragott 

kőemlékek aprólékos kidolgozására szolgált, de a rétegviszonyok bizonytalansága miatt nem 

feltétlenül tekinthető rómainak. Tác-Fövenypusztáról két további véső került elő, amelyek 

egyike a fogó után szintén íves vállal folytatódik a kiszélesedő pengében (KV 39). A római 

korra keltezhető kőfaragó eszközök között megtalálható ez a forma.406 A másik táci példány 

vaskos pengével és négyszögletes átmetszetű szárral rendelkezik, felső részének kihegyesedő, 

egy szakaszon átlyukasztott kialakítása egyedi a bemutatott szerszámok között (KV 42). 

 A bemutatott vésők előkerülési körülményei változatosak voltak, de a szerszámokra 

általánosan jellemző módon, a legnagyobb csoportot a szórványleletek alkotják (71. ábra). 

Talán meglepő lehet, hogy katonai létesítményből egyetlen (Carnuntum: KV 15), míg táborok 

környéki településekről mindössze két példány származik (Intercisa: KV 5; Carnuntum: KV 

14). Miközben a villagazdaságok, mint Somogyvár-Resterica (KV 30), Komló-Mecsekjánosi 

(KV 21) vagy Nemesvámos-Balácapuszta (KV 25), illetve falusias települések, például 

Eszteregnye-Ojtó-dűlő (KV 7) és Baracs-Boldog-dűlő (KV 23) hasonló mennyiséggel 

jelentkeznek ezen a listán. Érdemes ehelyütt utalni rá, hogy a baracsi lelőhelyről egy kőfaragó 

csákány szintén napvilágot látott (KK 3). A városi településekhez köthető leletek közül a 

savariai Iseum kútjában talált vésőt kell megemlíteni, amely feltehetőleg a Kr. u. 4. század első 

felében végzett tereprendezés során került a kút betöltésébe (KV 24).407 A depóleletek súlya 

ennél a tárgytípusnál kisebb a megszokottnál. Az előkerülés körülményei alapján nem lehet 

                                                           
405 GOJKOVIČ/ŽIŽEK 2008, 39sk, 98, Fig. 56, a-b. 
406 BLAGG 1976, 161, Fig. 1, H. 
407 Balázs Péter szíves szóbeli közlése alapján. 
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messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a kérdéses szerszámok egy részénél nem 

feltétlenül csak ezzel a funkcióval számolhatunk. 

A kőfaragó vésők méreteit a legnagyobb csoportot alkotó, vaskos fogóval és lapos, 

egyenes élű pengével rendelkező példányok esetében érdemes megvizsgálni (KV 2-30). A 

penge szélessége, a szerszám teljes hosszúsága és tömege tarthat érdeklődésre számot. A római 

mértékegységekhez történő igazodást nem lehet kimutatni, de a vizsgált szerszámok viszonylag 

rossz állapota miatt a mérhető értékek sem elég pontosak ehhez. A penge szélessége és a teljes 

hosszúság között nem figyelhető meg szoros kapcsolat. Általánosságban az mondható el, hogy 

a 20 cm alatti hosszúság 1-1,5 cm közötti pengeszélességgel jár együtt, míg a hosszabb 

darabokra (20 cm felett), a 1,5 cm-nél szélesebb penge jellemző (74. ábra). A hosszúság és 

tömeg összevetése alapján szintén két nagyobb csoport körvonalazódott, a 20 cm alattiakra 50-

150 g közötti értékek jellemzőek, míg a 20 cm-nél hosszabb, nehezebb példányok 200 g fölötti, 
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74. ábra: A kőfaragó vésők megoszlása a penge szélessége és a teljes hosszúság alapján. 

75. ábra: A kőfaragó vésők megoszlása a tömeg és a teljes hosszúság alapján. 
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nem ritkán a 300 g-ot meghaladó tömeggel rendelkeznek (75. ábra). Amint az látható volt a 

kérdésesen kőfaragónak tekinthető, fordított gúla alakú fogóval ellátott vésők tömege utóbbi 

példányokhoz áll közel (KV 31-38). M. Pietsch által feldolgozott példányok között, hasonló 

méretek mentén lehetett két nagyobb csoportot meghatározni.408 

2.3.3. Fúrók (KF 1-4, 91. tábla) 

 A famegmunkálás mellett fúrókat a szobrászat, illetve kőfaragás területén szintén 

használtak. Így például lyukak és mélyedések kialakítása mellett, a reliefek, illetve faragványok 

mélyebb részeinek kidolgozására, hosszabb vájatok lemélyítésére szolgáltak.409 Eredetileg 

vasból készült a fúró feje, illetve a hozzá kapcsolódó szár, amelyet segítségével rögzíthették a 

tagolt fa fejben. Leggyakrabban íjjal hajtották, amelynek húrját erre a részre fűzték rá. A fúró 

hegye leggyakrabban háromszög, vagy rombusz alakú lehetett, de az újkori analógiák alapján 

többféle, szögletes és levél alakú változat sem zárható ki.410 Az antikvitásban használt fúrók 

között meg kell említeni egy speciális változatot az úgynevezett futófúrót, amelyet ferdén 

tartva, hosszú vájatokat, nagyobb mélyedéseket lehetett kialakítani.411 Ennek a szerszámnak az 

ábrázolása Eutyches, Priolóból származó szarkofágján maradt fenn (76. ábra).412 A fúró fejét a 

                                                           
408 PIETSCH 1983, 34sk. 
409 ADAM 1966, 40skk; BLAGG 1976, 164sk, Fig. 1, F; BESSAC 1987, 231skk. 
410 GAITZSCH 1980, 27sk; BESSAC 1987, 231sk, Fig. 53. 
411 STRONG 1976, 199sk; BLAGG 1976, 165. 
412 STRONG 1976, 200, Fig. 327. 

76. ábra: Futófúró használatának ábrázolása Eutyches szarkofágján 

(DUVAUCHELLE 2005 nyomán) 
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mester egy másik rúd segítségével stabilizálta, miközben segédje egy szíjjal mozgatta a fúróban 

végződő rudat. 

 A régészeti leletek között általában nehéz azonosítani ezt a szerszámtípust, részben ez 

lehet a magyarázata, hogy ritkán fordul elő.413 Pannoniából összesen négy példányt említhetünk 

(KF 1-4), ugyanakkor a fúróként történő meghatározás ezek esetében sem egyértelmű. 

Mindegyik darab négyszögletes átmetszetű szárral és a hozzá kapcsolódó, lekerekített oldalú, 

kihegyesedő pengéből áll. Utóbbi szélessége 1,7 és 3,4 cm között váltakozik, ami egyben a furat 

lehetséges átmérőjének felel meg. Ezek a szerszámok Nemesvámos-Balácapusztáról (KF 1), 

Tác-Fövenypusztáról (KF 2), Keszthely-Fenékpusztásól (KF 3) és Aquincum területéről (KF 

4) származnak, tehát csupa olyan lelőhelyről, ahol az épített, erősen romanizált környezet 

indokolja a kőfúrók használatát. 

2.3.4. Ékek (E 1-7, 39. tábla) 

 A vasból készült ékeket elsősorban a kőbányászatban alkalmazták, amikor egy hosszabb 

vonal mentén kialakított lyukakba, vagy bevágásba egyenlő távolságonként beverték azokat, 

ezzel repesztve le a kívánt méretű kőtömböt a szikláról. A feltárt római kori bányákban, ennek 

látható nyomai kerültek felszínre és alkalmanként maguk az ékek is megtalálhatóak voltak.414 

Emellett a favágás során, a törzsek fűrésszel szembeni kiékelésére, a fa dőlésirányának 

befolyásolására, illetve a fa darabolására vették igénybe az ékeket.415 Mind a kő, mind a fa 

esetében az anyag természetes szerkezetéből fakadó adottságot használták ki. A latin 

forrásokban cuneus néven találjuk meg ezt a szerszámtípust.416 Vergilius említése szerint, a 

fűrész feltalálása előtt a fakitermelés teljesen ékek segítségével zajlott.417 Az idősebb Plinius a 

zsindely és a hordódongák készítése kapcsán említette az ékek használatát.418 Mivel mindkét 

tevékenység a településektől távolabb zajlott, ezért a hagyományos régészeti kutatás során 

ezeknek a tárgyaknak a megtalálására lényegesen kisebb az esély. 

 Pannonia esetében mindössze 7 példányt említhetünk (E 1-7), ennek részben az a 

magyarázata, hogy a provincia területén eddig nem került sor a római korra keltezhető bányák 

szisztematikus régészeti kutatására. A legnagyobb méretű, és tömegű (több mint 4000 g) 

példányt Brigetióból, a katonaváros területéről ismerjük, ugyanakkor előkerülésének pontos 

                                                           
413 DUVAUCHELLE 2005, 65. 
414 RÖDER 1957, 265skk, Abb. 17; A Börzsönyben folytatott újkori bányászatban ugyanezeket a módszereket 

alkalmazták: MAGYAR NÉPRAJZ III, 620. 
415 GAITZSCH 1980, 117skk; PIETSCH 1983, 41sk; ADAM 1995, 93sk, Fig. 194-196. 
416 GAITZSCH 1980, 116sk. 
417 Vergilius, Georg. 1.143. 
418 Plinius, Nat. Hist. 16.42. 
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körülményei nem állnak rendelkezésre (E 1). Ez a példány négyszögletes átmetszetű, élei 

csapottak, az erős igénybevételről árulkodik a felső rész peremének kitüremkedése, illetve a 

penge javítása. Egyértelműen nem állítható, hogy ez a darab római kori lenne. A szőnyi 

lelőhelyről jól ismert, hogy az újkorban a római falak jelentős részét kibányászták, ezért akár 

ennek a másodlagos bányászatnak a bizonyítéka is lehet ez a példány.419 Ugyanakkor épp a 

canabae területe volt az, amelyet viszonylag kisebb mértékű károsodást szenvedett. A 

Visegrád-Gizellamajorban feltárt késő római erődből némileg kisebb példány ismert, amely 

nem pengében, hanem az ék tengelyéhez képest kissé eltolva elhelyezett hegyben végződik (E 

2). Noha az erőd építéséhez jelentős mértékben görgeteg köveket használtak, nem lehetetlen, 

hogy ezt az éket a közeli hegyekben történt bányászat során alkalmazták. Ezt a kihegyesedő 

ékformát más római lelőhely esetében szintén ezzel a tevékenységgel kapcsolták össze.420 

Méretben hasonló, de egyenes pengével ellátott ék került elő Carnuntumból, a legiotábor 

területéről, amelynek érdekessége, hogy az oldalán – talán a tulajdonos megjelölésére – F S 

betűk voltak bevésve (E 6). A tárgy biztosan használatban volt, mert a pereme ennek is erősen 

kitüremkedett. A mannersdorfi második depóleletnek három kisméretű ék is a részét képezte 

(E 3-5). Az erős használat okozta sérülések ezeken a darabokon szintén megfigyelhetőek voltak, 

ennek ellenére kérdéses, hogy ezeket kőfaragás vagy bányászat során vették volna igénybe. M. 

Pollak a famegmunkálás eszközei között tárgyalta ezeket,421 és véleményem szerint is inkább 

ezen a területen lehetett szerepük. Hasonló, kisebb méretű ékeket például Saalburgból 

ismerünk.422 A kővágószőlősi villagazdaságból, feltehetőleg az előbbiekhez hasonló méretű ék 

látott napvilágot, amelyet csak a publikáció leírásából ismerek (E 8).  

2.3.5. Kőműves kanalak (VA 1-14, 165-166. tábla) 

 A kőépítkezések terjedésével összefüggésben jelentek meg a kőműves vagy vakoló 

kanalak, amelyeket elsősorban a habarcs, ritkábban más plasztikus anyagok felvitelére, 

elegyengetésére, simítására, illetve felszórására, továbbá rések és felületi hibák kijavítására 

használtak.423 Az antik forrásokban több lehetséges névváltozat fordult elő.424 A 

köztársaságkorban előbb Cato,425 majd Vitruvius426 a rutrum megnevezést használta, de a 

                                                           
419 SZÁMADÓ 1992, 153. 
420 MANNING 1976, Fig. 51, 63; PIETSCH 1983, 42, Taf. 13, Nr. 320. 
421 POLLAK 2006, 25sk. 
422 PIETSCH 1983, 42, Taf. 13, Nr. 321-323. további párhuzamokkal: 394-396. jegyzet. 
423 MANNING 1976, 26sk; GAITZSCH 1980, 133skk; PIETSCH 1983, 56skk; DUVAUCHELLE 2005, 65skk, Fig. 39. 
424 GAITZSCH 1980, 133sk. 
425 Cato, 128. 
426 Vitruvius, 7.3.6. 
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szövegkörnyezet értelmezése alapján ásóhoz, vagy nagyobb lapáthoz hasonló, a habarcs 

keverésére szolgáló eszközről lehetett szó.427 Az újlatin nyelvekben továbbélő trulla először a 

Kr. u. 4. században, Palladiusnak köszönhetően jelent meg a vakolókanál megnevezésére.428 

Noha az ebből a szóból képzett ige (trullisare) már Vitruvius művében többször, vakolás 

értelemben fordult elő.429 Az írott források mellett számos ábrázolása maradt fenn, elsősorban 

Itália és Gallia területéről származó reliefeken, de a legkorábbi megjelenítése Kr. e. 79 körül 

vert L. Papius éremképéről ismert.430 Egy Autun városából származó, építő mester sírkövén 

kifaragott kőműves kanál esetében az ívesen hajlított nyél és az ovális, kihegyesedő penge jól 

látható (77. ábra).431 

 A kanalak felosztása szempontjából elsődleges a penge mérete és kialakítása. W. 

Gaitzsch a penge formája alapján hat nagyobb csoportot és azokon belül több alcsoportot 

határozott meg (78. ábra).432 W. H. Manning ugyanezen szempontok alapján, a Britannia 

területéről ismert vakoló kanalak négy változatát különböztette meg.433 A penge mindezek 

alapján lehet szögletes, rombusz vagy trapéz, háromszög, kihegyesedő ovális, illetve szív alakú. 

Az egyes formákon belül a szélesség 

és a lekerekítettség mértéke változó 

lehet. Noha a forma bizonyos 

mértékig befolyásolhatja a funkciót, 

például a szélesebb, nagyobb 

felületű darabok a habarcs 

mozgatására, felvitelére, míg mások 

a rések kitöltésére alkalmasak; mégis 

az egyes darabok felhasználása az 

adott mester gyakorlatától, 

szokásaitól, esetleg a helyi 

hagyományoktól függött. A nyél 

kidolgozása többféle lehetett, 

leggyakrabban az egyszerű nyéltüskés megoldás fordult elő, de ritkábban tömör, kivételes 

                                                           
427 BLÜMNER III, 110; WHITE 1967, 28sk; GAITZSCH 1980, 133. 
428 Palladius, 1.13.2. 
429 Vitruvius, 7.3.3 és 7.4.1. 
430 GAITZSCH 1980, 134skk. 
431 http://gerardcoulon.chez-alice.fr/architecte/architecte4.jpg (látogatás dátuma: 2014.08.24.) 
432 GAITZSCH 1980, 137skk, Abb. 15. 
433 MANNING 1976, 26sk, Fig. 5. 

77. ábra: Kőműves mester sírköve Autun-ból (forrás: 

http://gerardcoulon.chez-alice.fr). 

http://gerardcoulon.chez-alice.fr/architecte/architecte4.jpg
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esetben pedig köpűs kialakítás is 

megfigyelhető volt.434 Mivel ez a 

szerszám szorosan összefüggött a 

római típusú kőépítkezések, illetve 

civilizáció terjedésével, ezért 

Pannonia területén a Kr. u. 2. 

századtól a 4. század végéig, néhány 

kivételes esetben az 5. század 

közepéig számolhatunk az eszköz 

jelenlétével. 

 Pannonia területéről 14 

példány látott napvilágot (VA 1-14), 

amelyek között több változat 

képviselteti magát. Ezek 

mindegyike a W. Gaitzsch által 

meghatározott B csoportba tartozik, 

amelyre az ovális forma jellemző 

(78. ábra). Ez nem is meglepő, ha 

figyelembe vesszük, hogy a W. 

Gaitzsch által megvizsgált leletek 

legnagyobb része, közel 40%-a (83-ból 33 darab) ebbe a típusba tartozott.435 A szélesség és a 

lekerekítettség mértéke alapján további négy alváltozat figyelhető meg, amelyek viszonylag 

széles körben elterjedtek voltak mind Itáliában, mind a limes menti táborokban és 

városokban.436 A Gaitzsch-féle B típus a W. H. Manning által meghatározott III. típusnak felel 

meg.437 A szóban forgó példányok közül többször a penge hiányos állapota miatt nem lehet az 

altípust pontosan meghatározni. Az ovális, lekerekítettebb változathoz tartozik (Gaitzsch B1) 

egy Aquincumból (VA 2) és három Tác-Fövenypusztáról származó példány (VA 8-10). A 

keskenyebb, hosszúkás pengével ellátott kőműves kanalakat (Gaitzsch B2) egy aquincumi és 

egy carnuntumi darab képviseli Pannonia szerszámleletei között (VA 3, 12). A legtöbb 

bemutatott példány eredetileg ovális, kihegyesedő lehetett, amelynek egy szélesebb, ívesebb 

                                                           
434 PIETSCH 1983, 57; DUVAUCHELLE 2005, 67. 
435 GAITZSCH 1980, 145. 
436 GAITZSCH 1980, 141sk, Abb. 15. 
437 MANNING 1976, 26, Fig. 5, III. 

78. ábra: A római korban használt kőműves kanalak főbb típusai 

(GAITZSCH 1980 nyomán). 
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oldalú (Gaitzsch B3) és egy karcsúbb, lándzsaszerű változata van (Gaitzsch B4). Előbbi 

csoportba egy Keszthely-Fenékpusztáról (VA 4), két ismeretlen lelőhelyről (VA 5, 7), egy 

Aquincumból (VA 1), egy Drnovóból (VA 11) és két Carnuntumból (VA 13-14) előkerült darab 

tartozik, míg utóbbi csoportba egy Brigetióban napvilágot látott példány tartozik (VA 6). M. 

Pietsch megfigyelése szerint a vakoló kanalak többségének a bal oldala kopottabb, amely a 

jobbkezes használat bizonyítéka.438 A szóban forgó példányok között hasonló jelenség csak 

néhány esetben feltételezhető (VA 2-4). A nyél felerősítésének módja túlnyomó részben 

nyéltüskés, amelyet két vakoló kanálnál kerek karikával erősítettek meg (VA 5, 14). A 

Komáromból származó példány esetében a nyelet egy hosszabb, lekerekített, gúla alakú 

vasalással látták el (VA 6). Két táci darab kapcsán jól megfigyelhető, hogy a fa markolat 

lecsúszását a nyél végének visszahajlításával próbálták megakadályozni. A nyéltüskés 

változatok mellett két tömör nyéllel ellátott vakoló kanál került elő Aquincumból (VA 1-2). 

Minkét darabnál a nyél viszonylag alacsony és a végük vésőszerűen kialakított, aminek talán a 

használat közben is szerepe lehetett. Talán ilyen nyélmegoldású darabot láthatunk egy Igel-ből 

származó sírrelief ábrázolásán (79. ábra). 

 A Pannoniából előkerült kőműves kanalak többségének nem ismertek pontosan a 

rétegviszonyai. A tárgyak többségéről ezért csak a lelőhely római érintettsége, illetve a római 

típusokkal való formai rokonsága 

alapján feltételezhető, hogy a 

tárgyalt korszakhoz tartozott. 

Ismert helyzetű, és egyben a 

legkésőbbre keltezhető példány 

Fenékpusztáról származik (VA 4), 

amely a belső erőd 18. számú 

épületének, Kr. u. 5. század 

közepére tehető pusztulási vagy 

planírozási rétegéből látott 

napvilágot.439 Ahogy fentebb már 

látható volt, elsősorban városokból 

és katonai létesítményekből kerültek elő ezek a szerszámok, tehát olyan helyszínekről, ahol a 

                                                           
438 PIETSCH 1983, 57. 
439 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 158sk, G/1973/011. 

79. ábra: Vakolókanál ábrázolása Igel-ből (GAITZSCH 1980 nyomán). 
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római életforma legerősebben volt jelen a tárgyalt területen (71. ábra). Sem depóleletből, sem 

villagazdaságból nem áll rendelkezésre ismert példánya. Feltehetőleg onnan kerülnek elő ezek 

a szerszámok nagyobb eséllyel, ahol a kőműves, illetve építő mesterségre nagyobb 

gyakorisággal lehetett szükség. Például egy villagazdaság megépítését követően, helyben már 

nem feltétlenül volt igény erre az eszközre. 

 A szóban forgó szerszámok mérete szempontjából a penge hosszúsága és szélessége, 

illetve a teljes hosszúság lehet mérvadó. A teljes hosszúság akár a 27-30 cm-t is elérheti, míg a 

penge szélessége 6,9-8,5 cm, hosszúsága 12-17 cm (Gaitzsch B1 típus), illetve 5-10 cm és 13-

18 cm (Gaitzsch B3 típus) volt a különböző típusok esetében.440 Máshol a penge hosszúsága 

7,5-18,5 cm között, jellemző szélessége 9-10 cm között alakult.441 A Pannoniából előkerült 

példányok esetében ezek az adatok a következő képen alakulnak (80. ábra). A penge hosszúsága 

10,2 és 17,4 cm között váltakozik, míg a szélességek 3,4 és 8,9 cm közöttiek. Ezek az 

eredmények nagyon hasonlóak a máshonnan rendelkezésre álló adatokhoz, ha az egyes 

résztípusok (Gaitzsch B1, B3 típusok) tökéletesen nem is fedik egymást. A méretek kisebb 

eltéréseinek a felhasználás szempontjából nem voltak lényeges következményei. 

                                                           
440 GAITZSCH 1980, 146sk. 
441 PIETSCH 1983, 57. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

VA 1

VA 6

VA 5

VA 2

VA 7

VA 3

VA 13

VA 12

VA 11

VA 9

VA 14

VA 8

VA 4

VA 10

penge szélesség penge hosszúság teljes hosszúság

80. ábra: A kőműves kanalak legjellemzőbb méretadatai. 



124 
 

2.3.6. Kaparók, spaklik, stukkókanalak (SP 1-43, 145-147. tábla) 

 Ebben a fejezetben számos különböző megjelenésű szerszámtípus kapott helyet, 

amelyek közös jellemzője, hogy elsősorban lágy, plasztikus anyagok, mint habarcs, mész, 

anyag, gipsz, viasz stb. alakítására, formálására szolgáltak. Ennek megfelelően a kőműves és 

épületszobrászati tevékenységtől a fazekasságig és bronzművességig számos területen 

alkalmazhatták a szóban forgó eszközöket.442 A terület sokszínűségét és az ide sorolható 

szerszámok változatosságát a római kori írott és képi források nem tükrözik. A liaculum 

kifejezés átfogóan, a vakolat felvitelében és eldolgozásában érintett szerszámokat fedte le, 

amelyek így – a modern kőművességhez hasonlóan – kiegészítették a vakolókanál funkcióját.443 

Vitruvius alapján itt leginkább a vakolat felhúzására, tömörítésére szolgáló lapátokat kell 

értenünk.444 A Pannoniából előkerült szerszámok között azonban ilyen tárgy nem ismert. 

 A szóban forgó szerszámok első csoportját azok alkotják, amelyek egy egyszerű, 

általában vékony és könnyű, egyenletesen kiszélesedő pengével rendelkeznek (SP 1-24). A ma 

használatos spaklik és kaparók megfelelőinek tekinthetőek, felhasználásuk azokéhoz hasonlóan 

sokrétű lehetett. A szóban forgó darabok többsége nyéltüskés, amelyhez eredetileg fa nyél 

csatlakozott (SP 2-21). Formai szempontból ezek a szerszámok a vésőkhöz állnak közel, de 

könnyebb kialakításuk miatt puhább anyaghoz, annak felületére kézzel rányomva használhatták 

azokat. Római és vaskori lelőhelyekről egyaránt ismert ez a szerszámtípus.445 Egy igen 

kisméretű kaparó, amely Nagykanizsa-Inkey-kápolna mellett feltárt falusias településről került 

elő, rendelkezik nyitott köpűvel (SP 1). A hasonló kialakítású darabokat az őskori 

hagyományhoz tartozóként értelmezték,446 megtalálható volt Dünsberg és Magdalensberg 

leletei között.447 A nyélmegoldás szempontjából a harmadik csoportot a tömör, felső végükön 

néha kiszélesedő gombban végződő kaparók alkotják (SP 22-24). Ez a szerszámtípus L. 

Cornelius Atimetus kovácsmester sírkövén, az eladásra kínált termékek között látható.448 A 

Somogyszobról származó példány pengéje vastagabb az átlagosnál, feje az ütésektől sérült, 

ezért ez szerszám a vésőkhöz áll közelebb (SP 23).449 Ugyanennek a vékonyabb, könnyebb 

kialakítású változata Gomolaván (SP 24) és Tác-Fövenypusztán (SP 22) látott napvilágot. W. 

                                                           
442 GAITZSCH 1980, 17sk; PIETSCH 1983, 58skk; MANNING 1985, 31sk; DUVAUCHELLE 2005, 67skk. 
443 GAITZSCH 1980, 11sk. 
444 Vitruvius, 2.4.3 és 7.3.7. 
445 JACOBI 1974, Taf. 7, Nr. 109; PIETSCH 1983, 58, Taf. 20, Nr. 473-476; DOLENZ 1998, 211, Taf. 75-76, W307-

317. 
446 PIETSCH 1983, 58, Taf. 20, Nr. 471. 
447 JACOBI 1977, 21, Taf. 16, 13-14; DOLENZ 1998, Taf. 40, L37-38. 
448 ZIMMER 1982, 180sk, Nr. 114. 
449 PIETSCH 1983, 59, Taf. 40, Nr. 484. 
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Gaitzsch úgy vélte, hogy ezeket a szerszámokat viasztáblák felületének elsimítására 

használhatták, talán ebben az összefüggésben ábrázolták egy Aquileiában talált reliefen.450 

 A római kori fazekasság és épületszobrászat, illetve stukkókészítés eszközei közé 

tartoznak a középső fogó vagy nyél mindkét oldalán lapos pengével rendelkező szerszámok (SP 

25-35).451 Ugyanakkor más jellegű felhasználásuk sem zárható ki. Ezek méretük és 

kidolgozásuk, leginkább a középső fogó hossza és vastagsága, a penge szélessége alapján 

változatosak lehetnek. Ezek közül a tokodi késő római erődből (SP 25), Alsóhetényből (SP 26) 

és Aquincumból (SP 27) származó darabok erősebb kialakításúak. A középen négyszögletes 

átmetszetű, két irányban egyenletesen elvékonyodó forma, néhány további példányon szintén 

megfigyelhető (SP 28-31). A stukkókanalak további példányainál a középen elhelyezett fogó 

hosszabb, négyszögletes átmetszetű, amely esetenként csavart, mindkét végén lapos pengében 

végződik. A Nemesvámos-Balácapusztáról származó példány fogója csavart, keskeny pengével 

látták el (SP 33), ehhez hasonló, de egyenes fogóval rendelkező darab Gomolaváról ismert (SP 

34). A Keszthely-Fenékpusztán, a belső erődön belüli egyik gödör betöltéséből egy 

nagyméretű, széles pengékkel rendelkező, erősen deformált példány került elő (SP 35). Gipsz 

vagy stukkó felvitelére szolgálhatott egy Carnuntumból származó, levél alakú pengével és 

derékszögben hajlított nyéltüskével ellátott, kisméretű lapát (SP 41). 

 A fentiek mellett néhány további szerszám sorolható ide. Egyik végén kicsi, az 

írópálcákon láthatóhoz hasonló lapáttal, de a másikon tompa végződéssel ellátott eszköz került 

elő a gomolavai ásatások során (SP 36). A fazekasság eszköze lehetett, hasonlóan két 

kihegyesedő szárú, tompa lapos fejben végződő szerszámhoz (SP 37-38). Esetleg az edények 

díszítésére szolgált egy félköríves, fogazott pengével ellátott példány, amely Keszthely-

Fenékpusztáról került elő (SP 39). Lehetséges értelmezéseként felmerült, hogy a bőrökre 

tervezett lyukasztás előjelölésére szolgált.452 Hasonló szerszámot a zugmanteli táborból 

ismerünk.453  

 Végül, de nem utolsó sorban említést érdemelnek azok a nyéltüskés szerszámok, 

amelyek kiszélesedő, tompa– vagy derékszögben lefelé ívelt pengével rendelkeznek (SP 40, 

42-43). Elképzelhetőek, hogy ezek eredetileg szintén tégla, kerámia vagy terracotta 

formázására szolgáltak. Az egyik példány Aquincumból, a bécsi úti temető egyik férfi sírjának 

                                                           
450 GAITZSCH 1980, 17. 
451 PIETSCH 1983, 59, Taf. 41, Nr. 494-496. 
452 CHAMPION 1916, Taf. 14, 15893, 29059. 
453 PIETSCH 1983, 60, Taf. 41, Nr. 505. 
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mellékleteként került elő (SP 43). Hasonló szerszám, eredetileg fogazott változatát például 

Aventicumból ismerünk.454 

 A fejezetben található szerszámok előkerülési körülményeit tekintve feltűnő a falusias 

településekhez és belső erődökhöz kapcsolódó példányok magasabb aránya (71. ábra). A limes 

menti katonai létesítmények és települések jelentősége ugyanakkor alacsonyabbnak tűnik. 

Figyelembe véve, hogy a bemutatott eszközök viszonylag sokrétűen használhatóak, ebből 

túlságosan messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. Az egyes lelőhelyek közül külön 

figyelmet érdemel Gomolava (SP 4, 31, 34, 36-37), ahonnan számos szerszám került elő, és 

ahol a feltárások jelentősebb fazekas tevékenység nyomait hozták felszínre.455 Bár közvetlenül 

nem bizonyítható, ezek az eszközök az itteni fazekassággal álltak kapcsolatban. Keszthely-

Fenékpusztáról szintén számos hasonló szerszám ismert (SP 3, 5, 18-19, 35, 39), amelyek az 

erődön belüli építkezéseken dolgozó kőművesek és az itt tevékenykedő fazekasok szerszámai 

közé egyaránt tartozhattak. 

2.3.7. Körzők (KR 1-21, 107-109. tábla) 

 A körző elsősorban kör rajzolására, illetve hosszúság mérésére és a méretek átvitelére 

szolgált, továbbá szerkesztési műveletek elvégzésében is használhatták. Ezek a feladatok 

számos mesterség területén, így a fém -, fa- és kőmegmunkálásban, földmérésben egyaránt 

szükségesek voltak.456 A tárgytípus besorolása a kőfaragó és kőműves eszközök közé önkényes, 

hiszen nem minden példány tartozott eredetileg ehhez a munkaterülethez. A körzőknek jelentős 

része nem vasból, hanem bronzból készült, így ebből a szempontból is kakukktojásnak 

tekinthető ez a szerszámtípus. A latin megnevezése circinus volt.457 A római kori ábrázolásokon 

igen gyakran fordul elő, elsősorban az építkezések, építőmesterek szerszámai között, de más 

összefüggésben is, ami a felhasználás – már említett – sokoldalúságáról árulkodik.458 Rómából 

egy olyan síroltár került elő, amelynek oldalán mind az egyenes, mind az ívelt szárú körző 

megfigyelhető.459 Pannonia területéről szintén számos körző ábrázolással ellátott sírkő látott 

napvilágot. L. Plotidius Vitalis sírkövéről a famegmunkálás kapcsán már volt szó (39. ábra). 

Egy Aquincumból származó faragványon – ahogy fentebb már láthattuk – egy egyenes szárú 

                                                           
454 DUVAUCHELLE 2005, 67sk, Pl. 34, Nr. 181. 
455 RUŠEVLJAN/BRUKNER 1992, 200skk. 
456 PIETSCH 1983, 61; MANNING 1985, 11sk. 
457 BLÜMNER II, 232; DAREMBERG/SAGLIO I, 2, 1185sk. 
458 PIETSCH 1983, 61, 648. jegyzet. 
459 ZIMMER 1982, 168sk, Nr. 92. 
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körző kőfaragó csákányokkal és vésővel együtt került megjelenítésre (69. ábra). Az íves szárú 

körző egy szentendrei sírkövön ascia, libella és kalapács társaságában látható (38. ábra). 

 A körző fő részei a két szár, illetve az azok rögzítésére szolgáló rész. A szár rendszerint 

négyszögletes átmetszetű, változó vastagságú, többnyire egyenes (circinus rectus), ritkán a 

szárak ellentétesen, kifelé íveltek (circinus arcuatus). Ez a változat tárgyak, esetünkben például 

gerendák, vagy kőfaragványok vastagságának lemérésére, illetve átvitelére szolgált. A rögzítés 

többféle lehetett, így a szárak kiszélesedő végét egyszerű szegeccsel, amely mindkét oldalán 

lapos, vagy enyhén domború fejben végződött. A másik, ennél is gyakoribb megoldás szerint a 

szegecs szárát megnyújtották és a rajta lévő hosszanti kivágatba egy lemez alakú éket 

szorítottak. A két szár többnyire egyszerűen átfedte egymást, de néhány példányon 

megfigyelhető volt, hogy az egyik szár felső része két lemezre bomlott szét és a másik szár ezek 

közé illeszkedet be.460 

 A disszertáció keretében végzett anyaggyűjtés eredményeképpen 21 darab vasból 

készült példány ismert Pannonia területéről (KR 1-21). A körzők egy részénél a rögzítésre 

szolgáló szegecs mindkét oldala enyhén domború (KR 1-9). A szár rendszerint egyenes volt és 

a felső végén ívesen kiszélesedett. A mannersdorfi első depóleletből egy íves szárú példány 

került elő (KR 9). Egy Komáromból és két ismeretlen lelőhelyről származó példányon az egyik 

szár két részre bomlott és közé illeszkedett a másik szár (KR 1-3). Az előkerülés körülményei 

alapján ezek egyikét sem lehet biztosan a római korra keltezni, de hasonló kialakítású 

párhuzamai más római kori lelőhelyekről ismertek.461 A Dombóvár-Gunarasról származó 

depólelet közelében, a felszínen talált példány szárai feltehetőleg utólagos behatásra görbültek 

el (KR 8). A többi körző esetében a két szár rögzítésénél a szegecs lemezzel történő kiékelését 

alkalmazták (KR 10-21). 

 Ez a szerszámtípus – hasonlóan a kőműves kanalakhoz – szorosan kapcsolódik a római 

életforma és technikai tudás Pannonia területén történő elterjedéséhez. Az előkerülés 

körülményei csak a tárgyak egy része esetében tisztázott, sok esetben csak a lelőhely neve vagy 

még az sem áll rendelkezésre (71. ábra). A mannersdorfi első depóleletből, a már említett íves 

szárú példány mellett további három, különböző méretek felvételére alkalmas, egyenes szárú 

változat látott napvilágot (KR 5-7). A kérdéses leletből a famegmunkálás és kovácsolás leletei 

egyaránt nagy mennyiségben kerültek elő. Wartmannstetten közelében feltehetőleg egy 

szétszántott depóleletből további három egyenes szárú darab került felszínre (KR 14-16). A 

Balatonaligáról származó, igen egyszerű kialakítású példány egy falusias településen 
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461 PIETSCH 1983, 61, Taf. 21, Nr. 517; DUVAUCHELLE 2005, 106, Pl. 54, 290. 
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tevékenykedő ácsmester munkaeszköze lehetett, amelynek szárán vésővel beütögetett rovátkák 

nyomai figyelhetőek meg (KR 4).462 A Nemesvámos-balácapusztai villagazdaságból három 

körző ismert, amelyek mindegyike egyenes szárú, a szegecs lemezzel kiékelt (KR 17-19). Ezzel 

innen csaknem annyi példány került elő, mint a Ripa Pannonica mentéről összesen (KR 1, 12, 

20-21), amelyek közül csak egy köthető biztosan katonai létesítményhez (KR 20). 

 A körzőkre jellemző méretekre nézve eddig kevés adat áll rendelkezésre, egyedül M. 

Pietsch kimutatásában szerepel, hogy a hosszúság főként 13 és 26 cm közé esett, de 30 cm 

feletti darab is előfordult, míg a fej szélessége a legnagyobb példány esetében 1,7 cm volt.463 A 

bemutatott példányok között akadnak, ezeknél lényegesen hosszabb, és masszívabb fejjel 

ellátott körzők (81. ábra). A többség ugyanakkor szintén a 13-26 cm közötti zónába tartozik. A 

tömeg (394 g) és hosszúság (40 cm) szempontjából az íves szárú példány bizonyult a 

legnagyobbnak (KR 9). Ezt a körzőt leszámítva a tömeg 19 és 275 g között váltakozik. 
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81. ábra: A körzők megoszlása a fej szélessége és a hosszúság alapján. 



129 
 

2.4. A textilművesség során használt szerszámok 

2.4.1. Cecék (CC 1-163, 23-28. tábla) 

 A Pannonia területéről származó szerszámok közül csak kevés kapott akkora figyelmet, 

mint ez az egyszerű, általában kerek átmetszetű, egyik vége felé kihegyesedő tárgytípus. A késő 

római temetők feltárása kapcsán került először előtérbe, a kezdetben még vasnyársként 

értelmezett eszköz.464 A szerszámtípus bizonytalanságát áthidalandó, sokszor „vasnyársszerű 

házieszköznek”465 vagy egyszerűen „vas házieszköznek” nevezték.466 Lányi V. volt az első, aki 

a Pannonia temetőiből származó eszközöket összegyűjtötte és elemezte. Felismerve, hogy 

kizárólag női sírok mellékleteként került elő, feltételezte, hogy szövéssel vagy fonással 

kapcsolatos eszközről lehet szó.467 Noha korábban szinté nyársként értelmezte végül Sági K. 

guzsalyként – tehát a gyapjú, len vagy kender szálak fonására szolgáló eszközként – történő 

értelmezés mellett foglalt állást.468 Ez a meghatározás széles körben elterjedt, és ennek kapcsán 

a tárgytípust sokan tévesen a germán betelepülés bizonyítékának tekintették, noha Pannonián 

kívül csak nagyon kevés hasonló, vasból készült párhuzamot ismerünk.469 Müller R. szintén 

készített egy összefoglalást a tárgytípusról, amelyet ő is guzsalyként határozott meg. Ebben 

összesen 28 temetőből származó példányt mutatott be.470 Helyesen ismerte fel, hogy sírba 

kerülésük nem az ártó szellemek elleni hegyes vastárgy voltuknak köszönhető, hanem az 

elhunyt nők ténylegesen használhatták ezeket a szerszámokat. A guzsaly és az orsó használata 

egymáshoz kapcsolódik, mégis csak kevés temetőből ismert a két tárgytípus együttes 

előfordulása. Müller R. szerint ennek magyarázata, hogy más hiedelmektől vezérelve 

kerülhettek sírba az említett tárgyak.471 Az újabb kutatási eredmények alapján, amelyek 

Pásztókai-Szeőke J. nevéhez fűződnek, a kihegyesedő vastárgyak nem guzsalyok voltak, hanem 

az úgynevezett kétgerendás szövőszéken használt, a függőlegesen futó láncfonalak kiemelésére 

                                                           
464 Müller R. részletesen foglalkozott a szóban forgó tárgytípus megnevezésének evolúciójával (MÜLLER 2009, 

43sk). Dombay K. nyomán terjedt el először a vasnyárs megjelölés (BARKÓCZI 1954, 39, 162. jegyzet; SÁGI 1954, 

56, 75), de ezt később maga is revideálta és „hegyes, vas házieszköznek” határozta meg (DOMBAY 1957, 289). 

Egy ideig az a nézet tartotta magát, hogy az ételmelléklethez kapcsolódhatott és a rá húzott hús megsütésére 

szolgált (SÁGI 1960, 232; B. VÁGÓ/BÓNA 1976, 182). 
465 SZ. BURGER 1968, 94; SZ. BURGER 1972, 75; SZ. BURGER 1977, 202. 
466 GAÁL 1979, 34. 
467 LÁNYI 1972, 83, 199, 7. táblázat 43. 
468 SÁGI 1973, 293; SÁGI 1980, 103. 
469 A germán bevándorlás kérdésköréhez és az elmélet cáfolatához: Müller 2009, 44. 
470 MÜLLER 2009, 44, 1. térkép, 1. lelőhelylista. A guzsalyként történő meghatározást korábban én is elfogadtam: 

RUPNIK 2013, 503. 
471 MÜLLER 2009, 46. 
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és eligazítására szolgáló, latinul radiusnak, magyarul 

cecének nevezett szerszámok.472 Az általa 

felsorakoztatott írott és képi források, illetve a 

textilművesség eljárásaiból levont következtetései a 

leginkább meggyőzőek a szóban forgó szerszámok 

értelmezésével kapcsolatban. Érdemes kiemelni, hogy a 

tárgyalt szerszám szövőeszközként történő ábrázolására 

egy Galliából származó sírkövön láthatunk példát (82. 

ábra).473 Érvelésének egyik fontos része, hogy több női 

sírból fogazott eszközökkel, úgynevezett szálleverőkkel 

együtt kerültek elő, amely szintén egy újraértelmezett és 

szintén a kétgerendás szövőszékhez tartozó szerszám.474 

Ilyen sír került feltárásra a Tác-Margittelepről (CC 146, 

SL 45), Keszthely-Dobogóról (CC 57, SL 14) és 

Bátaszék-Kövesdpusztáról (CC 103, 107, SL 34, 36) 

ismert temetőkben.475 Minerva és Arachne szövőversenyének leírása kapcsán Ovidius ezt a két 

szerszámot (radius és pecten) egy szerszámkészlet részeként említette.476 

 Jelenlegi ismereteink szerint összesen 163 példány származik a kutatásba bevont 

provincia területéről (CC 1-163).477 Formai szempontból ezek túlnyomó többsége egyszerű 

kialakítású, kerek átmetszetű, egyenletesen kihegyesedő. A legfontosabb különbségtétel lehet, 

hogy a cece fejét eredetileg díszítették-e vagy sem. A tárgyak állapota, a felület korrodáltsága 

miatt ezt a kérdést nem mindig lehet egyértelműen megválaszolni. A vésett díszítésnek, amely 

leggyakrabban vonalpárok között elhelyezett tobozmintából áll, igen gyakran csak csekély 

nyomai figyelhetőek meg az adott példányon. A bemutatott darabok közül aránylag kevés 

esetben láthatóak a díszítés nyomai (CC 1-9, 162-163), de eredetileg ennél minden bizonnyal 

több tárgyat láthattak el vele. Legteljesebb formában egy Keszthely-Fenékpusztáról származó 

darabon lehet, a két-két vonal között elhelyezett tobozmintát azonosítani (CC 5). A szerszámok 

többsége egyszerű, tömör, szinte mindig kerek átmetszetű, néhány példánynál lekerekített 

                                                           
472 Erre vonatkozó érvelését több munkájában is kifejtette: PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 18skk. 
473 WALTON RODGERS 2007, 35, Fig. 2.27; PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 20, 8. kép. 
474 A szálleverőkre vonatkozóan lásd a 2.4.2. fejezetet. 
475 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 18skk. 
476 Ovidius, Met. 6.53. 
477 A bemutatott cecék között számos olyan példány szerepel, amelynek létezésére csak egy utalás, vagy 

lábjegyzetben történt említés révén van adatunk. Ugyanakkor maga a tárgy elpusztult vagy egyéb okok miatt nem 

található meg. 

82. ábra: Genetiva sírköve cece ábrázolással 

Galliából (Pásztókai-Szeőke 2012 nyomán) 
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négyszögletesbe hajló (CC 85, 104-105, 110, 114, 135). Emellett több esetben megfigyelhető, 

hogy a szár hosszabb-rövidebb része nem tömör, hanem üreges, lemezből hajlított kivitelt 

kapott, ilyen példány a Keszthely-Dobogón (CC 58, 65), Keszthely-Halászréten (CC 156) és a 

Zengővárkonyban feltárt temetőkből került elő (CC 117-118). 

 A szerszámtípus előkerülési körülményeit tekintve a Kr. u. 4. századi temetők kiemelt 

jelentősége vitán felül áll (83. ábra). A tárgy funkciójának meghatározásában szerepet játszott 

az a felismerés, hogy ezekben a temetőkben, vagy magányosan előforduló, késő antikvitásra 

keltezhető sírokban, kivétel nélkül nők mellékleteként láttak napvilágot. A temetőkön kívül 

komoly mennyiség származik a belső erődökből (CC 1-5, 13-23), ami ebben az esetben 

kizárólag Keszthely-Fenékpusztát jelenti, hiszen a további hasonló létesítményekből még nem 

került elő ez a szerszámtípus. A közelmúltban feltárt faluias települések közül Balatonlelle-

Kenderföldön (CC 31-32) és Baracs-Boldog-dűlőben (CC 34-38) egyaránt több példánya látott 

napvilágot, ami alapján joggal feltételezhető, hogy ezeken a helyszíneken jelentős textilipari 

tevékenység folyt. Hasonló nagyságrendben ismerjük a szóban forgó szerszámtípust 

villagazdaságokkal, mint Nemesvámos-Balácapuszta (CC 7, 30), Öskü (CC 41), Petőháza (CC 

27), Vértesszőlős (CC 26) vagy Hajmáskér-Seghegy (CC 29) összefüggésben. Igaz 

szórványként, de utóbbi lelőhelyről két szálleverő is ismert (SL 29-30). A depóleletek 

viszonylag előkelő helye ezen a listán a wartmannstetteni leletegyüttesnek köszönhető, 

amelyből összesen hét cece került elő (CC 45-51). Ezeket R. Lang lyukasztóként 

(„Durchschlag”) határozta meg, annak ellenére, hogy az egyik példány fején még halvány 
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83. ábra: A cecék megoszlása az egyes lelőhelytípusok szerint. 
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díszítés is megfigyelhető (CC 51).478 A katonai létesítmények közül egyedül a leányfalui 

őrtoronyból ismerjük (CC 24-25), ugyanakkor épp innen több szálleverő is felszínre került (SL 

23-25, 50). Az intercisai tábor körül elterülő településen éppúgy megtalálható a cece (CC 11-

12) és a szálleverő (SL 37). A nagyobb városok közül egyedül Savaria esetében ismerünk egy 

példányt, amelyet az Iseum kútjában találtak (CC 43). A rétegviszonyok értelmezése alapján ez 

a cece eredetileg egy felszámolt temető egyik sírjának melléklete lehetett, amelyet 

másodlagosan ömlesztettek a kútba.479 A Duna mentén fekvő városok lényegében teljesen 

hiányoznak erről a listáról, ami alátámasztja azt a korábban már vázolt nézetet, hogy a Kr. u. 4. 

században terjedtek el szélesebb körben ezek a szerszámok. A limes mentén a városi élet ekkora 

már lehanyatlott. A cecék területi eloszlását tekintve a Balaton környékének és az attól délre 

eső régiónak a dominanciája mutatható ki, amelyre már a tárgytípus korábbi kutatói is 

felfigyeltek (84. ábra).480 A jelen kutatatás eredményei alátámasztják ezt, de a kialakult kép 

                                                           
478 LANG et al. 2010, 66. 
479 Balázs Péter szíves szóbeli közlése alapján. 
480 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 20sk, 11. kép. 

84. ábra: A cecék és szálleverők eloszlása Pannoniában. 
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talán kevésbé kiegyensúlyozatlan, mint ahogy az korábban tűnhetett. Különösen így van, ha 

figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a cecékkel szorosan összekapcsolódó szálleverők újabban 

ismerté vált példányai épp a tárgyalt provincia északi részéről származnak. 

 A szóban forgó tárgytípus méreteit, mivel a vastagság általában 0,8-1,2 cm között 

váltakozik, leginkább a teljes hosszúság és a tömeg jellemzi (85. ábra). A szóban forgó adatok 

csak a cecék mintegy felénél állnak teljesen rendelkezésre, de már ez is megfelelő nagyságú 

mintát jelent a vizsgálathoz. A kisebb-nagyobb mértékű sérülésekből fakadó torzító hatás a 

lehetőségekhez képest szűrésre került. A hosszúságra jellemző értékek döntően 20 és 30 cm 

között váltakoznak, de ezen belül némileg magasabb a 25 cm alatti példányok aránya. Ezzel 

párhuzamosan a tömeg főleg 50 és 80 g között szóródik, de a 25-30 cm hosszúságú darabok 

esetében nem példa nélküli a 100 g feletti adat sem. Ezeknek az eltéréseknek az adott darabok 

használati módját tekintve feltehetőleg nem volt számottevő jelentőségük. 

2.4.2. Szálleverők (SL 1-50, 142-144. tábla) 

 A cecék funkcióját, illetve értelmezését körülvevő változásokhoz hasonló, kalandos és 

kutatástörténeti szempontból azzal összefonódó utat járt be az alábbiakban bemutatásra kerülő 

szerszámtípus. A tárgy kialakítására jellemző a vaskos fogazott penge, amelyhez derék vagy 

tompaszögben hajlított nyéltüske kapcsolódik. A penge felső sarkaiban gyakran visszahajlított, 

hullámos nyúlvány figyelhető meg, amelybe karikát fűztek. A forma néprajzi párhuzamai 

alapján az állatvakaróként történő értelmezés terjedt el.481 Sági K. a sírokban elhelyezett 

példányok, illetve azok további mellékletei (orsógomb, guzsaly) alapján a takácsfésűként 

                                                           
481 GERASSIMOV 1946; MÜLLER 1982, 384, 532sk; GAITZSCH 2005, 129. 
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85. ábra: A cecék eloszlása a tömeg és a hosszúság alapján. 
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történő meghatározást javasolta.482 A balatonaligai leletek kapcsán Müller R. röviden 

foglalkozott a tárgytípus meghatározásával, a gyapjúfésű és állatvakaró között ingadozott. A 

Keszthely-Fenékpusztáról származó leletek magas száma miatt inkább utóbbi felé hajlott.483 A 

textilművesség eszközeire vonatkozó kutatások részeként Pásztókai-Szeőke J. a kétgerendás 

szövőszékhez használatos, a vetülékfonalak leverésére szolgáló fésűként, vagy szálleverőként 

azonosította, amelyet a latin pecten elnevezésű szerszám megfelelője lehet.484 A cecék kapcsán 

fentebb már láthattuk, hogy ennek egyik bizonyítéka a két szerszám sírmellékletként történő 

együttes előfordulása. Ezekkel együtt a szerző legutóbb összesen 35 példányt ismertetett.485 

Hasonló szerszámok nemcsak Pannonia területéről, hanem Galliából,486 Itáliából,487 

Germániából,488 a Balkánról489 és Kis-Ázsiából490 szintén ismertek. Jelenleg nem egyértelmű, 

hogy a szóban forgó területen tapasztalható leletbőség kiugrónak számít, vagy egyszerűen csak 

a nagyobb érdeklődésből és kutatottságból fakad. Ettől függetlenül Pásztókai-Szeőke J. 

érvelése a szerszámtípus értelmezésére vonatkozóan meggyőző, hasonló részletességgel 

korábban senki nem foglalkozott a kérdéskörrel és eddig nem merült fel olyan érv, ami cáfolná 

állításait. 

 A már publikált leletekkel együtt 50 példány ismert Pannonia területéről (SL 1-50), tehát 

némileg gyarapodott a rendelkezésre álló szálleverők mennyisége. Ugyanakkor az igazsághoz 

hozzátartozik, hogy egyes darabokat csak a publikációban történt – ábra, méretek és leírás 

nélküli – említéséből ismerjük (például: SL 45-50). A Visegrád-Gizellamajorból származó 

példány (SL 48) a kutatás időpontjában nem volt megtalálható a Mátyás Király Múzeum 

gyűjteményében. Az alsóhetényi belső erődből előkerült két példányt Pásztókai-Szeőke J. 

közölte, de sem leletári számot, sem őrzési helyet nem adott meg hozzájuk (SL 46-47). Hasonló 

a helyzet a J. Henning által adatok nélkül felsorolt darabbal, amely Intercisa táborából került 

elő (SL 49). A leányfalui őrtorony feltárásából három szálleverő korábbról ismert volt, míg a 

Magyarország Topográfiájának vonatkozó kötetében szintén említettek egy példányt (SL 50). 

Lehetséges, hogy átfedés van a két adat között, ezért kérdéses, hogy valójában három vagy négy 

példány került-e innen elő. 

                                                           
482 SÁGI 1973, 293sk; SÁGI 1981, 75sk, 22. kép. Véleményét erősen lerontotta az általa hibásan, fejjel lefelé 

elhelyezett ábra a szövőszékről (PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 16, 2. kép). 
483 MÜLLER 1994, 182sk. 
484 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2011; PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012. 
485 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 15sk. 
486 CHAMPION 1916, Pl. XIV, 16852; MARICHAL 2000, 161sk, Fig. 15-16, Nr. 94-96, 100. 
487 GAITZSCH 1980, 362sk, Taf. 37, Nr. 177-180. (Aquileia) 
488 GAITZSCH 1980, 362sk, Taf. 50, Nr. 253. (Niederbieber) 
489 HENNING 1987, 102skk, Abb. 48, Taf. 54, 1-5. 
490 GAITZSCH 2005, 129, Taf. 53, STR 2. 
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 A tárgycsoporton belül csak minimális, a funkciót lényegesen nem befolyásoló 

különbségek figyelhetőek meg. A penge formájára két változat jellemző, az egyik esetében a 

fogazott él és a fok párhuzamos (például: SL 1-3, 8-9, 12, 17), míg a másiknál a penge felül 

csapott, végei felé egyenletesen keskenyedik (például: 5, 13, 15-16, 20). A pengék felső sarkain 

található, hullámosan visszahajlított tag és a belefűzött karika csak a szálleverők egy részénél 

maradt meg (például: SL 4, 10, 17, 29, 33). Általában a rosszabb állapotban lévő darabokról 

hiányzik, ezért feltételezhetjük, hogy eredetileg azokon is megvolt ez a rész, de áldozatul esett 

a korróziónak. Erről árulkodnak a szálleverők egy részének sarkán még látható rövid csonkok 

(például: SL 13, 18, 21, 31-32). A visszahajlított rész és karika funkciója bizonytalan, esetleg a 

felakasztást segíthették elő, de ehhez túlságosan kisméretűek és gyenge kialakításúak. 

Valószínűbb, hogy egyszerűen díszítésnek kell őket tekintenünk, illetve a karika szabad 

mozgása használat közben hangot adott ki, ami esetleg közrejátszott a munka ritmusának, 

ütemének fenntartásában. 

 A szálleverők előkerülési körülményei – ahogy fentebb már elhangzott – a funkció 

bizonyításában fontos szerepet játszottak (83. ábra). Az 50 példány közül 5 női temetkezés 

sírmellékletként látott napvilágot. A Tác-Margittelepi (SL 45), a Keszthely-dobogói (SL 14), a 

bátaszék-kövesdi két sírjából (SL 34, 36) cecével együtt került elő (84. ábra), emellett az egyik 

bátaszéki és a Keszthely-dobogói temetkezés esetében a mellékletek között orsógomb is volt.491 

A somogyszili temető 67. sírjába viszont egyedül, a lábszárak alsó részére fektetve helyezték 

el a szálleverőt (SL 22).492 A síron belüli helyzetre – ahol a bolygatás következtében nem 

mozdult el – a többi esetben szintén a láb közelében történő elhelyezés a jellemző, így a 

bátaszéki temető 102. sírjában a jobb lábszár külső oldalán,493 a Keszthely-dobogói 111. sír 

esetében a bal láb mellett feküdt.494 Utóbbi példány esetében a nyél csontból készült markolata 

volt megfigyelhető. A többi lelőhelytípus között kiemelkedően magas a belső erődök szerepe, 

a fennmaradó darabok (45 db) közel fele (21 db) ezekből a létesítményekből került elő. A 

korábban publikáltakhoz képest jelentősen emelkedett a Keszthely-Fenékpusztáról származó 

szálleverők mennyisége, immár 19 példány került meghatározásra (SL 1-13, 15-20). További 

két példány az alsóhetényi erődből látott napvilágot (SL 46-47). A tárgytípus jelentős lelőhelye 

még Tác-Fövenypuszta, ahonnan a temetőből származó példányon kívül, további négy eszközt 

a település területéről ismerünk (SL 38-41). Figyelemre méltó, hogy a katonai létesítmények 

                                                           
491 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 18. 
492 SZ. BURGER 1979, 37sk. 
493 V. PÉTERFI 1993, 68. 
494 SÁGI 1981, 75. 
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magas aránya (8 db, 16%). A leányfalui (SL 23-25, 50) és budakalászi őrtorony (SL 26), 

Visegrád-Gizellamajor (SL 48) és Intercisa tábora (SL 49) már eddig is ismert volt (84. ábra). 

Emellett egy további példány Gerulata feltárása során látott napvilágot (SL 44). Ehhez képest 

mindenesetre meglepő, hogy falusias településről és villagazdaságból csak két-két példány 

ismert Balatonvilágos-Balatonaliga (SL 27-28), illetve Hajmáskér-Seghegy (SL 29-30) 

lelőhelyről. A leletek többsége Kr. u. 4. századi kontextusból származik, de feltehetőleg már a 

Kr. u. 2-3. században megjelenhetett.495 A sírokból származó példányokon kívül, amelyek 

leginkább a Kr. u. 4. század első felére tehetőek, csak kevés tárgynak rendelkezünk a pontos 

rétegtani adataival. Keszthely-Fenékpusztáról előkerült szálleverők közül kettőnek ismert a 

helyzete, az egyik egy nagyobb gödör (SL 19), míg a másik egy gabonatároló verem 

betöltéséből látott napvilágot (SL 20). Előbbi a Kr. u. 4. század végére, talán 5. század elejére 

keltezhető, számos vaslelet így egy üllő és beékelt vasbucák is voltak a betöltésében.496 

Utóbbiban szintén sok vastárgy volt, annál pontosabban, hogy késő római nem keltezhető.497 

Pásztókai-Szeőke J. utalt arra, hogy egyes szálleverők olyan épületből kerültek elő, amelyekben 

biztosan folyt textilkészítés, de pontosabban nem részletezte mely lelőhelyekről van szó.498 

Depólelet részeként egyetlen példány látott napvilágot Tatabánya-Felső-rét-földről (SL 21). A 

szóban forgó együttes számos kovács– és kézművesszerszámot tartalmazott, a textilművességet 

a szálleverő mellett három gereben képviselte (GR 3-5), amelyek – rossz állapotukból ítélve – 

javításra kerülhettek a kovácshoz. A szerszámtípus előkerülési körülményei kapcsán felmerülő 

                                                           
495 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 16. 
496 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 108sk, E/1970/95. 
497 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 87, E/1959/29. 
498 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 20. Abból ítélve, hogy oldalszám nélkül B. Thomas E. 1955-ös publikációját idézte 

(B. THOMAS 1955), ezek közé a táci leletek értendőek. 
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86. ábra: A szálleverők eloszlása a tömeg és a penge hosszúságának függvényében. 
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talán legfontosabb megválaszolatlan kérdés, hogy a Kr. u. 4. századi falusias települések leletei 

között miért nincs egyetlen egy példány sem, miközben a temetőkben megtalálható. A másik 

bizonytalanság pedig az, hogy ha a női munkavégzés eszközeiről van szó, akkor mi az oka, 

hogy a katonai táborok területéről sok példányát ismerjük. 

 A szálleverők formai szempontból egyértelműen egységes képet mutatnak, ugyanakkor 

érdemes megvizsgálni, hogy a méretek – leginkább a penge hosszúsága, a tömeg és a penge 

legnagyobb szélessége – kapcsán tekintetbe vehető jellegzetességek. A penge hosszúsága 

túlnyomó részben 20-30 cm között van, miközben a tömeg – részben a tárgy állapotától is 

függően – 150-300 g között váltakozik (86. ábra). A penge szélessége 2-7 cm között alakul, a 

fogak centiméterenként 2-3 darabos sűrűséggel helyezkednek el, de utóbbi adat csak a tárgyak 

kis részénél mérhető. 

2.4.3. Gerebenek (GR 1-9, 81. tábla) 

 A gereben a gyapjú, vagy más rostok (például len) kifésülésére szolgáló eszköz, 

amelynek segítségével a fonás előtt az anyag rostjai párhuzamosan elrendezhetőek. A néprajzi 

adatok alapján készülhetett fából, de a római korból már vasból készített változatait ismerjük.499 

A tárgytípus jellegzetes formája és használata néhány antik ábrázolásnak köszönhetően 

tanulmányozható. Ennek egyedi példája egy ezüstedény, amelynek oldalán ülve ábrázolt férfi 

bal kezében egy gerebent tart (87. ábra).500 Verecundus Pompeiiben álló műhelyének 

                                                           
499 MAGYAR NÉPRAJZ III, 632; MANNING 1985, 33sk, Fig. 8; DUVAUCHELLE 2005, 73skk, Fig. 43-45. 
500 DUVAUCHELLE 2005, 74, Fig. 43. 

87. ábra: Gerebent használó személy ábrázolása egy ezüst edényen (DUVAUCHELLE 2005 nyomán). 
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falfestményén szintén ez a szerszám látható az egyik munkás 

kezében (88. ábra).501 Formai szempontból ez egy középső, 

lapos lemezből, illetve fogóból és a hozzá egyik, vagy 

mindkét oldalon kapcsolódó, sűrű lemezes és rugalmas 

fogakból áll. Ezeket két oldalról egy-egy vaskosabb nyúlvány 

zárja le és egyben védi a sérülésektől. A gerebenek 

készítésének technikai részleteivel több kutató is foglalkozott, 

néhány példányt röntgen vizsgálatnak vetettek alá. A. Mutz 

véleménye szerint a tárgyakat egyben kovácsolták ki, a 

lemezekre tagolást pedig befűrészeléssel érték el.502 Ezt A. 

Duvauchelle nem tartotta valószínűnek, mivel ilyen finom 

fűrészeket egyáltalán nem ismerünk a római korból.503 W. H. 

Manning a röntgenfelvételek alapján arra a következtetésre 

jutott, hogy a fogakat külön készítették, majd a középső fogó 

előkészített nyílásaiba hegesztették.504 Azonban úgy tűnik, 

hogy mindkét megoldást ismerték és alkalmazták a római 

kovácsmesterek.505 A kísérleti régészet oldaláról harmadik 

lehetőségként az merült fel, hogy a külön készített lemezeket és a fogó két oldalát utólag 

kovácsolták egybe.506  

 Pannonia területéről összesen 9 példány ismert (GR 1-9), amelyek többsége erősen 

hiányos. Ismerve a szerszámtípus lemezeinek sérülékenységét, ez egyáltalán nem meglepő. 

Amelyik példánynál ez megállapítható volt, ott mindegyik a mindkét irányban lemezekkel 

ellátott típusba tartozott. A készítési eljárást nem lehet egyértelműen megállapítani, ahhoz itt is 

műszeres vizsgálatokra lenne szükség. A Nemesvámos-Balácapusztáról származó, egyik 

legjobb állapotú példány esetében a lemezek vonalas textúrája a fogó felületének egy keskeny 

sávjában is folytatódik, ami talán azzal magyarázható, hogy azokat külön készítették majd 

süllyesztették a fogó bevágásaiba (GR 7). 

 Az előkerülés körülményei szempontjából négy példány, kettő Nemesvámos-

Balácapusztáról (GR 6-7), egy-egy Komló-Mecsekjánosiról (GR 8) és Kővágószőlősről (GR 

                                                           
501 WILD 1970, Pl. 2; DUVAUCHELLE 2005, 74, Fig. 44. 
502 MUTZ 1968, 167sk. 
503 DUVAUCHELLE 2005, 74. 
504 MANNING 1972. 
505 EPPRECHT 1980, 133skk. 
506 FEUGÈRE et al. 1992, 76sk, Nr. 147; DUVAUCHELLE 2005, 74. 

88. ábra: Verecundus házában látható 
freskó, gereben ábrázolással Pompeiibő 
(DUVAUCHELLE 2005 nyomán).l 
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9), római kori villagazdaság feltárása során látott napvilágot. A Tatabánya-Felső-rét-földön 

talált depólelet, amelyben három gereben töredéke kapott helyet (GR 3-5), minden bizonnyal 

szintén egy villagazdaság területén került elrejtésre. A leletben található számos 

kovácsszerszám alapján nem kizárt, hogy ezek a gerebenek javítás céljából kerültek a 

műhelybe. További két példány pedig a Keszthely-Fenékpusztán végzett feltárásokból 

származik (GR 1-2). Az előfordulások ilyen jellegű lehatárolódásának a magyarázata 

feltehetőleg az lehet, hogy a szerszámtípus készítése magasabb szintű szakértelmet és 

műhelyfelszerelést igényelt, ezért csak korlátozott körben terjedt el. Az némileg meglepő, hogy 

egyetlen példány sem köthető városias településhez, mivel a Római Birodalom más területeiről 

hasonló kontextusból számos párhuzamot ismerünk.507  

 Tekintettel arra, hogy a legtöbb gereben sérült és erősen hiányos állapotban került elő, 

méreteikre vonatkozóan csak korlátozott megfigyeléseket tehetünk. Három példányt 

tekinthetünk többé-kevésbé egésznek (GR 1, 2, 7). Ezek hosszúsága minden esetben 

meghaladja a 30 cm-t, emellett tömegük 300-450 g között alakul. A szerszámok szélessége 

egységesen 9-10 cm környékén koncentrálódik. 

2.4.4. Varrótűk (T 1-42, 162. tábla) 

 A különböző ruhadarabok, felszerelési tárgyak, zsákok és egyéb textiltermékek 

készítésének fontos eszköze a varrótű, amelyet a vas mellett bronzból és csontból szintén 

készítettek a tárgyalt korszakban. Emellett bizonyos példányai a bőrfeldolgozás területén is 

használatban lehettek. A tűk egy kihegyesedő, általában kerek átmetszetű szárból és a másik 

végükön található, kilyukasztott fokból állnak. Kialakításuk az egyes anyagoknak és készített 

tárgyaknak megfelelően mutathat eltéréseket.508 W. H. Manning a római kori darabok között 

varró- , zsákvarró- és bálázó tűket különböztetett meg.509 Sérülékenységük miatt gyakran estek 

áldozatul a különböző tafonómiai tényezőknek. A tűk felismerését nehezíti, hogy a fok 

elpusztulása esetén az adott tárgyat lehetetlen egyértelműen megkülönböztetni az egyéb 

tűtípusoktól, mint a hajtű vagy a fibulatű. Ez a probléma más lelőhelyek kapcsán szintén 

felmerült már.510 

 A római kori Pannonia leletei közül összesen 44 példány sorolható ebbe a 

tárgycsoportba (T 1-42). Azonban ezek közül mindössze 13 darab maradt fenn a fokkal együtt 

                                                           
507 Pompeii: GAITZSCH 1980, 346, Taf. 11, 47-50 ; Aquileia: GAITZSCH 1980, 365, Taf. 42, 195-196; Avenches: 

DUVAUCHELLE 2005, 74sk, Pl. 36-37, Nr. 198-203. 
508 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2007, 187, 8. jegyzet. 
509 MANNING 1985, 35skk. 
510 SCHALTENBRAND OBRECHT 1996, 153sk, Taf. 43, E 107-116; DUVAUCHELLE 2005, 75sk, Pl. 37, Nr. 204-212. 
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(T 1-12, 36), a többi lelet esetében csak feltételezhetjük, hogy eredetileg varrótű lehetett. Az ép 

példányok között két változat különböztethető meg. Az átlagos varrótűkre jellemző kerek 

átmetszetű, vékony szár és négyszögletes lapított fok, rajta lekerekített, hosszúkás kivágás 

jelentkezett a legtöbbször (T 1-6, 9). Ezek közül két példány az intercisai castellum körüli 

település feltárása során (T 2-3), további két tű a Magyarszerdahely-Homoki-dűlői temető 

sírmellékleteként került elő (T 4, 11). Két példány lényegesen vastagabb, erőteljesebb 

kialakítással rendelkezik. Az egyik ismeretlen lelőhelyről származik, a veszprémi múzeum 

római leletei között szerepel, kerek átmetszetű, vastag szára, kerek lyukkal ellátott, kiszélesedő 

és lapított fokban folytatódik (T 7). A Komló-Mecsekfalui útnál feltárt villagazdaságból 

napvilágot látott tű, hasonlóan vastag, szára lekerekített négyszög átmetszetű, fokán 

nagyméretű szintén négyzetes lyuk található (T 8). Ezek a darabok feltehetőleg 

bőrmegmunkálásra szolgáltak. A hosszabb, de fokkal nem rendelkező töredékekről gyanítható, 

hogy varrótűk voltak (például: T 13, 17-18, 22), míg a kisebb daraboknál ezt már nem lehet 

kijelenteni (például: T 28-35). Ugyanakkor ezekben az esetekben némi támpontot jelenthetnek 

az előkerülési körülmények. Számos töredék sírmellékletként látott napvilágot, amelyek közül 

több példány az elhunyt személy lábánál volt elhelyezve, ami elvben kizárja, hogy hajtűk vagy 

fibulatűk legyenek. Ez a közvetett bizonyítás még inkább megállhatja a helyét női és gyermek 

sírok esetében, amelyből a Keszthely-dobogói (T 25), a somogyszili (T 27-29) és a budaörsi 

temetőkből (T 37) több példát ismerünk. Néhány esetben a férfisír mellékleteként, a könyöknél 

(T 31) vagy a lábnál (T 26) megtalált bőrzacskóban lehettek elhelyezve. 

 Az előkerülési körülményeket tekintve általánosan jellemző, hogy a temetkezésekhez 

kapcsolódó leletek képviselik a legszignifikánsabb csoportot (89. ábra). A fejezetben 
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89. ábra: A tűk eloszlása az egyes lelőhelytípusok szerint. 
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bemutatott leletek közel fele sírmellékletként került elő, míg más lelőhelytípusok, így a falusias 

települések, belső erődök és villagazdaságok közel azonos arányban vannak képviseltetve. A 

katonai létesítmények, depóleletek és városi lelőhelyek nem vagy alig jelentkeznek a listában. 

Az arányok ilyetén alakulásának elsősorban módszertani okai lehetnek. Hiszen a sírok feltárása 

aprólékosabb módszerekkel zajlik, mint bármelyik másik lelőhelytípusé, ezért ez a sérülékeny 

tárgytípus ott nagyobb gyakorisággal kerül felgyűjtésre. 

 A méretek vizsgálata, a viszonylag kevés értékelhető példány miatt lényeges kevesebb 

meghatározó adattal szolgál. Ezek esetében a tűk hosszúsága és a szár vastagsága a 

következőképpen alakul (90. ábra). A hosszúság általában 8-12 cm között mozog, a szár 

vastagsága pedig csak a két vaskosabb példány (T 7-8) esetében haladja meg a 0,4 cm-t, 

túlnyomó részt 0,2-0,4 cm között váltakozik. 
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90. ábra: A tűk eloszlása a vastagság és a hosszúság alapján. 
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2.4.5. Ollók (OL 1-98, 129-134. tábla) 

 A római korban alkalmazott ollóknak többféle szerepe volt, hiszen a birkanyírás, a 

textilművesség mellett a szépségápolás területén is használhatták azokat. Egyedül formai 

kritériumok alapján nem lehet az egyes funkciókat elválasztani egymástól, ezért az 

anyaggyűjtésbe az összes fellelhető példány belekerült, még abban az esetben is, ha erősen 

feltételezhető, hogy nem textilművesség volt az eszköz elsődleges szerepe. A két pengéből, a 

pengék fokához kapcsolódó fogóból és a fogók összekapcsolására szolgáló rugóból álló 

ollótípus már a vaskorban (LT B) megjelent. A manchingi leletek kapcsán G. Jacobi a 

szerszámtípus, amelyet még kizárólag hajvágó eszköznek tartott, formai alapon történő 

kronológiai szétválasztására is kísérletet tett.511 A legkorábban megjelenő, U-alakú rúgóval 

ellátott példányokat kelta találmánynak 

tartotta, amelyet szintén még a vaskor 

folyamán követett az omega alakú típus 

(91. ábra). Mindkét változat jól ismert a 

vaskori, illetve kora római lelőhelyekről, 

mint Manching, Magdalensberg, Gurina 

vagy Sanzeno.512 Emellett a Kárpát-

medence területén is megjelent, aminek 

például a Sajópetriből513 előkerült 

példányok a bizonyítékai. A római korban 

mindkét változat továbbélt, amelyeket a 

latin forrásokban forfex néven 

említenek.514 A kovácsfogók kapcsán már 

találkozhattunk ezzel a megnevezéssel, W. 

Gaitzsch szerint a két szerszám működési 

elvének hasonlósága lehetett ennek az 

oka.515 Varro úgy vélte, hogy a birkanyíró 

ollót Szicíliában találták fel.516 A 

                                                           
511 JACOBI 1974, 87skk, Abb. 24. 
512 Manching: JACOBI 1974, 87skk, Taf. 25, Nr. 408-421; Magdalensberg: POHANKA 1986, 276sk, Taf. 52, Nr. 

236-237, 242; Gurina: POHANKA 1986, 276, Taf. 52, Nr. 238; Sanzeno: NOTHDURFTER 1979, 26, Taf. 6, Nr. 110-

116. 
513 SZABÓ/CZAJLIK 2007, 257, Pl. CXLV, 1-2, Pl. CLIII, 14. 
514 GAITZSCH 1980, 209skk; POHANKA 1986, 275sk. 
515 GAITZSCH 1980, 209. 
516 Varro, RR. 2.11.9. 

91. ábra: A vaskorra és római korra jellemző ollóformák (Jacobi 

1974 nyomán) 
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mezőgazdaság területén használt változatról emlékezett 

meg Columella, aki szőlőfürtök levágása kapcsán 

említette ezt a szerszámtípust: „alii, cum legerunt uvam, 

si qua sunt in ea vitiosa grana forcibus amputant”.517 

Az idősebb Plinius hasonló összefüggésben, kicsinyítő 

képzővel ellátott megnevezéssel – forficules – 

használta.518 Egy másik szövegrészben a romlott 

szőlőszemek levágása kapcsán említette: „dentis forfice 

corruptoribus acinis”.519 Celsusnak köszönhetően 

tudjuk, hogy az orvoslásban és sebészeti 

beavatkozásokban szintén igénybe vettek ollókat.520 

Ugyanakkor, a fenti adatok alapján nem állapítható meg, 

hogy az egyes tevékenységekhez pontosan milyen ollót 

alkalmaztak. A megnevezés szempontjából Isidorus 

különbséget tett a vargák – forfex – és a borbélyok – 

forpex – ollója között.521 Az antik ábrázolásokról W. 

Gaitzsch közölt listát, amelyeken túlnyomó többségben 

az U és omega alakú rugóval ellátott típust jelenítették 

meg, míg a – maihoz hasonló – középen szegecselt 

forma egyetlen esetben, mint bőrvágó eszköz fordult 

elő.522 Ezek közül talán leghíresebb és kifejezetten a 

textilkészítésre vonatkozó példa egy Sens-ból származó 

relief, amelyen kezében nagyméretű ollóval ábrázolt munkás egy állványra függesztett anyagot 

vág el (92. ábra).523 Az ábrázolások kapcsán érdemes megemlíteni a szilágysomlyói kincs 

láncát, amelyen mind az U alakú, mind a szegeccsel rögzített ollótípus megtalálható.524 Ezek 

az alapvető típusok a római kort követően fennmaradtak, olyannyira, hogy a hazai néprajzi 

anyaghoz tartozó birkanyíró ollók alig különböznek az antik formáktól.525 A pontos 

lelőkörülményekkel nem rendelkező példányok keltezése ennélfogva nem oldható meg. 

                                                           
517 Columella, 12.44.4. 
518 Plinius, Nat. Hist. 25.88. 
519 Plinius, Nat. Hist. 15.62. 
520 Celsus, 7.21. 
521 Isidorus, Orig. 20.13.3. 
522 GAITZSCH 1980, 210sk. 
523 GAITZSCH 1980, 210sk, Taf. 72, 319; DUVAUCHELLE 2005, 71. 
524 KISS/BERNHARD-WALCHER 1999, 46skk, Kat. 16. 
525 MAGYAR NÉPRAJZ II, 733, 162. ábra. 

92. ábra: Nagyméretű textilvágó olló és 

műhely ábrázolása Sens-ból (Duvauchelle 2005 
nyomán). 
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 A római kori ollók osztályozása több szempont alapján lehetséges. A pengék rögzítése 

alapján három főbb típust különböztethetünk meg, a szegeccsel, illetve az U vagy omega alakú 

rugóval ellátott változatokat. Az első – amely inkább bőr– és lemezvágásra szolgált – 

lényegesen ritkább, Pannoniából egyetlen biztosan keltezhető példányát sem ismerjük. Az 

utóbbi kettő – ahogy fentebb látható volt – a vaskorból öröklődött tovább a tárgyalt korszak és 

terület leletei közé.526 A funkció meghatározását az egyes példányok méretének figyelembe 

vételével próbálták meghatározni. W. H. Manning hármas felosztást készített, amelyben a 

nagyméretű példányok (Type 1) akár méteres hosszúságúak lehetnek, a közepesek 15 cm 

hosszabbak, legalább 8 cm-es pengével (Type 2), míg a kisméretűekhez a 15 cm-nél rövidebb 

változatok tartoznak (Type 3).527 Az Aventicumból előkerült leletek kapcsán A. Duvauchelle 

átvette, de kissé korrigálta ezt a felosztást, amennyiben a három csoport méretét a nagynál 40 

cm körül, a közepest 15-30 cm között, a kicsit pedig 15 cm alatt adta meg.528 W. Gaitzsch a két 

kézzel használt, 40 cm hosszúságot meghaladó változatokat tartotta a textilművesség 

eszközének, amely a már említett Sens-i reliefen is látható.529 A kisebb ollók esetében nem lehet 

egyértelműen meghatározni a funkciót, talán a legkisebb darabok lehettek pipere kellékek, de 

ez sem kizárólagos megállapítás. 

 A Pannoniára vonatkozó gyűjtés összesen 98 példány adatait tartalmazza (OL 1-98). A 

textilművesség eszközei között említi a nyíróollókat Pásztókai-Szeőke J., de ezzel a 

szerszámtípussal részletesebben nem foglalkozott.530 A mezőgazdasági eszközök kapcsán R. 

Pohanka az Ausztria területéről származó példányokat gyűjtötte össze.531 A nagyméretű, 

minden bizonnyal textil nyíró ollókra vonatkozóan a balatonaligai leletek kapcsán (OL 53-54) 

Müller R. tért ki.532 A szóban forgó tárgyak jelentős része töredékes, gyakran csak az olló egyik 

oldala vagy annak töredéke maradt fenn, viszonylagos épségben ritkán vizsgálhatóak. A 

meghatározható példányok között mind az omega (OL 18), mind az U alakú rúgóval (OL 19-

54) rendelkező darabok – utóbbiak nagyobb arányban – megtalálhatóak. A penge rendszerint 

                                                           
526 GAITZSCH 1980, 210sk. 
527 MANNING 1985, 34sk. 
528 DUVAUCHELLE 2005, 76sk. 
529 GAITZSCH 1980, 214skk, Abb. 38-39. 
530 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2007, 186. 
531 POHANKA 1986, 276skk. 
532 MÜLLER 1994, 182, 29-32. jegyzet. Azon a véleményen volt, hogy a két töredék egyazon szerszámhoz tartozik. 

Feltehetőleg ez így is van. 



145 
 

háromszög alakú, ezen belül van ahol az él egyenes és a fok íveltebb annak hegye felé, van, 

hogy a fok egyenes és az él íveltebb és előfordul, hogy a penge két oldala egyformán ívelődik. 

A penge metszete lehet szimmetrikus, vagy enyhén domború kialakítású, néhány példány 

esetében a fok félköríves visszahajlítása figyelhető meg (OL 16, 89). A nyél jellemzően 

négyszögletes átmetszetű, ágai a pengék fokához csatlakoznak, felső részén egyenletesen 

kiszélesedve vagy lépcsőzetesen mennek át a rugóba. Komló-Mecsekfalui útról (OL 33) és 

Komáromból (OL 34) két kisméretű olló került elő, amelyeknél a penge és a rugó közötti rész 

sokkal rövidebb az átlagosnál. 

 Az ollók előkerülésének körülményei bizonyos mértékben támpontot nyújthatnak a 

funkció meghatározásában (93. ábra). A szinte minden szerszámtípus esetében legjelentősebb 

tételt képviselő szórványleleteket követve a legtöbb példány falusias településekről és 

villagazdaságokból, illetve temetkezések mellékleteként látott napvilágot. Mindeközben a 

biztosan városokból és a katonai táborok melletti településekről származó darabok aránya 

alacsony. Ez a kialakult képet jelentősen árnyalja, ha figyelembe vesszük, hogy a bizonytalan 

kontextusú leletek közül sok Carnuntum (OL 3-7, 83), Brigetio (OL 33-34) vagy Aquincum 

(OL 69) területéről került elő. Továbbá tény, hogy városias településekhez, mint Sopianae (OL 

48) és katonai településekhez, mint Solva és Intercisa tartozó temetőkből (OL 2, 20, 22) szintén 

ismertek ollóleletek (94. ábra). A falusias települések és a villagazdaságok jelentős szerepére, 

egyrészt a bennszülött hagyományok, másrészt az állattartásban betöltött szerepük lehet a 

magyarázat. Aligha véletlen, hogy a biztosan textil nyírásra szolgáló, Nemesvámos-

Balácapusztáról (OL 18) és Balatonaligáról (OL 53-54) ismert példányait mindkét lelőhely 
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93. ábra: Vasollók eloszlása az egyes lelőhelytípusok szerint. 
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esetében a szövés és fonás egyéb kellékei egészítették ki. A temetőkből előkerülő ollók nem 

mindegyike esetében áll rendelkezésre a síron belüli pontos helyzet, illetve az elhunyt neme. 

Ahol ez meghatározható volt, ott minden esetben férfi temetkezés mellékleteként kerültek elő. 

A majsi temető 24. sírjából a lábfejek előtti részről (OL 30), a somogyszili temető 117. sírjából 

a bal comb külső oldaláról (OL 36), a 124. sírjából a jobb lábszár fölül (OL 37), az egyik pécsi 

temető sírjából a bal combcsontról (OL 48), míg a bátaszék-kövesdi temető 92. sírjából a jobb 

felkar mellől került elő (OL 93). A Budapest-Bécsi úti temető (OL 64) és a budaörsi temető 

hamvasztásos temetkezésének mellékleteként szintén előfordult (OL 77-78). A sírokból 

származó példányok hosszúsága 14-35 cm között váltakozik, tehát éppenséggel nem a 

legkisebb változatok sorolhatóak ide, ezért túlzottan leegyszerűsítő lenne az összes 

sírmellékletet pipere eszközként interpretálni. A keltezés tekintetében nem figyelhető meg 

számottevő jelenség, a római uralom alatt végig elterjedt szerszámtípus volt, a Kr. u. 4. századra 

keltezhető példányok valamivel nagyobb száma megfelel az általánosan érvényesülő 

tendenciának. 

94. ábra: Vasollók eloszlása Pannonia területén. 
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 A téma kutatói által az ollók méretének szentelt figyelemről fentebb már esett szó, ezért 

mindenképpen szükséges a tárgyalt leletcsoport, értékelhető adatokkal rendelkező példányait 

ebből a szempontból megvizsgálni. Elsősorban a teljes hosszúság, illetve a penge hosszúsága 

és szélessége tarthat érdeklődésre számot, emellett a tömeg értéke is sokat elmond a tárgyról. 

A szóban forgó ollók túlnyomó többsége 15-30 cm közötti hosszúsággal rendelkezik, illetve a 

penge szélessége leggyakrabban 2-3 cm közötti tartományban váltakozik (96. ábra). A 30 cm-

nél nagyobb hosszúságot csak néhány olló esetében regisztrálhatjuk, amelyek között ott van a 

Nemevásmos-Balácapusztáról (OL 18) és Balatonaligáról (OL 53-54) származó, két textilvágó 

példány. Mérete és kialakítása alapján egy pécsi (OL 48) és két-két Keszthely-fenékpusztai (OL 

55, 89), illetve dunaújvárosi (OL 16, 90) darab esetében hasonló funkciót feltételezhetünk. A 

rábapordányi depóleletből származó két ollótöredék feltehetőleg ugyanahhoz a nagyméretű 
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96. ábra: Az ollók eloszlása a penge szélessége és a hosszúság alapján. 

95. ábra: Az ollók eloszlása a tömeg és a hosszúság alapján. 
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példányhoz tartozott (OL 59-60). A tömeget a teljes darabok esetében lehet megvizsgálni, ami 

csak kevés esetben áll rendelkezésre (95. ábra). Az átlagos méretű példányoknál a tömeg 30-70 

g közötti sávban szóródik. A 15 cm alatti ollók ennél könnyebbek voltak, míg a 30 cm-hez 

közeli hosszúság 200-300 g-os tömeggel is együttjárhat. 
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2.5. A bőrmegmunkálás során használt szerszámok 

2.5.1. Bőrvágó kések 

 A különféle állatbőrök feldolgozásának 

legfontosabb eszközei a kések, amelyeknek számos, erre 

a célra specializált változata ismert a római korból. A latin 

nyelvű forrásokban a scalprum vagy a culter crepidarius 

kifejezésekkel jelölték meg ezeket a szerszámokat.533 Az 

egykorú ábrázolásokon elsősorban a félhold alakú 

pengével ellátott kések láthatóak. Ez a típus figyelhető 

meg egy varga Bourges-ból előkerült sírkövén elhelyezett 

reliefen (97. ábra).534 A bőrmegmunkáláshoz kapcsolódó 

további ábrázolások számos példája ismert a Római 

Birodalom területéről.535 

A bőrvágó kések alapvetően egy pengéből és a 

hozzá kapcsolódó nyélből állnak. W. Gaitzsch a penge 

formája alapján különböztette meg a főbb típusokat (98. 

ábra).536  

 A római kori Pannonia területéről eddig nem került elő 

egyetlen biztosan meghatározható példánya sem. A mezőgazdasági 

eszközök között bemutatásra kerülő ösztökék némelyikéről 

felmerülhet ez a funkció, de azonosításuk teljesen bizonytalan 

(például: OS 7). Bononius Vitalis Brigetióból napvilágot látott 

sírkövén, számos cipészeszközzel együtt ábrázolták ezt a 

szerszámtípust, már csak ezért sincs okunk feltételezni (99. 

ábra),537 hogy ne lett volna használatos a tárgyalt korszakban. 

Minden bizonnyal a kutatás hiányosságai, a meglévő leletek téves 

meghatározása szerepet játszik a helyzet kialakulásában. 

                                                           
533 GAITZSCH 1980, 120sk. 
534 DUVAUCHELLE 2005, 79sk, Fig. 48. 
535 GAITZSCH 1980, 121sk; ZIMMER 1982, 132skk, Nr. 48-55. 
536 GAITZSCH 1980, 122skk, Abb. 13. 
537 RIU 539; CIL III 11024; NAGY 1922, 52skk, 13. ábra; BARKÓCZI 1951, 47, Kat. 26, II. tábla 3. 

97. ábra: Bőrvágó kés ábrázolása egy 

sírkövön Bourges-ból (DUVAUCHELLE 2005 
nyomán). 

98. ábra: Bőrvágó kések típusai 

(Gaitzsch 1980 nyomán). 
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Ugyanakkor néhány bizonytalan kés esetében esetleg feltételezhető a bőrvágóként 

történt alkalmazás (VY 79-83). A lelőkörülmények az említett szerszámok többségénél nem 

igazolják egyértelműen a római korra történő keltezést. A wartmannstetteni első lelet számos 

ilyen korú szerszámot tartalmazott, a szántásból összegyűjtött depó tárgyai között egy 

derékszögben hajlított szárú, félhold alakú pengével ellátott kés került elő (VY 79). Hasonló 

alakú pengével, de zárt köpűvel látták el az egyik Carnuntum polgárvárosának területén 

napvilágot látott példányt (VY 80). Egy Budapest-Vizivárosból és egy Külsővatról származó 

szórvány késnél ívelt, külső oldalán élezett penge figyelhető meg. Előbbi nyéltüskés, korábban 

szőlőmetsző késként határozták meg,538 de ez bizonyosan téves (VY 81),539 míg utóbbi kerek, 

köpűs kialakítással rendelkezik (VY 83). A gödrekeresztúri temető 4. sírjának mellékleteként 

került elő egy szimmetrikus átmetszetű késpenge, amelynek felső sarkaihoz rövid nyúlványok 

csatlakoznak (VY 82). Ezt a formát több esetben vonókésként, ennek megfelelően fafaragó 

eszközként határozták meg,540 de ez a kialakítás teljesen alkalmatlan ilyen jellegű használatra. 

Inkább függőlegesen tartva, és lefelé nyomva vághattak vele, ami alapján esetleg bőrvágó 

eszköz is lehetett. W. M. Manning hasonló szerszámokat – újkori analógiák – alapján a 

bőrcserzés eszközeként értelmezett.541  

                                                           
538 KECSKÉS/PETŐ 1974, 154. 
539 MÜLLER 1982, 18, 82. jegyzet. 
540 JACOBI 1974, 50; PIETSCH 1983, 73, Taf. 26, Nr. 561-562; MÖLDERS 2010, 60sk, Nr. 101. 
541 MANNING 1985, 39, Pl. 15, E1-2. 

99. ábra: Bononius Vitalis sírkövének részlete Brigetióból (Barkóczi 1951 nyomán). 
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2.5.2. Árak és lyukasztók (AR 1-77, 7-9. tábla; LY 1-43, 120-121. tábla) 

 A bőrmegmunkálás további eszközei közé tartoznak a különféle árak és lyukasztók. A 

tárgycsoport értelmezését nehezíti, hogy magyarul az ár kifejezést nem következetesen 

használják. Sokszor jobb híján minden kihegyesedő vasszerszám árként szerepel, de valójában 

a négyszögletes átmetszetű, nyéltüskés darabokat tekinthetjük annak (AR 1-77). Az áraknak fa 

vagy csont nyelük volt, és puszta kézzel nyomták át az anyagon, míg a lyukasztók között 

találhatóak olyan példányok, amelyre kalapáccsal ráütve fejtették ki a kívánt erőhatást. W. H. 

Manning készített az árakra vonatkozó formai felosztást, amelyben a fenti két változat egyaránt 

megtalálható (100. ábra).542 A szerszámok meghatározását tovább nehezíti, hogy ezek a 

példányok fa, vagy fémmegmunkálás területén alkalmazott darabokkal könnyen 

összetéveszthetőek. A bőr lyukasztására szolgáló eszközök közé tartozik egy harmadik 

szerszámtípus is, amelynél a tömör fejhez félcső vagy teljesen zárt átmetszetű penge 

csatlakozik.543 Ezekre a szerszámokra vonatkozóan az antik írott és képi források nem 

nyújtanak értékelhető információkat. Jó példa erre, a kések kapcsán említett, Brigetióból 

származó sírkő, amelyen feltehetőleg egy edényben elhelyezett árak láthatóak, de a relief 

mérete miatt ezek nem lettek részletesen 

kidolgozva (99. ábra). 

 Az ívelt átmetszetű pengével 

rendelkező lyukasztókat összesen 8 

példány képviseli Pannonia területéről 

(LY 1-8). A penge szélessége és 

hosszúsága eltérő lehet, de a fogó 

minden esetben tömör, négyszögletes 

átmetszetű, amelynek fejére kalapáccsal 

üthettek rá. A csőszerű pengének 

köszönhetően egységes és kívánt méretű 

kerek darabokat lehetett kivágni a 

bőrből, a hulladék anyag pedig 

fokozatosan a felső rész felé haladva 

hullott ki. Ez a kialakítás viszonylag 

gyors munkavégzést tett lehetővé. A 

                                                           
542 MANNING 1985, 39skk, Fig. 9. 
543 MANNING 1985, 41sk; DUVAUCHELLE 2005, 82sk, Fig. 50. 

100. ábra: A vasárak különböző típusai W. H. Manning felosztása 

alapján (DUVAUCHELLE 2005 nyomán). 



152 
 

Nagykanizsa-Inkey-kápolna mellett feltárt falusias településről származó példány pengéje 

keskeny, hosszúkás, félcső átmetszetű (LY 1). Keszthely-Fenékpusztáról egy hasonló lyukasztó 

került elő, amelynek hegye teljesen zárt, majd felfelé kiszélesedő részén újra nyitott (LY 3). 

Némelyik példány annyira töredékes, hogy a penge kialakítása pontosan nem állapítható meg 

(LY 6-7). Egy mannersdorfi második depóból (LY 8) és két Keszthely-fenékpusztai lyukasztó 

pengéje nyitottabb, felfelé erősebben kiszélesedik (LY 4-5). A hasonló szerszámokat 

esetenként homorú vésőnek544 vagy fúrónak határozták meg,545 ami mögött egyértelműen a 

működési elv azonos vonásai állnak. 

 A lyukasztók másik csoportját, azok az egyszerű, többnyire négyszögletes átmetszetű, 

kihegyesedő példányok alkotják, amelyek egyszerű kialakításuknál fogva a bőr mellett más 

anyagok megmunkálása kapcsán is számításba jöhetnek (LY 9-43). A rábapordányi 

depóleletből származó példányhoz (LY 9) hasonlóan számos lyukasztó kettős kónikus fogóval 

rendelkezik (LY 9-17), amelyeket elsősorban bőrművességgel szoktak kapcsolatba hozni.546 A 

fogó éleit többnyire lekerekítették, ezért azok inkább nyolcszög átmetszetűnek látszanak, 

közülük több példány Aquincumból, ismeretlen kontextusból látott napvilágot (LY 11-14). A 

fennmaradó példányok egyszerű kialakítású, négyszögletes átmetszetű, egyenletesen 

kihegyesedő darabok (LY 18-43). 

                                                           
544 PIETSCH 1983, 30, Taf. 8, Nr. 123-126. 
545 POLLAK 2006, 26. 
546 MANNING 1985, 39sk, Fig. 9, 3a; DUVAUCHELLE 2005, 84, Pl. 43, Nr. 235. 
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101. ábra: A vasárak és lyukasztók eloszlása az egyes lelőhelytípusok szerint. 
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 A fenti szerszámok jelentős része temetőkből, sírmellékletként került elő, ettől 

eltekintve a többi lelőhelytípusról nagyjából egyenlő eloszlásban láttak napvilágot (101. ábra). 

A sírokból származó lyukasztók főként késő római temetőkből, mint a Keszthely-dobogói (LY 

16, 29-31), szentlászlói (LY 40), zengővárkonyi (LY 42) vagy a somogyszili (LY 36-39) 

származik. Kivétel nélkül férfi vagy gyermek mellől kerültek elő és leggyakrabban a lábszár és 

a boka környékére helyezték (például: LY 25, 36, 39). A temetők mellett belső erődökből, 

falusias településekről és villagazdaságokból egyaránt ismertek a szóban forgó szerszámtípus 

példányai. 

 A lyukasztókat meghaladó mennyiségben kerültek elő mindkét végükön kihegyesedő, 

nyéltüskés, négyszögletes átmetszetű árak Pannonia területéről (AR 1-77). Igaz ez a szám nem 

feltétlenül pontos, bizonyos esetekben a publikációban közölt meghatározás jelenti az egyetlen 

támpontot, amely téves is lehet. Jó példa erre a kővágószőlősi villagazdaságból származó 10 

példány (AR 67-76). Az árak között elsősorban a méret, a hosszúság és a vastagság alapján 

lehet különbséget tenni (102. ábra). A hosszúság leggyakrabban 5-12 cm közé esik, amelyhez 

átlagosan 0,5-1,7 cm közötti vastagságok tartoznak. Néhány példány esetében a csontból 

készült nyél megmaradt, ami kis mértékben a méreteket is befolyásolja. Ilyen csontnyelű ár a 

Keszthely-dobogói (AR 33) és a győri temető (AR 51-52) egy-egy sírjából, Keszthely-

Fenékpusztáról (AR 41) és Drnovóból (AR 77) látott napvilágot. 

 A lyukasztókhoz hasonlóan az árak szintén gyakoriak a római kori temetkezések 

mellékletei között (101. ábra). A Keszthely-Dobogón feltárt temető 52. sírjában az elhunyt férfi 

jobb bokájánál lévő bőrzacskóban az ár (AR 35) és a lyukasztó (LY 30) együtt volt 
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102. ábra: A vasárak eloszlása a vastagság és a hosszúság alapján. 
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elhelyezve.547 A síron belül történő elhelyezést tekintve főként a láb környéke a jellemző (AR 

28-32, 34), de néhol a kar közelében volt megtalálható (AR 34, 36). A temetkezések mellett 

jelentős mennyiségben került elő falusias települések és villagazdaságok leletei között. A 

Balatonlelle-Kenderföldön feltárt telepről nyolc példány látott napvilágot (AR 43-50), amiben 

a lelőhely kiterjedt és alapos kutatása játszik szerepet. Feltehetőleg a hasonló jellegű települések 

környékén zajló állattartás másodlagosan a bőrfeldolgozás növekedésében is közrejátszott. 

  

                                                           
547 SÁGI 1981, 25sk. 
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2.6. A mezőgazdasági tevékenységek során használt szerszámok 

2.6.1. Ekevasak (EK 1-146, 40-53. tábla) 

 A szántás, ezen keresztül a mezőgazdaság egyik legfontosabb, változatos és összetett 

szerkezetű eszköze az eke, amelynek a szóban forgó térség természeti viszonyai mellett csak a 

vasból készült tartozékai (a római korban: ekevas, csoroszlya és ekehúzó lánc) maradnak fenn. 

A mezőgazdasági eszközök közül az egyik legjobban kutatott területnek számít.548 Az antik 

szerzők művei, bár bővelkednek a szántásra vonatkozó adatokban, amelyek alapján az eke 

részei, illetve az egyes tartozékok antik elnevezései azonosíthatóak voltak, mégis 

összességében számos bizonytalanságot hagytak maguk után.549 A vasból készült ekevasra – de 

esetenként az egész eke megnevezésére is – a vomer (-ris, m.) kifejezést alkalmazták a latin 

nyelvben, azonban az ekevasak formájára csak kevés adat volt leszűrhető. Ebből a szempontból 

Plinius leírása tartalmazza a legtöbb használható információt.550 

 Noha számos antik ábrázolás maradt fenn, amelyen ekét, leginkább magát a szántás 

folyamatát ábrázolták, azonban ezek használhatósága korlátozott. A legtöbb esetben ugyanis az 

ekevasat vagy az igavonó állatok, vagy maga a barázda takarja. Ezek közül az egyik legjobb 

állapotú a chercheli mozaik, amelynél két jeleneten, ökrökkel vont eke látható.551 A római kori 

ekékre vonatkozó képi források közé tartoznak még a bronz ekemodellek, mint a kölni, mainzi, 

sussexi, illetve Piercbridge-i példány.552 

Az alapvető eketípusok, mint a karcoló, túró vagy a fordító, másként ágy ekék különféle 

szerkezetűek lehettek, illetve bizonyos mértékben függtek a természeti környezettől. Mégis az 

eddigi megfigyelések arra utalnak, hogy nem volt szoros kapcsolat a termesztett növény és a 

földrajzi környezet, valamint az eke szerkezete között.553 Az ekék egyes részeinek tipológiai 

felosztását F. Šach végezte el, amely során az ekevasakon belül a felerősítés módja és a talajjal 

bezárt szög alapján 24 csoportot különített el.554 Ezek nem mindegyike jelentkezett a szóban 

forgó terület és korszak leletei között. A Magyarország területéről származó ekevasakat Balassa 

I. csoportosította,555 az általa felállított rendszert később Müller R. korrigálta,556 és ez utóbbi 

                                                           
548 A kutatástörténethez lásd: BALASSA 1973, 26skk; MÜLLER 1982, 416sk. 
549 WHITE 1967, 123skk. 
550 Plinius, Nat. Hist. 18. 171-172. 
551 WHITE 1970,  
552 MANNING 1971; BALASSA 1973, 92skk, 30. ábra. 
553 MÜLLER 1982, 416sk. 
554 ŠACH 1968, 20skk, Pl. 3. 
555 BALASSA 1973, 75skk. 
556 MÜLLER 1982, 417skk, 2. kép. R. Pohanka az ausztriai leletek feldolgozása kapcsán hasonló felosztást 

alkalmazott a római ekevasakra: POHANKA 1986, 16skk, Abb. 1. 
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azóta nem szorult lényeges átalakításra. Ennek megfelelően beszélhetünk hosszú, szárnyas 

köpűs (1), köpűs nyelű (2), nyeles (3), lapát alakú (4) és aszimmetrikus ekevasakról (5) a 

Kárpát-medencében, de a római korban nem mindegyik volt használatban. 

 A szárnyas köpűs ekevasak (1) a keltákkal terjedtek el Európában, a legtöbb jelentős 

késő vaskori lelőhelyen megtalálható ez a típus.557 Jellemzője, hogy a hosszúságához képest 

igen keskeny, váll nélküli, némelyik kettős köpűs kialakítású. Ez a forma nemcsak ekevasakra, 

de kapákra is jellemző, amely gyakran téves azonosításokhoz vezetett. G. Jacobi összesen négy 

formai csoportot különböztetett meg.558 A mai Magyarország területén is megjelent a késő 

vaskor folyamán,559 de a jelek szerint a római kort már nem érte meg.560 Az egyetlen – erősen 

töredékes – példány, amelynél Müller R. a római kori keltezést lehetségesnek tartotta, egy római 

villagazdaság bolygatása során került elő Mencshelyről (EK 142).561 Az általam végzett kutatás 

során sem látott napvilágot olyan lelet, amely a római kori továbbélést igazolná. Természetesen 

elképzelhető, hogy a bennszülött lakosság településein a római hódítást követően egy ideig még 

megtalálható volt, de a modernebb példányok hamar háttérbe szoríthatták ezt a típust. 

 A köpűs nyelű ekevasakra (2)562 formai szempontból egy keskeny, hosszúkás, 

négyszögletes, de felső oldalán nyitott köpű jellemző. Az ekevas válla egyenes, csapott, vagy 

lekerekített, míg pengéje kihegyesedő vagy lekerekített, levél alakú lehetett. Fanyélre erősítve, 

a föld felszínével hegyesszöget bezárva lehetett az ekére felszerelve. Noha szóltak érvek 

vaskori eredete mellett,563 a Szobról származó darabra (EK 27) több esetben hivatkoztak 

vaskoriként, nem ekevasként, hanem ásóként értelmezve azt.564 A részletes kutatás alapján 

azonban úgy tűnik, hogy használatával főként a római kor első felében, szórványosan a késő 

antikvitásban kell számolnunk. A Kárpát-medencétől nyugatra a római kort követően még 

megtalálható volt, teljesen zárt köpűvel ellátott változatai szórványosan a középkorban is 

használatban voltak.565 

                                                           
557 JACOBI 1974, 67skk, Taf. 27, 470-478; JACOBI 1977, 24, Taf. 18, 1-7. 
558 JACOBI 1974, 67, Abb. 27, 4. 
559 BALASSA 1973, 78skk, 21-23. ábra. 
560 BALASSA 1973, 84. Az általa hivatkozott római kori leletekről bebizonyosodott, hogy nem ekevasak voltak: 

MÜLLER 1982, 420. 
561 MÜLLER 1982, 420. 
562 MÜLLER 1982, 421sk. 
563 ŠACH 1961, 50skk. 
564 HUNYADY 1944, LIII. tábla 20; SZABÓ 1971, 7. kép 2. 
565 MÜLLER 1982, 421sk. 
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Az újabb anyaggyűjtés eredményeképpen összes 45 példány ismert ebből a típusból 

Pannonia területéről, ami valamivel kevesebb, mint egyharmada az ekevasak teljes 

mennyiségének (EK 4-49).566 A köpű lényegében mindegyik esetben négyszögletes, felső 

oldalán nyitott, egyenletes szélességű; a felerősítést szolgáló szegecsre mindössze két esetben 

utalt a falán lévő lyuk (EK 28, 38). Említést érdemel egy bizonytalan példány, amelynek köpűje 

talán zárt lehetett (EK 35). László J. mutatta be a szórványként előkerült leletet, és maga is utalt 

a tárgyat érintő bizonytalanságokra.567 A tárgyak töredékes, korrodált állapota sok esetben 

lehetetlenné tette a váll pontos kialakításának meghatározását, a csapott, illetve lekerekített 

vállú példányok szétválasztását. A típus ekevasainak jelentős része kisebb-nagyobb mértékben 

csapott vállú (EK 19-49), de a lekerekített változatok aránya sem elhanyagolható (EK 4-18). A 

penge formája mindkét esetben lehetett lekerekített, vagy kihegyesedő, azonban ez feltehetőleg 

a kopottság mértékétől, illetve a használati idő hosszúságától, mintsem a készítéskor is meglévő 

                                                           
566 A Suhopoljéból előkerült példányt (EK 48) csak kérdésesen sorolhatjuk ide, mivel a J. Henning által köpűs 

nyelűként történő besorolással szemben, az eredeti publikáció ábráján egy nyeles ekevas látható (NIEDERLE 1953, 

336, Abb. 66). A tényleges példányok számát tovább csökkentheti, hogy a különböző publikációknak 

köszönhetően Carnuntumból ismert darabok között az azonosítás nehézségei miatt lehet átfedés. Ugyanaz a 

példány esetleg akaratlanul is kétszer szerepel. Müller R. összesen 37 példányt mutatott be, amelyekhez képest – 

a fentiek ellenére is –némileg növekedett az ismert darabok mennyisége. 
567 LÁSZLÓ 2009, 8sk. A tárgy feltehetőleg egy római lelőhelyről került a múzeumba. Párhuzamként az MRT 2. 

kötetében szereplő balatonvilágosi példányra hivatkozott (23. jegyzet). Ez a lelet ugyanakkor valójában egy ásó, 

amely Balatonaliga-Romlás lelőhelyről származik. A lelőhely, megnevezése és a publikációkban történt hibás 

közlései miatt már számos tévedés okozója volt. Erről lásd: MÜLLER 1994, 177skk. Ahogy erre László J. is 

rámutatott a szákszendi darab nem lehetett ásó, de akárhogy is a zárt köpű kizárja a római keltezést. A tatabányai 

múzeum költözése miatt sajnos nem volt lehetőségem a tárgyat megvizsgálni. A publikációban közölt kép alapján 

a restaurálás még nem történt meg. Lehetséges, hogy valójában egy teljesen átlagos, nyitott köpűs példány rejtőzik 

a rozsda alatt. Ennek kiderítése azonban a jövő feladata. 
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különbségből fakadt. Ugyanez lehet a magyarázata a penge hosszúságában, és ezáltal a köpű és 

a penge egymáshoz viszonyított arányaiban megmutatkozó változatosságnak. Balassa I. a 

tárgyalt terület déli részére a teljes hosszúság egyharmadánál nagyobb, míg a provincia északi 

részére az ekkora vagy ennél kisebb méretű köpűvel rendelkező változatot tartotta jellemzőnek. 

Emellett a köpűs nyelű ekevasak kiemelt jelentőségével számolt Pannonia Superior esetében.568 

Ugyanakkor Müller R. mindkét elméletet hitelt érdemlően cáfolta.569 A jelenleg rendelkezésre 

álló adatok alapján egyenletesen oszlanak el Pannonia területén (109. ábra). 

 A köpűs nyelű ekevasak lelőhely típusok szerinti megoszlása meglehetősen 

kiegyenlítetlen képet mutat (103. ábra). Az ismert példányok több, mint 70% (32 darab) 

esetében egyáltalán nem lehetett a lelőhely típusát meghatározni. Ezek közül néhány ekevasról 

feltételezhetjük, hogy római kontextusból származott (EK 6, 8, 14, 48), de a többi esetben 

egyedül a forma alapján volt megoldható a korszakba sorolás. A fennmaradó ekevasak esetében 

figyelemre méltó, hogy sem késő római depóleletekből, sem villagazdaságokból nincs egyetlen 

egy példány sem, miközben mind a carnuntumi (EK 44-47), mind az aquincumi legiótábor (EK 

13) leletei között megtalálható volt. A katonai táborokban, vagy azok közelében előkerült köpűs 

nyelű ekevasak viszonylag nagy, míg a falusias településeken elenyészően kis arányából arra 

következtethetünk, hogy római foglalás és áttételesen a római hadsereg fontos szerepet játszott 

                                                           
568 BALASSA 1973, 98. 
569 MÜLLER 1982, 421. 
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az elterjedésében. Az egyetlen példány, amely biztosan a késő római korszakhoz sorolható 

Keszthely-Fenékpusztáról került elő (EK 5). A rábapordányi depóleletnek három köpűs nyelű 

ekevas, mellett több lapát alakú példány (EK 54, 127-128, 137), és öt darab rövid, keresztben 

lapított, kiszélesedő nyelű csoroszlya (CS 1-5) is a részét képezte. Ez összességében mindkét 

szerszámtípus és általában az említett depólelet római korszakon belüli korai keltezését 

erősítette meg. A két ekevas típus együttes elrejtése arra utal, hogy egymással párhuzamosan 

használták őket, akár egyazon villagazdaság felszereléseihez is tartozhattak. A köpűs nyelű 

ekevasak és ekehúzó láncok azonos lelőhelyről igen, de ténylegesen együtt, azonos 

kontextusból eddig nem ismertek, ami arra enged következtetni, hogy a taligás ekéken ezeket a 

darabokat már nem használták. 

 A méretek kapcsán a fentiekben már esett szó a köpű és az ekevas teljes hosszúságának 

arányából levonható következtetések bizonytalanságáról. Ezt a helyzetet jól illusztrálja a 104. 

ábra, amelyen jól látható, hogy az esetek túlnyomó részében a köpű meghaladta a teljes 

hosszúság harmadát. Néhány szélsőértéktől eltekintve, a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, 

hogy az egyes köpűs nyelű ekevasakhoz 500-700 g közötti vasat használhattak fel (105. ábra). 

A tárgyak készítésére vonatkozóan megfigyelhető volt, hogy túlnyomó részt egyetlen darabból 

kovácsolták azokat. A köpűt a penge végének megnyújtásával és a két oldalsó fal üllőbetét vagy 

más forma segítségével történt behajlításával alakították ki. Ez alól csak néhány példány 

kivétel, amelyeken a pengét vagy már eredetileg is külön kovácsolták hozzá a köpűhöz, vagy 

az erős kopás miatt egy újabb réteg rákalapálásával javították azt (EK 4, 9, 16, 23, 30). A 

rábapordányi lelet három köpűs nyelű ekevasa közül kettőt biztosan javítottak (EK 4, 16), ami 

alapján a tárgyak hosszabb perióduson keresztül történő használatára gondolhatunk. A penge 
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középső része vastagabb, általában enyhén kidomborodik, de markánsan kiugró ormót csak 

néhány esetben láthatunk (EK 7, 11, 18, 36-37). 

 A nyeles ekevasakat (3) csak néhány példány képviselte Pannonia római kori 

mezőgazdasági eszközei között (EK 1-3). Müller R. már mindhárom példányt bemutatta,570 

újabb lelet az elvégzett kutatás során nem került elő. Ez a típus minden bizonnyal szintén a késő 

vaskorra vezethető vissza, de – mint látható – Pannonia esetében szerepe csekély lehetett. Az 

egyik példány Aquincum polgárvárosának területéről került elő, de pontos kontextusa 

bizonytalan (EK 1). Nyele hosszú, a csapott vállú, keskeny és kihegyesedő pengét külön 

darabból készítették. Ezen kívül egy Tácról származó, az előzőnél lényegesen vastagabb szárú, 

kopott, lekerekített pengével rendelkező példány esetében számolhatunk római keltezéssel (EK 

3). Az MNM római gyűjteményében egy fentieknél szélesebb, vékonyabb pengéjű példány 

található, amely ismeretlen lelőhelyről származik (EK 2). A nyél penge előtti szakaszán 

bevágott fenyőág minta figyelhető meg rajta, ami a római korra történő keltezést erősíti. 

 A Pannonia provincia területén talált ekevasak legjelentősebb csoportját a lapát alakú 

típus (4) alkotta, amelynek 92 példányát tartalmazza katalógus (EK 50-139, 144-145). Emellett 

néhány töredéket (EK 140-142), illetve egy – a hiányos irodalmi adatok miatt – kétséges 

meghatározású példányt kell megemlíteni (EK 146). A típus felosztására a penge kialakításának 

függvényében volt lehetőség,571 de az esetek jelentős részében ennek meghatározása nem volt 

egyszerű feladat.572 

 Egyértelműen elkülöníthetőek voltak az úgynevezett háromszög alakú pengével 

rendelkező példányok. Ez az altípus a késő vaskor folyamán, a szárnyas köpűs ekevasak 

kiszélesítésével jött létre. Jellemzője, hogy a penge váll nélküli, így a köpű szélesebb, mint 

maga a penge.573 A római korból számos, elsősorban kopottságuk okán váll nélküli vagy 

egészen rövid vállal rendelkező ekevasat ismerünk (EK 50-64). Pontos meghatározásuk 

nehézkes, mivel az eredeti forma bizonytalan. A köpű egyenletes szélességű, vagy egészen kis 

mértékben keskenyedik a penge irányában; a kopottság miatt gyakran a teljes hosszúság felét 

is eléri. Két ekevas esetében, amelyek a Dunaföldvár-Alsórévnél talált depólelet részeként 

kerültek elő, a köpű aránytalanul hosszú, a köpűlapátok ívesen, erősebben behajlítottak (EK 62-

63). Ugyanebből a leletből két hasonló köpűvel, de csapott vállal, kihegyesedő pengével 

rendelkező ekevas származott (EK 65-66). A penge javítása, utólagos kiegészítése több példány 

                                                           
570 MÜLLER 1982, 423. 
571 ŠACH 1961, 55skk. 
572 MÜLLER 1982, 426. 
573 MÜLLER 1982, 426; MÜLLER 2012, 170. 
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esetében egyértelműen megfigyelhető volt. Az erős elhasználtság, sérülések és javítások miatt 

a penge eredeti formáját nehéz meghatározni; mai állapotukban túlnyomó részben 

lekerekítettek. Néhány esetben a penge enyhén aszimmetrikus kopását lehetett megfigyelni, 

ami arra utal, hogy az ekevasat ferdén szerelték fel az eketalpra. A vindornyafoki példányon az 

ekevas jobb oldalra dőlhetett, emiatt mind a penge, mind a jobb oldali köpűszárny kopottabb, 

vékonyabb (EK 50). Ez a barázdaszántást bizonyító jelenség számos ekevas esetében 

megfigyelhető. Többnyire a jobb oldalra lehettek megdöntve (EK 52, 54, 56, 58, 60), de akadt 

példa balra döntött példányra is (EK 53). Az utólagosan rákalapált réteg legjobban a 

vindornyafoki (EK 50), a mannersdorfi (EK 57) és egy balácai darabon (EK 59) volt 

azonosítható. A római depóleletből (EK 50), illetve villagazdaságokból (EK 55, 58-59), 

városokból (EK 53) és belső erődből (EK 51-52) egyaránt ismerjük példányait. Azonban 

elgondolkodtató az a tendencia, hogy a tárgyalt provincia déli részéről alig került elő hasonló 

változat. 

 A lapát alakú ekevasak túlnyomó többsége vállas kivitelben készült (EK 65-139, 144-

145). Bár a forma kialakulására szintén a késő vaskor folyamán került sor, a Kárpát-

medencében csak a római hódítást követően jelent meg.574 Ezek az ekevasak a köpű 

hosszúságának, a pengéhez viszonyított arányának, a váll kialakításának és a penge formájának 

függvényében, illetve méretüket tekintve igen változatosak lehettek. A használat módja 

szempontjából azonban a legfontosabb jellemző az aszimmetrikus elhelyezésre, illetve 

használatra utaló kopottság. Ez egyaránt megfigyelhető volt a köpűszárnyakon, a vállon, illetve 

a penge oldalán. Sokszor csak egészen kis mértékben jelentkezett, máskor viszont erős 

aszimmetrikusságot lehetett megfigyelni. Ez elsősorban az ekevas használatai idejétől és a 

javításoktól függött. A jelenség egyértelműen az ágyekék használatával állt kapcsolatban. 

Müller R. részletesen foglalkozott a kérdéssel. Ezzel a szántási móddal a föld az egyik oldalra 

volt fordítható, az ekevasnak pedig a barázdafallal érintkező oldala jobban kopott. Tehát a bal 

oldalukon kopott példányok jobbra forgatták ki a földet és fordítva.575 Az eketalpra ezeket az 

ekevasakat általában vízszintesen, valamelyik irányba megdöntve szerelték fel. A tárgyak 

vizsgálata során – a bizonytalan vagy nem meghatározható eseteket nem számítva – azt 

tapasztaltam, hogy közel azonos arányban jelentkeznek teljesen szimmetrikus (31 darab), bal 

(20 darab) vagy jobb (23 darab) oldalukon kopottabb darabok. A korábbiakhoz képest ez 

kiegyensúlyozottabb megoszlást jelent.576 

                                                           
574 JACOBI 1974, 68, Abb. 21, 1; MÜLLER 1982, 426sk, 75-79. jegyzet. 
575 ŠACH 1961, 104; MÜLLER 1982, 428. 
576 MÜLLER 1982, 428. A bal oldalukon kopott darabok magasabb arányával számolt, ugyanakkor már ekkor  
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Néhány példánynál biztosan számolhatunk azzal, hogy nem csak a használatból 

kifolyólag, hanem már a készítéskor tudatosan aszimmetrikusra alakították őket. Ezek az 

ekevasak szinte kivétel nélkül baloldalra döntöttek voltak (EK 94-95, 98-99, 110-111), egyedül 

egy Aquincum területéről származó példány tért el ettől (EK 122). Mindegyik szórványleletként 

került elő, ezért csak feltételezhetjük, hogy már a római korban készítettek aszimmetrikusságra 

hajló ekevasakat a Dunántúlon.577 

A lapát alakú ekevasak legnagyobb hányada (33 darab) szórványként került elő, de az 

ismert római kori lelőhelyekről származó példányok többsége sem modern ásatás keretében 

került napvilágra. A tárgyak keltezésére ezért legtöbbször csak tág határok között volt 

lehetőség, általában már az is eredményként könyvelhető el, ha a római korhoz lehetett az adott 

példányt kapcsolni (106. ábra). Nem okozott túlságosan nagy meglepetést, hogy a 

depóleletekből, villagazdaságokból és falusias településekről előkerült ekevasak, közel azonos 

eloszlásban alkották az ismert kontextusból származó leletek többségét.578 Ha a Keszthely-

Fenékpusztáról ismert daraboktól eltekintünk, akkor mindössze egyetlen lapát alakú ekevas 

került elő katonai létesítményből (EK 56). A táci leleteket figyelmen kívül hagyva városias 

településről csak három példányt említhetünk (EK 53, 88-89). Fenékpuszta a lapát alakú 

ekevasak legjelentősebb lelőhelye Pannonia területén, ebben kétség kívül a lelőhely intenzív 

kutatottsága is közrejátszott, de központi szerepe ennek ellenére is megfigyelhető volt (109. 

                                                           
577 MÜLLER 1982, 427. Ezeknek az ekevasaknak még a baloldalon is van válla, ezért nem sorolhatóak a fentebb 

megnevezett, teljesen aszimmetrikus típushoz (5). 
578 A depóleletek egy részéről pedig biztosan tudható, vagy igen jó eséllyel feltételezhető, hogy villagazdaság 

(például: Nemesvámos-Baláca, Gyulafirátót-Pogánytelek), illetve falusias település területén (például: Schandorf, 

Mannersdorf, Vindornyafok) kerültek elrejtésre. 
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106. ábra: A lapát alakú ekevasak eloszlása az egyes lelőhelytípusok szerint. 
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ábra). A belső erődhöz köthető ekevasak egyikénél sem állt rendelkezésre pontos 

lelőkörülmény, ezért csak tág keretek között, a Kr. u. 4-5. századra keltezhetjük azokat. 

A keltezésre vonatkozó adatok a fentebb leírtakból következően sokszor csak 

bizonytalanul voltak megadhatóak. Ugyanakkor néhány esetben közelebbi intervallumot 

lehetett meghatározni. A római uralom első két évszázadához köthető a Szakály-Réti-földek 

lelőhelyen feltárt telepről előkerült példány (EK 119). Feltehetőleg hasonló bennszülött 

településen rejthették el a balatonalmádi (EK 85) és a schandorfi (EK 130) depóleletek 

ekevasait. Utóbbi lelet jelentőségét növeli, hogy a taligás ágyekének mindhárom fontos 

alkatrészét, az ekevas mellett a csoroszlyát (CS 13) és az ekehúzó láncot (EKH 26) is 

tartalmazta.579 A Nemesvámos-balácapusztai villagazdaság területén két vaseszköz-lelet látott 

napvilágot. A 20. század eleji feltárások során Rhé Gy. a 31. helyiség alatti fűtőcsatornában 

elrejtett vastárgyakra bukkant.580 Ezeket a helyiség Kr. u. 2-3. századra tehető mozaik padlója 

terminus ante quem keltezte.581 Ehhez a lelethez három ekevas tartozott (EK 74, 80, 96). Egy 

további példány pedig az 1999-ben Kr. u. 2-3. századi kerámiával keltezett réteg feltárása során 

látott napvilágot (EK 121).582 Ugyanebben az évben nem messze az előbbitől, egymástól 

függetlenül egy további ekevas (EK 123), illetve egy ekehúzó lánc is előkerült (EKH 50). A 

pogánytelki villagazdaság közvetlen szomszédságából származó depólelet az aszimmetrikusan 

kopott, lapát alakú ekevas (EK 132) mellett, egy csoroszlyát (CS 18) és három ekehúzó láncot 

foglalt magában (EKH 13-14, 48).583 A legtöbb ekevasat, illetve ekealkatrészt azonban a – 

nemrégiben közétett – rábapordányi leletben találjuk.584 Ebben öt darab lapát alakú ekevas (EK 

54, 112, 127-128, 137) mellett öt darab korai típusba sorolható csoroszlya (CS 1-5) és további 

három darab köpűs nyelű ekevas (EK 4, 16, 23) szerepelt. Noha az előkerülés körülményei 

pontosan nem voltak tisztázhatóak, és a szerszámokkal együtt néhány középkori vastárgy is a 

múzeum birtokába jutott, mégis nagyon valószínű, hogy a római leletek egyazon együttes részét 

képezték.585 A lapát alakú ekevasak között egyaránt találunk teljesen lekopott vállú (EK 54), 

jobb (EK 127-128, 137) és bal oldalán (EK 111) aszimmetrikus szerkezetű példányokat, ami a 

kétféle szántási mód párhuzamosan történő alkalmazását bizonyítja (109. ábra). A rábapordányi 

                                                           
579 Ez több más depóleletről elmondható. Ezekről részletesebben lásd az ekehúzó láncoknál. 
580 RHÉ 1912, 76skk, 12. ábra. 
581 B. THOMAS 1964, 82skk. 
582 A lelet megtalálási körülményei bizonytalanok, mivel a munkások a megtaláláskor azonnal elmozdították a 

tárgyakat, amelyek eredeti pozícióját nem lehetett rekonstruálni: PALÁGYI 2000, 21. 
583 PALÁGYI 2000, 21sk, 2. ábra. 
584 LÁSZLÓ 2007, 54, 1-4. tábla. 
585 LÁSZLÓ 2007, 56. 
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ekevasak egy részének sajátossága, hogy alsó oldalukon az eketalp erős benyomódásának 

nyoma jelentkezett, amely a felső oldal erős kidomborodásával járt együtt (EK 112, 127-128). 

 A lapát alakú ekevasak méretezésére nézve a következő megfigyeléseket tehetjük. A 

legtöbb példány 20-25 cm körüli hosszúsággal rendelkezett, 3000 g-nál több vasat csak 

kivételes esetekben használtak fel egy-egy példány kovácsolása során, de még inkább a 2000 g 

alatti értékek voltak jellemzőek (107. ábra). Ebből a szempontból két drnovói ekevas 

emelkedett ki, amelyekhez egyenként több, mint 7000 g-ra volt szükség (EK 88-89). Ezzel 

párhuzamosan az átlagos 20-25 cm-es hosszúsághoz 10-20 cm közötti vállszélesség párosult 

(108. ábra). Ezek az értékek elsősorban más korszakokkal – így főleg a népvándorláskoriakkal 

– való összevetésben lennének igazán érdekesek, de ehhez a megfelelő mennyiségű 

összehasonlító adat még hiányzik. 
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107. ábra: A lapát alakú ekevasak megoszlása a tömeg és a hosszúság alapján. 

108. ábra: A lapát alakú ekevasak eloszlása a váll szélessége és a hosszúság alapján. 
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2.6.2. Csoroszlyák (CS 1-38, 29-33. tábla) 

 A csoroszlya az a gerendelyhez rögzített alkatrész, amely az ekevas előtt felhasítja a 

talajt. A késővaskor folyamán, az Alpok keleti zónájában alakult ki.586 Latin megnevezését – 

culter (tri, m), amely egyúttal kést és bicskát is jelent – idősebb Plinius örökítette ránk,587 de az 

nem egyértelmű, hogy önálló, hasogató ekeként, vagy ekealkatrészként gondolt rá.588 A római 

kori ábrázolásokon nem azonosítható, a fennmaradt ekemodellek közül feltehetőleg a 

Piercebridge-i példányon eredetileg lehetett csoroszlya, csak később leesett róla.589 A 

                                                           
586 JACOBI 1974, 68, 297. jegyzet; FRIES 1995, 65; GABROVEC 1955, 30. 
587 Plinius, Nat. Hist. 18. 171-172. „vomerum plura genera: culter vocatur inflexus praedensam priusquam 

proscindatur terram secans” 
588 WHITE 1967, 132sk; BALASSA 1973, 133. 
589 MANNING 1971, 133. 

109. ábra: A vasból készült ekealkatrészek eloszlása Pannoniában. 
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szilágysomlyói kincs láncának egyik függője pedig egy rövid példányt ábrázol.590 K. D. White 

szerint a mediterrán térség viszonyai között nem volt indokolt a használata, arra inkább a Római 

Birodalom északi provinciáira jellemző kötött talajok esetében lehetett szükség.591 Britannia 

területén általánosan elterjedt kellett legyen, az alapos kutatásnak köszönhetően számos 

példányát ismerjük erről a területről,592 illetve egyaránt megtalálható Noricumban593 és 

Germaniában.594 A közelmúltban egy Gallia Belgica és Germania Superior területére vonatkozó 

gyűjtés 37 példánnyal gazdagította ismereteinket.595 Müller R. összesen 31 darab késő vaskorra 

és római korra keltezhető példányt mutatott be a Kárpát-medence területéről.596 

Formailag egy hosszú szárból és a hozzá kapcsolódó pengéből áll, ezek közül keltezési 

szempontból a szár keresztmetszetének van jelentősége. A római kori csoroszlyákra a négyzet, 

vagy az enyhén téglalap alakú forma volt jellemző.597 Balassa I. három fő funkciót 

különböztetett meg, ezek szerint használhatták önállóan, hasogató eke részeként (resalo, riss); 

túróekén, amelynél előre felhasítva az ekevas munkáját könnyítette meg és végezetül ágyekén, 

ahol az egyik oldalra állítva hasította fel a földet, amelyet a vízszintesen álló ekevas megemelt, 

a kormánydeszka pedig átfordított.598 A három funkció között lényeges formai eltérés nincs, 

legfeljebb a hasogatókról állapítható meg, hogy hosszabbak lehettek az átlagosnál, de – amint 

látni fogjuk – erre sem lehet általánosan érvényes értéket meghatározni. J. Henning a Kr. u. 1. 

évezredre keltezhető, a dél-európai területről származó csoroszlyákat a penge hosszúsága és a 

penge hossztengellyel bezárt szöge alapján osztotta három csoportra, amelyeket egyes régészeti 

koroknak is megfeleltetett.599 Az általa késő rómainak tekintett példányokra a 40-55 cm-es 

hosszúság és a 20-40 fok között megtört penge volt a jellemző. Már maga a szerző is utalt rá, 

hogy az egyes csoportok között van átfedés, így ezen adatok alapján csak a főbb irányvonalak 

vázolhatóak fel. Az osztályozás egy másik lehetősége a csoroszlya felső vonalának a formája, 

ide értve a penge fokát, amelyben a penge íveltsége is szerepet kaphat.600 

A legkorábbi csoroszlyák kialakítására jellemző, hogy a pengére merőlegesen lapított, 

enyhén kiszélesedő és lefelé ívelt végződésük volt. Ez a típus a római kor első felében is 

                                                           
590 KISS/BERNHARD-WALCHER 1999, 46skk, Kat. 16. 
591 WHITE 1967, 133. 
592 MANNING 1964, 62skk; REES 1979, 59skk, 287-293; MANNING 1985, 44, F6-7. 
593 POHANKA 1986, 40skk, Nr. 29-32. 
594 Például: PIETSCH 1983, Kat. 531, Taf. 35, 1; HENNING 1985, 574, Kat. 21-22, Abb. 1, 4-5; HANEMANN 2012, 

133, Taf. 1, 2-3. 
595 MARBACH 2004a-b 
596 MÜLLER 1982, 433. 
597 MÜLLER 1982, 433sk, 6. kép. 
598 BALASSA 1973, 129sk. 
599 HENNING 1987, 61, Abb. 26-27. 
600 A csoroszlyák osztályozási lehetőségeit jól összefoglalta: HANEMANN 2012, 92, 48. jegyzet. 
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megtalálható, míg más korszak csoroszlyáin ez a megoldás nem figyelhető meg, ezért az 

ismeretlen lelőhelyű példányok ez alapján biztosan keltezhetőek voltak.601 Az itt bemutatott 

darabok közül összesen nyolc tartozik ebbe a csoportba (CS 1-8), amelyből öt csoroszlya a 

rábapordányi lelet részeként került elő (CS 1-5), amelyek egyben a depó korai keltezését 

feltételezik. A többi példányra négyszögletes átmetszetű, változó hosszúságú szár és penge volt 

jellemző. A szár átmetszetének keltezési fontosságáról fentebb már esett szó, ez minden 

bizonnyal összefügg a gerendely méretével és a rögzítés, illetve kiékelés módjával.602 Ez más 

módon is történhetett, a schandorfi példányt (CS 13) például a szárának felső részén található 

lyukba rakható pecekkel illesztették helyre. A csoroszlyán elhelyezett több lyuk esetén, annak 

magasságát szabályozni lehetett.603 Ez a megoldás Pannoniában nem terjedt el széles körben, 

ahogy az a változat is csak a tárgyalt provincia déli részén lehetett használatban, amelynél a 

szár alsó részén lévő lyuk, vagy a fokon lévő kampóhoz segítségével lehetett rögzíteni a 

csoroszlyát (CS 33-34, 38).604 A penge helyzete és keresztmetszete szintén fontos jellemzője 

az adott csoroszlyának. A bemutatott példányok döntő többségénél a szár egyenes, vagy csak 

enyhén lefelé ívelt fokban folytatódott. Ennek köszönhetően a penge párhuzamos volt, vagy 

hegyesszöget zárt be a szárral. Az erősebben lefelé ívelt, a szárral tompaszöget bezáró penge 

csak néhány példány esetében jelentkezett (CS 29-32). Ebbe a csoportba tartozott a legnagyobb 

pengével ellátott példány, amelynél a teljes hosszúság több, mint felét a penge tette ki (CS 32). 

Igaz a szára láthatóan sérült volt, de tömege még ebben az állapotban is meghaladja a 4000 g-

ot. A penge keresztmetszete sok esetben nem szimmetrikus, hanem – döntően jobbra – eltolt 

állású volt. Ez nem a kovács figyelmetlenségével függött össze, hanem azzal, hogy ezek a 

példányok eredetileg aszimmetrikus ágyekére lehettek felszerelve.605 A római korból azonban 

hasonló példányt Pannoniából nem ismerünk. 

Budapest területéről – feltehetőleg a korai aquincumi ásatásoknak köszönhetően – került 

a felszínre egy, formailag a csoroszlyákhoz közel álló vastárgy (VY 57). Szára rövid, pengéje 

aránytalanul vastag, az egész tárgyra alacsony színvonalú felületkidolgozás volt jellemző. 

Elképzelhető, hogy ez a tárgy egy félkész csoroszlya, vagy esetleg valamilyen mintapéldány 

lehetett. További adatok hiányában ezt a kérdést jelenleg nem lehet eldönteni. 

                                                           
601 MÜLLER 1982, 433. 
602 MÜLLER 1982, 435. 
603 MÜLLER 1982, 438, 126. jegyzet. 
604 MÜLLER 1982, 438. Ezt a típust a néprajzi adatok alapján a váltóekékre szerelhették (BRATANIĆ 1954, 44/a 

jegyzet). Balassa I. nem tartotta római korinak, szerinte a váltóeke ekkor még nem terjedt el (BALASSA 1974, 41). 

A római korra történő keltezés helyességét a broviči depólelet egyértelműen alátámasztja. 
605 MÜLLER 1982, 436. 
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A Pannoniából ismert csoroszlyák csak elenyésző része került elő régészeti ásatásnak 

köszönhetően, amely a keltezés szempontjából támpontul szolgálna (109-110. ábra). A 

rábapordányi példányok biztosan koraiak, a Kr. u. 1, talán 2. század elejére tehetőek (CS 1-5). 

A vindornyfoki példány (CS 10) egy Kr. u. 4. századi, a schandorfi (CS 13) pedig egy Kr. u. 2. 

századi falusias település helyén elrejtett depóleletből származik. A fenékpusztai példányok 

(CS 16-17, 19, 21-23, 30) a Kr. u. 4-5. századra, a gyulafirátóti (CS 18) a Kr. u. 2-3. századra 

keltezhető, ugyanakkor ennél pontosabb keltezés egyetlen másik lelet esetében sem állt 

rendelkezésünkre. 
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111. ábra: A csoroszlyák eloszlása az egyes lelőhelytípusok szerint. 

110. ábra: A csoroszlyák hosszúság szerinti megoszlása. 
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A lelőhely típusok szerinti megoszlás arról árulkodik, hogy kisebb nagyobb mértékben 

katonai és polgári, illetve urbánus környezetben egyaránt megtalálhatóak voltak (110. ábra). 

Figyelemre méltó, hogy Keszthely-Fenékpusztáról összesen hét példányt ismerünk, így ez a 

tárgytípus legjelentősebb lelőhelye. Ezen kívül csak egyetlen példány került elő katonai tábor 

területéről, a carnuntumi legiotábor XIV. épületéből (CS 12). A legtöbb csoroszlya depóleletek 

részeként látott napvilágot. Ezek a nagyméretű tárgyak még törött vagy használhatatlan 

állapotban is értékesnek számítottak, megőrzésükre, esetleges újrafelhasználásukra 

maximálisan törekedtek. Ezért sem meglepő, hogy a tudatosan elrejtett depóleletekből ismerjük 

a legtöbb fennmaradt példányt. 

A csoroszlyák teljes hosszúsága 34,7-73,5 cm között váltakozott, de csak kevés lehetett 

rövidebb 50 cm-nél, több mint felük pedig meghaladta a 60 cm-t (111. ábra). Balassa I. még 

úgy vélte, hogy a 60 cm feletti példányok esetében beszélhetünk önállóan használt hasogató 

ekéről.606 Ennek ellentmond, hogy számos nagyméretű példány ekevassal együtt került elő 

(például: CS 9-10, CS 13), ezért sokkal indokoltabb a csoroszlyák hosszúságát az eke 

szerkezetével kapcsolatba hozni.607 A hosszabb példányok nem feltétlenül álltak teljesen 

függőlegesen, hanem enyhén rézsutosan helyezkedhettek el.608 Müller R. kezdetben hasogató 

ekéhez tartozónak tartotta, azokat a példányokat, amelyeknél a penge hosszúsága eléri a teljes 

hossz egyharmadát (CS 20-26, 28, 30-32),609 de később e tekintetben már óvatosabb álláspontra 

                                                           
606 BALASSA 1973, 130skk. Más vélemény szerint már az 55 cm felettieket is annak kellene tartanunk: PODVINSKA 

1962, 75. 
607 MÜLLER 2012, 170. 
608 HENNING 1987, 67. 
609 MÜLLER 1982, 437. 
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112. ábra: A csoroszlyák megoszlása a tömeg és hosszúság alapján. 
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törekedett.610 A csoroszlyákat jellemző másik fontos adat a tömeg, amelyet a tárgyalt példányok 

közel felénél, 18 példány esetében nyílt módom rögzíteni. A tömeg és a hosszúság adatok 

összevetéséből kiolvasható, hogy a hosszabb példányok nem szükségszerűen igényeltek nagy 

mennyiségű alapanyagot (112. ábra). A legkönnyebb példány majdnem 60 cm-es, míg akad 

majd 2500 g-os, de 50 cm alatti darab. A legnehezebb csoroszlyák tömege meghaladja a 4000 

g-ot, ami igen tekintélyes mennyiségű vasat – és áttételesen költséget – jelent. Figyelembe véve, 

hogy ez két átlagos méretű ekevas elkészítésére elegendő alapanyag, érthető, hogy nem minden 

ekét szereltek fel csoroszlyával. Erre feltehetőleg csak az átlagosnál jobb pénzügyi 

lehetőségekkel rendelkező gazdálkodók esetében került sor. A jelenleg rendelkezésre álló 

adatok alapján csak az ekék 26%-a rendelkezett csoroszlyával, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 

évek újabb leletei lényegesen nem változtattak a korábban megfigyelt arányokon.611 

2.6.3. Ekehúzó láncok (EKH 1-52, 54-57. tábla) 

Az ekehúzó láncok – hasonlóan a többi ekealkatrészhez – a tárgytörténeti kutatás jól 

feldolgozott területéhez tartoznak. Kialakulásukkal, funkciójukkal és elterjedésükkel az elmúlt 

évtizedekben úgy Magyarországon, mint külföldön számos kutató foglalkozott.612 Balassa I. 

munkássága ezen a téren is nemzetközi jelentőséggel bírt, több publikációjában foglalkozott a 

tárgytípus funkciójának meghatározásával; továbbá az általa javasolt tipológiai felosztás 

napjainkban is megállja a helyét.613 A Balassa I. nevével fémjelzett elsődleges gyűjtést Müller 

R. több alkalommal kiegészítette.614 Lényeges új eredményt, vagy számottevő mennyiségű új 

leletet a disszertáció keretében végzett kutatás sem eredményezett, ezért az alábbiakban a 

meglévő adatok összefoglalására törekszem. 

Az ekehúzó láncok kialakulása a taligás eketípus megjelenésével függött össze, ezek 

ugyanis a gerendely és a taliga összekapcsolására szolgáltak. A lánc főtagját a gerendelyre 

húzták, másik végét pedig – több eltérő megoldással – a taligához rögzítették. A gerendelyen 

történő rögzítés helyét az úgynevezett kakatszeg segítségével szabályozni lehetett, ily módon 

befolyásolni tudták a szántás mélységét. Az idősebb Plinius által említett planarati 

(plaumorati) mögött már feltehetőleg ez az eketípus állt,615 ezt – a szakirodalomban általánosan 

                                                           
610 MÜLLER 2012, 170. 
611 Balassa I. még 30-50%-ra tette ezt az értéket (BALASSA 1973, 129, 167. jegyzet), amelyet Müller Róbert új 

eredményei alapján 25-30%-ra módosított (MÜLLER 1982, 438). A jelenlegi helyzet ennek teljesen megfelel. 
612 BRATANIĆ 1954; GABROVEC 1955, 20skk. 
613 BALASSA 1971, 418skk; BALASSA 1973, 121skk; BALASSA 1976. 
614 MÜLLER 1982, 439skk; MÜLLER 2012, 170, 8. kép. 
615 Plinius, Nat. Hist. 18, 48; WHITE 1967, 141skk. Az ekehúzó láncokat meg sem említi, ami jól mutatja, hogy 

Pannoniától nyugatra mennyire ismeretlen tárgytípusról van szó. 
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elfogadott – nézetet egyedül J. Henning vonta kétségbe.616 Némi bizonytalanságot okoz, hogy 

idősebb Plinius Gallia Cisalpina, illetve Raetia területét adta meg az új eketípus kialakulási 

helyének, de ebből a zónából egyetlen ekehúzó láncot sem ismerünk. A taliga és a gerendely 

összekapcsolása ugyanakkor történhetett – a régészet számára „megfoghatatlan” – szerves 

anyagokkal, például bőrrel vagy vesszőfonattal is. A tárgytípus ma ismert legnyugatibb 

előfordulása a gurinai lelet, amelyet sokáig késő vaskoriként hivatkoztak, de valós keltezését 

nem lehet pontosan megállapítani, valószínűleg inkább római kori.617 Az eddig ismert 

példányok egyike sem keltezhető a La Tène D periódusra, megjelenésüket a dáciai példányok 

alapján legkorábban a Kr. u. 3. századra tehetjük.618 Számos ekehúzó lánc – mint például a 

schandorfi (EKH 26), a káptalanfai (EKH 31), vagy legújabban a vindornyafoki (EKH 21) – 

ekevassal és csoroszlyával együtt került napvilágra. Ezek a példányok egyértelműen 

bizonyítják a tárgytípus ekealkatrészekhez sorolásának helyességét. A legújabb kutatás szerint 

26 lelőhelyről összesen 50 példány ismert, döntő többségük Pannonia területéről.619 Ez az 

elterjedés nem magyarázható a kutatottság egyenlőtlen mértékével, ezért a tárgytípus 

kialakulását mindenképpen ehhez a provinciához, vagy közvetlen környékéhez kell kötnünk. 

Balassa I. felosztása nyomán három főbb típust különböztethetünk meg, ám – ahogy 

erre már a szerző rámutatott – ezek nem jártak együtt lényeges funkcionális különbséggel.620 

Az első típusba tartozó példányoknál a gerendelyre akasztott, nyújtott, tojásdad karikához két 

nyolcas, vagy piskóta alakú láncszem kapcsolódott,621 amelynek vége keresztben lapított volt, 

és a biztosabb rögzítés miatt enyhén kiszélesedett. A második típus lényegében megegyezett az 

előzővel, azzal a különbséggel, hogy kampó alakú tagban végződött, amelyet a taligába 

akasztottak. A harmadik típus esetében a gerendelyre húzott karika kisebb, kerek vagy 

megközelítőleg kerek volt, továbbá általában több, de az előzőeknél kisebb méretű láncszem 

tartozott hozzá. 

Az általam végzett gyűjtés csak néhány új adattal egészíti ki a már bemutatottakat. A 

katalógus összesen 52 példányt tartalmaz (EKH 1-52), eltekintve az unec pri rakeki példánytól 

mindegyik Pannonia területéről került elő (109. ábra). A biztosan besorolható leletek többsége 

a már fentebb említett első típusba tartozott (EKH 7-34). Ezek közül az első és a harmadik típus 

                                                           
616 Úgy vélte, hogy az idősebb Plinius nem kerekekről (rotae), hanem a gerendelyre szerelt kerekecskékről 

(rotulae) tett említést, így ez a szöveghely szerinte nem igazolja az eketaliga korai megjelenését: HENNING 1987, 

64. 
617 A lelőhely keltezésének kérdésére részletesen kitért: MÜLLER 1982, 79sk és 440. 
618 HENNING 1987, 64; MÜLLER 2012, 170. 
619 MÜLLER 2012, 177, 8. kép. 
620 BALASSA 1973, 127sk. 
621 Az idegen nyelvű szakirodalomban nyolcas, a magyar nyelvűben általában piskóta alakú láncszemekről van 

szó. A két megnevezés a funkció szempontjából nem hordoz lényeges különbséget.  
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közötti átmeneti formát mutatott a mannersdorfi (EKH 28) és egy tolna megyei, ismeretlen 

lelőhelyű példány (EKH 27). A főtag mindkét esetben enyhén tojásdad alakú, de az átlagosnál 

kisebb méretű volt; továbbá kettő helyett négy láncszem csatlakozott hozzájuk, utóbbinál a 

rögzítő tag végének kiszélesedése is jól megfigyelhető volt. A második típushoz összesen hat 

tételt soroltam (EKH 1-6), ezek egy – csak bizonytalanul ide sorolható kampós tag (EKH 5) – 

kivételével már korábban is ismertek voltak. Az ekehúzó láncokhoz tartozó kampókra szintén 

jellemző, hogy lapítva kiszélesedtek, de a Petőháza-Lésalja-dűlőben feltárt villából származó 

példány nem ilyen volt, ezért csak erős megszorításokkal tekinthető ekealkatrésznek. A 

harmadik típushoz ugyancsak hat példány tartozott (EKH 44-49), amelyek közül a szintén 

petőházai példány sorolható az eddig még nem közölt leletek közé. Ennél a kerek főtaghoz két 

kisebb láncszem csatlakozott, a taligához történő rögzítést szolgáló tag hiányzott. Az első típus 

felé mutató átmeneti változat az ismeretlen lelőhelyről származó EKH 44-es, amelynél a 

kisméretű, kerek főtaghoz kapcsolódó két láncszem inkább az első típus leleteire jellemző. 

Hasonló a helyzet a balácai villagazdaság egyik ekehúzó láncának esetében, amelynél a főtag 

még kisebb, de már enyhén tojásdad alakú, és szintén az első típusra jellemző további két 

láncszem tartozik hozzá (EKH 49). Ezek mellett még számos biztosan, vagy igen nagy 

valószínűséggel ide sorolható töredéket ismerünk, amelyek egy része szintén újdonságot jelent 

a kutatás számára (EKH 35-43). A nagyméretű, tojásdad alakú karikák biztosan ide tartoznak 

(EKH 35-36), ugyanez igaz a vaskos, piskóta alakú láncszemekre, amelyeknek a vége 

keresztben lapított (EKH 41-43). Ilyen példányt ismerünk Szóládról (EKH 41), amely 

feltehetőleg egy depólelethez tartozott, ugyanakkor a lánc többi része nem került elő. Az 

átlagosnál vaskosabb, piskóta vagy nyolcas alakú láncszemek esetében nagyon valószínű, hogy 

egykor szintén ekeláncokhoz tartozhattak (EKH 37-40). Ha leltározás során nem ismerték fel 

az eredeti funkciójukat, akkor ezek a példányok könnyen a múzeumi raktárak mélyén 

rejtőzhetnek mindaddig, amíg az adott lelőhely vastárgyai részletes feldolgozásra nem 

kerülnek. Ezért várható, hogy a jövőben újabb lelőhelyekkel gazdagodik az ekehúzó láncok 

listája. Végezetül említést kell tennünk néhány bizonytalan darabról. Balassa I. Königsdorf 

lelőhellyel közölt egy példányt (EKH 50), de a forrást nem jelölte meg.622 R. Pohanka a 

vonatkozó ausztriai leltek feldolgozása során megkísérelte ennek a leletnek az azonosítását, 

sikertelenül.623 Carnuntum kapcsán további két példány említését találtam a szakirodalomban, 

de ezekről ábra nem, csak rövid leírások állnak rendelkezésre (EKH 51-52). Ezek alapján a 

                                                           
622 BALASSA 1976, Abb. 6. 
623 POHANKA 1986, 47. 
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héttagú, illetve háromtagú lánc egyaránt egy a taligához történő rögzítést biztosító szemmel 

záródik. 

Az ekehúzó láncok jelentős része bizonytalan kontextusból származik, viszont az ismert 

réteg viszonyokkal rendelkező darabok – ha Tác-Fövenypusztát is ide soroljuk – csaknem fele 

a belső erődökből, azon belül pedig – összesen 12 példány – Keszthely-Fenékpusztáról került 

elő (113. tábla). A lelőhely jó kutatottsága bizonyára hozzájárul ehhez a magas arányhoz, mégis 

ez a kiemelt mennyiség elgondolkodtató, és a Balaton partján fekvő erőd késő római gazdasági 

életben játszott fontos szerepére irányítja rá a figyelmet (109. ábra). Ezen kívül katonai 

létesítményből előkerült ekehúzó láncról csak Tokod esetében van adatunk (EKH 42). Szintén 

a jól kutatottság magyarázhatja a Balaton és a Fertő-tó környéki villák kiemelt helyét ebben a 

listában. A depóleletek közül a káptalanfai, schandorfi és a vindornyafoki fentebb már említésre 

került. A közelmúltban jutott a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum birtokába egy feltehetőleg 

Szalacskáról származó depólelet, amelyet egy amatőr fémkeresős szolgáltatott be. A lelet 

előkerülésének pontos körülményei nem ismertek, de az ekehúzó lánc (EKH 19) ebben az 

esetben is együtt járt egy ekevassal (EK 116) és két csoroszlyával (CS 14-15). A 

villagazdaságokhoz sorolható, de egyben depóleletnek is tekinthető három Gyulafirátót-

Pogánytelekről származó példány (EKH 13-14; 48), amelyeket több más szerszámmal – így 

egy ekevassal (EK 132) és egy csoroszlyával (CS 18) – együtt a villa épületeinek közelében 

rejtettek el.624 Amellett, hogy a három fontos alkatrészt itt ismét együtt került elő, ez a lelet azt 

is bizonyítja, hogy az eltérő formai típusba tartozó példányokat párhuzamosan alkalmazták. A 

                                                           
624 PALÁGYI 2000, 21sk. 
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113. ábra: Az ekehúzó láncok lelőhelytípusonkénti megoszlása. 
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tokorcsi kincslelet (EKH 18) vastárgyai között egy ekevassal (EK 79) együtt került elő, itt 

azonban a csoroszlya hiányzott. Egyes esetekben csak az ekehúzó lánc töredéke került be a 

tömegleletbe, mint például Nagyvenyim (EKH 43) és Szólád (EKH 41) esetében. Végezetül 

nem meglepő, hogy városias lelőhelyek esetében minimális a szerepe, amit némileg árnyal, ha 

Tácot nem belső erődként, hanem városias településként kezeljük. 

A tárgytípus keltezéséről már esett szó, ahogy láthattuk, a gurinai és más ismert lelet 

sem támasztja alá az Kr. e. 1. század végére vagy Kr. u. 1. század elejére történő datálást. A 

schandorfi példány esetében szintén felmerült ez a korai keltezés, de azt már maga az 

anyagközlő is császárkorinak tartotta.625 Ez a lelet-együttes egy Kr. u. 2. századig fennálló 

falusias település helyéről került elő, de a rétegtani viszonyait nem ismerjük.626 Amennyiben 

valóban a településhez tartozott, akkor ezt a példányt kellene a legkorábbinak tekintenünk, de 

ez a felvetés igen gyenge lábakon áll. A Dacia területéről napvilágot látott példányok,627 a 

provincia Kr. u. 270-es években lezajló kiürítése előtti időszakban lehettek használatban. A 

Keszthely-fenékpusztai ekehúzó láncok általánosságban a Kr. u. 4-5. századra keltezhetőek, 

ugyanakkor ezek többsége a Csák Á. által folytatott ásatásokból, ismeretlen kontextusból 

származott. Azonban az egyik tojásdad alakú láncszemről tudjuk, hogy a horreum második 

padlójának alapozásában volt, amely a Kr. u. 4. század végére – 5. század elejére keltezhető 

(EKH 35).628 Egy nyolcas alakú láncszem az erődön belüli egyik gabona tároló verem 

betöltéséből került elő (EKH 40).629 A tokorcsi példány (EKH 18) a kincslelet érmei alapján 

szintén a 4. század második felére keltezhető.630 Az ekehúzó láncok Kr. u. 4. századi használatát 

támasztják alá, a tokodi (EKH 42) és alsóhetényi (EKH 17) leletek. A Tácról előkerült 

példányokat (EKH 22-25) Müller R. Kr. u. 2-3. századinak tartotta, talán ezek lehetnek a 

legkorábbi példányok Pannonia területéről.631 Az újabban Balácapusztán talált, az 

omladékréteg kerámialeletei alapján keltezett ekehúzó lánc hasonló korú lehet.632 A 

rendelkezésre álló keltezési adatokból egyértelmű tendenciát nehéz kiolvasni, a Gyulafirátót-

pogánytelki leletek az első és a harmadik típus párhuzamos használatát igazolják. A második 

típusba tartozó, kampós rögzítésű példányok talán korábbiak lehetnek, mint az első típus leletei, 

mivel utóbbiak keresztben lapított rögzítése egykor az előbbiből fejlődhetett ki. Tekintve, hogy 

                                                           
625 BARB 1937, 174skk, Abb. 1. 
626 POHANKA 1986, 46sk. 
627 Aiud: HENNING 1987, 114, Kat. 2, Taf. 56/8; Haţeg: HENNING 1987, 127, Kat. 202; Mărculeni: GLODARIU 

1970, 221ff, Abb. 3; HENNING 1987, 134, Kat. 308, Taf. 56/1-2. 
628 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 86, E/1959/020. 
629 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 87, E/1959/029. 
630 BÍRÓ-SEY/MEDGYES/TORBÁGYI 1998, 7. 
631 MÜLLER 1982, 441. 
632 PALÁGYI 2000, 23. 
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a második típus egyetlen példánya sem keltezhető pontosan, ez a feltételezés régészeti 

adatokkal nem támasztható alá. Az ekehúzó láncok némelyikén igen erős kopásnyomok 

figyelhetőek meg, különösen a főtag és a hozzá kapcsolódó következő láncszem érintkezésénél 

(például: EKH 11-12, 16, 17, 21, 35-36). Van olyan példány, amelynél a teljes 
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114. ábra: A pannóniai ekehúzó láncok méretei a teljes hosszúság és a főtag hosszúsága alapján. 
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anyagvastagságának nagyjából háromnegyed része elkopott (EKH 16), ami intenzív, hosszan 

tartó használatra enged következtetni. 

Az ekehúzó láncok méretüket tekintve viszonylag egységes képet mutatnak. Jellegükből 

adódóan a hosszúságot nehezen lehet pontosan felvenni, ez az oka annak, hogy az egyes 

publikációkban közölt méretek általában kissé eltérnek egymástól. Kiemelt jelentőséggel bíró 

szabályszerűség nem olvasható ki ezekből az adatokból. A teljes hosszúság tekintetében az 

átlagos adatok 50-60 cm közé esnek, míg a főtag hosszúsága/átmérője 20-30 cm között 

váltakozott. Az első típushoz képest a harmadik felé csökkenő értékek figyelhetőek meg (114. 

ábra). Egy példány készítéséhez átlagosan legalább 1200-1500 g vasra lehetett szükség (115. 

ábra). 

Az ekehúzó láncok használatával tehát a Kr. u. 2. századtól, de leginkább a 3-4. 

században számolhatunk, továbbá megérhették az 5. század első felét is. A római uralom 

hanyatlása, a technológiai visszaesés és a rosszabb vasellátás miatt ezt követően teljesen eltűnt 

ez az ekealkatrész. Feltalálására mindenképpen Pannoniában vagy a szomszédos területek 

valamelyikén kerülhetett sor, a Római Birodalom területéről eddig ugyanis csak az Alpok és a 

Kárpátok közötti romanizált területről ismert. A tárgyalt provincia területén általánosan 

elterjedt lehetett, ami arra utal, hogy könnyen elérhető és nem túl drága tárgytípusról lehetett 

szó (109. ábra),633 továbbá Pannonia mezőgazdaságának Kr. u. 4. századi magas technológia 

színvonaláról és jelentős szerepéről árulkodik. 

  

                                                           
633 MÜLLER 1982, 441. 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

tö
m

eg
 (

g)

hosszúság (cm)

115. ábra: Az ekehúzó láncok tömeg és hosszúság szerinti megoszlása. 
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2.6.4. Ösztökék (OS 1-8, 135. tábla) 

 Az ösztöke az ekére ragadt sár eltávolítására szolgáló eszköz, amely egy egyszerű 

pengéből, és a nyélhez csatlakozó köpűből állt. A forma annyira általános, hogy könnyen 

összetéveszthető más szerszámokkal, például egyes vésőkkel vagy kaparókkal.634 Sem egykorú 

ábrázolása, sem latin megnevezése nem maradt fent. Ennek ellenére biztosra vehetjük, hogy a 

római korban ismerték és használták ezt a szerszámtípust. A nyitott köpűs, különféle formájú 

pengével ellátott szerszámok sorozata ismert Britanniából.635 Ezeket a szerszámokat elsősorban 

gyomirtásra használhatták, de W. H. Manning véleménye szerint – különösen a szélesebb 

pengével ellátott példányok – ösztökeként határozhatóak meg.636 M. Pietsch több formailag ide 

sorolható példányt mutatott be a kaparók és spaklik („Schraber und Spachtel”) között, utalva 

arra, hogy ezek némelyikét esetleg ösztökeként használhatták.637 Formailag rokon szerszám 

került elő Burghöfe táborából,638 ugyanakkor az ausztriai mezőgazdasági eszközök között R. 

Pohanka már nem közölt hasonlót. A tárgytípusra vonatkozó adatok hiányosságaira az 

univerzális forma, a biztosan meghatározható leletek hiánya adhat magyarázatott. A káptalanfai 

– ekevasat, csoroszlyát, ekehúzó láncot is magába foglaló – lelet sokat segíthetne az ösztökék 

azonosításában, de Darnay K. rövid említésén kívül semmilyen adat nem maradt fenn a II. 

világháború folyamán elkallódott tárgyról (OS 6).639 

A Müller R. által feldolgozott ösztökék túlnyomó része középkori, biztosan római 

korinak csak a leányfalui burgusban talált példányt tartotta (OS 1). A nyitott köpűs 

nyélfelerősítés alapján a Duna medréből Esztergom közelében előkerült ösztöke szintén római 

kori lehetett (OS 5).640 Az ily módon már ismert darabokat néhány újabb – nem kevésbé 

bizonytalanul meghatározható – ösztökével egészíthettük ki. A Budaörsről egy nyitott köpűs, 

erősen töredékes pengéjű példányt került elő (OS 8). A balácai villagazdaságból két, egy nyitott 

és egy zárt köpűs változat látott napvilágot (OS 2-3). Palágyi S. a feltárás vaseszköz leletei 

között kitért az utóbbi példányra, amelyet balta-kapaként határozott meg (OS 3).641 

Véleményem szerint a viszonylag vékony penge miatt ez nem indokolt, de ezt egyértelműen 

kizárni sem lehet. Szintén zárt köpűs, kiszélesedő, háromszög alakú pengével ellátott ösztöke 

került elő Tácról (OS 7). Lehetséges, hogy ez a példány a középkori Föveny falu leletei közé 

                                                           
634 MÜLLER 1982, 441. 
635 REES 1979, 431skk. Az angol nyelvű szakirodalomban erre a szerszámra a „spud” kifejezést használják. 
636 REES 1979, 330; MANNING 1985, 49. 
637 PIETSCH 1983, 58. A szerző ösztöke értelemben a „Pflugschraber” terminust használja. 
638 ULBERT 1959, 103, Taf. 53, 19. Rengeteg további párhuzamot közöl: PIETSCH 1983, 608. jegyzet. 
639 DARNAY 1904, 197; MÜLLER 1982, 145sk. 
640 MÜLLER 1982, 442. 
641 PALÁGYI 2000, 27. 
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tartozott. Az anyagközlő meghatározása szerint Lussoniumból nemrégiben szintén előkerült 

egy ösztöke (OS 4). A publikációban látható ábra alapján a köpűhöz egy kihegyesedő penge 

csatlakozik, ami a meghatározás pontosságát számomra kétségessé teszi, csak feltételesen 

sorolható ebbe a tárgycsoportba. 

A már ismertetett bizonytalanságok, illetve a kis darabszám miatt, a tárgytípussal 

kapcsolatban messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le. Talán egyedüliként azt, hogy 

– amennyiben az azonosítások helytállóak – ezek a mezőgazdasághoz kapcsolódó eszközök 

villagazdaságok és falusias települések mellett a limes menti táborokban is megtalálhatóak 

voltak. 

2.6.5. Ásók, (ásó)lapátok és ásóvasalások (AS 1-23, 10-12. tábla) 

A mai ember számára – Magyarországon feltétlenül – az ásók és lapátok között formai 

szempontból egyszerű a különbségtétel. Noha léteznek átmeneti példányok, amelyeket 

tekinthetünk ásólapátnak, mégis lapát alatt egy valamilyen mértékben öblös fejű, a föld 

kiemelésére szolgáló nyeles eszközt értünk, amelynél a nyél tompaszöget zár be a fejjel. Ezzel 

szemben az ásóknál a fej, a nyél egyenes folytatásában helyezkedik el, általában lapos, vagy kis 

mértékben ívelt. Utóbbi szerszám a kötött talaj feltörésére és forgatására szolgál, annak 

kiemelésére kevésbé alkalmas, tehát a két típus lényegében kiegészíti egymást. Napjainkban 

szinte kizárólag fém fejjel és fa vagy egyéb kompozit nyéllel rendelkező változatokat 

gyártanak. A történeti korokban, különösen az ipari forradalmat megelőzően még elterjedtek 

voltak a teljesen fa alapanyagú, vagy döntően fából készített és vasalt pengével ellátott ásók. A 

római korra a kizárólag fából, a szintén fából, de vasalással ellátott és a teljesen vasból készült 

példányok hármasa volt jellemző. J. Henning ezt a három csoportot egyfajta fejlődési irányként 

értelmezte,642 ugyanakkor az adatok arra utalnak, hogy ez túlzott leegyszerűsítése a 

kérdéskörnek. Egyrészt sohasem fogjuk megtudni, hogy az általunk ismert római vas ásókkal 

azonos időszakban, akár azokkal párhuzamosan, milyen arányban használtak teljesen fából 

készült változatokat. Bizonyos esetekben, például erősen agyagos talajnál a fa ásó könnyebben 

használható.643 Az egyes változatok elterjedtségét a vashoz való hozzáférés lehetőségei, illetve 

áttételesen a szerszámok ára szintén befolyásolhatta. A téma kutatóinak körében olyan nézet is 

felmerült, hogy a hadsereg nagymértékben elszívta a nyersanyagot a polgári felhasználás elől, 

ami áttételesen az anyagtakarékosabb megoldások felé irányította a figyelmet.644 Az egyes 

                                                           
642 HENNING 1987, 70. 
643 WHITE 1967, 28. 
644 WHITE 1967, 27sk; DUVAUCHELLE 2005, 93. 
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változatok közötti esetleges 

arányeltolódások a bennszülött 

lakosság hagyományaival is 

kapcsolatban lehettek.645 

Az antik forrásoknak 

köszönhetően számos adat, 

illetve szerszámra vonatkozó 

kifejezés maradt az utókorra.646 A 

pala, bipalium, vanga, ferrea, 

fossorium és scuditia szavak 

egyaránt a szóban forgó 

tárgytípus megjelölésére szolgálhattak, ugyanakkor az egyes változatok elkülönítését a 

rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé. A legáltalánosabban használt ezek közül a pala, 

amely eredetileg számos változatot jelölhetett. Cato az olajfa ültetvények esetében négy, míg a 

szőlőnél hat darabot írt elő.647 Liviusnál árkok kiásásra szolgáló eszközként szerepelt,648 míg 

idősebb Plinius a lápos talajok feltörése kapcsán említette.649 Hogy a római hadsereg 

felszerelési tárgyai közül sem hiányzott, arra Vegetius egyik szöveghelye szolgál 

bizonyítékul.650 Feltehetőleg ennek hosszabb, nehezebb változata lehetett a bipalium, amelyet 

külön kialakított, a fa nyélre felszerelt tiprófelülettel láthattak el. Mivel sem Palladius, sem 

Isidorus nem használta ezt a két kifejezést, feltehetőleg a késő antikvitásra helyüket a vanga 

szó vette át. Mindezek alapján elsősorban a kötött talajok feltörésében, megforgatásában, kert– 

és szőlőművelésben, csatornázási és egyéb – akár a római katonaság szükségleteihez 

kapcsolódó – földmunkákban lehetett szerepe ennek a szerszámtípusnak. 

A korabeli ábrázolások az ásókra vonatkozóan csak nagyon kevés használható adatot 

nyújtanak. Említésre méltó egy, a belgiumi Arlonból származó sírkő ábrázolása, amelyen a 

munkát végző alak az ásóra lépve nyomja azt a földbe (116. ábra).651 Ugyan a szerszám fejének 

kialakítására nézve ez a forrás nem használható, de alátámasztja azt, az – egyébként igen 

kézenfekvő tényt, hogy a rómaiak ismertek és használtak olyan ásót, amely alkalmas volt arra, 

hogy használója lábával nyomja azt a földbe. A szintén Galliához tartozó, franciaországi 

                                                           
645 DUVAUCHELLE 2005, 93. 
646 A latin forrásokban szereplő adatok részletes bemutatásához lásd: WHITE 1967, 17skk. 
647 Cato, 10-11. 
648 Livius, 3.26.9. 
649 Plinius, Nat. Hist. 18.46. 
650 Vegetius, 2.25. 
651 ESPÉRANDIEU V, 236sk, Nr. 4044; WHITE 1970, Fig. 28. 

116. ábra: Ásóval és gereblyével dolgozó alakok egy galliai reliefen 

(WHITE 1970 nyomán) 
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Hérapel helységben talált sztélén egy hosszúkás, téglalap alakú pengével rendelkező ásó képe 

látható, amelynek feje a megtalálás pillanatában még kék színűre volt festve.652 

A tárgyi leletek feldolgozása, értékelése eddig csak részlegesen történt meg. Elsősorban 

Britannia és a Délkelet-Európa vonatkozásában áll a tudomány rendelkezésére nagyobb 

anyaggyűjtésre támaszkodó munka.653 

A vasalt fejjel rendelkező ásók a késő vaskorban már bizonyosan ismertek voltak és 

használatukkal a római korban is számolni kell.654 Az eszköz elterjedtségének mértékét a 

vonatkozó kutatások hiányában nehezen lehet meghatározni, szórványosan Itáliából, a 

Balkánról és a Közel-Kelet térségéből egyaránt ismert, de nagyobb mennyiségben Britannia és 

Gallia területéről került elő. W. H. Manning az előbbi területen végzett anyaggyűjtéséből 

kiindulva, az él kialakítása (kerek vagy szögletes), illetve a fára történő rögzítés módja alapján 

osztályozta az ásóvasalásokat.655 Megfigyelése szerint a tárgytípus a rómaiaknak köszönhetően 

terjedt el a Brit-szigeteken. Figyelemre méltó, hogy a 40 lelőhelyről bemutatott 67 darab 

ásóvasalás mellett egyetlen teljesen vasból készített példány sem került elő Britannia 

területéről.656 

Az eddigi kutatás eredményeképpen Pannoniából összesen 23 példányt sorolhattunk 

ide, amelyek túlnyomó többsége a nyitott köpűs, trapéz alakú pengével rendelkező csoportba 

tartozott. Müller R. az ásóvasalások teljes hiányát figyelte meg a kérdéses terület római kori 

emlékanyagában, szórványosan előfordult a Barbaricum területén, de biztosan csak a késő 

népvándorlás korban jelent meg a térségben.657 A kutatási helyzet az eltelt időszakban sem 

változott meg számottevően, mindössze néhány ásóvasalással bővült a tárgyak listája. Az 

esztergom-bánomi késő római temető egyik sírjából, egész pontosan a sír betöltéséből került 

elő egy példány (AS 1). Kézen fekvőnek tűnik, hogy vagy a sírásók vagy a későbbi rablók 

szerszámáról leesve került a sírba. Sem enyhén hegyesedő, lekerekített pengéje, sem 

rögzítésének módja alapján nem rokonítható a W. H. Manning által bemutatott típusokkal, ezért 

– hacsaknem egy későbbi bolygatás következményeként került a sírba – egy eddig párhuzam 

nélkül álló római kori változatként kell kezelnünk. Carnuntumból, a legiotábor feltárásából egy 

íves pengéjű, egyszerű V-profilú részen keresztül rögzített példányt ismerünk (AS 2). Formája 

                                                           
652 ESPÉRANDIEU V, 473, Nr. 4462, CIL XIII 448. További ábrázolások: ESPÉRANDIEU IX, Nr. 6631; ZIMMER 

1982, Nr. 100; DAREMBERG/SAGLIO I, 1, 711, Fig. 859; RICH 1984, 443. 
653 MANNING 1969, 21skk, Fig. 2-3; HENNING 1987, 70skk, Abb. 29-30; REES 1979, 318skk; POHANKA 1986, 

110skk. 
654 FILIP 1956, Fig. CXXI, 4; JACOBI 1974, 74; MÜLLER 1982, 444. 
655 MANNING 1969; MANNING 1985, 45skk, Fig. 10-11. 
656 REES 1979, 322. 
657 MÜLLER 1982, 445. 
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alapján a „Manning 1a” típusba sorolható, feltehetőleg a római katonaság felszereléséhez 

tartozhatott. Gyűjtésünkben szerepel még egy erősen töredékes, a leltárkönyvben rómaiként 

rögzített, ugyanakkor szórványként előkerült töredék (AS 3). Ennek pengéje félköríves volt, de 

rögzítésének módját az erős korrodáltság miatt nem lehetett megállapítani. Összességében tehát 

továbbra is az ásóvasalások Pannoniában játszott csekély szerepével kell számolnunk. A 

leginkább meggyőző carnuntumi lelet a római katonaság hatásával magyarázható, ezzel 

szemben a bennszülött lakosság anyagi kultúrájában a jelek szerint ez a tárgytípus nem 

képviseltette magát. 

A teljesen vasból készített fejjel rendelkező ásók, illetve ásólapátok ugyanakkor 

viszonylag nagy mennyiségben kerültek elő Pannonia területéről (20 darab). Az eddigi 

eredmények alapján úgy tűnik, használatukkal sem a római kort megelőzően, sem közvetlenül 

azt követően – egészen a 15. századig – nem számolhatunk a Kárpát-medencében.658 A nyélhez 

történő rögzítés alapján két fő típust különíthetünk el, így beszélhetünk nyitott köpűs (AS 4-16, 

18-19) és süllyesztett köpűs ásókról (AS 20-22). A Szóládról származó példány esetében a köpű 

lemezei már részlegesen átfedik egymást, de a penge kialakítása alapján ezt is a római korra 

keltezhettük (AS 6). A köpű hátsó falán több ásó esetében is meg lehet figyelni a nyél 

rögzítésének megerősítésére szolgáló szög lyukát (AS 5, 10-12). Az egyik táci darabnál a köpű 

formája pontosan nem megállapítható; emellett a penge formája és némileg a méretei is eltérnek 

az átlagostól (AS 17).659 A penge kialakítására a csapott váll, a süllyesztett köpűs példányoknál 

lekerekített, míg a nyitott köpűseknél a trapéz alakú forma jellemző.660 A váll eltérő mértékben 

csapott, épp a nagyobb méretű változatokra jellemző a nagyobb dőlésszög, emiatt ezek teljesen 

alkalmatlanok lehettek arra, hogy lábbal ránehezedve nyomják őket a földbe. Ezeknél az 

ásóknál vagy a nyélre, kiegészítésként szereltek egy fából készült tipró részt, vagy egyszerűen 

a nagyobb tömegből fakadó mozgási energiát használták fel a munkavégzés során. 

A nyitott köpűs, trapéz alakú pengével rendelkező példányok csak az Aquincum-

Balaton vonaltól dél-keletre fordultak elő. Szórványosan ismerjük párhuzamaikat 

Noricumból,661 Itáliából,662 Galliából663 vagy Germania területéről.664 A Britannia és Pannonia 

                                                           
658 MÜLLER 1982, 448. 
659 Ezt a darabot személyesen nem tudtam megvizsgálni, csak a publikációban szereplő adatokból tudtam kiindulni. 

A katalógusba történt felvétele ellenére kérdéses leletként kezelendő. 
660 MÜLLER 1982, 448skk, 9. kép. 
661 POHANKA 1986, 355, Nr. 96, 98. 
662 PETRIE 1917, Taf. 67, 22.24. 
663 CHAMPION 1916, T 7, 17806. 
664 SPRATER 1929, 68, Abb. 1. 
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közötti látványos, teljesen fordított helyzetet mutató eltérés nem magyarázható pusztán a 

kutatás hiányosságaival. J. Henning vizsgálata alapján ez az ásótípus, ellentétben Pannoniával, 

Délkelet-Európában az antikvitást követően sem tűnt el. Megjelenésüket a technikai fejlődés 

részeként értelmezte, amelynek nyelvi szinten a pala és a vanga kifejezések közötti 

használatváltás felelt volna meg.665 Mivel a Marculeni depóleletben és a bologai táborban 

megtalálható a típus, megjelenésüket a Kr. u. 3. századra, Dacia feladását megelőző időszakra 

tette.666 

A süllyesztett köpűs ásókat összesen három példány képviseli Pannonia tárgyi emlékei 

között (AS 20-22), Müller R. feldolgozása óta újabb példánya nem került elő. Ennél a típusnál 

a fa nyél két, egymással párhuzamos, a penge megnyújtásával kialakított lemez közé illeszkedik 

és két oldalról szögekkel rögzítik. A penge két példány esetében félköríves (AS 20-21), míg a 

harmadik – Poetovióból származó – ásó esetében trapéz alakú (AS 22). Hasonló típusú ásók 

kerültek elő Saalburgból, amelyek egyikénél a viszonylag rövid fa nyél megőrződött.667 

Említést érdemel egy Ács-Vaspusztáról származó példány, amely teljesen eltért a 

fentiektől (AS 23). Köpűje zárt, inkább lekerekített téglalap alakú, mint kerek volt és 

egyedüliként a tárgytípus leletei közül a fej és a nyél tompaszöget zártak be egymással. Ezt a 

szerszámot lapátként határozhatjuk meg, párhuzamát nem ismerem a római korból. 

Figyelemre méltó eredményt kapunk, ha megvizsgáljuk az ásók lelőhelytípus szerinti 

eloszlását (117. ábra). Villagazdaságból vagy vidéki településről alig ismerünk ilyen 

                                                           
665 HENNING 1987, 71sk. 
666 GLODARIU 1970, 221skk, Abb. 12; GUDEA 1977, 209, Abb. 28. 
667 PIETSCH 1983, 62, Nr. 518-519, 666. jegyzet (További párhuzamokkal). 

7

6

4

2 2

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

városias
település

katonai
létesítmény

szórvány villagazdaság depólelet falusias
település

temető

117. ábra: Az ásók lelőhelytípusonkénti megoszlása. 



183 
 

szerszámokat, míg a katonai létesítmények vagy városi lelőhelyek magasan reprezentáltak 

körükben. Némileg árnyalja az így kialakult képet, hogy Tác-Fövenypuszta és Keszthely-

Fenékpuszta, amelyekről összesen 5 példányt ismerünk, nehezen sorolható be tisztán egy 

lelőhelytípusba. 

A keltezést, illetve értelmezést megkönnyítő, rétegviszonyokra utaló adat csak az ásók 

alacsony hányadánál állt rendelkezésünkre. A Budapest-Keled utcából származó példányt (AS 

4) az épület pusztulásának időpontja keltezte, amelynek hátsó traktusában elrejtették, majd a 

leégett romok maguk alá temették.668 Ezt a pusztulást a terület éremforgalma a Kr. u. 3. század 

második harmadára helyezi, ezért az ásó használatát tág határok között a Kr. u. 200-250 közötti 

időszakra tehetjük. Az AS 11-es példány Fenékpusztán, a 14. számú épület fűtőcsatornájából 

került elő. Ez az épület a kutatás mai állása szerint feltehetőleg a belső erőd felépítését megelőző 

fázishoz tartozott és a Kr. u. 3. századra keltezhető.669 A rakovaci villagazdaság működése a 

Kr. u. 4. századra tehető, így az onnan előkerült példányt a késő antikvitás leleteihez sorolhatjuk 

(AS 19).670 

Noha formailag meglehetősen egységes ez a szerszámtípus, a méretek szempontjából 

jelentős eltérések voltak megfigyelhetőek (118. ábra). A tárgyak töredékessége miatt az 

adatokat óvatosan kell kezelni, de úgy tűnik, két nagyobb kategóriát mégis el lehetett különíteni. 

A kisebb csoportra 500-1000 g közötti tömeg és átlagosan 30 cm alatti hosszúság volt jellemző, 

míg a második csoport példányai 30 cm feletti hosszúsággal és 2000 g körüli vagy azt 

meghaladó tömeggel rendelkeztek. Mindennek a funkció szempontjából lehetett jelentősége: 

                                                           
668 LASSÁNYI 2013, 19skk, 1. kép a-b. 
669 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 44sk, A/1974/002. 
670 HENNING 1987, 123, Kat. 146. 
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míg az első csoportot inkább tekinthetjük ásólapátnak, addig a második esetében kifejezetten 

ásókról kell beszélnünk. Az első csoport példányai földkiemeléssel is járó, lazább talajokat 

érintő munkafolyamatokhoz voltak alkalmasabbak, utóbbiak kötöttebb talajok feltörésére, 

forgatására szolgálhattak. 

Összegzésül elmondhatjuk, hogy a nagyméretű, teljesen vasból készült ásók, illetve 

ásólapátok, összehasonlítva a Római Birodalom más területeivel, Pannoniában nagyobb 

mennyiségben fordultak elő. Különösen szembetűnő az az éles elkülönülés, ami a nyugati 

területekkel kapcsolatban volt megfigyelhető. Ugyanakkor ez a kép megtévesztő is lehet, hiszen 

sok provincia, illetve földrajzi régió esetében még nem készültek széleskörű gyűjtésen alapuló 

feldolgozó munkák erre a szerszámtípusra vonatkozóan. 

2.6.6. Kapák (KP 1-144, 96-106. tábla) 

 A kapákhoz sorolható, rendkívül változatos formavilágot mutató eszközök közös 

jellemzője, hogy a nyél és a penge síkja merőleges vagy hegyesszöget zárnak be egymással. A 

nagyfokú formai változatosság mögött már a római kor tekintetében is számos felhasználási 

mód, illetve munkafolyamat állt. Ezeket a szerszámokat elsősorban az irtásgazdálkodásban, 

kert –és szőlőművelésben, a talaj fellazítására, gyökerek elvágására, gyomlálásra használták, 

de szerepük lehetett egyéb földmunkákban, építkezéseken, így például a hadsereg 

tevékenységéhez tartozó sáncmunkák során. Formai szempontból a kapákhoz sorolható tárgyak 

egy része a fafaragás szerszámaival mutatott szoros rokonságot. Ebből a szempontból az ascia 

és a dolabra, famegmunkálás kapcsán már bemutatott szerszámaira kell utalnunk. Egyes 

kapáknál pedig nem zárható ki, hogy a kőbányászat, illetve kőfaragás területén voltak 

használatosak. K. D. White gyűjtötte össze az antik szerzők műveiben található, kapákra 

vonatkozó adatokat.671 Az írott források egyes típusok azonosítását lehetővé tették ugyan, de 

sokszor a túlságosan általános megfogalmazás alapján nem volt megoldható az elnevezés és a 

régészeti leletekből megismert forma azonosítása. Ezek közül a legfontosabbak a ligo, marra, 

sarculum, bidens, rastrum és rastelli kifejezések, utóbbi három az ágas kapák, illetve gereblyék 

megjelölésére szolgált, amelyek külön fejezetben kerültek bemutatásra (részletesen lásd ott). 

Az első három megnevezés tekintetében sok a bizonytalanság, mivel a források tanúsága 

alapján a használatukban széles átfedés lehetett. A ligo kapcsán Varro672 és Isidorus673 egyaránt 

azt írták, hogy a talaj fölemelésére, kiforgatására szolgált. Idősebb Plinius nehéz eszközként 

                                                           
671 WHITE 1967, 36skk. 
672 Varro, LL 5.134. 
673 Isidorus, 20.14.6. 
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említette.674 Vegetius a késő római hadsereg felszerelési tárgyai között, kétágú kapával, ásóval 

és lapáttal együtt sorolta fel.675 Varro alapján a sarculum neve a vetés vagy kapálás igékből 

eredt,676 több helyütt egyszerű, vagy két foggal ellátott változatát említették.677 Cato egyik 

szöveghelyéből az derült ki, hogy a vízelvezető árkok gondozására használták.678 Columella 

szerint a sarculum segítségével fedték be az ágyásokba frissen elvetett magokat.679 A 

szakirodalomban ez a két megnevezés felváltva szerepelt, de a legtöbb esetben a nagyméretű 

lapos kapák megjelölésére használták őket.680 R. Pohanka feltételezi, hogy a ligo egy nehezebb, 

míg a sarculum egy könnyebb változata lehetett ennek a típusnak.681 K. D. White véleménye 

szerint a marra a ligonál könnyebb, de a sarculumnál nehezebb szerszám.682 Ennek tükrében 

merült fel, hogy ez a megnevezés az irtó – vagy csákánykapák alatt tárgyalt változatnak 

felelhetett meg.683 

 A római kori régészeti leletek feldolgozására egy-egy régió, mint például Britannia684 

vagy Noricum és Pannonia esetében került sor.685 J. Henning a Délkelet-Európára vonatkozó 

adatok összegzésére tett kísérletet,686 ugyanakkor a korszak egészének szintetikus feldolgozása 

még várat magára. A kapa két fő része a fa nyél befogadására szolgáló köpű és a tényleges 

munkát végző penge. A formai osztályozás elsősorban az utóbbi kidolgozása alapján 

lehetséges, de a köpű és a fok kialakítása mind a tipológia (kombinált kapák), mind a keltezés 

szempontjából jelentőséggel bírt. A római kori kapák esetében két köpűmegoldás volt a 

leginkább elterjedtnek tekinthető, az egyiknél vastag négyzetes fokban végződtek, míg a másik 

esetben a köpű falának megnyújtásával és fülszerű összekalapálásával került kialakításra a 

fok.687 Emellett gyakran megfigyelhető volt, hogy a nyélfalat ívesen lekerekített nyúlványokkal 

látták el. Ezekhez a köpűtípusokhoz, attól függően hogy irtó– vagy lapos kapáról beszélünk, 

eltérő szélességű, vastagságú és formájú penge tartozhatott.688 R. Pohanka az ausztriai leletek 

                                                           
674 Plinius, Nat. Hist. 18.42. 
675 Vegetius, 2.25. 
676 Varro, LL 5.134. 
677 Isidorus, 20.14; Palladius, 1.43.3. 
678 Cato, 1.55.1. 
679 Columella, 2.10.33. 
680 HERMANN 1969, 136, Abb. 6 (ligo); EADIE 1971, 69skk (sarculum). Máshol a sokféle változat miatt nyitva 

maradt a kérdés: WHITE 1967, 46sk; REES 1979, 309. 
681 POHANKA 1986, 61. 
682 WHITE 1967, 42. 
683 POHANKA 1986, 74sk. A szerző ezt a típust „Flachhaue” néven említi, de egyértelmű, hogy itt a magyar 

szakirodalomban irtókapa néven elterjedt szerszámokról van szó. 
684 MANNING 1969, 19skk, Fig. 1; REES 1979, 306skk, 401skk. 
685 KECSKÉS/PETŐ 1974, 170skk; MÜLLER 1982, 451skk; POHANKA 1986, 57skk, Abb. 3. 
686 HENNING 1987, 76skk. 
687 MÜLLER 1982, 458, 460, 11. kép. 
688 MÜLLER 1982, 460skk, 12-13. kép 



186 
 

kapcsán, lényegében a fenti szempontokat egyesítő, az egyes speciális formákat és kombinált 

eszközöket is magába foglaló tipológiai rendszert hozott létre (40. ábra).689 

 A disszertáció keretében végzett anyaggyűjtés eredményeképpen 144 kapa került 

feldolgozásra, amelyek között számos típus megtalálható, és jelentős részük a fentebb említett 

műveknek köszönhetően már ezt megelőzően is rendelkezésre állt. A vaskorra jellemző, nyitott 

köpűs kapákat biztosan római korra keltezhető kontextusból alig ismerünk, ami arra utalt, hogy 

viszonylag hamar általánossá váltak az újabb, hatékonyabb típusok Pannonia területén. 

Egyetlen példány említhető, amelynek köpűje részlegesen bezárul, a Balatonboglár-Berekre-

dűlőben feltárt falusias településről (KP 59). Ezek a LT D korszakban jellemző példányok csak 

kis mértékben különböztek a baltáktól, amelyeknél a szórványos továbbélés mutatható ki (BF 

1-4). 

 A szóban forgó tárgycsoport egyik legjelentősebb részét az úgynevezett lapos kapák 

alkotják (KP 1-58, 140-144).690 Mivel két kivételtől eltekintve ezek mindegyike kerek vagy 

ovális nyéllyukkal és négyzetes fokkal van ellátva, a további osztályozás a penge formája 

alapján lehetséges. A kivételt egy leányfalui késő római őrtoronyból előkerült példány jelenti, 

amelynél a tágítással kialakított nyéllyuk részben a váll vonala alá süllyesztve helyezkedik el 

(KP 56). Egy ismeretlen lelőhelyű, kérdéses kapa esetében a pengéhez többszörösen hajlított, 

tömör szár csatlakozik (KP 57). A penge kialakítására általában az egyenes, vagy kis mértékben 

csapott váll jellemző, amely vagy szögletes (KP 1-28, 140-144), vagy lekerekített pengével jár 

együtt (KP 29-53). A penge formáját természetesen befolyásolja a szerszám kopottsága, 

elhasználtsága, de a két fenti változat ennek ellenére egyértelműen elkülöníthető egymástól. A 

penge általában vastag, viszonylag nehéz, többnyire sima. Ormóval csak ritkábban látták el őket 

(KP 11, 39, 42, 142-144), és amelyiket igen, azon is általában csak a köpű alatti rövid szakaszon 

figyelhető meg (például: KP 12, 15, 18, 30, 33-34).691 Két példány esetében a köpű és a penge 

között egy négyszögletes átmetszetű nyakrész jelentkezik (KP 49-50). Mindkettő bizonytalan 

kontextusból származik, a fokszárnyas kialakítás a népvándorlás korban és a késő antikvitásban 

egyaránt jellemző volt, így ezek a példányok feltehetőleg inkább későnépvándorlás koriak.692 

Az előkerülés körülményei szempontjából számos másik lapos kapát is 

szórványleletnek kell tekinteni (17 darab), hiszen csak a szerszámok kis hányadához lehet 

                                                           
689 POHANKA 1986, 57sk, Abb. 3. 
690 A német terminológiában ezeket Ziehhaue néven említik, amely a munkavégzés jellemző mozdulatsorára utal. 

R. Pohanka a penge formája alapján, ezen belül hat típust különböztetett meg: POHANKA 1986, 59skk, Abb. 3. 

(Typ 3-4) 
691 MÜLLER 1982, 468. 
692 MÜLLER 1982, 464. 
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rétegviszonyokra vonatkozó adatokat társítani (119. ábra). Noha az eddigi adatok arra utalnak, 

hogy ez a kapatípus már a vaskor végén megjelenhetett,693 mégis Pannonia esetében a 

keltezhető leletek döntő többsége a Kr. u. 4. századra tehető. Erre utal a belső erődökből 

előkerült kapák magas száma (Fenékpuszta: KP 6-8, 27-28, 33, 37-39, 46; Ságvár: KP 18-20; 

Alsóhetény: KP 45), továbbá a késő római limes táborokból, így Szentendréről (KP 5), 

Tokodról (KP 2-3, 21), Leányfaluról (KP 55-56) ismert példányok. A tokorcsi kincsleletben 

(KP 41) vagy a vindornyafoki depóleletben talált darabok (KP 4, 29) egyaránt késő római 

eredetűek, és ugyanez mondható el a Pécsett, a Cella Septichora feltárása során előkerült 

kapákról is (KP 10-12). A legkorábbra keltezhető lapos kapák talán a balatonalmádi kora 

császárkori településen elrejtett depóleletből származó darabok (KP 23, 48). A nemesvámosi 

példány feltehetőleg a Kr. u. 2-3. századra keltezhető (KP 15). A lapos kapákat elsősorban a 

szőlőkben, illetve út-, árok- és sáncépítési munkák során használhatták.694 Az a tény, hogy 

villagazdaságok mellett elsősorban a belső erődökből és más katonai táborokból nagy 

mennyiségben láttak napvilágot, ezt a megállapítást messzemenően alátámasztja (119. ábra). A 

Római Birodalom más területeire is jellemző volt, hogy hasonló példányok mind polgári, mind 

katonai összefüggésből előkerültek.695 

                                                           
693 JACOBI 1974, 74, 325. jegyzet; NOTHDURFTER 1979, 49, Taf. 27, 349. 
694 MÜLLER 2012, 171. 
695 HERMANN 1969, 136sk, Abb. 6, 3-6; HENNING 1987; DOLENZ 1998, 141sk, Taf. 36-37, L26-L29, Taf. 38, L33. 
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 A lapos kapák legjellemzőbb méretei a hosszúság, a penge, illetve a váll szélessége és 

a tömeg. A tárgytípus ebből a szempontból nagyon egységes képet mutat. A váll szélessége 

általában a teljes hosszúság 90%-a körül mozog, ami ebben az esetben túlnyomó részben 20-

25 cm közötti értékeket jelent (120. ábra). A tömeg szempontjából két tendenciát lehet 

megkülönböztetni, míg a nehezebb példányok 1500 g feletti értékekkel bírnak, addig a mért 

darabok jelentős részének súlya – a hasonló hosszúság ellenére is – csak 800-1200 g közötti 

(121. ábra). Az eltérések oka lehet az eltérő állapot, amelynek következtében nem arányosan 

tükrözik vissza az eredeti arányokat. Ettől függetlenül a típuson belül számolni lehet egy 

könnyebb és egy nehezebb változattal, amelyek mögött esetleg az eltérő felhasználási mód 
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állhat. Ez a két méretcsoport látszólag megfelel a ligo és a sarculum közötti különbségtételnek, 

de a kutatottság jelenlegi szintjén ezt legfeljebb munkahipotézis szintjén fogadhatjuk el. 

 A kapák másik jelentős csoportját az irtó– vagy csákánykapák alkotják, amelyeknél a 

köpűhöz egy kismértékben kiszélesedő penge csatlakozik (KP 60-108). Ezt a kapatípust – 

ahogy a neve is mutatja – az irtásban, a szőlőművelésben, illetve kemény talajok feltörésében 

használhatták.696 Nagyon szoros kapcsolatban áll a fafaragó eszközökkel, sok esetben a tárgyak 

pusztán formai vizsgálata alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy eredetileg melyik 

területen használták az adott darabot. A fafaragó eszközök között bemutatott ascia egyes típusai 

azok, amelyek az itt bemutatott kapákkal rokoníthatóak.697 Az eszköztípusnak a köpű 

kialakítása szempontjából két változata figyelhető meg, a lapos kapák esetében már látott 

vastag, négyszögletes fokkal rendelkező (KP 60-85), és a nyújtott, fülszerűen összekalapált 

változat (KP 87-108). Az előbbiek esetében a nyéllyuk általában enyhén ovális, ritkábban 

kerek, néhol a nyélfal íves nyúlványokkal történő megerősítése figyelhető meg (például: KP 

60, 74, 78, 80, 82). A másik változat köpűjét a penge anyagának szétválasztásával és 

megnyújtásával alakították ki, emiatt a nyéllyuk – a kidolgozás minőségétől függően – gyakran 

szabálytalan formájú, egyik vagy mindkét végén kissé kitüremkedik. A foknál található lapos 

fül hossza, illetve a köpű csőszerű nyújtottságának mértéke az eldolgozott vas mennyiségétől 

függ. A funkció meghatározásának szempontjából a penge kialakításának van jelentősége, 

egyes sajátosságok utalnak a felhasználás jellegére. Fontos a penge és a nyél által bezárt szög, 

hiszen a derékszöghöz közelebbi érték, vagyis a penge kisebb mértékű íveltsége inkább a 

kapákra, míg a jobban ívelt penge a fafaragó eszközökre jellemző. A penge szélessége is 

nyújthat némi támpontot a funkció azonosításához. Ugyanis az erősen kiszélesedő, ívelt élű 

darabok inkább a földmunkák során lehettek használatosak, de mindkét területen 

alkalmazhattak keskenyebb és szélesebb pengéjű darabokat is. Az él kidolgozása lehetne a 

használat szempontjából legmeghatározóbb tényező, de a korrodált, sokszor erősen hiányos 

kapáknál ezt nehezen lehet megvizsgálni. Mindazonáltal az egyenes él és a belső oldalról 

történő élezés a fafaragó változatok esetében jellemző. 

 Az előkerülés körülményeit tekintve ez a kapatípus kiemelt mennyiségben látott 

napvilágot depóleletek részeként (119. ábra). A szerszámok funkciójának szempontjából ezek 

közül a Dunaföldvár-Alsórévnél talált vaseszköz-lelet bír a legnagyobb jelentőséggel. A 11 

darab, fülszerűen összekovácsolt fokkal rendelkező kapa mellett számos fejsze és balta, továbbá 

                                                           
696 MÜLLER 1982, 460sk. 
697 A fafaragásra használt kapákhoz részletesen lásd a 2.2.2 Ascia fejezetet. Ebben a részben csak érintőlegesen 

térek ki a földművelő és fafaragó funkció szétválasztásának lehetőségeire. 
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két egyértelműen a fafaragó eszköznek tekinthető ascia (szalukapa) is a depólelet részét képezte 

(AC 21-22). Noha a tárgyak között vannak mezőgazdasági eszközök, ezeket a példányokat 

inkább fafaragó szerszámoknak kell tekintenünk (KP 97-107). A rábapordányi leletből 

származó hasonló kapa (KP 94) esetében a kísérő leletek szintén vegyes képet mutatnak, a 

funkció szempontjából nem perdöntőek. Összetétele alapján mind az alsórévi, mind a 

rábapordányi depólelet a római uralom első két évszázadára keltezhető. A Budapest-Keled utca 

lelőhelyről származó példányok (KP 60-61) egy ásóval és baltával együtt voltak elrejtve, 

ezeknél egy univerzálisabb, de inkább földmunkát érintő szerepkör valószínűsíthető. Ez a lelet 

a Kr. u. 3. század közepe táján kerülhetett a földbe. A kapatípus mindkét köpűmegoldással 

megtalálható Keszthely-Fenékpuszta leletei között (KP 63-64, 78-81, 83, 88-89), ez azt mutatja, 

hogy a római koron belül egyértelműen egyik típust sem lehet biztosan keltezni. A felhasználási 

területek szempontjából valamennyire árulkodó, hogy míg a belső erődökből mind a lapos-, 

mind az irtókapák hasonló arányban láttak napvilágot, addig a hagyományos katonai 

létesítmények esetében utóbbi csoport részaránya már elhanyagolható (119. ábra). 

 Az irtó– és csákánykapák méretezése szempontjából a hosszúság, a penge szélessége és 

a tömeg a legfontosabb jellemzők. Az eltérő köpűmegoldású példányok között csak annyi 

eltérést lehet megfigyelni, hogy a szélesebb pengéjű, ezáltal nehezebb kapák között a fülszerűen 

nyújtott fokkal ellátott darabok nem képviselik magukat. A penge szélessége –függetlenül a 

szerszám teljes hosszúságától – a legtöbb esetben 8 cm alatt van, és a 16 cm-t egyetlen esetben 

sem haladtja meg (122. ábra). Az irtókapák tömegét tekintve hasonlóan egynemű kép rajzolódik 

ki. A hosszúságtól függetlenül a szerszámok tömege túlnyomó részben 600-1000 g között 

váltakozik (123. ábra). 
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122. ábra: Az irtókapák megoszlása a hosszúság és a penge szélessége alapján. 
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 A kapák között kell megemlíteni egy olyan szerszámtípust, amelynél a keskeny 

kihegyesedő pengéhez derékszögben, vagy enyhén hegyesszögben egy többnyire makkban 

végződő nyéllap kapcsolódik. Müller R. a zimonyi példány kapcsán foglalkozott a típussal (KP 

109), amelyet egy párhuzama alapján Daciára és Délkelet-Pannoniára jellemző, inkább 

bányászatban, mint földművelésben használatos eszközként határozott meg.698 Pannoniában a 

Zimonynál talált leletet leszámítva csak Wartmannstettenből ismertek hasonló szerszámok (KP 

110-121), amelyek között egészen nagyméretű, a 60 cm-es hosszúságot és 2000 g-os tömeget 

meghaladó darabok is vannak. H. Dolenz a kapák között mutatott be hasonló szerszámokat, 

amelyeket „kézi ekeként”, illetve barázdahúzó eszközként írt le.699 Párhuzamaik alapján ezek a 

szerszámok egyértelműen a késő vaskorra, illetve a császárkor korai szakaszára keltezhetőek.700 

A Római Birodalom területén széles körben elterjedt eszközök voltak az úgynevezett 

villakapák (KP 123-132), amelyek esetében a nyéllyuk egyik oldalán egy túlnyomó részt 

egyenes élű, keskeny penge, míg a másikon villaszerű, kétágú fej található.701 Felhasználási 

területük, hasonlóan mai párhuzamaikhoz a kertművelés lehetett. K. D. White ascia rastrum 

címszó alatt említette ezeket, ugyanakkor a szerszámtípusra nézve kevés antik utalás vagy képi 

ábrázolás áll rendelkezésünkre.702 Maga a kifejezés Palladiustól származik, aki lényegében 

pontosan leírta ezt a szerszámot: „vel ascias ina versa parte referentes rastros”. Lehetséges 

megfelelőjeként a szakirodalomban a sarculum bidens megnevezés merült fel.703 A 

                                                           
698 MÜLLER 1982, 339, Kat. 1484. A leletet hibásan ekevasnak tartották. 
699 DOLENZ 1998, 140sk, Taf. 39, L34. 
700 GLODARIU/IAROSLAVSCHI 1979, Taf. 21, 5; NOTHDURFTER 1979, 47, Taf. 28-30, 351-369, Taf. 87, 353. 
701 MÜLLER 1982, 466; POHANKA 1986, 90skk. 
702 WHITE 1967, 66skk. 
703 JACOBI 1897, 445. 
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123. ábra: Az irtókapák megoszlása a hosszúság és a tömeg alapján. 
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Pannoniából származó példányok jórészt ismeretlen kontextusból kerültek elő, emiatt 

keltezésükre vonatkozóan csak kevés adat áll rendelkezésünkre. Az mindenesetre 

megfigyelhető, hogy kifejezetten késő római lelőhelyről nem látott napvilágot ilyen szerszám. 

J. Henning szerint ennek – az Al-Duna mentén mindenhol megfigyelhető jelenségnek – az az 

oka, hogy a késő antikvitásban kialakult kisparcellás mezőgazdasági műveléshez kifejlesztett, 

nehezebb és kombinált kapák kiszorították ezt a típust.704 A kevés ismert villakapa nem 

koncentrálódik egyetlen lelőhelytípus esetében sem, ugyanis katonai táborból (KP 123), tábor 

melletti településről (KP 127), városból (KP 132), villagazdaságból (KP 129) és depóleletből 

(KP 130) egyaránt felszínre került egy-egy példánya. Hasonló kapát számos római kori 

lelőhelyről ismerünk.705 Formai szempontból egységes tárgytípusról van szó, kivételt az 

Aquincum táborának területén talált, de bizonytalan kontextusú példány jelenti (KP 125). Mind 

a lekerekített téglalap alakú nyéllyuk, mind az ovális, kihegyesedő penge, mind a széles villa 

idegen a többi római daraboktól, ezért ezt a tárgyat csak kérdésesen sorolhatjuk ehhez a 

korszakhoz. 

 A kombinált kapák körébe formailag azok a példányok tartoznak, amelyeknél a köpű 

egyik oldalán penge, míg a másik oldalán egy ellentétes állású balta vagy keskeny, kihegyesedő 

rész található. A csákányok, illetve a rómaiaknál gyakori dolabra kialakítása alapján 

lényegében ebbe a kategóriába tartozik, de egyéb jellemzőik miatt a feldolgozáson belül külön 

fejezetet alkotnak. Elsősorban azokat a változatokat kell itt megemlíteni, amelyeken a 

kapapenge a fentebb bemutatott lapos kapák valamelyik – a penge szögletes vagy lekerekített 

formájától függő – típusába tartozik (Pohanka Typ 1-2), míg a fok helyén egy nyújtott, 

csákányszerű tag helyezkedik el (KP 133-134, 138-139). A négy példány közül három 

Carnuntumban látott napvilágot, de mivel a publikációkban hiányos és ellentmondásos 

adatokkal szerepelnek, félő, hogy ugyanaz a kapa kétszer is felvételt nyert a katalógusba.706 A 

Kulpa medrének kotrásából, Siscia mellett talált példány nyélfalát téglalap alakú nyúlványokkal 

látták el, ami számos más típusú szerszámon megfigyelhető, és a római korban jellemző 

sajátosságnak számít (KP 134). Ennek a kapatípusnak az irtásokban, de még inkább a 

                                                           
704 HENNING 1987, 81, Abb. 37. Úgy vélte a nagyobb, kombinált kapák léptek a helyére, de véleményem szerint a 

rendelkezésünkre álló kevés adat alapján talán még korai messzemenő következtetéseket levonni. A kérdéssel 

kapcsolatban újabban Müller R. is kétségeinek adott hangot: MÜLLER 2012, 171. 
705 REES 1979, 309sk, Fig. 84-87;  
706 A leletári számok és a méretek alapján nincs duplum a tárgyak között, de a pontos adatrögzítéshez helybeli 

vizsgálatra, vagy alaposabb publikációra lenne szükség. 
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hadsereghez kapcsolható sáncmunkák során lehetett szerepe.707 A Római Birodalom más 

területein talált párhuzamai alapján szintén utóbbi értelmezés tűnik valószínűnek.708 

Ettől némileg eltérő forma, amelynél a csákánytag helyén egy – a kapával ellentett élű 

– keskeny baltapenge található (KP 135-137).709 Ezt a változatot Pannoniából csak a 

Dunakanyarból, két példányt Leányfaluról (KP 135-136), továbbá egy – mára elveszett – 

darabot pedig Aquincumból ismerünk (KP 137). Noha a késő római táborokban nagy 

mennyiségben kerültek elő mezőgazdasági eszközök, az előbbi típushoz hasonlóan ezek a 

kapák is elsősorban a sáncmunkák során kaphattak szerepet. A többcélú kialakításnak 

köszönhetően alkalmazása sokrétű lehetett, ez ideálissá tette a katonaság számára, ahol alapvető 

szempont volt a felszerelési tárgyak mennyiségének és tömegének alacsony szinten tartása. 

Kézenfekvőnek tűnik tehát, hogy Vegetius a ligo említésekor erre a kapatípusra gondolt, erre 

azonban nincs közvetlen bizonyíték. J. Henning is késő római fejlődés eredményének tartotta, 

gyűjtése nyomán látható, hogy a Kr. u. 5-6. században az Al-Duna mentén a szóban forgó típus 

még használatban volt.710 

2.6.7. Gereblyék, ágas kapák (GE 1-7, 80. tábla) 

 A mai értelemben vett gereblyék változó szélességűek, rövid fogakkal rendelkeznek, és 

teljesen vasból készülnek. Ennek a szerszámtípusnak a római korban elsősorban a 

szénagyűjtésben, kerti munkákban, vagy a talaj elegyengetése során volt szerepe.711 Ezzel 

összefüggésben nem csak a mezőgazdaságban, de bizonyos fokig a különféle építkezések során 

is használatos lehetett. Ugyanakkor a római kor kapcsán néhány olyan szerszámot is meg kell 

említeni, amely fogazottságában a gereblyékhez, de használati módja szerint a kapákhoz 

hasonlít.712 Bár ezek a disszertációban külön fejezetben kerültek tárgyalásra, mégis 

hangsúlyozni kell a két típus közötti szoros kapcsolatot. A latin szerzőknél megtalálható 

elnevezések, mint a bidens, a rastrum vagy a rastelli, ezeknek a változatoknak a 

különbözőségéről árulkodnak.713 A bidens egy kétágú fejben végződő kapa, amely a Római 

                                                           
707 MÜLLER 1982, 466sk. 
708 Britannia: MANNING 1969, 19; MANNING 1976, Nr. 79; REES 1979, 307sk, Fig. 76-80. Germania: 

LINDENSCHMIDT 1881, Taf. IV, 7; JACOBI 1897, 444, Fig. 69, 11-12; HERMANN 1969, Abb. 6, 1-2; GAITZSCH 

1978, 60, Abb. 34. Noricum: POHANKA 1986, 62sk, Taf. 11, Nr. 43-45. 
709 A két változatot legtöbbször teljesen egy típusként mutatják be, ami abból a szempontból indokolt is, hogy 

felhasználásuk eredetileg nagyon hasonló lehetett: MÜLLER 1982, 466sk; HENNING 1987, 80sk. 
710 HENNING 1987, 80sk, Abb. 36. Az idézett térképen hibásan szerepel Gyulafirátót-Pogánytelek a típus 

lelőhelyként, itt J. Henning félreértette Kecskés P. és Pető M. utalását (KECSKÉS/PETŐ 1974, 155). 
711 MÜLLER 1982, 529sk, 33. kép. 
712 MÜLLER 1982, 465sk. 
713 WHITE 1967, 47skk. 
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Birodalom területén általánosan elterjedt lehetett,714 de Pannoniában eddig egyetlen 

példányáról sem tudunk.715 

Ehhez hasonló szerszám volt a rastrum, de kettő helyett ezt több – általában négy vagy 

hat – foggal látták el. Ezeket az ágas kapákat a köves, kötött talajok feltörésére használhatták, 

amire számos antik említés alapján következtethetünk.716 Az itt bemutatásra kerülő darabok 

döntően ezzel a típussal azonosíthatóak (GE 1-6). Az Aquincumból származó ágas kapa hat 

foggal (GE 1), míg a többi példány négy foggal rendelkezik (GE 2-4). A kerek vagy ovális 

nyéllyuk jobbára a fogak közé süllyesztett, téglalap alakú részen található, falát pedig íves 

nyúlványokkal erősítették meg (GE 1-3). A mannersdorfi depó vastárgyai közül felvett darabok 

esetében a fogak száma, csakúgy, mint a nyélfelerősítés módja bizonytalan (GE 5-6). Az ismert 

lelőhelyről származó példányok közül kettő városból (GE 1, 3), egy pedig villagazdaságból 

látott napvilágot (GE 2). Hasonló ágas kapákat a Római Birodalom Pannonián kívüli részéről 

is ismerünk.717 

A mai kerti munkák során használt gereblyékhez hasonló, rövid fogakkal ellátott 

szerszám antik magfelelője a rastelli volt.718 Columella a lucernamagok elfedése, a 

kiszáradástól való megóvása kapcsán említette,719 míg Varro például a szénagyűjtés során 

játszott szerepére utalt.720 A gereblye antik ábrázolásával találkozhatunk az ásók kapcsán már 

említett, Arlonból származó reliefen (116. ábra).721 

Elenyészőnek tekinthető azoknak a változatoknak a száma, amelyek teljesen vasból 

kovácsolt fejjel rendelkeznek.722 Az ásókhoz, illetve favillákhoz hasonlóan a gereblyék 

számottevő hányada szintén teljesen fából készülhetett. A minden elemében vasból vagy fából 

gyártott változat közötti átmenetet azok a darabok jelentik, amelyeknél a fából faragott vázba 

vasfogakat illesztettek. Néhány esetben csaknem teljes épségben maradt az utókorra ilyen 

gereblye,723 de többnyire csak vasfogak őrződtek meg a régészeti kutatás számára.724 A 

                                                           
714 REES 1979, 311sk, 409sk, Fig. 88-90; MÜLLER 1982, 465, 238-239. jegyzet; MATTHÄUS 1984, 139skk, Abb. 

45-46; MANNING 1985, 49sk, Fig. 12, Pl. 19-20, F 12-13; POHANKA 1986, 84skk, Taf. 17, Nr. 70-72; HENNING 

1987, 77, Abb. 33, Taf. 47, K3; GAITZSCH 2005, 108sk, Abb. 20; DUVAUCHELLE 2005, 91, Pl. 46, Nr. 250. 
715 KECSKÉS/PETŐ 1974, 140; MÜLLER 1982, 465. 
716 WHITE 1967, 52skk; MÜLLER 1982, 466. 
717 Emona: HENNING 1987, 132, Kat. 284; Aventicum: DUVAUCHELLE 2005, 91, Pl. 47, Nr. 251; Pompei: 

MATTHÄUS 1984, 80, Abb. 4. 
718 WHITE 1967, 56skk. 
719 Columella, 2.10.27; 2.12.6. 
720 Varro, RR 1.49.1. 
721 ESPÉRANDIEU V, 4044. 
722 SCIV 1952, 300, Fig. 20; GLODARIU 1975, 111, Fig. 12, 8-9. 
723 JACOBI 1897, 443, Taf. 80, 2; CURLE 1911, 283, Pl. 61, 7. 
724 REES 1979, 484sk, 737skk, Fig. 255-256; PIETSCH 1983, 72, Taf. 25, 549-557; MANNING 1985, 59, Pl. 25, F 

63-66; DUVAUCHELLE 2005, 98skk, Fig. 60-61, Pl. 53, Nr. 278-289. 
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gereblyefogakat rögzítésük módja és a szár keresztmetszete alapján M. Pietsch összesen négy 

típusra osztotta.725 Pannoniából egyetlen, bizonytalanul meghatározható példány sorolható 

ebbe a tárgytípusba, amely Brigetio polgárvárosának, a Komárom/Szőny-Vásártéren zajló 

feltárása során a közelmúltban került elő (GE 7). Az említett beosztás alapján ez a gereblyefog 

feltehetőleg a második típusba tartozik. 

 Elgondolkodtató az a tény, hogy míg egyes szerszámtípusok, mint például az ekehúzó 

láncok és ásók csak Pannoniában és környezetében készültek vasból, addig a gereblyék 

esetében egyáltalán nem figyelhető meg hasonló tendencia. A vasból készült gereblyefogak 

hiányában közrejátszhat az a körülmény, hogy rossz állapotban vagy magányos leletként 

nehezen voltak felismerhetőek, így elsikkadtak a régészeti raktárakba kerülő vastárgyak között. 

2.6.8. Csákányok (CSK 1-4, 34. tábla) 

 A csákányok kialakításuknál fogva szoros rokonságban álltak a kapákkal, több kutatónál 

együtt kerültek feldolgozásra.726 Kéttagú eszközök, amelyek egyik oldalán keskeny, egyenes 

élű, enyhén lefelé ívelt penge, míg a másikon kihegyesedő, csúcsos tag helyezkedett el. A római 

korban általánosan elterjedt – a fafaragás kapcsán már bemutatott – dolabrák nagyon közel 

álltak a csákányokhoz. Talán ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy míg előbbiből számos 

(D 1-51), addig utóbbiból csak elenyésző mennyiség került elő Pannoniából. A dolabra 

lényegében kiváltotta a csákányokat, a kötött talajok feltörésében, irtásoknál a kövek és 

gyökerek kiemelésében használhatták ezt a szerszámot leginkább. Ugyanakkor a 

kőbányászatban, építkezések során szintén szerepet játszhatott. A Római Birodalom más 

részein sem számított túl gyakorinak, de párhuzamai elszórtan megtalálhatóak voltak ebből a 

korszakból.727 

 Pannonia területéről mindössze négy, részben bizonytalanul meghatározható példány 

sorolható ebbe a csoportba (CSK 1-4). A budaörsi Vicus Teuto feltárása során látott napvilágot 

az egyetlen biztosan római keltezésű csákány (CSK 3). Viszonylag széles pengéje alapján ez a 

darab áll a legközelebb a mezőgazdasági területen történő felhasználáshoz. A római korra 

történő keltezés tételezhető fel a Poetovio területén talált példány esetében (CSK 4). Teljesen 

bizonytalan eredetű, de a római gyűjteménybe sorolták az MNM egyik csákányát (CSK 1), 

amely rövid, vaskos kialakításával inkább kőfaragó eszköz lehetett. A Kr. u. 372-ben épített, 

                                                           
725 PIETSCH 1983, 72; DUVAUCHELLE 2005, 99, Fig. 61. 
726 MÜLLER 1982, 467sk; POHANKA 1986, 80, Abb. 3. (Flachhauen Typ 2b). 
727 CHAMPION 1916, Taf. 7, 14587; RÖDER 1957, Abb. 5, 9; PIETSCH 1983, 19, Taf. 4, Nr. 63-67; POHANKA 1986, 

80, Taf. 16, Nr. 46. 
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Visegrád-Kőbánya lelőhelyen található római őrtorony feltárása során került elő a legnagyobb 

méretű példány. Nem tudni pontosan, hogy római kori rétegben volt-e, mindenesetre a 

feltárásokról szóló jelentésekben nem említették meg. Saalburgból egy hasonló, de fele ekkora 

párhuzama ismert.728 

2.6.9. Sarlók (SR 1-192, 148-158. tábla) 

 A mezőgazdaságban használt legősibb szerszámok egyike ez a típus, amelyet a római 

korban szinte kizárólag a gabonafélék betakarítására használtak. Korai példányai ezért 

lényegében egyidősek a gabonatermeléssel. Jelentőségét jól mutatja, hogy Pannonia 

tekintetében az összes szerszámot figyelembe véve a legnagyobb csoportot a sarlók alkotják. 

Nagyrészt ez az oka annak, hogy sok egyéb mezőgazdasági eszközzel ellentétben a sarlók a 

témakör jól kutatott és feldolgozott területének számítanak. Ennek tükrében nem meglepő, hogy 

a római kori agrárirodalomban szintén jól azonosítható ez a tárgytípus.729 A mezőgazdasági 

tevékenységek során használt különféle vágóeszközökre általánosan a falx (-cis, f.) kifejezést 

alkalmazták. A sarlóval összefüggésben ennek számos változata jöhetett számításba. Palladius 

mindenféle további leírás nélkül falx messoria néven emlékezett meg róla,730 ez megfelelhet a 

Catónál fennmaradt falx stramentariának.731 Columella az aratás leírása kapcsán említett egy 

falx veruculatát, amelynek két változatát, falx rostrata és falx denticulata különböztette meg.732 

A képi megjelenítése leginkább az aratáshoz kapcsolódó jeleneteken és a négy évszak 

ábrázolások nyár alakjának attribútumaként fordult elő.733 

 A sarlók alapvető formai felosztását A. Steensberg végezte el, amelyet széles körben 

elfogadott a későbbi kutatás.734 Ebben a nyél és a penge viszonya alapján két főbb csoportot 

határozott meg. A nyél közvetlen folytatásában lévő, előrehajló pengéjű horgas sarlókat 

(angular sickles), illetve a nyél tengelyéhez képest visszatörten elhelyezett pengéjű íves sarlókat 

(balanced sickles) különböztetett meg. Utóbbi angol nevében jobban megmutatkozik az a 

sajátosság, hogy a penge tömege ennél a típusnál egyenletesen oszlik meg a nyél két oldalán, 

                                                           
728 PIETSCH 1983, Taf. 4, Nr. 64. 
729 WHITE 1967, 77skk. 
730 Palladius 1.43.1-2. 
731 Cato 10.3. A falx stramentaria lényegében azt jelenti, hogy szalmavágó, ami azzal függhet össze, hogy az 

aratáskor magasan hagyott tarlót később vágják le: White 1967, 78. A különböző magasságban történő aratásról 

Varro is említést tett: Varro RR 1.50.1. 
732 Columella 2.20.3. A falx veruculata leginkább nyárssal ellátottként értelmezhető, a falx rostrata csőrős, 

kicsúcsosodó értelemben szerepelhet, míg a falx denticulata a fogazottságra utal. 
733 WHITE 1967, 84sk. 
734 STEENSBERG 1943, 209skk; MÜLLER 1982, 469; POHANKA 1986, 128sk. 
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ami megkönnyítette a vele való a munkavégzést.735 A további osztályozás szempontjából a nyél 

felerősítésének módja, a penge kialakítása, keresztmetszete és szélessége, illetve az él 

fogazottsága jöhetnek számításba. A fogazott és fogazás nélküli él párhuzamosan létezett, már 

a bronzkorban megjelentek a fogazott élű sarlók, a vaskorból szintén van példa a technika 

használatára, a római korra általánosan elterjedtté vált.736 Az él kialakításának a 

munkamódszerek szempontjából is van jelentősége, hiszen általánosságban elmondható, hogy 

a fogazott élű példányokkal a gabonát fűrészelő mozdulattal, a kalász közelében vágták el, 

magasan álló tarlót hagyva ezzel maguk után. A sima élű példányokkal viszont csapásszerű 

mozdulatokkal, földközelben végezték az aratást.737 A Pannonia területéről származó római 

sarlók feldolgozására Pető M. tett kísérletet,738 de munkája teljes revideálásra szorult, amelyet 

átfogó művében Müller R. végzett el.739 

 A késő vaskor folyamán a horgas sarlók általánosan elterjedtek voltak, azokat a Kárpát-

medence LT D lelőhelyeiről ismerjük.740 Használatukkal szórványosan a római hódítást 

követően is számolhatunk, de csak kevés olyan példány került elő, amelyet már erre az 

időszakra keltezhetünk.741 A bemutatott sarlók közül összesen hét példányt sorolhattunk a 

horgas pengéjű típusba (SR 1-7). Az SR 1 kivételével egyik sem került korábban bemutatásra. 

A Dunaföldvár-Alsórévnél talált leletből két példány látott napvilágot (SR 4-5), emellett 

elsősorban olyan falusias települések – modern leletmentő feltárásai során felszínre került – 

anyagából ismerjük, amelyeknél feltétlenül számolhatunk a bennszülött lakosság 

továbbélésével (Baracs-Boldog-dűlő: SR 2; Balatonlelle-Rádpuszta: SR 3; Albertfalva: SR 6). 

A nyélfelerősítés módja nem mindegyik példánynál volt egyértelmű. Az SR 1 és 5 esetében 

tüskés-szegecselt volt, a többinél nem lehetett eldönteni, hogy a nyéllemeznek csak a vége volt 

makkosan kialakítva, vagy szegeccsel is ellátták. A baracsi sarlónál megmaradt a nyél fa 

borítása (SR 2). A tüskés-szegecselt nyélmegoldás már a vaskorban elterjedt volt, és később a 

római provincia fennállása alatt teljesen általánossá vált a szóban forgó területen. A makkos 

nyélfelerősítési mód lényegesen ritkább, a vaskorból csak két biztos keltezésű példányát 

ismertünk eddig, római korit pedig egyáltalán nem.742 A Ménfőcsanak-Szeles lelőhelyről 

                                                           
735 WHITE 1967, 80. 
736 REES 1979, 438skk; MÜLLER 1982, 469, 14. kép; PIETSCH 1983, 70sk; MANNING 1985, 51; POHANKA 1986, 

128skk, Abb. 7; DUVAUCHELLE 2005, 93skk, Fig. 58. 
737 MÜLLER 1982, 471sk. 
738 PETŐ 1973 
739 MÜLLER 1982, 469skk. 
740 MÜLLER 1982, Kat. 607, 961, 1174-1176, 1206, 1301-1306, 1843; MÜLLER 1983, 63sk, 4. kép 2-7. 
741 POHANKA 1986, 132sk, Taf. 26, Nr. 101. Dacia és Britannia területéről is van rá példa a római korból: 

GLODARIU 1977, Taf. 12, 3 és 14, 2; CURLE 1911, 283sk, Pl. LXI, 2, 5. 
742 MÜLLER 1982, 473sk. 
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származó sarló átmeneti formának tűnik, hiszen pengéje már kis mértékben visszatört, ívesen 

kiszélesedik, hegyénél keresztben lapított, de a nyél – bár töredékes – eredetileg talán nyéllapos 

lehetett (SR 7). 

Rendhagyó módon a római kori íves sarlók közül először a néhány ritkábbnak, vagy 

egyedinek tekinthető darabra térek ki (SR 8-14). Müller R. kutatása alapján a nyéltüskés sarlók 

a vaskorra nézve nem mutathatóak ki a Kárpát-medencében és meglétük a római korban is csak 

feltételezhető.743 Az előkerülés körülményei több nyéltüskés sarló esetében ismeretlenek, ezért 

a Sziszekről (SR 8), illetve Carnuntumból származó példányok (SR 12-13) esetében biztosan 

nem volt kijelenthető a római kori eredet, bár utóbbiak közül az egyik keresztben lapított, 

élezetlen heggyel rendelkezett (SR 13), ami megerősíti a római keltezést. A Komló-

Mecsekfalui útnál feltárt villagazdaság omladékából (SR 10), illetve a Keszthely-Fenékpuszta 

belső erődjének egyik, Kr. u. 4. századra keltezhető gabonatároló verméből előkerült (SR 

11),744 egy-egy nyéltüskés sarló egyértelműen bizonyítja a tárgytípus késő római felbukkanását. 

Külön figyelmet érdemel egy Szombathelyről, az Iseum és a horreum melletti út, Kr. u. 4. 

század elejére keltezhető feltöltéséből előkerült sarló (SR 14).745 Ennek nyele rövid, a pengéből 

kiinduló két párhuzamos lemezből áll, amelyek egyikét derékszögben felhajlítva négyszögletes 

vasalást alakítottak ki. A penge síkjával a nyél tengelye tompaszöget zár be, emellett láthatóan 

külön darabból készült. Maga a penge enyhén visszatört, ívesen kiszélesedő, szimmetrikus 

átmetszetű. Feltehetőleg egy sérült sarló javítása során történt rögtönzött megoldás eredménye 

ez a kialakítás, mert párhuzama eddig nem ismert. 

A római kor jellegzetes sarlótípusa az íves, kiszélesedő pengéjű, többnyire domború 

átmetszetű, hegyénél élezetlen, gyakran keresztben lapított szakasszal ellátott, tüskés-

szegecselt nyélfelerősítésű forma (SR 15-119). Összesen 105 példányt lehetett ebbe a csoportba 

sorolni, de a nagy mennyiségben napvilágot látott, kisebb-nagyobb pengetöredékek túlnyomó 

része is biztosan ehhez a típushoz tartozik (SR 120-192). A tüskés-szegecselt nyél a vaskortól 

eltérően nem nyéllemezes, hanem egyenletesen kihegyesedő forma, amelynek hosszúsága 

változó lehet, vége pedig sokszor derékszögben felfelé hajlított. Ritkábban többszörösen 

meggörbítve rákalapálták a fa nyélre (például: SR 89, 98, 102), ennek köszönhetően az egykori 

faanyag vastagsága megőrződött. A nyélen található, az ép példányokon többnyire T-alakú 

szegecs, fejét szintén ráhajlították a szerszám fanyelére (például: SR 20, 33, 59-60). A szegecs 

                                                           
743 MÜLLER 1982, 475. 
744 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 49, A/1974/028. Ebből a gödörből égett gabonaszemekkel együtt került elő, 

amelyek C 14-es vizsgálata megerősítette a Kr. u. 4. századi keltezést. 
745 A sarló felhasználásának engedélyezéséért, illetve rajzának, adatainak és előkerülésére vonatkozó információk 

átadásáért Balázs Péternek és az Iseum Savariense munkatársainak tartozom köszönettel. 
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fejéhez tapadó kisebb-nagyobb lemeztöredékek arra utalnak, hogy a nyelet egyes esetekben 

vasalással erősítették meg (például: 89-91, 101-102, 113-114, 116-117). A nyéltüske 

legtöbbször egyenletesen szélesedik a penge irányában, vagy a szegecs körül ívesen, esetleg 

szögletesen kiszélesedik, jobban alátámasztva ezzel a nyelet. A fából készült rész csak a nyél 

felső, szegecs felé eső oldalához csatlakozott, erre utalnak a sarlókon megfigyelhető 

famaradványok, illetve az a – néhol egyértelműen megmutatkozó – tulajdonság, hogy a nyél 

alsó felületét ívesre dolgozták ki.746 A nyélhez kapcsolódó nyak változó mértékben visszatört, 

végig élezett vagy hosszabb-rövidebb szakaszon tompa kivitelben egyaránt előfordul. Előre 

ívelten megy át a pengébe, amely ezen a részen kiszélesedik, majd a hegyéig egyenletesen 

keskenyedik. A penge foka ezen a szakaszon többnyire teljesen egyenletes ívet ír le, de számos 

sarlón sarkosan megtörve halad a hegy felé (például: SR 43-44, 50-51, 54, 63, 106, 118). A 

sarlópengék a hegyüknél sokszor változó hosszúságú, élezetlen, keresztben lapított szakasszal 

rendelkeznek. A fentebb már említett falx veruculata kifejezés az ilyen kialakítású sarlókra 

vonatkozhatott, a falx veruculata denticulata pedig ugyanennek a típusnak a fogazott élű 

változatára.747 A falx veruculata rostrata azonosítása azonban pontosan nem lehetséges, mivel 

nem állapítható meg, hogy a „csőrszerű résszel ellátott” jelző pontosan mire utalt. Az él 

fogazása olyan apró, nehezen azonosítható tulajdonság, amely könnyen áldozatul eshetett a 

korróziónak, olykor a restaurálás során alkalmazott módszerek miatt vált csaknem 

láthatatlanná. Az összes sarló közül 40 példánynál lehet a fogazott él nyomait meghatározni, de 

a fent említett okok miatt a ténylegesen ide tartozó darabok száma ennél lényegesen magasabb 

lehet. A penge átmetszete sok esetben domború, a fok mentén enyhén megvastagodó, a homorú 

oldala eredetileg mindig a talaj felé nézett. A biztosan meghatározható sarlók kivétel nélkül 

jobbkezesek. A töredékek közül figyelmet érdemel egy keresztben lapított hegyű darab, 

amelyet a penge törött végének behajtogatása által nyéltüskésítettek, és minden bizonnyal 

késként használták tovább (SR 186). 

A tüskés-szegecselt nyélfelerősítésű ívsarlók Pannonia területéről kiemelten nagy 

mennyiségben láttak napvilágot. Szórványosan innen nyugatra, például Noricum területén is 

ismertek lehettek,748 illetve a Duna másik oldalára szintén – feltehetőleg exportként – 

                                                           
746 MÜLLER 1982, 474, 16. kép. 
747 WHITE 1967, 82sk; MÜLLER 1982, 479. 
748 NOLL 1980, 106, Nr. 84, Taf. 44; POHANKA 1986, 133skk, Taf. 27-28, Nr. 103-106. 
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átjutottak.749 Ugyanakkor a nyugati provinciák területén nem voltak jellemzőek, Saalburgból 

kaszákon található hasonló nyélmegoldás,750 de Britanniából egyetlen egy példány sem látott 

napvilágot.751 A Daciából752 és a Balkánról ismert párhuzamok alapján ennek a típusnak a 

Pannoniától délre, délkeletre irányuló kapcsolatával kell számolnunk.753 Annak megállapítása, 

hogy Pannonia mennyire játszik központi szerepet a szerszámtípus elterjedésében, nem könnyű 

feladat. Ilyen mennyiségben máshonnan nem ismerünk hasonló sarlókat, de egyetlen más régiót 

sem kutattak hasonló intenzitással. Ausztria területéről nagyságrendekkel kevesebb ismert, de 

ez félrevezető, hiszen mezőgazdasági szempontból a Dunántúl már a római kor folyamán is 

lényegesen kedvezőbb adottságú terület lehetett. 

A sarlók előkerülési körülményei – lényegében a már bemutatott mezőgazdasági 

eszközökhöz hasonlóan – jelentős részben ismeretlenek (52 darab, 27%), ezért ezek kizárólag 

a forma jellegzetessége alapján keltezhetőek a római korra (124. ábra). Bár kis mennyiségben 

katonai létesítmények és városok területéről származó példányokat is ismerünk, a leletek 

meghatározó hányada falusias településekről és villagazdaságokból került elő. Ehhez hozzá kell 

tenni, hogy a statisztikát kissé elferdíti a Balatonaliga-Romlásról előkerült sarlók, illetve 

sarlótöredékek sokasága. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy a depóleletekből 

                                                           
749 MÜLLER 1982, 475, 300. jegyzet; POHANKA 1986, 145sk, Taf. 30, Nr. 113-114. 
750 PIETSCH 1983, 67skk, Taf. 24, Nr. 532-539. 
751 REES 1979, 470skk; MANNING 1985, 51skk, Fig. 13. 
752 GLODARIU 1977, Abb. 13, 1, Abb. 14, 1 és 3. 
753 POHANKA 1986, 143; HENNING 1987, 90, Abb. 41, Taf. 39, H5 
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124. ábra: A sarlók megoszlása lelőhelytípusok szerint. 
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származó, például a mannersdorfi vagy vindornyafoki darabok eredetileg szintén falusias 

település helyén kerülhettek elrejtésre. Más mezőgazdasági eszközökhöz hasonlóan a belső 

erődökből, ezen belül kiemelten Keszthely-Fenékpusztáról számottevő mennyiségben ismerjük 

ezt az aratóeszközt. Szintén késő római keltezésű, a Visegrád-Gizellamajor feltárása során 

előkerült példány (SR 64). Ez a lelet a tábor közelében végzet, a rendelkezésre álló terület 

alapján kis léptékű gabonatermelés bizonyítékának tekinthető. A sarlók területi eloszlásában 

részben a kutatottság hangsúlyeltolódásai köszöntek vissza, de a Dunántúl déli területének 

átlagosnál nagyobb jelentősége ennek ellenére jól kirajzolódott (125. ábra). 

A tüskés-szegecselt nyélfelerősítésű ívsarlók keltezésére vonatkozó megbízható adatok 

korlátozottak. Az eddigi kutatás alapján biztosan tudjuk, hogy a római kort követően eltűnt ez 

a szerszámtípus.754 A fenékpusztai leletek alapján a Kr. u. 4. századi, illetve az 5. század első 

feléig húzódó használata egyértelműen igazolható. Azonban lényegesen nehezebb 

                                                           
754 MÜLLER 1982, 475. 

125. ábra: A sarlók eloszlása Pannonia területén. 
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megválaszolni azt a kérdést, hogy mikor jelent meg ez a típus Pannonia területén. A legkorábbi 

példány talán a rábabordányi depóleletből származó – a leletben található csoroszlyák alapján 

Kr. u. 1-2. századi – sarló lehet (SR 66). A nagy mennyiségű lelet alapján azt sem lehet kizárni, 

hogy részben a kelta hagyományokból építkezve, ezen a területen alakult ki, talán a Kr. u. 1-2. 

század folyamán. 

A sarlók méreteit – már a viszonylag nagy mennyiségben rendelkezésre álló adatok okán 

is – érdemes alaposabban megvizsgálni. A jellemző adatok a hosszúság, amely alatt a penge 

hegyétől a nyél végéig mért távolságot értjük. Emellett több publikációban a penge, esetleg az 

él ívének hossza van megadva. A penge legnagyobb szélessége és vastagsága, a hegy előtti 

élezetlen szakasz hossza, a nyél felhajlított vége, illetve a szegecs magassága alapján a fa nyél 

anyagának vastagsága, illetve a tömeg szintén fontos adatok. A tárgy állapotától függően nem 

mindegyik esetben és nem minden adat mérhető. A hosszúság és tömeg viszonyát nézve 

jellemző a 35-50 cm-es hosszúság és a 150-250 g közötti tömeg (126. ábra). A penge szélessége 

változó lehet, az ívesen kiszélesedő részen mérhetőek a legnagyobb értékek, ezért ha ez a rész 

hiányzik, akkor a felvett érték szükségszerűen kisebb lesz. A legszélesebb példányok esetében 

ez akár 5-6 cm is lehet, többségük 3-5 cm közötti tartományba esik (127. ábra). A penge 

hegyénél található élezetlen rész – bizonyos fokig a sarló kopottságától függően – legalább 3-4 

cm hosszú, de néhány esetben a 10 cm-t is meghaladja. A fa nyél hozzávetőleges átmérője, a 

sarlók szegecsének magassága alapján 1,7-3,4 cm között lehetett. 
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126. ábra: A sarlók tömeg és hosszúság szerinti megoszlása. 
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A tüskés-szegecselt nyélfelerősítésű, hegyénél gyakran keresztben lapított, élezetlen 

résszel ellátott ívsarló elterjedt, meghatározó eszköz volt Pannoniában. Bár a pontos összevetés 

nem lehetséges a szomszédos provinciákkal, vagy a Római Birodalom távolabbi, 

gabonatermelő területeivel, a kutató benyomása mégis az, hogy Pannonia területén jelentős, a 

késő római korra fókuszált tevékenységgel kell számolnunk. Ez a kép összhangban van, illetve 

alátámasztja az Ambrosius milánói püspök leveléből származó adatot, amely szerint a szóban 

forgó provincia területéről bőséges termést takarítottak be a Kr. u. 4. század végén.755 

                                                           
755 Ambrosius, Epis. 18.23. 
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127. ábra: A sarlók megoszlása a pengeszélesség alapján. 
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2.6.10. Kaszák (KS 1-104, 110-116. tábla) 

 A takarmánygyűjtés során használt legfontosabb eszköz a kasza volt. A római korban 

aratásra egyáltalán nem vették igénybe, ezért funkciója jól elkülöníthető a sarlókétól. A gabona 

termeléssel szemben tehát a kaszákban elsősorban az állattartás bizonyítékát kell látnunk. Így 

például megjelenését Britannia területén a hódító római hadsereg lovainak takarmányigényével 

hozták összefüggésbe.756 Kialakulására a sarlókénál később, feltehetőleg a bronzkor végén 

került sor.757 A késővaskor és a római kor kaszái között alapvetően rövid és hosszú változatot 

különböztetünk meg, de a római kori Pannonia vonatkozásában utóbbi tekinthető az uralkodó 

típusnak. A rövid kaszák erdős, tagolt felszínnel rendelkező területhez ideálisak és mindkét 

irányban történő használatra alkalmasak voltak, míg a hosszú változat – mivel a talajhoz 

lényegesen közelebb fejtette ki a vágást – egyenletesebb felületet, gondozottabb területeket 

igényelt és csak egyik irányba lehetett vele vágni (szinte mindig jobbról balra).758 Idősebb 

Plinius leírásában, amelyben egyszerűen falx néven szerepelt, egy rövidebb itáliai és egy 

hosszabb galliai típus tűnt fel, utóbbiról kiderült az is, hogy közepes magasságban vágtak 

vele.759 Ezt a leírást többféle módon lehet értelmezni, mivel a falx általános jelentéssel bírt, 

ezért a sarlóval könnyen összetéveszthető volt.760 Varro egy helyen szintén a falx kifejezést 

használta, amikor a széna betakarításának menetéről írt.761 Egy másik szöveghelyen Varro a 

falx faenaria megnevezést vetette papírra, kifejezetten megkülönböztetve azt a sarlóktól és az 

ágvágó késektől.762 Cato az olajfaültetvények esetében ugyanezt a szószerkezetet alkalmazta, 

amelyből viszonylag sokat, összesen nyolc darabot írt elő.763 Mindezek tükrében, kasza 

értelemben a falx faenaria lehetett a legelterjedtebb. Az ábrázolások közül érdemes kiemelni a 

Reimsben található Port de Mars, július hónapot mutató domborművét, amelyen hosszú fa 

nyéllel látható. Emellett egy Vesoulból származó sírkövet kell megemlíteni, amelyen egy 

férfialak hosszú nyelű, körülbelül 40°-os szögben visszatört nyakkal és ívelt, a nyéllel 82°-os 

szöget bezáró pengével rendelkező példányt tart a kezében.764 

                                                           
756 MANNING 1985, 49. 
757 STEENSBERG 1943, 179skk, 190skk; POHANKA 1986, 147. 
758 MÜLLER 1982, 484skk. 
759 Plinius, Nat. Hist. 18.261. 
760 WHITE 1967, 98skk. Plinius leírása félreértésekre adhat okot, a sarló és a kasza funkciójának szétválasztásában, 

illetve a tárgyi leletek besorolásában. J. Henning például a közepes magasságban használt galliai típusnak a rövid 

kaszákat, illetve a köpűs nyelű hosszú kaszákat próbálta megfeleltetni: HENNING 1987, 91. A latin szerzők 

adatainak és a tárgyi leleteknek a túlságosan erőltetett megfeleltetése ugyanakkor tévútra vezethet. 
761 Varro, RR 1.49.1. 
762 Varro, LL 5.137. 
763 Cato, 10.3. 
764 MARBACH 2012, 111skk, Fig. 5. 
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 A rövid kaszák a vaskor folyamán a horgas sarlókból alakulhattak ki, azoktól sok 

esetben nehézkesen, leginkább a nagyobb méret és az egyenes penge alapján lehet őket 

elkülöníteni. Szerepük a Dunántúl római korában nem lehetett túlságosan jelentős, feltehetőleg 

azért, mert a hosszú kaszák rövid időn belül kiszorították őket a használatból.765 Ennek 

megfelelően csak néhány példány képviseli ezt a típust a disszertáció katalógusában (KS 1-5). 

A Nagyberki-Szalacskáról, ismeretlen kontextusból származó kasza egyaránt lehet késő vaskori 

és római eredetű (KS 2). A Carnuntum területéről napvilágot látott darabok esetében szintén 

csak feltételezni lehetett, hogy a római korban használták (KS 4-5). A Komló-Mecsekfalui útnál 

feltárt villagazdaságból (KS 1), és Keszthely-Fenékpusztáról (KS 3) származó rövid kaszák 

viszont bizonyosan római koriak, továbbá nem a bennszülött lakosság továbbélésének 

bizonyítékai, hanem inkább a késő római korban betelepülőkkel juthattak Pannonia területére. 

Igen fontos, hogy mindkét példány egy-egy nyéltüskés sarlóval azonos kontextusból került elő 

(SR 10-11), amelyek szintén idegenek a megszokott provinciális formavilágtól. A tárgyalt 

szerszámtípusnak a Barbaricumban való továbbélését bizonyítja, hogy van szarmata telepről 

származó példánya is.766 A szilágysomlyói lelet láncán szintén ezt a kaszatípust ábrázolták.767 

A KS 5 a hosszú kaszák felé mutató átmeneti formának tűnik, nyél és a penge között erősebben 

megtört, de még külön nyak nélküli, pengéje keskenyebb a megszokottnál.768 

A Pannoniából ismert, többé-kevésbé jól azonosítható kaszák döntő hányada a hosszú 

típusba sorolható (KS 6-58, 61-80). Feltehetőleg a rendelkezésre álló pengetöredékek szintén 

eredetileg ilyen típusú kaszákhoz tartoztak (KS 59-60, 81-104). A szerszám a rövid kaszákból 

alakulhatott ki a késő vaskor folyamán, amelynek központi területe az Alpok keleti zónája 

lehetett.769 Velemben már megtalálható volt.770 Formai szempontból ezt a típust a meghatározó 

részei, így a nyél, illetve a nyélfelerősítés módja, a nyak és a penge kidolgozása alapján további 

alcsoportokra lehet bontani. A nyél felerősítése alapján három nagyobb csoport figyelhető meg: 

a makkos (1), a szegecselt nyelű (2) és a nyitott köpűs változat. 

A makkos nyélfelerősítésre (1) vaskos nyéllemez jellemző, amelynek vége rendszerint 

felfelé hajlított (KS 6-35).771 A nyélhez általában egészen rövid, élezetlen nyak csatlakozik, 

amely vagy a nyél egyenes folytatásában (KS 8-16), vagy enyhén visszatörten, a penge felé 

                                                           
765 TAKÁCS 1970, 199; MÜLLER 1982, 488. 
766 MÜLLER 1982, 191, Kat. 814. 
767 KISS/BERNHARD-WALCHER 1999, 46skk, Kat. 16. 
768 MÜLLER 1982, 494. 
769 NOTHDURFTER 1979, 45, Taf. 21, 325-327, Taf. 22, 328, 330; MÜLLER 1982, 494sk, 94sk, Kat. 305-310, 170sk, 

Kat. 740, 173, Kat. 748; DOLENZ 1998, 135, Taf. 31, L1-L2; MÜLLER 2012, 171, 39. jegyzet. 
770 MISKE 1907, 74, XLVII. tábla 14; MÜLLER 1982, 215sk, Kat. 967. 
771 Müller R. a vindornyafoki depóleletben talált kaszák kapcsán nemrégiben összefoglalta az erre vonatkozó 

adatokat: MÜLLER 2012, 171, 41-49. jegyzet. 
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ívelődve helyezkedik el (KS 17-32). A penge vonala változó, vannak egyenletesen ívelt pengéjű 

változatok (KS 8-9, 13), míg más daraboknál a nyak után ívelt, majd hosszan egyenes és a 

hegyénél ismét enyhén ívelt kialakítás a jellemző (KS 7, 14-15, 17, 27, 32). R. Pohanka a nyak 

kialakítása és a penge íve alapján különített el altípusokat a makkos nyelű kaszákon belül,772 de 

ennek használhatósága kérdéses. A nyéllap és a penge mindegyik esetében ugyanabban a síkban 

található, emiatt J. Henning ezeket a példányokat nem tartotta igazi kaszának, mivel szerinte 

így nem lehetett velük a talaj felszínének közelében dolgozni.773 Müller R. ezt a vélekedést 

egyértelműen cáfolta.774 Ez a bizonytalanság abból adódik, hogy a csatlakozó fa nyél 

kialakításának módját nem ismerjük. Mindenesetre a nyél felerősítését segítették a széles, 

vaskos pántból hajlított kaszakarikák, vagy kaszaörvek, amelyek több példányon megmaradtak 

(KS 8, 25). Emellett számos önmagában előkerült karika esetében feltételezhetjük ugyanezt a 

funkciót (VY 36-38, 43, 45). A penge átmetszete ezeknél a kaszáknál mindig egyenlő szárú 

háromszög alakú, de nyugatabbra az acélból készült pengékre jellemző, a fok mentén 

ormószerűen kiemelkedő példányok ismertek, mint például a gurinai leletek.775 Müller R. az 

ekehúzó láncokéhoz hasonló elterjedési területtel számolt a makkos nyélfelerősítésű 

kaszáknál.776 A rendelkezésre álló adatok alapján, a vaskori hagyományból kiindulva a késő 

római korig nem túl széles körben, elsősorban a villagazdaságokban használt típusnak 

tartotta.777 A ma ismert 30 darab makkos felerősítésű kasza csaknem felénél (14 darabnál) nem 

ismerjük pontosan az előkerülés körülményeit (128. ábra), de ezek közül hat darab Nagyberki-

Szalacskáról látott napvilágot (KS 14, 20, 28-31), amivel ez a somogyi település számít a 

kaszatípus legjelentősebb lelőhelyének (129. ábra). Római kori villagazdaságokból szintén hat 

példány származott, és három-három kaszát Keszthely-Fenékpusztáról, illetve más katonai 

táborok leletei közül ismerünk (128-129. ábra). A villagazdaságok kiemelt szerepe tehát a 

jelenlegi adatok alapján is fennállhatott. Ez a kaszatípus az Alpoktól keletre eső területen terjedt 

el, leginkább Noricum, Pannonia és Dacia területéről ismertek párhuzamai.778 A római kort 

követően – a gondozott legelők eltűnésével együtt – kikopott a használatból. 

                                                           
772 POHANKA 1986, 155skk, Abb. 8. 
773 HENNING 1985, 581sk; HENNING 1991, 53. 
774 MÜLLER 2012, 171. 
775 MÜLLER 1982, 83sk, Kat. 249-251; POHANKA 1986, 155sk, Taf. 31, Nr. 117-119. 
776 HENNING 1986, Abb. 3; MÜLLER 2012, 171. 
777 MÜLLER 1982, 496. 
778 PIETSCH 1983, 69sk, Abb. 22, 3a-b és d; HENNING 1987, Abb. 41, Taf. 44, I6. 
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A szegeccsel felerősített nyelű kaszákat (2) csak egyetlen egy, a közelmúltban 

napvilágot látott lelet képviselte Pannoniából (KS 36). Továbbá ez az egyetlen példány a 

tárgyalt provincia területéről, amelyiken a penge acélból készült, és a fokát ormószerűen 

megvastagították.779 Noha Pannonia esetében a vindornyafoki lelet egyedinek számít, a Római 

Birodalom nyugati területeiről széles körben ismert ez a kaszatípus. Két fő csoportját lehetett 

megkülönböztetni: míg a Felső-Duna vidékén jellemző darabokra a tompaszögben megtört 

nyéllemez és a hozzá újabb töréssel csatlakozó, hosszú penge jellemző,780 addig a Rajna-

vidéken, illetve Galliában – de a britanniai kaszaleletek is ide sorolhatóak – a nyéllemez 

egyenletesen ívelten megy át a pengébe.781 A vindornyafoki példány az utóbbi típusba tartozik, 

                                                           
779 A Vindornyafok közelében előkerült depólelet kapcsán Müller Róbert részletesen foglalkozott a típussal: 

MÜLLER 2012, 171. 
780 A két típus szétválasztása J. Henning nevéhez fűződik, aki az osterburkeni lelet kapcsán, amelyben mindkét 

típus megtalálható foglalkozott a kérdéssel: HENNING 1985, 581sk; HENNING 1986, 135sk. M. Pietsch által ajánlott 

tipológiában is élesen elkülönül a két változat: PIETSCH 1983, 68, Abb. 22, 2a-b, 3c. 
781 Számos párhuzama ismert. Rajna-vidék: LINDENSCHMIDT 1881, Taf. IV, 22; LINDENSCHMIDT 1911, Taf. 46, 

825; PIETSCH 1983, Taf. 24, Nr. 532-536, 538-539; GAITZSCH 1984, 389, Abb. 4; KÜNZL 1993, 132, Taf. 611; 

MARBACH 2012, 38skk; Britannia: CURLE 1911, Pl. LXII, 6; REES 1979, Fig. 248, e; MANNING 1985, 49, F18; 

Dél-Franciaország: FEUGÈRE 2000, 170, Fig. 3, 1; Észak-Itália: NOTHDURFTER 1979, Taf. 22, 329. 
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feltehetőleg egyedi darabként kerülhetett Pannoniába. Ennek kapcsán szükséges kitérni a 

kaszák élezésének módjára. Az acélból készült pengével rendelkező darabok esetében 

kalapácsot, fenőkövet és egy jellegzetes, úgynevezett kaszakalapáló üllőt használtak, amely 

gyakran fordult elő ezzel a kaszatípussal együtt, illetve azokon a területeken, ahol ezt a 

szerszámtípust alkalmazták.782 Ezzel szemben a szimmetrikus pengéjű, vasból készült 

példányoknál az élezést reszelővel végezték. A Vindornyafokon talált kasza egyedisége mellett 

szól, hogy Pannonia területéről egyetlen ilyen üllőt sem ismerünk a római korból.783 

A makkos nyélfelerősítésű kaszákat meghaladó mennyiségben ismerünk nyitott köpűs 

darabokat (3) a szóban forgó területről (KS 37-58, 61-80). Ez a köpűforma általában széles, 

vastag nyél befogadására alkalmas, a köpű falán néhol megfigyelhető lyuk alapján a nyelet 

szegeccsel erősíthették meg (például: KS 37-39, 42-43, 51-52, 64, 69). Az egyenletesen 

                                                           
782 MÜLLER 2012, 171. Például: CURLE 1911, Pl. XLII, 1, 3-6; CHAMPION 1916, 277, Fig. 278, 25803, 28995, 

15889; JACOBI 1924, Taf. II; REES 1979, 480skk, Fig. 249-250; MANNING 1985, 59, F62; KÜNZL 1993, Taf. 42, 

39, Taf. 43, 40. 
783 MÜLLER 1982, 496, 21. kép. 

129. ábra: A különböző kaszatípusok eloszlása Pannoniában. 
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keskenyedő köpű minden esetben vastag, élezetlen, erősen visszatört, félköríves nyakban 

folytatódik. Ennek köszönhetően a szerszám jóval kiegyensúlyozottabb. A penge rövidebb, 

mint a makkos nyélfelerősítésű típusoknál, jellemzően egyenes, esetleg enyhén ívelt és a nyéllel 

derékszöget vagy enyhén hegyesszöget zár be. A KS 67-es példány erősen megtört pengéje a 

használatból fakadó deformáltság következménye lehet. Kialakításuknál fogva ezeket a 

kaszákat jobban lehetett a bozótosabb területeken használni, funkciójuk tekintetében tehát a 

vaskori rövid kaszákból származnak.784 Ez a típus lényegében ismeretlen volt a Római 

Birodalom Alpoktól nyugatra eső területein, ezért a legtöbb feldolgozásból teljesen kimaradt. 

Galliából ugyan vannak köpűs nyélmegoldású kaszák a korszakból, de ezeknél a visszatört nyak 

hiányzik, és a penge kialakítása is eltér, ezért feltehetőleg a két terület között ilyen szempontból 

nem áll fenn kapcsolat.785 Hasonló kaszákkal inkább Pannoniától keletre, illetve délkeletre lévő 

vidékeken találkozhatunk, Bulgária területén a római uralom után sem szűnt meg a 

használata.786 R. Pohanka, mivel publikációjának idejében még igen ritka típusnak számított 

(Ausztriából egyetlen példányt ismert), azzal magyarázta a szerszám korlátozott elterjedését, 

hogy az egy síkban található penge és nyél miatt csak körülményesen lehet vele munkát 

végezni.787 

A makkos nyélfelerősítésű kaszák előkerülési körülményeiről, illetve keltezéséről 

korábban már esett szó. Mivel a két típus felhasználása kiegészítette egymást, érdemes azokat 

a köpűs nyelű kaszákkal összevetni (128-129. ábra). Villagazdaságokból látszólag kevesebb 

köpűs nyelű példány került elő, de ha figyelembe vesszük, hogy a Padragról (KS 66) és 

Tatabánya-Felső-rét-földről (KS 44-46) előkerült depóleletek kaszái minden jel szerint szintén 

villákhoz tartozhattak, lényegesen kiegyenlítettebbé válik a kép. A bruckneudorfi villa esetében 

mindkét kaszatípus megtalálható volt (KS 7, 69), de például Gyulafirátót-Pogánytelekről eddig 

csak a nyitott köpűs változatot ismerjük (KS 51). Ugyanakkor látványosan megmutatkozott a 

nyitott köpűs kaszák magasabb aránya a falusias települések és – utóbbihoz számolva Tác-

Fövenypusztát (KS 54-58, 61-63) – a városok esetében. Anélkül, hogy túlságosan messzemenő 

következtetést kívánnék levonni ezekből az adatokból, általánosságban a villagazdaságok 

jobban karbantartott legelőivel szemben, a falusias települések természeti környezet által 

erősebben meghatározott takarmánygyűjtési módja rajzolódik ki.788 A legtöbb nyitott köpűs 

                                                           
784 TAKÁCS 1969, 50; Müller 1982, 496. 
785 JACOBI 1974, 78, Fig. 23, 5; MARBACH 2012, 80skk. 
786 PLEINER 1969, Fig. 13, 9; HENNING 1987, 91sk, Abb. 41-42, Taf. 42-43. 
787 POHANKA 1986, 167. 
788 Ezt a tendenciát Müller R. megfigyelte és az újabb kutatási adatok sem mondanak neki ellent: MÜLLER 1982, 

553. 
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darab Tác-Fövenypusztáról látott napvilágot, amelyek egy része (KS 57-58) az itt talált ekehúzó 

láncokkal együtt került elő (EKH 22-25). Egy másik táci példányt pedig a Dolichenus szentély 

területén találták meg (KS 54). 

Jellegüknél fogva a kaszák többsége töredékes állapotban maradt fent, ezért jól 

használható méret adatok kevés esetben álltak rendelkezésre. A hosszúság tekintetében jól 

kirajzolódott a rövid (50 cm alatti) és hosszú kaszák, illetve ezen belül a makkos 

nyélfelerősítésű (80 cm fölötti) és a köpűs nyelű (80 cm alatti) példányok közötti 

nagyságrendbeli különbség (130. ábra). A tömeg csak viszonylag kevés lelet esetében volt 

ismert, de lényeges különbség a két hosszú kasza típus között nem jelentkezett. Az erre 

vonatkozó adatok összességében 600-1300 g között szóródtak. 

A római kori kaszák vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy bizonyos általános jellemzők 

mellett egy-egy régióban egyedi, a helyi sajátosságoknak megfelelő fejlődés zajlott le. A 

Pannonia esetében megfigyelhető típusok, illetve azok aránya teljesen eltér a nyugati területekre 

jellemző képtől. Az egyre nagyobb mennyiségben ismertté váló lelet, és a számos kisebb 

területet érintő feldolgozás után egyre sürgetőbb lenne a tárgytípus átfogó feldolgozása. 

2.6.11. Irtó–, ágvágó– és metszőkések (MK 1-93, 122-128. tábla) 

 A mezőgazdaságban – a római korban éppúgy, mint más korszakokban – használatos 

kések formájuk és méretük alapján meglehetősen sokfélék lehetnek. Elsősorban az 

irtásgazdálkodásban használhatták ezeket, de a gyümölcs– és szőlőművelésben, 
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130. ábra: A kaszák hosszúság szerinti megoszlása. 
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takarmánygyűjtésben, egyes változatok a nádvágásban játszhattak szerepet. A legtöbb példány 

esetében azonban lehetetlen egyetlen, jól meghatározható funkciót elkülöníteni, sok esetben 

többszörös felhasználási területtel kell számolnunk.789 Müller Róberthez hasonlóan a 

szőlőmetsző késeket külön fejezetben mutatom be, de ehelyütt utalnunk kell rá, hogy az alább 

felvonultatott kések egy része szintén kapcsolódhatott a pannóniai bortermeléshez. A Római 

Birodalom más területeiről hasonló gazdagságban láttak napvilágot különböző mezőgazdasági 

kések, de ezek alapján átfogó feldolgozás, illetve tipológiai rendszer eddig nem készült. A 

rengeteg helyi típus és különféle változat tükrében feltehetőleg nem is lehetséges egy mindenre 

kiterjedő típusbeosztást felállítani. W. H. Manning arra, hívta fel a figyelmet, hogy sok esetben 

az azonos, vagy minimális formai eltérést mutató kések teljesen eltérő funkcióval rendelkeznek, 

illetve formailag nagyon eltérő példányokat használhattak hasonló munkafolyamatok 

elvégzésére.790 Ezért egy-egy kisebb terület vagy lelőhely tárgyai alapján készített típusbeosztás 

csak egyes részleteiben feleltethető meg egymásnak. A megközelítés szempontjai is nagyon 

eltérőek lehetnek, van ahol az összes vágóeszköz – így a sarlók is – egyetlen rendszerbe 

foglaltattak,791 máshol a szőlőmetsző– és ágvágó kések teljesen elkülönítve,792 vagy minden 

lényeges bontás nélkül, összevonva kerültek bemutatásra.793 Bármilyen tipológiai rendszerről 

legyen is szó, annak alapvetően a funkció szempontjából meghatározó jellemzőkre kellett 

épülnie.794 

 Az antik források által közvetített számos megnevezés szintén arra enged következtetni, 

hogy sokféle késtípus lehetett használatban, ebben a korszakban.795 Az íves pengével ellátott 

vágóeszközök esetében – a sarlók kapcsán már említett – falx kifejezés volt használatban, 

amelynek K. D. White összesen 14 különböző névalakját sorolta fel, de ezeket csak részlegesen 

lehetett a tárgyi leletek között megtalálható típusokkal azonosítani.796 A szőlő– és 

borkultúrához kapcsolódó jelenetekben, illetve Silvanus vagy a kelta eredetű Esus istenek 

attribútumaként viszonylag gyakran feltűntek ezek a kések az antik ábrázolásokon.797 

                                                           
789 MÜLLER 1982, 505. 
790 REES 1979, 438skk; MANNING 1985, 50sk. 
791 MANNING 1985, 50skk 
792 POHANKA 1986, 176skk, Abb. 10. 
793 HENNING 1987, 93skk. 
794 MANNING 1985, 51; DUVAUCHELLE 2005, 95. 
795 WHITE 1967, 69skk. Ebben a fejezetben a sarlókkal és a kaszákkal együtt az összes mezőgazdasági célú 

vágóeszközt bemutatta a szerző. 
796 WHITE 1967, 74skk. A 14 közül összesen csak 9 felelt meg biztosan valamilyen önálló típusnak, a maradék 

ezek névváltozata lehetett. Ebből a kilencből négyet tudott a források említései és az ábrázolások alapján jól 

behatárolni. A többi esetben általában csak egyetlen, bizonytalan említés állt rendelkezésre. A négy jól 

azonosítható: falx arboraria (irtókés), falx faenaria (kasza), falx messoria (sarló), falx vinitoria (szőlőmetsző kés). 

Ezek a típusok a vonatkozó fejezetekben külön is tárgyalásra kerültek. 
797 PIETSCH 1983, 75sk, 843. jegyzet; DÁLNOKI 2004, 51skk. 
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 A Kárpát-medencében használt késeket, így érintve a dunántúli római anyagot, Müller 

Róbert részletesen bemutatta. A formai osztályozásnál Takács L. – néprajzi és régészeti 

adatokon alapuló – rendszeréből indult ki.798 Ennek tükrében beszélhetünk kis–, illetve 

nagyméretű késekről, amelyek között elméleti határvonalnak a 30 centiméteres hosszúság volt 

tekinthető. A kisméretű kések között a penge kialakítása alapján sarlószerűen ívelt pengéjű (1), 

előrehajló pengéjű (2), kivágott élű (3), előretört pengéjű (4), előrehajló, levágva végződő 

pengéjű (5) típusokat különböztetett meg.799 A nagyméretű kések esetében előrehajló pengéjű 

(6), előrehajló pengéjű, de hegyénél keresztben lapított, visszatört nyúlvánnyal ellátott (7), 

széles, röviden előrehajló pengéjű (8), egyenes pengéjű (9), és hátrafelé ívelt élű típusokat (10) 

határozott meg.800 A fenti típusok nem mindegyike képviselteti magát a római emlékanyagban. 

Egyes esetekben ugyanaz a forma a kis– és nagyméretű változatban egyaránt előkerült. R. 

Pohanka az Ausztria területéről előkerült leletek feldolgozása során a szőlőmetsző késeknek 

hat, míg az irtókéseknek négy nagyobb típusát különítette el.801 A továbbiakban az elmúlt 

időszakban napvilágot látott új adatok bemutatása mellett kísérletet teszek a két – Pannonia 

esetében releváns – felosztás összeegyeztetésére. 

 A Pannoniára vonatkozó gyűjtés eredményeképpen 93 példány volt ebbe a 

tárgycsoportba sorolható. Ennek mintegy negyede tartozott a kisméretű kategóriába (MK 1-22). 

Ezeket a kisebb méretű szerszámokat R. Pohanka hat nagyobb típusra bontva a szőlőmetsző 

kések alatt dolgozta fel.802 A sarlószerűen ívelt pengéjű példányok (1) közé egy Mórról 

származó, keskeny pengéjű töredékes darab tartozik (MK 5). Ehhez hasonló, de szélesebb 

pengéjű formát mutat egy Lorettomból származó példány (MK 3), amely – együtt a nyéltüskés, 

felső részükön előre ívelt pengéjű változatokkal – a Pohanka-féle felosztás 3. típusába tartozik. 

Az itáliai szőlőmetsző késekből és a vaskori formák keveredéséből kifejlődött típusnak 

(Pohanka, Typ 2) tartotta az íves, félhold alakú pengével rendelkező változatokat, amelyek 

esetében ez a felhasználás valóban elsődleges lehetett (MK 1-2).803 Nagyon hasonló forma a 

szőlőmetsző kések között szintén megtalálható (SZK 13). Az MK 4-es számú szerszám 

leginkább a kivágott élű – főként szőlőművelésben használatos – késekkel (3) vethető össze, de 

ennek a magyarországi adatok alapján nem volt római kori változata.804 Ez a példány is 

szórványként került elő, így nem tekinthető a római kori meghonosodás bizonyítékának. 

                                                           
798 MÜLLER 1982, 505skk, 24. kép. 
799 TAKÁCS 1967, 195skk. 
800 TAKÁCS 1966, 20sk; TAKÁCS 1967, 203skk; TAKÁCS 1973. 
801 POHANKA 1986, Abb. 10. 
802 POHANKA 1986, 192skk, Abb. 10. 
803 POHANKA 1986, 203sk. 
804 MÜLLER 1982, 508. 



213 
 

 Az előrehajló pengéjű (2) típus példányai között nyéltüskés és nyéllapos változatok 

egyaránt megtalálhatóak. A penge hossza, íveltsége és az előrehajlás mértéke változó lehet. A 

nyéltüskés darabokra a penge felső részének derékszöghöz közeli íveltsége a jellemző (MK 6-

9), míg erősen visszahajló penge csak egyetlen, rövid példány esetében fordul elő (MK 13). Az 

MK 7 esetében a penge enyhén kétsarkos kialakítását lehet megfigyelni. Hasonló példányok 

Ausztria területéről szintén jól ismertek, mivel a Magdalensbergről kerültek elő ilyen típusú 

kések, ezeket R. Pohanka itáliai eredetűeknek tartotta (Pohanka Typ 3).805 A nyéllapos, gyakran 

szegecsekkel is megerősített darabok pengéje lényegében végig, csaknem félkörben ívelt (MK 

14-17, 21). Ez külön típusként bemutatva, szintén megtalálható volt az Ausztria területéről 

származó leletek között (Pohanka Typ 3).806 A kisméretű kések között egy csavart nyelű (MK 

18) és egy nyéllapos példány található (MK 19), amelyek nyelének végét teljesen 

visszahajlították, ilyen módon a felfüggesztést lehetővé tévő füllel látták el azokat. 

A hasonló kések széles körben elterjedtek voltak, olyan régiókban is, amelyekben nem 

volt számottevő bortermelés. Ennek ellenére a forrásokból falcula vineatica néven ismert, 

kisméretű szőlőszedő kések megfelelőit ezek között kell keresnünk.807 A római szerzők közül 

már Cato említette ezt a késtípust, amelyből egy szőlőbirtok felszereléséhez 40 darabot 

irányzott elő.808 Columella annak fontosságát emelte ki, hogy a kés használatával a szüret 

hatékonyabb, a fürtökről leszakadó bogyók miatti vesztesség lényegesen kisebb.809 

A kisméretű kések kapcsán még meg kell említeni az előrehajló, egyenesen levágott 

végű pengével rendelkező típust (5), amelynek mindössze egyetlen példányát ismerjük 

Pannoniából (MK 22). Müller R. részletesen kitért erre a típusra, amelynek jelentőségét az adja, 

hogy egyértelműen a Silvanus-ábrázolások egyik jellegzetes késtípusával azonosítható.810 

Ennek ellenére továbbra is csak egyetlen példányát ismerjük Pannonia területéről. 

A nagyméretű kések kapcsán elsőször a felső részükön előrehajló pengével (6) ellátott 

példányokat kell megemlíteni. A típushoz sorolható kések között elsősorban a penge 

végződése, mérete, illetve részlegesen a nyél felerősítésének módja alapján lehet különbséget 

tenni.811 A nyél felerősítése az esetek túlnyomó részében nyitott köpűvel történt, amely más 

                                                           
805 POHANKA 1986, 204skk, Nr. 158-159. 
806 POHANKA 1986, 208skk, Nr. 165-166. 
807 WHITE 1967, 96skk. 
808 Cato, 11.4. 
809 Columella, 12.18.2. 
810 MÜLLER 1982, 508skk, 25. kép. 
811 MÜLLER 1982, 510skk; POHANKA 1986, 178skk, Abb. 10. R. Pohanka külön típusokba sorolta a nyitott köpűs, 

egyszerű hegyben végződő (Typ 1a), a gombszerű hegyben végződő (Typ 2) és az átlagosnál kisebb méretű, de az 

elsővel teljesen azonos kidolgozású példányokat (Typ 3). Az általa meghatározott negyedik típusba a végig ívelt, 

vaskos pengéjű, nyitott köpűs, vagy nyéltüskés nyelű kések tartoznak (Typ 4). Ezek azonban Pannoniára nem 

jellemzőek, inkább Noricum déli, erdős részein voltak használatban. 
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szerszámtípusok esetében is a római kor egyik jellemző megoldása volt (MK 24-28, 30-38, 40-

58, 63). Ettől eltérően, zárt köpűvel készült egy Carnuntumból, de pontosan nem ismert helyről 

származó példány (MK 39). A köpű falán igen gyakran egy szöglyuk figyelhető meg, amelynek 

segítségével a nyelet rögzítették (MK 27, 30, 40-41, 45-47, 50-51). Az eredeti fa nyél 

hosszúsága a felhasználástól függően eltérő lehetett, akár egészen hosszú nyelű változatokkal 

is számolhatunk, amelyek magasan lévő ágak elérését tették lehetővé.812 Nagyberki-

Szalacskáról olyan példányokat ismerünk, amelyek köpűjében a nyél faanyagának maradványai 

láthatóak (MK 34-35). A Visegrád-Gizellamajorban feltárt késő római táborból (MK 65-66), 

továbbá Simanovciból (MK 47) ugyanakkor több nyéltüskés példány látott napvilágot, 

amelyeknél a nyéltüske a penge fokához csatlakozik. A funkciót befolyásoló lényeges 

különbség a penge hegyének kialakítása, amely az egyszerű kihegyesedés mellett, sok esetben 

megvastagodó gombban, vagy élezetlen részben végződik. Egyöntetű vélemény a kutatók 

körében, hogy ez a változat a gyümölcstermeléssel hozható összefüggésbe.813 A kések 

állapotától függően a hegy kidolgozása nem minden esetben határozható meg egyértelműen, de 

a tárgyalt leletcsoporton belül 14 példánynak biztosan ilyen végződése van (MK 28, 30, 37-38, 

40-43, 46, 49-51, 59, 61). Jó néhány kés esetében a méret alatta marad a fentebb megjelölt 

határnak, mégis a teljesen megegyező forma miatt ide kell sorolni őket (MK 24-26, 39, 41, 52-

53). Ezek a nagyméretű, nyitott köpűs kések minden bizonnyal a falx arboraria megfelelői 

lehetnek, amely kifejezés több alkalommal feltűnik az antik auctorok műveiben.814 Varro a szó 

(arbor) eredetét vezette le,815 míg Catonál a gazdaságok felszerelési listájában az olíva esetében 

öt, a szőlőnél három példánnyal szerepelt.816 A Palladiusnál olvasható, fákhoz és szőlőhöz 

egyaránt használatos falx putatoria feltehetőleg ugyanennek a szerszámnak a késő római 

korban használatos megnevezése lehetett.817 Ez a típus általánosan elterjedt volt a Római 

Birodalomban, párhuzamait számos területről, illetve lelőhelyről ismerjük.818 Pannonia 

területéről a római uralom megszűnésével, és a mezőgazdaság színvonalának visszaesésével 

párhuzamosan eltűnt, de a Balkánon vagy nyugatabbra továbbélt.819 

A falx arboraria esetével szemben, a hegyüknél keresztben lapított és visszatört 

nyúlvánnyal rendelkező kések (7) eredetéről és antik megnevezéséről semmilyen információ 

                                                           
812 POHANKA 1986, 188. 
813 SÁGI/FÜZES 1967, 93; Müller 1976, 130. jegyzet; MÜLLER 1982, 510, 457. jegyzet; DUVAUCHELLE 2005, 97. 
814 WHITE 1967, 86skk. 
815 Varro, LL 5.137. 
816 Cato, 10.3 és 11.4. 
817 Palladius, 1.43.1 
818 például: PETRIE 1917, Pl. LVII; REES 1979, 467sk, Fig. 217-219; HERMANN 1969, 137sk, Abb. 7; HENNING 

1987, Taf. 35-36, G1a-b. 
819 MÜLLER 1982, 511; HENNING 1987, 95, Abb. 45-46. 
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sem áll rendelkezésünkre.820 Az ebbe a típusba tartozó darabokra tömör, trapéz átmetszetű, 

végén visszahajlított fülben végződő nyél, hosszú, viszonylag keskeny, felső részén röviden 

előre ívelt penge és hegyüknél visszatört, keresztben lapított nyúlvány volt jellemző (MK 83-

93). A keltezhető kontextusból származó darabok kivétel nélkül rómaiak voltak. Keszthely-

Fenékpusztáról egy elveszett példányról van tudomásunk (MK 85), de a belső erőd leletei 

feldolgozásának köszönhetően további két késsel bővült a lista. Az egyiket egy késő római 

gödör betöltéséből (MK 83), míg a másikat a 18. épület fűtőcsatornájában elhelyezett 

depóleletből ismerjük (MK 84). A somogyszili temető egyik női sírjában talán – mivel épp hegy 

körüli rész hiányzik – egy ilyen kés nyelének és a penge egy szakaszának töredéke lehetett 

elhelyezve (MK 87). A hajmáskéri (MK 88) és a balácai villagazdaságok (MK 89) leletei között 

egyaránt megtalálható ez a szerszámtípus. Legutóbb egy Szóládról beszolgáltatott depólelet 

részeként vált ismerté egy példánya (MK 86). Pontos funkcióját nem ismerjük, a 

villagazdaságokból történő előkerülés arra utal, hogy a mezőgazdaságban használhatták azokat, 

ennek nem mond ellent az sem, hogy a típus legjelentősebb lelőhelye Keszthely-Fenékpuszta. 

A szóládi leletben ásóval, kapával, ekehúzó lánc töredékével együtt került elő, ami 

megerősítette a fenti besorolást. Hasonló szerszámokat Ausztria területéről – Kr. u. 3-4. 

századra keltezhető kontextusból – ismerünk, R. Pohanka terménydaraboló késekként határozta 

meg az onnan származó darabokat.821 Ugyanakkor a szlovéniai és ausztriai leletek kapcsán, 

néprajzi analógiákból kiindulva a fafaragó eszközként történő meghatározás lehetősége szintén 

felmerült.822 G. Jacobi úgy vélte, hogy a késő LT kori kések egyik fajtájából fejlődött ki ez a 

típus, amelyeknek a hegyénél a penge felé előretört nyúlványa, illetve szintén tömör, függesztő 

fülben végződő nyele volt.823 A lényegesen kisebb területen történt elterjedés és az ismert 

darabok késő római keltezése ellentmondani látszik ennek az értelmezésnek.824 A Római 

Birodalom nyugati területeiről, illetve Itáliából eddig egyáltalán nem találtam párhuzamait 

ennek a szerszámtípusnak. Úgy tűnik, hogy egy helyi, Pannoniában, vagy közvetlen 

szomszédságában végbemenő fejlődés eredményeképpen jött létre. 

                                                           
820 MÜLLER 1982, 511sk. 
821 POHANKA 1986, 264skk, Abb. 18, Taf. 50, Nr. 230-232. 
822 POHANKA 1986, 267; SAGADIN 2000, 205, Pl. 2, 6. 
823 JACOBI 1974, 45skk, Taf. 24, Nr. 402-405. 
824 POHANKA 1986, 266sk. 
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 A nagyméretű kések harmadik típusát a széles, röviden előrehajló pengéjű (8) 

példányok alkotják (MK 68-71, 73-82).825 Ezek kivétel nélkül nyéltüskés, vastag pengéjű 

szerszámok, amelyeket kifejezetten sújtva használhattak, a rövid ív a rántó mozdulatot eleve 

lehetetlenné tette.826 A leletek többsége szórványként, bizonytalan keltezésű leletként került 

elő, egyedül a balácai ásatások keretében feltárt példányok képeznek kivételt ez alól (MK 81-

82). Müller R. véleménye szerint ezek közül az ormószerűen kialakított pengével rendelkező 

kések lehettek leginkább római koriak (MK 76-79). 

 Az egyenes élű típust (9) egyáltalán nem, míg a hátraívelt élű változatot (10) egyetlen 

feltételesen római korinak tekinthető példány képviseli a szóban forgó leletek között (MK 72). 

Ez a nagyméretű kés a Mezőgazdasági Múzeum kiállításában, a római kori gazdálkodás 

eszközei között volt elhelyezve, de előkerülésével kapcsolatban nem volt elérhető információ 

és egyetlen máshol hiányzó tárggyal sem tudtam azonosítani.827 

 A hegyénél visszatört nyúlvánnyal ellátott és a röviden előreugró pengéjű kések 

előkerülési körülményeiről érintőlegesen már volt szó. A fejezet összes tárgyának kontextusára 

vonatkozó adatok a 131. ábrán összegezve láthatóak. A kések több, mint 40%-a (39 darab) 

ismeretlen kontextusból került elő, a fennmaradó darabok közel egyenletesen oszlanak meg az 

egyes lelőhelytípusok között. A katonai létesítményekből, vagy az azokhoz kapcsolódó 

                                                           
825 MÜLLER 1982, 512. 
826 TAKÁCS 1966, 28skk; TAKÁCS 1967, 203sk. 
827 A BTM Aquincumi Múzeum leltárkönyveiben visszatérő bejegyzés, hogy az adott tárgyat a Mezőgazdasági 

Múzeumnak 1986-ban kölcsönadták, a kutatás időpontjában nem találtam őket. 
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131. ábra: Az irtó-, ágvágó- és metszőkések lelőhelytípusok szerinti megoszlása. 
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településekről a villagazdaságokat meghaladó mennyiségben ismerünk irtó, ágvágó, illetve 

metsző késeket. A katonai létesítmények kiemelt szerepét az ausztriai leletek esetében is meg 

lehetett figyelni. R. Pohanka ezt azzal magyarázta, hogy az általánosan ismert római formák 

elterjesztésében a hadsereg játszott meghatározó szerepet.828 

Ehhez hozzá kell fűznünk, hogy úgy tűnik nemcsak a korai, 

hódítást követő időszakban, hanem késő antikvitás során szintén 

megtalálható a szerszámtípus katonai létesítményekben. A tokodi 

táborból (MK 58-59), a Visegrád-Gizellamajori erődből (MK 65-

66) és a leányfalui őrtoronyból (MK 37) egyaránt került elő ebből 

a szerszámtípusból. Erre a jelenségre részben magyarázatul 

szolgál, hogy feltehetőleg a katonák saját ellátásukra 

gazdálkodtak a tábor közelében. Másrészt az építkezésekkel 

együtt járó fakitermelés, fafeldolgozás kapcsán szintén hasznát 

vehették ezeknek a késeknek. Kosarak és más vesszőfonatok 

alapanyagának kitermelése során is szerepük lehetett.829 Az ilyen 

irányú felhasználást támasztja alá L. Flavius Valens Burnumból 

származó sírköve, amelyen a nyitott köpűs, előrehajló pengéjű 

kést favágó szerszámokkal együtt ábrázolták (132. ábra).830 A 

szóban forgó szerszámok közül nyolc darab látott napvilágot 

depólelet részeként. A nemrégiben beszolgáltatott szalacskai 

depóban talált két példány (MK 34-35) mezőgazdasági és fafaragó 

eszközök kíséretében került elő, valószínűleg ez a lelet egy 

villagazdaság felszerelési tárgyait tartalmazta. Megtalálható volt 

mindkét mannersdorfi leletben, míg az elsőben kovács szerszámokkal együtt helyezték el (MK 

43), talán a mester terméke lehetett, addig a másikban már számos mezőgazdasági eszköz 

társaságában volt (MK 44). 

                                                           
828 POHANKA 1986, 190sk. Kifejezetten a nyitott köpűs, előre ívelt pengéjű típus kapcsán utalt erre. Megfigyelhető, 

hogy a vaskori eredetű darabok jellemzően a vidéki, polgári településeken, míg a római formák a katonai 

táborokban, illetve azok vonzáskörzetében kerültek elő: REES 1979, 450. 
829 GAITZSCH 1978, 26. 
830 PATSCH 1900, 75; TÉGLÁS 1910, 603skk, 1. ábra; MÜLLER 1982, 504, 23. kép 1; POHANKA 1986, 187sk, Abb. 

19. 

132. ábra: Fejsze, dolabra, 

hasogató kés és irtókés ábrázolása 
egy burnumi reliefen (TÉGLÁS 1910 
nyomán) 
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 A szóban forgó tárgyak tömegének és hosszúságának összevetése – ahol ezek az adatok 

teljesen rendelkezésre állnak – tökéletesen alátámasztja a 30 cm körüli hosszúság mentén 

történt felosztás jogosságát (133. ábra). Jól kirajzolódik, hogy a kisebb méretű példányok 

tömege 200 g alatt marad, de még jellemzőbb a 100 g-nál is kisebb érték; míg a 30-40 cm 

közötti hosszúság általában 250-400 g közötti tömeggel jár együtt. A keresztben lapított, 

visszatört pengéjű típus kései pedig mind hosszúság, mind tömeg tekintetében nagyobb 

értékekkel rendelkeznek. 

2.6.12. Szőlőmetsző kések (SZK 1-39, 159-161. tábla) 

 A mezőgazdasági eszközök egyik leginkább specializált szerszámtípusának a 

szőlőmetsző kések tekinthetőek. Ahogy arra az irtókéseket taglaló fejezetben már utaltam, 

sokszor erős az átfedés volt az egyes késtípusok között, továbbá szem előtt kellett tartani, hogy 

ugyanazt a kést több funkció betöltésére is használhatták. Ebben a fejezetben azok a darabok 

kaptak helyet, amelyeknél bizonyosan a szőlőmetszés volt az elsődleges funkció, míg az 

átmenetibb változatok az irtó– ágvágó– és metszőkéseknél szerepeltek. A Kárpát-medence 

területéről származó szőlőmetsző késeket, azok kialakulását és osztályozásának lehetőségeit 

Müller R. mutatta be.831 A római kori szőlőtermelés Pannoniára vonatkozó emlékeit, doktori 

disszertációjának keretében Dálnoki O. dolgozta fel.832 A szőlőtermesztés és a borkultúra 

szempontjából mind az egykorú írott, mind a képi forrásanyag gazdagnak tekinthető. A latin 

                                                           
831 MÜLLER 1982, 514skk. 
832 DÁLNOKI 2004. 
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133. ábra: Az irtó-, ágvágó- és metszőkések tömeg és hosszúság szerinti eloszlása. 
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nyelvű irodalomban leginkább a falx vinitoria kifejezést alkalmazták a szőlőmetsző késekre.833 

Columella használta ezt a megnevezést, továbbá részletesen leírta a kés formáját, illetve 

különböző részeit.834 Feltehetőleg a Cato által említett falx silvatica ugyanezt a szerszámot 

jelöli, amelyből a szerző egy szőlőbirtok esetében hat darabot tartott szükségesnek.835 A 

tárgytípusra vonatkozó ábrázolások szempontjából a Silvanusnak dedikált kőemlékeken, az 

istenség attribútumaként, annak jobb kezében látható szerszámok a legfontosabbak.836 A 

Pannoninából ismert ábrázolásokon a baltás (134. ábra) és balta nélküli szőlőmetsző kés 

egyaránt megtalálható.837 

A szerszámtípus formai osztályozásában hagyományosan a balta és a balta nélküli 

példányok szétválasztása játszotta a meghatározó szerepet.838 Előbbieket görög, utóbbiakat 

itáliai eredetűnek tartották, és tévesen az adott 

irányból érkező hatással hozták kapcsolatba a két 

típust. Itáliában a szőlőkultúra görög közvetítéssel 

alakult ki, tehát a baltás szőlőmetsző kés 

megjelenése azonban nem jelent szükségszerűen 

görög hatást is. Sőt, ez a típus inkább a hidegebb, 

északi területeken alkalmazott alacsony 

fejműveléssel összefüggésben, ebben a zónában és 

nem hellén területen alakulhatott ki.839 A művelési 

mód és a szőlőmetsző kés típusa nem áll kizárólagos 

kapcsolatban, alacsony művelést balta nélküli 

metszőkéssel is végezhettek, hiszen a balta szerepét 

egy külön szerszámmal válthatták ki.840 A típusok 

további alcsoportokra osztását a penge egy–, illetve 

kétsarkos kialakítása tette lehetővé.841 A 

munkafolyamat szempontjából ez azt jelenti, hogy 

előbbivel csak húzva, míg utóbbival húzva és tolva 

                                                           
833 WHITE 1967, 93skk. 
834 Columella, 4.25. Leírásában a szőlőmetsző kések hat különböző részét nevezi meg, amelyek között a baltát 

(securis) is említi. 
835 Cato, 11.4. 
836 A Pannonia területéről származó Silvanus ábrázolásokhoz: POHANKA 1986, 291skk; DÁLNOKI 2004, 44skk; 

NAGY 1994, 763skk. 
837 MÜLLER 1982, 521, 29. kép. 
838 BASSERMANN-JORDAN 1927, I. 28, 318skk. 
839 A két típust érintő fejlődés kérdéséhez: MÜLLER 1982, 514skk; POHANKA 1986, 192skk. 
840 MÜLLER 1982, 516. 
841 LAGRANGE 1953; PATAY 1964, 186sk. 

134. ábra: Baltás szőlőmetsző késsel ábrázolt 

Silvanus relief Aquincumból (HAVAS 2008 nyomán) 
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egyaránt lehetett metszeni. Az egyes formai csoportokat egy-egy művelésmóddal szoros 

összefüggésben próbálták értelmezni, ami túlságosan merev, leegyszerűsítő megközelítése a 

kérdéskörnek.842 

 A Kárpát-medencében talált, többnyire ismeretlen kontextusú baltás késeket a kelták 

körében görög hatásra megjelenő szőlőtermelés bizonyítékának tartották,843 noha hiteles lelet 

nem állt és ma sem áll rendelkezésre a késő vaskorból. A baltás kések alapján a római kori és 

középkori szőlőtermelés folyamatosságát is feltételezték, annak ellenére, hogy jól keltezhető 

leletek a tárgyalt római provincia leletei között sem voltak. A valóság azonban az, hogy a 

Pannoniából ismert szőlőmetsző kések között – az újabb adatok ellenére is – mindössze két 

baltás példányt ismerünk (SZK 13, 36). A Budapest-Harsánylejtőn talált darab pengéje félhold 

alakban ívelt, erősen korrodált, de fokánál egyértelműen látható egy kismértékben kiemelkedő, 

egyenes élű balta (SZK 13). A Simanovciból származó késen pedig egy egészen kisméretű balta 

található (SZK 36), nyitott köpűs nyélfelerősítési módja szintén ritkaság, csak egyetlen másik, 

ismeretlen lelőhelyű példány esetében figyelhető meg (SZK 35). A köpűs megoldást ezeken 

kívül még egy Aquincum polgárvárosában, a macellum közelében talált szőlőmetsző kés 

képviseli, amelyen a zárt, aránylag keskeny köpű a kétsarkos, előrehajló penge közepéhez 

csatlakozik (SZK 34). Ezektől a késektől eltekintve az összes példányt nyéltüskés megoldással 

látták el. Néhány esetben a fából készült nyél megerősítésére szolgáló markolat karika 

megmaradt (SZK 13, 23, 31). Lényegében ez a forma tekinthető a – hagyományosan itáliai 

eredetűnek tartott – klasszikus szőlőmetsző késnek, amely R. Pohanka felosztásában az 1. 

típusnak felelt meg (Typ 1a-b).844 Ezeknél a nyéltüske a penge közepéhez csatlakozik, ami 

általában ezen a részen a legszélesebb és egyenesen, enyhén keskenyedve folytatódik, majd a 

hegye előtt előre hajlik. Hasonló szőlőmetsző késeket a Római Birodalom számos lelőhelyéről 

ismerünk.845 A penge felső részének előre íveltsége változó lehetett, voltak gyengébben, a 

tengelyhez képest tompaszögben álló darabok (SZK 2-3, 12, 14), és erősebben, közel 

                                                           
842 MÜLLER 1982, 516sk. 
843 VINCZE 1957, 93sk; SÁGI/FÜZES 1967, 91; KECSKÉS/PETŐ 1974, 133. 
844 POHANKA 1986, 196skk, Abb. 10. A szerző több más késtípust is a szőlő-, illetve gyümölcsmetsző darabok 

alatt soroltam fel, amelyeket én inkább a többi mezőgazdasági késhez sorolta. Müller R. munkáját alapul véve 

ebben a fejezetben elsősorban a klasszikus szőlőmetsző késeket mutatom be. 
845 REES 1979, 570, Fig. 215. 
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derékszögben íveltek (SZK 18-28, 30-37). A kések egy része esetében feltételezhető volt, hogy 

eredetileg kétsarkos kialakítást kaptak (SZK 3-4, 10, 19-22, 30), igaz ezt a pengék kopottsága 

miatt nem minden példánynál lehetett egyértelműen meghatározni. 

 A szőlőmetsző kések előkerülési körülményeit vizsgálva (135. ábra) ezek esetében is 

jelentős arányt mutatnak az ismeretlen lelőhelyről, illetve az ismert lelőhelyről, de mindenféle 

kontextus nélkül rendelkezésre álló darabok (18 darab, 48%). Első megközelítésben a 

villagazdaságok jelentősebb szerepét várnánk, de ilyen lelőhelyről biztosan csak három példány 

került elő. Ugyanakkor a belső erődök, ezen belül is döntően Keszthely-Fenékpuszta képviseli 

a teljes mennyiség több mint negyedét (10 darab, 26%). Ez a viszonylag kis merítés ellenére 

annyira kiugró érték, amelyet nem magyarázhatunk pusztán a lelőhely intenzív kutatottságával. 

Figyelemre méltó, hogy katonai táborokból, vagy azokhoz kapcsolódó településről viszonylag 

sok szőlőmetsző kés került elő (SZK 15, 17-18, 26). Ebből a szempontból Tokod késő római 

tábora külön kiemelendő (SZK 15). Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy a táborok 

közelében – elsősorban a helyi igények kielégítésére – végeztek bizonyos mértékű 

szőlőtermelést. Jól keltezhető rétegből nem ismerünk ilyen szerszámot, de az ismert lelőhelyek 

elsősorban a Kr. u. 4-5. századra tehetőek. Ez összhangban van azzal a megállapítással, hogy a 

bortermelés csak a kereszténység terjedésével jelent meg nagyobb arányban Pannonia 

területén.846 Mindenesetre óvatosságra int az a tény, hogy a vasszerszámok között 

felülreprezentált ez az időszak és így nem feltétlenül tükrözi a valós arányokat. Az Aquincum 

polgárvárosából, illetve annak környékéről ismert példányok például nagy valószínűséggel 

                                                           
846 SÁGI/FÜZES 1967, 90. 
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135. ábra: A szőlőmetsző kések lelőhelytípusok szerinti megoszlása. 
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korábbiak lehettek (SZK 11-13). Különösen figyelemre méltó a Harsánylejtőről származó kés, 

nemcsak a baltás kivitel miatt, hanem azért is, mert a nagy felületű feltárás keretében a 

szőlőültetés nyomait jól meg lehetett figyelni.847 

A szőlőmetsző kések az ág– és vesszővágókból alakulhattak ki, azoknál könnyebbek, 

vékonyabb – 0,3-0,4 cm vastagságot nem meghaladó – pengével rendelkeznek.848 Egyes 

feltételezések szerint egy kisebb és egy nagyobb méretcsoportra tagolhatóak,849 ezt a felvetést 

Müller R- kétségbe vonta,850 és véleményét az itt bemutatott tárgyak is alátámasztják. A tárgyalt 

leletek méreteinek vizsgálata azt mutatja, hogy a hosszúság tekintetében közelebb állnak a 

nagyméretű irtókésekhez, de tömegük az eltérő felhasználás miatt lényegesen elmarad azokéitól 

(136. ábra), a 200 g-ot csak kivételes esetben haladja meg, átlagosan inkább 100 g körül, vagy 

az alatt van. 

2.6.13. Villák (VI 1-9, 168. tábla) 

 A villák elsősorban a takarmánygyűjtés és –mozgatás eszközei voltak, amelyeket ezáltal 

– hasonlóan a kaszákhoz – az állattartáshoz kapcsolódó eszköznek kell tekintenünk.851 Ahogy 

az ásók és gereblyék esetében már megfigyelhető volt, a vasból készített és fennmaradt villák 

alacsony mennyiségét az magyarázza, hogy eredetileg főleg fából állították elő azokat. Latin 

megnevezése leginkább a furca, furcilla vagy ferrea volt, amelyek többféle értelemben 

megtalálhatóak voltak az ókori szerzők műveiben. R. Pohanka öt példányt közölt Ausztria 

                                                           
847 HAVAS 2008, 98skk, 2-3. kép. 
848 MÜLLER 1982, 514. 
849 KECSKÉS/PETŐ 1974, 136. 
850 MÜLLER 1982, 522. 
851 WHITE 1967, 104skk. 
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136. ábra: A szőlőmetsző kések megoszlása a tömeg és a hosszúság alapján. 
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területéről, amelyeket – megfelelően az általánosan elfogadott nézetnek – két– és háromágú 

változatra tagolt.852 A vasból készített villák a Római Birodalom számos területéről ismertek.853 

 Pannoniából összesen kilenc példányról van adatunk, de ezeknek egy része csak 

bizonytalanul volt keltezhető. Figyelemre méltó, hogy összesen négy villát találtak 

Carnuntumban, a legiotábor területén végzett feltárások során (VI 5-8). Ezek jórészt töredékes 

állapotban voltak, de eredetileg mindegyik kétágú lehetett. Szintén katonai kontextusból került 

elő a szőnyi példány, de ennek a római kori eredete kétségesnek tekinthető (VI 3). A katonai 

táborokból előkerült darabok minden bizonnyal a hadsereg állatainak takarmányellátásában 

játszottak szerepet. További két villa látott napvilágot Keszthely-Fenékpusztáról, ezek egyike 

elveszett, de a fennmaradt fénykép alapján háromágú volt (VI 1). Eredetileg szintén háromágú 

lehetett a másik villa, amelynek egyik szélső ága hiányzik és a belső erőd egyik gabonatároló 

verméből került felszínre (VI 2).854 A Veszprémben őrzött, ismeretlen lelőhelyről származó 

saroglyás villa (VI 4) formailag nem illeszkedik a római koriként ismert darabok közé, ennek 

ellenére teljesen nem zárható ki ez a keltezés.855 Egy Rodenkirchenből származó, római sírban 

talált bronzmodellen nagyon hasonló szerszám látható.856 A fából és vasból készített villák 

közötti átmenetet a hegyükön kúpos vasalással ellátott példányok jelentették. Schauschek J. 

közölt ilyen kúp alakú, szegeccsel felerősített hegyet Aquincumból (VI 9), amely azonban azóta 

elveszett.857 Hasonló villavasalást más lelőhelyről szintén ismerünk a római korból.858 

2.6.14. Billogok (BI 1-8, 22. tábla) 

 Az állatállomány megjelölésére szolgáló billogok vagy más néven bélyegző vasak a 

római korban jelentek meg. Használatuk magas színvonalú és kiterjedt állattartással járt 

együtt.859 Ugyanakkor az égetéssel történő megjelölés nemcsak élő állatok, hanem fából készült 

tárgyak és bőr nyersanyag esetében is használatos volt.860 A Kárpát-medencében ezt a korai 

periódust követően eltűnt, és csak a késő középkorban jelent meg újra.861 Müller R. négy 

példányról tudott, amely szám az elmúlt években közétett, vagy feldolgozásra került leleteknek 

                                                           
852 POHANKA 1986, 219ff, Abb. 12. 
853 PETRIE 1917, Pl. LXVII, 44-45; CHAMPION 1916, Fig. 278, Nr. 29020, 29020A; SPRATER 1929, 68, Abb. 61; 

REES 1979, 482sk; PIETSCH 1983, 73, Taf. 25, Nr. 558-560. 
854 HEINRICH-TAMÁSKA 2013, 142, E/1972/040. Kr.u. 4. századra keltezhető. 
855 MÜLLER 1982, 528sk. 
856 HABEREY 1949, 94skk, Abb. 2, 17. 
857 SCHAUSCHEK 1955, 315sk, 11. kép 3-5. 
858 BEHRENS/BRENNER 1911, 114, Taf. 28, 17-22. 
859 HENNING 1987, 103sk, Abb. 48. 
860 GAITZSCH 1980, 270skk, Abbhang C, 586-587. jegyzet. 
861 GERASIMOV 1959; Müller 1982, 531sk. 
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köszönhetően a duplájára emelkedett. Ez a tárgytípus nemcsak Pannoniából, hanem a környező 

területekről és a Római Birodalom más részeiből szintén ismert.862 

 A bélyegzővasak kialakítása a legtöbb esetben nagyon egyszerű, egyetlen kivételtől 

eltekintve mindegyik nyéltüskés forma. Az egyetlen köpűs nyelű példány Siscia mellett a Kulpa 

folyó medréből került elő (BI 7). A nyéltüske rendszerint 2-4 ágra bomlik szét, amelyek végén 

találhatóak az elsősorban betűkből álló rövidítések. A BI 1 és BI 3 esetében egyértelműen 

látszik, hogy előbb a betűket tartó szárakat alakították ki, majd ezek végeinek 

összekovácsolásával képezték ki a nyéltüskét. A fej meglehetősen sérülékeny, a használatból 

fakadó gyakori hőhatás miatt egy-egy példány nem lehetett túlságosan hosszú életű. Ennek 

következtében a betűk sokszor olvashatatlanná váltak, vagy teljesen letörtek, ezekben az 

esetekben a tárgyak azonosítása megnehezedik. Az ismerté vált bélyegzővasak alacsony 

mennyiségében ez a tényező feltétlenül szerepet játszhatott. 

 A legjobb állapotban előkerült példány Carnuntum polgárvárosából származik, 

ugyanakkor egyértelműen a CO(hors) I A(lpinorum) alakulatának rövidítése olvasható rajta.863 

Ez az egység kisebb megszakításokkal Kr. u. 80-tól Pannoniában állomásozott, utolsó ismert 

említése Kr. u. 215-ből származik.864 Ugyaninnen a polgárváros egyik épületéből egy hiányos, 

bizonytalan példány is napvilágra került, amelynek felirata nem olvasható (BI 5). 

Komárom/Szőny-Bélapuszta lelőhelyről, a Kállay-gyűjtemény részeként jutott a Kuny 

Domokos Múzeum birtokába egy erősen sérült, olvashatatlan fejű példány (BI 3). Ha a 

gyűjteményben megőrzött adatok helytállóak, akkor római épületek bolygatása során került elő 

a legiotábor szomszédságából. Ugyancsak a katonai táborhoz közel, az azt körülvevő település 

feltárásából származik két dunaújvárosi bélyegzővas (BI 1-2), amelyek egyike az idők 

folyamán elkallódott (BI 2). Utóbbi fején egy római hetes (VII), előbbién három nehezen 

azonosítható betű, talán SVC szerepel (BI 1). Ezek egyikét sem lehet az Intercisában 

állomásozó katonai alakulatok valamelyikével azonosítani. A már említetteken kívül még 

Poetovioból (BI 6) és a kővágószőlősi villagazdaság (BI 8) feltárásából ismerünk egy-egy 

kapcsolhatóak, esetleg a nomen gentile és a cognomen kezdőbetűi lehetnek. 

 Mindezek alapján elmondható, hogy ez a kevéssé gyakori szerszámtípus szintén 

megtalálható Pannoniában, példányai leginkább a római katonasághoz kapcsolható 

                                                           
862 Dacia: Cristeşti: ZRINYI 1977, 95; HENNING 1987, 120, Kat. 109. Moesia: Koprinka: GERASSIMOV 1959, 340, 

Abb. 2; HENNING 1987, 131, Kat. 258, Taf. 54/6, 12. Mihajlovgrad: HENNING 1987, 135, Kat. 319. Savino: 

GERASSIMOV 1959, 340, Abb. 3; HENNING 1987, 145, Kat. 460, Taf. 54/7. Germania: GARBSCH 1970, 111sk. 
863 HUMER 2006, 166, Nr. 554. 
864 MÓCSY/FITZ 1991, 77. 
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kontextusból származnak. Az állami tulajdon megjelölése, ezáltal a korrupció esélyének 

csökkentése minden államszervezett jól felfogott érdekei közé tartozik. 

2.7. Egyéb szerszámok (VY 1-104, 171-176. tábla) 

 A Pannoniából előkerült szerszámok kapcsán szót kell ejteni néhány olyan tárgyról, 

amelynek pontos meghatározása bizonytalan. Ezek között számos olyan tárgy található, 

amelyről csak kialakítása alapján feltételezhető, hogy eredetileg szerszám, vagy annak 

tartozéka volt.865 Az eredeti cél az volt, hogy lehetőleg ezek a tárgyak se vesszenek el a kutatás 

számára, akkor sem, ha biztos adatok vagy párhuzamok hiányában meghatározásuk kapcsán 

csak feltételezésekre hagyatkozunk. A jelen fejezetbe sorolt tárgyak egy részéről, ahol a 

kapcsolódás indokolt volt a fenti fejezetekben már esett szó (például: nyélkarikák: VY 36-43, 

bőrvágó kések: VY 79-83), ezért ezekre alább külön már nem térek ki. 

 Az ide sorolt tárgyak legnagyobb csoportját a négyszögletes átmetszetű, általában 

kihegyesedő szárban végződő, felül kör alakban visszahajlított végződésű darabok alkotják 

(VY 1-35). Első ránézésre a gyűrűs fejű – egyébként általánosan elterjedt – szögekhez 

hasonlítanak, amelyeket számos hétköznapi szerepben, például egyszerű zárakhoz és 

akasztókhoz használtak.866 Ennek ellenére néhány példány esetében felmerülhet, hogy árhoz 

hasonló funkcióval rendelkező szerszámként használták. Kialakítása nem teszi lehetővé, hogy 

kalapáccsal ráüssenek, ezért csak puszta kézzel lehetett alkalmazni, ami a megmunkálható 

anyagok körét is behatárolja. Ezeket a tárgyakat jellemzően nem szerszámként határozták meg, 

ilyen összefüggésben alig van párhuzama a régészeti szakirodalomban. Akkor mégis milyen 

szempontok szólnak a munkaeszközként történő értelmezés mellett? A budaörsi Vicus Teuto 

temetőjének egyik sírjából származó példány hegye, enyhén, vésőszerűen kiszélesedik, 

finoman kidolgozott (VY 1). Ez a tárgy biztos, hogy nem egyszerű szög volt, amit az is 

alátámaszt, hogy az elhunyt férfi lábánál további szerszámokkal, egy hasonló, de rövidebb 

darabbal (VY 20), egy – feltehetőleg fémmegmunkáláshoz tartozó – lyukasztóval együtt került 

elő (PL 5). Hasonló párosításban a dombóvár-gunarasi depóleletben fordul elő, ahol számos 

lyukasztó (PL 11-17) és két gyűrűs fejű szerszám kapott helyet (VY 10-11). A lelet együttest 

közlő Gaál A. ezek egyikét fúróként (VY 11), míg a másikat az ötvösség eszközeihez sorolható 

karctűként interpretálta (VY 10).867 A fentiek mellett számos további példány látott sírmelléklet 

                                                           
865 Az eredeti cél az volt, hogy lehetőleg ezek a tárgyak se vesszenek el a kutatás számára, akkor sem, ha biztos 

adatok vagy párhuzamok hiányában meghatározásuk kapcsán csak feltételezésekre hagyatkozunk. 
866 SCHALTENBRAND OBRECHT 1996, 180sk, Abb. 164. 
867 GAÁL 1982, 84, 11. jegyzet. 
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gyanánt napvilágot, mint a gödrekeresztúri (VY 7), esztergom-bánomi (VY 21), Keszthely-

dobogói (VY 23-25) és somogyszili darabok (VY 27-29). Összességében nehéz eldönteni, hogy 

mely tárgyak lehettek eredetileg szerszámok, és hogy mi lehetett a pontos funkciójuk. 

Elsősorban a jobban kidolgozott, vékonyabb, és a gyűrűs fejű szögekhez képest viszonylag 

hosszú (>10 cm) darabok esetében jöhet szóba a szerszámként történő értelmezés. A 

használatukkal talán az ötvösség, vagy a bőrmegmunkálás területén lehet leginkább számolni. 

 Tác-Fövenypusztáról egy teljesen bizonytalan, középkori kapával együtt előkerült, 

nyéltüskés eszközt kell megemlíteni, amelynek vastag, él nélküli lekerekített fején szög vagy 

tű alakú bemélyedés található (VY 47). A feltáró öntőmintaként értelmezte, de ez minden 

bizonnyal téves meghatározás.868 Párhuzama a római korból nem ismert. 

 A középkorra keltezhető, pengeköpűs nádvágók kapcsán került előtérbe a következő 

néhány szerszám (VY 48-52).869 A lekerekített köpűvel, hosszú egyenes pengével ellátott 

példányok, noha középkori keltezésük tűnik valószínűnek, római kori lelőhelyekről szintén 

ismertek.870 A zalabaksai példány (VY 48) a Kerka hídjának építésekor egy római sírkővel 

együtt került elő, míg további két példány (VY 49-50) kontextusáról ennyit sem tudunk. Egy 

Pécs (VY 51) és egy Komárom környékéről (VY 52) származó darab az előbbiektől eltérő 

kialakítással rendelkezik, fokuk vastag, négyzetes kialakítású, a nyélfalat íves nyúlványokkal 

látták el, pengéjük pedig felül egyenes. Ezek a jellemzők más római szerszámtípusokon is 

megfigyelhetőek, szinte teljesen azonos példány látott napvilágot a mauer an der urli 

Dolichenus szentélyből871 és a zugmanteli táborból.872 Ezen leletek római keltezése mellett szól, 

hogy több olyan, erre a korszakra tehető sírkő is napvilágot látott, amelyeken minden bizonnyal 

ezt a szerszámtípust ábrázolták. Ez a szerszámtípus látható Q. Semtimius Niger (44. ábra) és T. 

Flavius Aianius Carnuntumból (45. ábra), továbbá L. Aurelius Celer Hainburgból (28. ábra) és 

T. Flavius Valens Dalmáciából származó sírkövén (132. ábra).873 A funkció meghatározásában 

ezek az ábrázolások sokat segíthetnek, de ezen a ponton hasonlóságuk ellenére a fentebb 

bemutatott pannóniai példányok értelmezése szétválik. Az egyenes élű és ívelt fokkal 

rendelkező késeket néprajzi párhuzamokra alapozva hasogató, zsindelykészítő késekként 

határozták meg.874 Ugyanakkor ezeken az él kifelé néz, amivel ez a pengekialakítás nehezen 

                                                           
868 BÁNKI ET AL. 1985, 129. 
869 MÜLLER 1982, 502skk. 
870 PIETSCH 1983, 75, Taf. 26, Nr. 571. 
871 NOLL 1980, 108, Taf. 45, Nr. 88; POHANKA 1986, 269, Taf. 51, Nr. 233. 
872 PIETSCH 1983, 75, Taf. 26, Nr. 570. 
873 Az ábrázolásokhoz: PATSCH 1900, 74sk; TÉGLÁS 1910, 604; MÜLLER 1982, 503sk; POHANKA 1986, 272sk. 
874 JACOBI 1897, 206; PIETSCH 1983, 75. 
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egyeztethető össze.875 A jellegzetesen római köpűvel rendelkező daraboknál viszont az egyenes 

fok és ívelt él ideális ehhez a funkcióhoz, a fenti ábrázolások közül három – T. Flavius Aianius 

síremlékét kivéve – szinte biztosan ezt a változatot jeleníti meg. Az ezeken ábrázolt további 

eszközök, mint a dolabra, balta, vagy az irtókés megerősítik, hogy ezen szerszámok funkcióját 

a famegmunkálás területén kell keresnünk. Ugyanakkor például R. Pohanka a két formát nem 

választotta külön és bár elképzelhetőnek tartotta a hasogató kés funkciót, mégis – épp a magyar 

néprajzi adatokra hivatkozva – inkább nádvágónak tartotta ezeket a szerszámokat.876 

 Szintén famegmunkáló eszköz lehetett az MNM római gyűjteményében található, 

négyzetes, zárt köpűvel és kiszélesedő, bárdszerű pengével ellátott szerszám (VY 58-59). A 

lelőkörülmények hiányában csak fenntartásokkal sorolhatóak a római kori szerszámok közé. 

 A mezőgazdasági eszközök kapcsán a villákról már esett szó, de méretük miatt két 

háromágú változatot nem sorolhatunk ebbe a csoportba (VY 53-54). A Poetovióból és 

Nagykanizsa-Inkey-kápolna lelőhelyről származó szerszámok eredeti funkciója kérdéses, talán 

a halászatban használt szigonyok lehettek. Egy másik nyitott köpűs, restaurálatlan tárgy szintén 

kettéágazó, villaszerű végződéssel rendelkezik, de rossz állapota miatt pontosan nem lehet 

meghatározni (VY 55). Elképzelhető, hogy eredetileg szénahúzó horog lehetett, de ilyen eszköz 

még nem ismert Pannonia római kori leletei között.877 

 Keszthely-Fenékpusztáról kiemelkedően sok vasszerszámot ismerünk, nem meglepő 

tehát, hogy a bizonytalan rendeltetésű tárgyak közül is sok erről a lelőhelyről származik. A 

horreum második padlójának alapozásából összesen 11 darab, kettős gúla alakú vastárgy került 

elő (VY 60),878 amelyek egyik oldalán a hegye és az élei egyaránt lekoptak, míg a másikon a 

gúla élei beirdaltak. A kialakítás alapján ezeket talán fésűszerűen egy favázba illesztették, ahol 

kopott végük állt kifelé. A tárgytípus párhuzama nem ismert. Ugyanebből a rétegből egy nyitott 

köpűs, él nélküli, félkörívben hajlított pengével ellátott eszköz került elő (VY 69), amely talán 

félkész termék lehetett. 

Szintén egyedi leletnek számítanak azok a vasrudak, amelyek egyik oldalukon kerek, 

másikon négyszögletes átmetszetűek, de végződéseik tompák (VY 61-63). Ugyancsak a belső 

erőd területéről származik egy hosszú, négyszögletes átmetszetű, felső részén leszűkülő 

tüskében végződő rúd, amelyet mérőműszer vagy groma lábaként leltároztak be és a Balatoni 

Múzeum kiállításában jelenleg egy ennek megfelelő rekonstrukció részeként állítottak ki (VY 
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876 POHANKA 1986, 274. 
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73). Nem zárható ki, hogy ez a rekonstrukció helyes, de például Carnuntumból teljesen más 

felépítéssel képzelték el ugyanezt a műszert.879 

 Nemesvámos-Balácapusztáról három nyéltüskés szerszám került elő, amelyeknél a 

nyélhez derékszögben vagy enyhén hegyesszögben, kétágú villa alakú fej csatlakozik (VY 64-

66). Viszonylag vékony, gyenge kialakítású eszközökről van szó, ezért nagyobb erőkifejtésre 

nem lehettek alkalmasak. Ugyanerről a lelőhelyről, a főépület pincéjéből egy nagyméretű, 

szögletes, magas oldalfallal rendelkező lapát látott napvilágot (VY 67). A lapát fejéhez 

tompaszögben vaskos nyak, majd kiszélesedő köpű csatlakozik. A szerszám tömege még sérült 

állapotban is meghaladja a 2500 g-ot, ezért feltételezhető, hogy nehéz, tömör anyag 

mozgatására nem lehetett igazán alkalmas. A magasított oldalfalak szemcsés, könnyen 

szétgördülő dologra, terményre vagy parázsra engednek következtetni. Főleg utóbbi jöhet 

számításba, mivel szemes növények esetében nem lenne indokolt ilyen masszív kidolgozás. 

 Sopianae városi temetőjének egyik sírjából, az elhunyt férfi bal combcsontja mellől 

került elő egy kőművel kanálra emlékeztető szerszám (VY 68). A pengéje peremes kialakítású, 

de a tagolt nyélből felfelé kiálló tüske egy ilyen funkciójú szerszámon nem lenne indokolt. A 

tárgy római kori párhuzamát nem ismerem, magát a tárgyat személyesen nem tudtam 

megvizsgálni. 

 A Tatabánya-Felső-rét-földi depóleletből egy hosszú, feszítővashoz hasonló vasrúd 

származik (VY 74), amely főként kovácseszközökkel együtt került elő, talán a műhely 

tevékenységével – mint javítandó termék vagy alapanyag – állhatott kapcsolatban. Hasonló, 

vaskos, mindkét végén kihegyesedő eszközt is ismerünk (VY 78). 

 A tokodi késő római táborból egy az átlagosnál hosszabb, tűhöz hasonlóan átlyukasztott 

végű, de négyszögletes átmetszetű szerszám ismert (VY 72). Talán a tűkhöz hasonlóan, csak 

nagyobb szálú, durvább anyagokhoz használták. 

 A szokványos pengével rendelkező késektől eltérő darabok is felszínre kerültek (VY 

84-87). A rábapordányi leletből egy felakasztható, csavart nyelű példány származik (VY 84), 

hasonlóan egy tokodi példányhoz (VY 87) funkciója teljesen bizonytalan. Balatonmagyaród-

Hídvégpusztáról egy eddig egyedi, nyéllapos, a penge hegyénél élezetlen nyúlvánnyal ellátott 

kés került elő. Párhuzamai alapján, amelyeket például Magdalensbergről és Manchingból 

ismerünk továbbélő kelta formáról lehet szó, funkciójára nézve a vonókéstől a szőlőmetsző 

késig több feltevés született.880 Leginkább egy olló töredékére emlékeztet egy Nagykanizsa-

                                                           
879 HUMER 2006, 297sk, Abb. 483. 
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Inkey-kápolna lelőhelyről napvilágot látott példány, de a penge fokához csatlakozó nyélen 

hosszanti kivágásokat lehet megfigyelni, amelyekbe valamilyen keresztirányú lemez beletört 

(VY 86). Ollók esetében nem ismerünk hasonlót és nincs rá magyarázat, hogy mi lehetett a 

funkciója. 

 Ménfőcsanakról egy zárt köpűs, kiszélesedő pengével rendelkező szerszám került elő, 

amelynek pengéje mindkét oldalán rézsútosan bevágott (VY 94). Ez a forma leginkább a 

kaparókra, spaklikra emlékeztet, de azokon nem jellemző ez a bevágás. Kerek, él nélküli fejjel 

rendelkező eszköz származik Aquincum területéről, amelynek eredeti funkciója szintén 

bizonytalan (VY 70). Kaparó eszköz lehetett a végén gyűrű alakban visszahajlított, csavart 

nyelű tárgy, amelynek keskeny, kihegyesedő pengéje szintén ívelt, pontos lelőhelye és kora 

bizonytalan (VY 97). Ennek egyszerűbb kidolgozású változata Intercisából, a tábor körüli 

település feltárása során látott napvilágot (VY 96). 

 A bizonytalan szerszámok között számos, változó mértékben kiszélesedő pengével 

rendelkező tárgy található, amely elsősorban a vésőkkel rokonítható, de vagy állapota, vagy 

egyszerű kidolgozása miatt nem lehet egyértelműen meghatározni (VY 75, 77-78, 90-91, 98-

103).  
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3. A Pannoniából előkerült szerszámok lelőhelytípusok szerinti 

eloszlása és gazdaságtörténeti vonatkozásaik. 

3.1. A Ripa Pannonica katonai létesítményeiből előkerült szerszámok 

 A katonai táborokból származó szerszámok esetében figyelembe kell venni azt a tényt, 

hogy a leletek kontextusára vonatkozó adatok ennél a lelőhelytípusnál talán az átlagosnál is 

korlátozottabb mértékben állnak rendelkezésre. Az ilyen típusú lelőhelyekről származó 

szerszámok mennyisége is viszonylag alacsony, összesen 146 tétel sorolható ide. A Pannonia 

területén fekvő négy legiotábor közül kettőből, Vindobonából és Brigetióból szinte semmilyen 

szerszámlelettel nem rendelkezünk, míg Carnuntum és Aquincum esetében a lelőhely 

feltárására vonatkozó adatok hiányosak. Mindkét utóbbi helyen rengeteg olyan eszköz ismert, 

amelyeknél a dokumentáció hiányossága miatt nem lehet eldönteni, hogy a táborból, a tábor 

körüli civil településről vagy a municipium, később colonia rangú polgárvárosból került-e elő 

az adott darab. 

 Carnuntum területéről arányaiban sok mezőgazdasági eszközt tartalmaz a katalógus, 

aminek elsősorban kutatástörténeti okai vannak. A szóban forgó lelőhelyről a disszertáció 

keretében a publikált tárgyak felhasználására került sor, ugyanakkor R. Pohanka és Müller R. 

munkásságának köszönhetően ezek között a mezőgazdasági eszközök felülreprezentáltak. 

Ugyanez a helyzet a többi, a mai Magyarország határain kívül eső lelőhely esetében is fennáll. 

Carnuntum táborából származó 28 szerszám közül 19 tartozik a mezőgazdasági eszközökhöz. 

Az agrártevékenységekre szolgáló szerszámok táborok területén történő késő római 

megjelenésének egyik magyarázata az annak falain belülre költöző polgári lakosság lehet. A 

jelenség másik oka, hogy a hadsereg személyi állományának és állatainak ellátására a katonák 

is gazdálkodhattak. Például a Carnuntumból ismert számos kasza minden bizonnyal a lovak 

takarmányigényének kielégítésében kaphatott szerepet (KS 5, 8).881 A fentiek mellett a 

famegmunkálás eszközei és kőműves szerszámok, mint például egy vakolókanál (VA 12) és 

egy véső (KV 15) került elő a tábor falain belül. Ezek a darabok az itt végzett építkezésekkel 

állnak kapcsolatban. 

 Aquincum táborának esetében még ennél is rosszabb a helyzet, ugyanis egy villakapán 

(KP 125) és egy lapát alakú ekevason (EK 13) kívül egyetlen szerszámról sem tudunk, ami erről 

                                                           
881 MÜLLER 1982, 553sk. 
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a területéről származna. Ezzel szemben kisebb, de jobban kutatott katonai létesítmények 

esetében értékelhetőbb adatok állnak rendelkezésünkre.882 

 Az Ács-Vaspusztán feltárt segédcsapat-táborból összesen 6 darab szerszám került 

felszínre, amelyek között egy kisméretű villakapa (KP 123) és talán egy sarló pengetöredéke 

(SR 184) képviseli a mezőgazdasági eszközöket. Ez a kapatípus jellemzően a kertművelés 

eszköze volt, esetleg a tábor körüli kisebb léptékű gazdálkodás bizonyítékának tekinthetjük. Az 

ásólapát (AS 23) és a balta (BF 147) a katonák bevett felszerelési tárgyai közzé tartozhattak, 

míg a két ollótöredék (OL 79-80) ebben az esetben nem a textilipar, hanem a személyes higiénia 

eszközei lehettek. 

 Bizonyos katonai rendeltetésű helyszínekről csak néhány szerszám látott napvilágot, így 

Gerulata táborából egy kapa (KP 54) és egy szálleverő (SL 44) került elő. Utóbbi szerszámtípus 

a Budakalász-Luppa-csárdánál feltárt őrtorony leletei között éppúgy megtalálható (SL 26). A 

Szob-Hidegrétnél fekvő túlparti hídfőállás kutatása során egy kanálfúró mellett (FF 78), 

kisméretű kalapács (K 4) és három lyukasztó vagy poncoló eszköz került elő (PL 57-59). Ez 

arra enged következtetni, hogy az itt szolgáló katonák valamelyike talán fémművességgel, nagy 

valószínűséggel ilyen tárgyak javításával foglalkozott. 

 A Dunakanyarban fekvő késő római erődítmények közül a tokodi, a Visegrád-

gizellamajori és a leányfalusi külön említést érdemel. Tokodról összesen 20 darab szerszám 

került elő, amelynek fele mezőgazdasági eszköz (137. ábra). Ezek között szőlőmetsző- és 

ágvágó kés (SZK 15, MK 58-60), kasza (KS 25, 41), kapa (KP 2-3, 21) és egy ekehúzó lánc 

                                                           
882 A következőkben a teljesség igénye nélkül azokra a lelőhelyekre térek ki, amelyekről jelentősebb számú 

szerszámlelettel rendelkezünk. 
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töredéke (EKH 42) is található, mindez a tábor környezetében végzett mezőgazdasági 

tevékenység jelentős szerepére hívja fel a figyelmet. Az erőd belsejében egy horreum is épült, 

ami a tárgyalt katonai létesítmény ellátó funkciójának fontosságát emeli ki.883 A mezőgazdasági 

eszközök mellett még főként balták és fejszék (BF 15, 55, 82, 139), egy köpűs véső (FV 50), 

egy tű (T 17) és két ollótöredék (OL 44, 67) alkotja a lelőhelyről származó szerszámok 

csoportját. A tokodi castrum kisebb léptékben, de a Keszthely-Fenékpuszta esetében 

tapasztaltakhoz igen hasonló jellegzetességeket mutat. A mezőgazdasági eszközök magasabb 

arányára magyarázatot szolgáltathat, hogy a tábort refugium gyanánt használhatta a késő 

antikvitás lakossága.884 

 A Visegrád-Gizellamajorban feltárt késő római erőd leletei között szintén vannak 

mezőgazdasági eszközök, igaz mennyiségük elmarad a Tokod esetében megfigyelttől (137. 

ábra). Az erődítmény fekvése miatt feltehetőleg nem állt rendelkezésre számottevő 

megművelhető terület sem. A mezőgazdasági eszközök csoportját egy tüskés-szegecselt 

nyélfelerősítésű sarló (SR 64) és két nagyméretű irtó- vagy ágvágó kés alkotja (MK 65-66). 

Utóbbi eszközök talán az itt szolgáló katonák gyümölcstermesztés bizonyítéka lehet. Hogy 

ezzel a tevékenységgel komolyan számolhatunk a lelőhely esetében, arra az épület egyik 

helyiségében feltárt, gyümölcsaszalóként interpretálható építmény és elszenesedett magvak 

előkerülése is adalékul szolgál.885 Az erőd belsejében egyszerű fémműves tevékenység nyomait 

is meg lehetett figyelni, amelyhez a leletek közül egy reszelő (R 15) és két lyukasztó vagy 

poncoló eszköz sorolható (PL 1, 36-37).886 Az innen származó szerszámok fennmaradó része a 

famegmunkáló szerszámok közzé tartozó ácseszközök (AB 23, AC 16), fejszék és balták közül 

kerül ki (BF 51-52, 61, 101-102), amelyeknek bizonyára a közeli erdőségekben végzett 

fakitermelés során lehetett szerepe. Mindezek mellett egy olló (OL 25) és egy szálleverő (SL 

48) is napvilágot látott a szóban forgó lelőhelyről, amelyek közül utóbbi biztosan az itt végzett 

szövés bizonyítékának tekinthető. 

 A Leányfalu területén feltárt őrtorony az itt előkerült szerszámok mennyisége 

szempontjából páratlan Pannonia hasonló jellegű létesítményei között. Összességében 15 darab 

szerszám látott innen napvilágot, amelyek közel fele a mezőgazdasági eszközökhöz sorolható 

(137. ábra). Ezek között olyan egyedi típusok találhatóak meg, mint az egyik oldalukon 

szögletes pengével, másikon baltával ellátott kombinált kapák (KP 135-136), vagy a részben a 

                                                           
883 MÓCSY 1981, 39sk, Abb. 25. 
884 H. KELEMEN 2003, 85. 
885 GRÓF/GRÓH 2011, 22sk, 36. kép. 
886 GRÓF/GRÓH 2011, 19. 
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pengébe süllyesztett köpűvel rendelkező kapa (KP 56). Ezeket a szerszámokat mezőgazdasági 

eszközként és a tábor körüli sáncmunkák eszközeként egyaránt alkalmazhatták. A Visegrád-

gizellamajori erődhöz hasonlóan esetleg itt is foglalkozhattak gyümölcstermesztéssel, amire 

egy hegyénél gombban végződő, ágvágó kés alapján következtethetünk (MK 37). Az őrtorony 

közvetlen szomszédságában szövőszékek is állhattak, hiszen két cece (CC 24-25) és legalább 

három, de talán négy szálleverő került elő a feltárások során (SL 23-25, 50). 

 A fenti három késő római katonai létesítmény adatai azt a benyomást keltik, hogy az itt 

állomásozó katonaság és családtagjaik a lehető legnagyobb mértékű önellátásra rendezkedtek 

be. A tábor körül gazdálkodtak, bizonyos termékeket maguk állítottak elő. Figyelemre méltó, 

hogy a szövésre utaló eszközök a háromból két helyszínen is megtalálhatóak. Ez a jelenség 

minden bizonnyal a késő római korszak megváltozott viszonyaival, a limitanei katonaság 

központi ellátásának alacsony színvonalával függhet össze. 

 A lussoniumi táborban előkerült szerszámokat csak a publikáció közlései alapján 

ismerem, amelyben – ahogy arra az egyes szerszámtípusok bemutatásakor már utaltam – 

néhány pontatlan tárgymeghatározással kell számolnunk. Az előkerült három sarló (SR 83-84, 

168) szintén a tábor közelében végzett gabonatermelésre utal, az előkerült további szerszámok 

alapján esetleg fémművesség meglétét is feltételezhetjük a tárgyalt lelőhelyen (K 12, KN 6).887 

3.2. A katonai táborok melletti településekről ismert szerszámok 

 A katonai táborok mellett kialakult településekről származó eszközök, illetve az ott 

végzett iparos tevékenység egyértelműen szoros kapcsolatban volt az adott táborban 

állomásozó katonák, illetve a hadsereg szükségleteivel. A kutatási helyzet szempontjából 

hasonló nehézségek és hiányosságok jellemzőek ennél a lelőhelytípusnál, mint maguknál a 

katonai létesítményeknél. Mindössze 85 tétel sorolható biztosan ebbe a kategóriába, amiben 

már az Aquincum katonavárosának területéről előkerült ácseszköz-lelet tárgyai is benne 

foglaltatnak. Ennek megfelelően a famegmunkálás eszközei képviselik a tárgyalt lelőhelytípus 

esetében a legnagyobb hányadot, amelyet jelentőségében a mezőgazdasági eszközök követnek, 

míg a többi tárgycsoport nagyjából kiegyenlített mértékben van jelen (138. ábra). Ezekből az 

adatokból nem lehetséges egy, a nagyobb általánosságok megállapításánál mélyebbre ható 

elemzést végezni. 
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Egyedül Intercisa esetében tudunk a tábor körül létesült település területéről jelentősebb 

mennyiségű, összesen 33 darab szerszámot megvizsgálni. Az ásatási eredmények 

feldolgozására teljesen még nem került sor ennél a lelőhelynél sem, ezért az egyes leleteket 

nem lehet a vicus fennállásának egyes fázisaihoz kapcsolni. Az eddigi kutatás adatai alapján a 

település a Kr. u. 3. század közepének háborúiban pusztult el és a késő római korra a megmaradt 

lakosság részben a tábor falain belülre költözött.888 Ezzel magyarázható, hogy orsógombok és 

egyéb női munkavégzéshez kapcsolódó tárgyak kerültek elő a castellum területéről, amelyek 

között a vastárgyak vonatkozásában egy ollót (OL 41) és esetleg egy szálleverőt említhetünk 

(SL 49). 

A tábort körülvevő település fénykorában, a Kr. u. 2-3. század fordulóján fejlett, jól 

kiépített hely lehetett. Az innen ismert szerszámok tanúsága alapján lakóinak életében a 

környező területen végzett mezőgazdasági tevékenység fontos szerepet játszott. A kisméretű 

villakapa (KP 127) és a számos szőlőmetsző- és ágvágó kés arról árulkodik (MK 8, 12, 17; SZK 

14, 18), hogy a közelben számottevő kert- és gyümölcsművelés folyt. A lelőhely feltárásai során 

előkerült megkövesedett magvak is alátámasztják ezt.889 A felszínre került sarlók (SR 121-122) 

alapján feltehetőleg a lakosság és a katonaság gabonaellátása – legalábbis részben – a környező 

szántók művelése révén megoldott volt. Az állattartás meglétére, ami feltehetőleg elsősorban a 

hadsereg szükségletei szerint működött, két bélyegző vas (BI 1-2) és két bizonytalan, 

                                                           
888 VISY 2010, 19skk. 
889 DÁLNOKI 2004, 83. 
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valószínűleg kaszához tartozó pengetöredék utal (KS 97-98). Ezzel a tevékenységgel 

összekapcsolódik a bőrfeldolgozás, amit egy lyukasztó szerszám (LY 2) és néhány ár képvisel 

a szóban forgó leletek között (AR 23, 64). A mezőgazdaságot jelentőségében a textilipar 

követhette, amelyre egy szálleverő (SL 37), cecék (CC 11-12), valamint számos tű és olló 

szolgál bizonyítékul (OL 70, 90). Aquincum katonavárosához hasonlóan minden bizonnyal itt 

is tevékenykedett ács, illetve asztalos, legalábbis az előkerült fúrók (FF 30, 71), köpűs véső (FV 

9) és ascia (AC 10) erre engednek következtetni. A kőfaragásra és fémművességre utaló 

eszközök száma csekély, ami természetesen nem szükségszerűen jelenti ezeknek a 

tevékenységeknek a hiányát vagy valóban alacsony szerepét. Egy szerencsésen előkerülő 

depólelet például azonnal felborítaná a kialakult képet. A fémműves tevékenység nyomaira 

eddig inkább a tábor belső részéről, a Kr. u. 5. század első felére keltezett objektumokból 

vannak adatok, így többek között egy félkész vasrúd került innen elő.890 Emellett egyéb 

fémműves tevékenységről, így bronzöntésről és bronzedények javításáról árulkodó nyomokat 

ismerünk a katonai település és a tábor területéről.891 Ezzel a mesterséggel összefüggésben csak 

egy bizonytalan reszelőt (R 3) és egy kalapácsot (K 13) említhetünk a lelőhelyről. Mahler E. 

korai ásatásaiból egy vaskanál (KN 5) is származik, de ennek kapcsolata a bronzöntéssel nem 

egyértelmű. Ötvös tevékenységre utaló kalapácsot ugyanakkor a tábor belsejére eső területről 

szintén ismerünk (K 7). 

 A Budapest-Szél utca 23. alatt feltárt ácseszköz-lelet jól mutatja, hogy a kevés ismert 

vastárgy ellenére a katonaság vonzáskörzetében fekvő településeken komoly kézműves 

aktivitással kell számolnunk. A szóban forgó depólelet abból a szempontból szintén 

ritkaságszámba megy, hogy egy mesterség szinte teljes szerszámkészletét felvonultatja. 

Hasonló szerszámokat tartalmazó együttest ismerünk Augstból, de az ott talált 22 szerszám 

csak részlegesen fedi át az Aquincumból ismert típusokat.892 Az ácsbárdok (BF 71, AB 4, 10) 

és asciák (AC 3-6) mellett különböző méretű és kialakítású fúrók (FF 68, 90-92), továbbá az 

összes alapvető vésőtípus (FV 1-8, 18-20, 41-49, 100), szöghúzók (SH 1-2) és két gyalu 

maradványai (GY 1-2, 13) képezték a depót. Ez az összetétel elsősorban az ácsmesterségre utal, 

de a kisebb méretű vésők és a gyaluk alapján másodlagosan az asztalos tevékenység sem 

zárható ki. Az előkerülésük körülményeiről csak keveset tudunk, ami bizonyosnak látszik, hogy 

1911-ben végzett építési munkák során, egy római kőépület terrazzo padlóján elhelyezve láttak 
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napvilágot.893 A leletet publikáló Nagy L. a szerszámokkal együtt talált bronztárgyak alapján 

nemcsak ács- vagy asztalosmesternek, de egyúttal fémművesnek is tartotta az eszközök egykori 

tulajdonosát. Ugyanakkor a szerszámok között egyetlen fémművességre utaló példány. A 

leletben eredetileg 41 darab vasszerszám és egy bronzból készült szögmérő volt. A tárgyak nem 

egymás utáni leltári számon szerepelnek, egy részüknél a dokumentációban nincs feltüntetve, 

hogy azok a lelethez tartozhattak. Ezért nem mindegyik példányt lehetett azonosítani, illetve 

megtalálni azok közül, amelyek az eredeti publikáció fényképein szerepelnek.894 Az elvégzett 

kutatás eredményeképpen, a lelet 41 vasszerszáma közül 38 példányt tudtam azonosítani, vagy 

a publikáció adatai alapján a katalógusba felvenni. A szerszámok egy része az idők folyamán 

megsemmisülhetett. A leletek keltezését már Nagy L. is a Kr. u. 2-3. századra helyezte.895 A 

jellegzetesebb szerszámokra, mint például az asciákra vonatkozó kronológiai ismereteink ezzel 

jól összeegyeztethetőek. Talán a Kr. u. 3. század első felében tevékenykedő mester 

szerszámairól lehet szó, amelyek a század közepének háborús viszonyaival összefüggésben 

kerülhettek elrejtésre. 

3.3.. A polgárvárosokból előkerült szerszámok 

 A municipium, illetve colonia rangú vagy egyszerűen csak városias szerkezettel 

rendelkező települések területén végzett feltárásokból ugyancsak aránylag kevés jól adatolható 

szerszám áll rendelkezésünkre. Ez a kategória nem feltétlenül csak a városfalon belüli területet 

jelentheti, hanem az annak előterében fekvő, ahhoz kapcsolódó településrészeket is lefedi. A 

Carnuntum területéről előkerült leletek közül esetünkben csak a publikációkból ismert 

példányok ismertek, amelyek többségénél nem lehet tudni, hogy a település-együttes melyik 

szegletéből származnak. Hasonló a helyzet Aquincum esetében is, ahonnan nagyobb 

mennyiségben kerültek elő szerszámok, de ezek túlnyomó része a régebbi, hiányos 

dokumentációval fennmaradt ásatásokból származik. Szerencsésebb esetben Aquincum korai 

ásatásainak során megjelölték a lelőhelyet, így számos szerszámról tudjuk, hogy a Gázgyár 

területéről látott napvilágot, ami pedig a polgárvárostól keletre eső zónának felel meg. Brigetio 

polgárvárosának kutatására számottevő mértékben az utóbbi több mint két és fél évtizedben 

került sor, de az eddigi feltárások során csak elenyésző mennyiségű vasszerszám látott 

napvilágot. Ebben feltehetőleg közrejátszik az a tényező, hogy a települést tudatosan ürítették 

                                                           
893 NAGY 1937, 155skk. 
894 A kialakult helyzet tarthatatlanságát mutatja, hogy az egyik kettős fejsze (BF 71) – kiemelve a lelet többi eleme 

közül – a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának állandó kiállításában található, de eredetéről nincs 

feljegyzés. 
895 NAGY 1937, 167sk. 
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ki, ezért csak kevés tárgy maradt hátra. Az értékelhető leletek alacsony száma Savaria, Sopianae 

és Scarbantia városainak kapcsán is tetten érhető. Pannonia déli részének városairól ugyancsak 

szórványos adatokkal rendelkezünk, amely alól kivételként talán Poetovio említhető. A vázolt 

kutatási helyzeten, a Magyarországon kívüli pannoniai városok leleteinek jobb feldolgozása, 

illetve – ahol ezt egyéb tényezők nem gátolják – a jól dokumentált feltárások folytatása segíthet. 

A Tác-Fövenypusztán feltárt települést, sajátos helyzete miatt a városias települések és a belső 

erődök között egyaránt figyelembe lehet és kell venni. Összesen 104 szerszámot tudunk nagy 

valószínűséggel városi településről származóként meghatározni, amelyhez 77 további példány 

említhető, amelyek Tácról láttak napvilágot.896 Az egyes gazdasági területek szerinti 

megoszlást a kutatási körülmények ennél a lelőhelytípusnál is jelentősen befolyásolják, a 

mezőgazdasági eszközök magas arányát ezért ebben az esetben kellő kritikával kell kezelnünk 

(139. ábra). 

 Vindobona, Carnunutum és Brigetio municipiuma, illetve coloniája esetében 

lényegében nem áll rendelkezésünkre értékelhető adat, és lényegesen Aquincum esetében sem 

jobb a helyzet. A biztosan polgárvároshoz köthető szerszámok száma 20 darab, ehhez 

hozzátehetjük, hogy további 57 darabról van adat, amelyeknél nincs megadva a pontos lelőhely. 

A 20 szerszám közel felét mezőgazdasági eszközök teszik ki (140. ábra), amelyek között 

szőlőmetsző (SZK 11, 34) és talán szőlőszedő kések (MK 9), ásók (AS 4, 8), kapák (KP 60-

61), valamint egy-egy nyeles ekevas (EK 1) és kasza (KS 23) találhatóak. Ezek alapján a város 

környékének mezőgazdasági tevékenységére elsősorban a szőlőtermesztés lehetett jellemző. Az 

                                                           
896 A Tácra vonatkozó adatokat lásd alább a 3.4. Belső erődök fejezetben. 
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egyik szőlőmetsző kés például a macellum feltárása során került elő (SZK 34), lehetséges, hogy 

a szőlőjét itt áruló gazda tulajdona volt, esetleg maga a kés volt az áruba bocsátott termék. A 

város territóriumán végzett szőlőgazdálkodást számos további, ismeretlen kontextusú vagy a 

környék egyéb római lelőhelyiről (villákból, telepekről) ismert szerszám bizonyítja (például: 

SZK 12-13, 38-39). Budapest-Harsánylejtő lelőhelyen a szőlőültetvények telepítésének 

nyomait is sikerült régészetileg megfigyelni.897  

Talán egy városhoz közeli gazdaságban dolgozott az a munkás, akinek eszközei az 

Aquincumból nyugati irányban kivezető út menti épületben kerültek elő. Az ásóból (AS 4), két 

kapából (KP 60-61) és baltából (BF 66) álló kisebb depóleletet egy hombár mellé ásták el, 

feltehetőleg a Kr. u. 3. század középső harmadában.898 Ha a bizonytalan kontextusú leleteket is 

figyelembe vesszük, akkor a mezőgazdasági eszközök már nem játszanak ilyen domináns 

szerepet, a szerszámok megoszlása kiegyenlítettebbe képet mutat (140. ábra). A 

mezőgazdaságon belül viszonylag alacsony az ekealkatrészek és a gabona betakarításához 

szükséges sarlók aránya, ami arra enged következtetni, hogy a város környezetében ez a 

szegmens nem lehetett túlságosan jelentős. A hangsúly a szőlő- és kertművelésen, illetve 

gyümölcstermesztésen lehetett. A kézműipari tevékenységre utaló eszközök közül két-két, talán 

fémművességre utaló kalapács (K 11, 23) és reszelő (R 1-2) tartozik a polgárvároshoz köthető 

leletekhez. Ezeket jó néhány további fémműves eszközzel egészíthetjük ki az ismeretlen 

lelőhelyű aquincumi vasszerszámok közül (például: K 24, 28; PL 63, 66; KN 1-2). A 

                                                           
897 HAVAS 2008, 98skk, 2-3. kép. 
898 LASSÁNYI 2013, 19skk; LASSÁNYI/RUPNIK 2013. 
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polgárváros területén, több helyen lehetett bronzöntésre utaló nyomokat regisztrálni,899 

ugyanakkor kovácsműhely nyomai eddig még nem kerültek felszínre. Erre utal az is, hogy bár 

Aquincum különböző részeiből vannak szórványos nyomok, amelyek vasművességre 

utalnak,900 tárgyi leletként sem üllő, sem fogó, sem nagyméretű kovácskalapács nem ismert. A 

famegmunkálás nehezebb eszközei között fejsze (BF 38), ácsbárd (AB 5, 36) és dolabra 

említhető (D 28-32), de véső (FV 106) és fúrók (FF 67, 93) is napvilágot láttak Aquincumból, 

amelyek túlnyomó része szintén azonosíthatatlan kontextusból származik. Biztosan csak két 

balta (BF 37, 66) és egy ácsbárd (AB 1) származik a szóban forgó területről. A város 

építkezésein használt szerszámokat három kőműves kanál képviseli (VA 1-3), de a bizonytalan 

eredetű leletek között további kőfaragó eszközök is vannak (KK 1; KV 31-32). Érdemes a 

bőrművesség szerszámait is röviden említeni (LY 11-14), igaz ezek előkerülési körülményei 

nem ismertek pontosan, de annyi bizonyos, hogy akár a polgárváros területén feltárt 

tímárműhely felszerelési tárgyaihoz is tartozhattak.901 

 Pécs területéről kizárólag mezőgazdasági eszközöket ismerünk, aminek az az oka, hogy 

az illetékes múzeum gyűjteményének kutatására nem volt módom, így kizárólag a Müller R. 

által feldolgozott leletekből tudtam kiindulni. Az összesen 7 darab szerszám között van a Cella 

Septichora feltárása során talált három kapa mellett (KP 10-12), egy további kapa (KP 13) és 

három sarló (SR 77-79). Ebben az esetben a kapák nem feltétlenül a földművelésben kaphattak 

szerepet, hanem az építkezések során használhatták azokat. Hasonló interpretáció Sirmium 

feltárásai során előkerült nagyméretű kapák esetében sem zárható ki (KP 140-144). 

 A Dél-Pannoniából ismert városok szerszámai közül csak kevés publikált példány 

ismert. Neviodunum (Drnovo) területéről 13 darabot ismerünk, amelyek közel harmada 

mezőgazdasági eszköz. A két, messze legnehezebb, lapát alakú ekevas innen származik (EK 

88-89), amelyek mellett egy nyitott köpűs kasza (KS 70) és egy ívelt pengéjű kés (MK 20) 

került elő a városból. A városi építkezésekhez használhatták a kőműves kanalat (VA 11), 

továbbá a famegmunkáláshoz tartozik még két kanálfúró (FF 27-28) és egy fűrész töredéke (FR 

8). Méretük és kialakításuk alapján nem zárható ki, hogy az ismertté vált három olló a városban 

folytatott textilfeldolgozás eszközeihez sorolható (OL 8-9, 29). 

 Cibalae (Vinkovci) esetében, szintén a kutatási helyzetnek köszönhetően főként 

mezőgazdasági eszközök ismertek. Ezek közül érdemes kiemelni, hogy több köpűs nyelű 

ekevas (EK 18, 41-42), csoroszlyák (CS 33-34) és egy ekehúzó lánc (EKH 32) egyaránt 

                                                           
899 PÓCZY 1991, 46; SZABÓ 2000, 158; SEY 2013, 39skk. 
900 GÖMÖRI 2000, 58. 
901 LÁNG 2012, 23sk. 
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napvilágot látott a városból. A további szerszámok között tüskés-szegecselt nyelű sarló, nyitott 

köpűs kasza és kapa is előkerült. A leletek közül inkább a famegmunkálás eszközeihez tartozik 

a fejsze (BF 70), az ácsbárd (AB 26) és a dolabra (D 14). Siscia esetében tulajdonképpen 

ugyanez a helyzet figyelhető meg. A csoroszlya (CS 38), kombinált kapa (KP 134), sarló (SR 

8), billog (BI 7) és három szőlőszedő kés (MK 15-16, 18) mellett még két jellegzetes formájú 

dolabra (D 2-3) alkotja az innen ismert szerszámok csoportját. 

 Poetovio (Ptuj) esetében 15 szerszámot említhetünk, amelyek között szintén jelentős 

részt képviselnek a mezőgazdasághoz sorolható eszközök. Ugyanakkor innen a szántóföldi 

művelés eszközei szinte teljesen hiányoznak, és helyettük inkább az állattartásra és a 

kertművelésre utaló tárgyak figyelhetőek meg (például: BI 6, GE 3, KP 132). A városban 

működő fémművességre két kalapács szolgáltat bizonyítékot, amelyek közül az egyik ötvös (K 

2), míg a másik talán kovács szerszáma lehetett (K 16). Két nagyméretű véső (KV 43-44) és 

talán egy kalapács (KK 26) a kőfaragásra, míg további eszközök a famegmunkálás meglétére 

utalnak. 

 A pannoniai városok közül Savariára érdemes még külön kitérni, ahonnan összesen 9 

szerszám került felszínre, amelyek közül csak egyetlen, egyedi nyélfelerősítéssel ellátott sarló 

képviseli a mezőgazdasági eszközöket (SR 14). Emellett egy cece a textilművesség (CC 43), 

egy véső a kőfaragás (KV 24), illetve további öt fejsze és balta (BF 3, 58, 62, 96, 117), továbbá 

– az aquincumi ácseszköz-lelet példányaihoz hasonló – ascia (AC 7) a famegmunkálás 

eszközeit gazdagítja. A viszonylag kevés ismert szerszám ellenére is érdekes, hogy a többi 

városi lelőhellyel szemben itt fordított a mezőgazdasági eszközök aránya. 

3.4. A belső erődök 

 A Pannonia területén épített belső erődök kutatása a hazai római kori régészet hosszú 

ideje kiemelt, számos vitát kiváltó területének számít.902 Ehelyütt nem lehet célunk a 

problémakör teljes tárgyalása, de egy igen fontos kérdéshez, mégpedig a szóban forgó 

létesítmények funkciójának meghatározásához szolgálhatunk értékes információkkal. Az 

erődök területéről származó vastárgyak, azon belül a szerszámok ugyanis sokat elárulhatnak a 

falak között zajló mindennapi életről, ezáltal a lelőhely egykori szerepéről és jelentőségéről. 

Ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy lehetőségeink behatároltak, a belső erődök közül 

Keszthely-Fenékpusztáról arányosítva sokkal több lelet áll rendelkezésre, mint a másik három 

helyszínről. Továbbá a másik három helyszín valójában csak kettő, hiszen Környéről eddig 

                                                           
902 Összefoglalóan: TÓTH 2009, 64skk; HEINRICH-TAMÁSKA 2011, 654skk. 
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egyetlen szerszám sem ismert, amely biztosan az erőd leletei közé tartozna. Mivel az ásatások 

feldolgozása még nem fejeződött be, Ságvár és Alsóhetény esetében a bemutatott tárgyak 

kontextusát tekintve szenvedünk hiányt. Az egyes szerszámtípusok elemzése során Tác-

Fövenypuszta rendszerint városias településként szerepelt a disszertációban, de késő római 

átépítése okán belső erődnek is tekinthető,903 ezért a lelőhely bemutatására ebben a fejezetben 

kerítünk sort. Egy probléma viszont Tác esetében is fennáll, mégpedig az, hogy az ásatási 

eredmények átfogó feldolgozásának hiányában az egyes leleteket nem tudjuk a korai, illetve 

késői korszak szerint szétválasztani. Ennek ellenére az onnan származó adatokat kellő 

óvatossággal kezelve, a belső erődök kapcsán számításba vehetjük. Ezen létesítmények 

vizsgálata – minden hiányossága, illetve féloldalassága ellenére – hasznos eredményekkel 

kecsegtet. Mindezt kiegészíthetjük azzal, hogy az így nyert adatokat összevetjük a limes menti, 

Kr. u. 4-5. századra keltezhető katonai létesítmények esetében megfigyelhető adatokkal. 

 A rendelkezésre álló vastárgyaknak az a része, amelyet rétegekhez lehetett kapcsolni a 

Keszthely-fenékpusztai lelőhely esetében, nemrégiben feldolgozásra került.904 Ennek elemzése 

azt mutatta, hogy a fegyverzethez tartozó vastárgyakhoz képest lényegesen nagyobb arányban 

jelentkeztek szerszámok az erőd leletei között, ami egy tisztán katonai funkció mellett nem 

lenne indokolt.905 

 A jelen feldolgozás az előbbinél lényegesen több szerszámot tartalmaz erről a 

lelőhelyről, mivel a mára már nem azonosítható rétegből előkerült szerszámokat éppúgy 

magába foglalja. Ugyanakkor a hasonló kontextusból származó többi vastárgyat – így például 

a fegyvereket – nem érinti, ezért azokkal nem vethető össze. Noha az egyértelmű, hogy az erőd 

területéről, a 20. század elején végzett Csák Á. nevével fémjelzett ásatásai során fegyverek is 

nagy mennyiségben láttak napvilágot.906 

 Mindent egybevetve Keszthely-Fenékpusztáról összesen 292 darab szerszám került 

felszínre, ami kissé leegyszerűsítve azt jelenti, hogy tíz Pannoniából ismert vasszerszám közül 

egy biztosan erről a lelőhelyről származik. A munka során többször történt rá utalás, hogy ezt 

a kiemelt mennyiséget a kutatottság magas mértéke csak részben indokolhatja. Az értelmezés 

során figyelembe kell venni, hogy a leletek egy része a belső erőd építését megelőző, másik 

része a rómaiak által történt feladását követő fázishoz tartozhat, de rétegadatok hiányában 

ezeket általában nem lehet élesen elkülöníteni. 

                                                           
903 TÓTH 2009, 13, 1. kép. 
904 RUPNIK 2013. 
905 RUPNIK 2013, 511, Abb. 6. 
906 KUZSINSZKY 1920, 64sk, 81-82. ábra 
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 Az erőd területéről származó szerszámok közül 73 példány esetében lehetett a 

rétegadatokat meghatározni, amelyek között a mezőgazdasági eszközök aránya volt a 

legmagasabb (141. ábra).907 A szórványleletek hozzáadását követően ennek a tárgycsoportnak 

megmaradt a vezető szerepe, de erősen felzárkóztak mellé a famegmunkálással és a textiliparral 

összefüggésben álló eszközök. A mezőgazdasághoz kapcsolható szinte összes szerszámtípus 

képviseli magát a fenékpusztai leletek között (142. ábra). A legnagyobb mennyiségben a 

gabona betakarítására szolgáló sarlók kerültek elő, számuk csaknem kétszerese a 

takarmánygyűjtésben használatos kaszákénak. Ez alapján az erődben – állandó jelleggel – 

feltehetőleg nem állomásozott nagyobb lovas egység, mert akkor ennek az aránynak 

fordítottnak kellene lenni. Az ekevasak és ekehúzó láncok mennyisége szinte megegyezik, ami 

elméletileg azt jelenti, hogy minden itt használatos eke már a taligás ágyekék közé tartozhatott. 

Hozzávetőlegesen minden második példányt csoroszlyával is felszereltek. Ez fejlett 

mezőgazdasági technikára enged következtetni, mert ez az átlag magasabb, mint a Pannonia 

egésze esetében megfigyelhető tendencia. A szóban forgó lelőhely környezetében szőlő- és 

gyümölcstermeléssel is számolhatunk. Az erőd közelében végzett mezőgazdasági 

tevékenységet az archaeobotanikai vizsgálatok is alátámasztották.908 Ugyanakkor talán nem 

                                                           
907 RUPNIK 2013, 499sk, Abb. 1. A szóban forgó publikációban az erőd területéről előkerült kolompok, az 

állattartás bizonyítékaiként a mezőgazdasági eszközök között szerepeltek. A disszertáció anyaggyűjtésének 

terjedelmi okok miatt nem képezték részét. Az elosztást mutató ábra arányait ez kis mértékben befolyásolja. A 20 

darab bizonytalan tárgy közül 11 tétel a disszertáció katalógusában egy sorszám alatt szerepel (VY 60). 
908 GYULAI et al. 2013, 635skk. 
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alaptalanul merül fel a kérdés, hogy rendelkezésre állt-e annyi földterület az egyébként a 

Balaton mocsaras területének közepén fekvő erőd körül, ami ilyen mennyiségű mezőgazdasági 

eszközt indokolna. Nemesvámos-Balácához képest több mint kétszer annyi ekevas és hatszor 

több ekehúzó lánc került elő innen. Az összehasonlítást ebben az esetben nem torzítja az, hogy 

a két helyszín kutatottsága ne lenne megközelítőleg azonos. 

A famegmunkálás szerszámai közül a fejszék és balták, továbbá dolabrák a 

mezőgazdasági termelés kiterjesztésére végzett irtásokban is szerepet játszhattak. Összesen 21 

darab fejsze és balta, valamit 4 darab dolabra látott napvilágot az lelőhely területéről, amelyek 

további irtókapák kiegészülve arra utalnak, hogy a lelőhely környezetében az erdők kivágásával 

új szántók, esetleg legelők kialakítására törekedhettek. Ezek mellett a számos ácsbárd, fúró, 

véső és vonókés az erőd területén végzett építkezések, illetve a mindennapi használati tárgyak 

előállításában kapott szerepet. A textil előállításához kapcsolódó szerszámok magas arányát az 

állatvakaróból szálleverővé és vasnyársból előbb guzsallyá, majd cecévé átminősített tárgyak 

erődön belüli gyakorisága okozza. Előbbiből 19 darab, utóbbiból 17 darab került elő, amelyhez 

a temetkezések mellékleteként néhány további példány járul. Mindez arra enged következtetni, 

hogy a falakon belül számos kétgerendás szövőszék állhatott és számottevő textilgyártás folyt 

a lelőhelyen. A fentiek mellett a fémművesség meglétének bizonyítéka az északi kapu nyugati 
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142. ábra: A Keszthely-Fenékpusztáról ismert mezőgazdasági eszközök megoszlása a főbb típusok szerint. 
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tornyában feltárt, feltehetőleg bronzjavító műhelyhez tartozó leletegyüttes.909 Ugyanakkor ezen 

kívül is kerültek elő fémműves eszközök az erőd területéről. Minden bizonnyal működött itt 

kovácsműhely, amelyre az előkerült üllő, vasbucák és kalapácsok utalnak.910 

 A szerszámok egy részére minden bizonnyal az erődhöz kapcsolódó építkezésekhez és 

mindennapi élethez kapcsolódóan volt szükség, de emellett két további lehetőséget érdemes 

számításba venni. Az első lehetőség, hogy itt gyártották azokat és látták el velük a környező 

régiót. Ennek némileg ellentmond, hogy egyetlen kovácsműhely sem került még elő és más 

adat sem utal arra, hogy itt az átlagosnál nagyobb léptékű kovácstevékenységgel lehetne 

számolni. A második opció, hogy az erőd központi helyzete és védettsége miatt sok szerszámot 

tároltak itt, illetve a lakosság veszély esetén eszközeivel együtt ide menekült. Elképzelhető, 

hogy az előkerült szerszámok egy részét a barbár támadásokkal összefüggésben rejtették el.911 

Bármelyik variáció legyen is domináns, Keszthely-Fenékpuszta gazdasági szempontból 

mindenképpen központi szerepet kellett, hogy betöltsön. Ezért a belső erődök értelmezésében 

azokkal az elméletekkel érthetünk egyet leginkább, amelyek a védelmi, refugium funkció 

mellett a gazdasági és ellátási központként kapott szerepüket emelik ki.912 Ha figyelembe 

vesszük a Dunakanyar késő római katonai létesítményei kapcsán megfigyelt jelenségeket, 

akkor láthatjuk, hogy azokban is a gazdasági funkció jelentős térnyerésével kell számolnunk. 

Keszthely-Fenékpuszta és a szóban forgó táborok, mint például Tokod vagy Visegrád-

Gizellamajor esetében, eltérő léptékben, de hasonló jelenségek játszódhattak le. A táborokban, 

illetve azok környezetében végzett gazdasági tevékenység bizonyára nem jelentette a katonai 

funkciók feladását, hanem a sajátos viszonyokhoz történő alkalmazkodás tünete volt. 

 Az eredmények összehasonlítását megnehezíti, hogy Alsóhetényből és Ságvárról 

összesen is alig több mint a fenékpusztai tizede, 31 szerszám látott napvilágot. Ez az alacsony 

mennyiség csak óvatos következtetések levonását engedi meg. Mindkét esetben a túlnyomó 

többséget a mezőgazdasági eszközök és a fafaragás szerszámai alkotják (143. ábra). 

Alsóhetényből az erőd építkezésein használt fafaragó eszközök mellett, mint a vonókés (VK 9), 

gyalupenge (GY 4) vagy a fúró (FF 76), egy vaskos dolabra, illetve ellentett élű csákány került 

elő (D 47). Ehhez hasonló szerszám Ságvárról (D 46) és Fenékpusztáról (D 33-36) egyaránt 

ismert, a fafaragás mellett például erdőirtásban használhatták őket. A Ságvárról ismert fafaragó 

                                                           
909 MÜLLER 1978. 
910 SÁGI 1979, 113; GÖMÖRI 2000, 91sk. 
911 SÁGI 1979, 113skk 
912 BORHY 1996; TÓTH 1975, 23; MÓCSY/FITZ 1990, 234skk; VISY 1994; TÓTH 2009, 16; HEINRICH-TAMÁSKA 

2011. 
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eszközök között szintén jelen voltak kifejezetten kézműves szerszámok (fúrók és vésők: FF 73, 

79; FV 55, 86), de az imént említett dolabra mellett egy kisméretű, fokszárnyas fejsze került 

innen felszínre (BF 98). Ságvár esetében néhány egyszerű szerszám az erődben végzett 

fémműves tevékenységre utal (K 9, KN 11, PL 26, 34). Az alsóhetényi leletek között két 

szálleverő is megtalálható (SL 46-47), amely szintén párhuzamba állítható a Keszthely-

Fenékpuszta esetében megfigyeltekkel. 

 Tác-Fövenypuszta – ahogy már említésre került – kétféle lelőhelytípushoz is 

besorolható, késő római megjelenése alapján logikus a belső erődök között hivatkozni rá. Az 

antik romokra épült középkori Föveny falu tovább bonyolította a leletek értelmezését. 

Mindezekből kifolyólag a Tácról származó adatokat kellő óvatossággal kell kezelni. Erről a 

lelőhelyről összesen 78 szerszámot ismerünk, amelyek között jelentős helyet foglalnak el a 

3

4

2 2

7

6

4

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Alsóheténypuszta Ságvár

36

11
9

5 5

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tác-Fövenypuszta

143. ábra: Az Alsóhetényről és Ságvárról ismert szerszámok iparágankénti megoszlása. 

144. ábra: A Tác-Fövenypusztáról származó szerszámok iparágankénti megoszlása. 
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mezőgazdasági eszközök (144. ábra). Ezek között az ekevasak három főbb típusának példányai 

(EK 3, 33, 61 67, 84, 131, 134, 142), négy ekehúzó lánc (EKH 22-25), számos nyitott köpűs 

kasza (KS 54-63), kaszapenge töredékek és tüskés-szegecselt nyelű sarlók találhatóak (SR 72-

75). Az egyik nyitott köpűs kasza a Dolichenus szentély területén látott napvilágot (KS 54), 

feltehetőleg az istenség számára felajánlott lelet lehetett, amire Mauer an der Urlból ismerünk 

még példát.913 Mindez szintén óvatosságra int az értelmezés során, de ettől függetlenül a 

lelőhely közelében mind állattartással, mind jelentősebb szántóföldi műveléssel számolhatunk. 

Több fejsze és balta (BF 10, 24, 27-28, 30-31, 80, 132), illetve egy nyitott köpűs falx arboraria 

és hasonló kés pengetöredékei ismertek még Tácról (MK 55-57), amelyeket talán bozótirtáshoz 

vettek igénybe. Ugyanakkor dolabrákat, csákányokat vagy erre a munkára jellemző kapákat 

nem találni az itteni leletek között. A szövéshez tartozó szálleverők közül négy példány került 

elő innen (SL 38-41), további egy pedig a Tác-margittelepi temető egyik sírjában egy cecével 

együtt volt elhelyezve (CC 146, SL 45). A Tácról származó, fémmegmunkálásra utaló 

szerszámok között több olyan tárgy, így hosszú szárú üllők (UL 9-10), kisméretű kalapácsok 

(K 25-26) és vaskanalak (KN 12-14) találhatóak, amelyek egy esetleges műhely meglétét 

feltételezik. Erre más közvetett bizonyíték is rendelkezésre áll, mint egy félkész, áttört bronz 

övveret.914 A feltárások során feltehetőleg egy kovácsműhely tűzhelyét is megtalálhatták,915 de 

kifejezetten kovácseszköz eddig nem látott napvilágot erről a helyszínről. A kőműves 

tevékenységhez néhány vakolókanál (VA 8-10) és kaparó köthető (SP 7, 22), a kőfaragáshoz 

szükséges szerszámok még nem kerültek elő. 

 A közelmúlt új kutatási eredményei közzé tartozik az az elmélet, amely szerint a Kr. u. 

3. század végétől kezdődően átgondolt, központi kormányzat által irányított, Pannonia 

mezőgazdaságát – ezen belül elsősorban a Dél-Dunántúlt érintő – élénkítő intézkedésekre került 

sor.916 A Pásztókai-Szeőke J. és Serlegi G. kutatásain alapuló feltevés több pilléren nyugszik, 

amelyek között a környezetrégészeti, településszerkezeti és tárgytípusokra vonatkozó 

megfigyelések egyaránt szerepelnek. Ezek teljes bemutatása meghaladja jelen munka kereteit, 

ezért elsősorban a vasszerszámok, illetve a belső erődök szempontjából fontos vonatkozásokra 

térek ki. A textilművességben használatos eszközök közül a cecék (CC) és a vetülék-leverők 

(SZL) jutottak szerephez az elmélet bizonyítása kapcsán. A korábban nyársként, illetve 

guzsalyként, illetve állatvakaróként, tévesen azonosított szerszámok új értelmezése, amely 

                                                           
913 NOLL 1980. 
914 SELLYE 1969, 528, Pl. CXC, 3; SEY 2013, 61, Kat. 94. 
915 FITZ 1964, 40; BÁNKI 1981, 195skk; GÖMÖRI 2000, 184sk. 
916 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 20skk. 
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szerint a kétgerendás szövőszék tartozékai lehettek, hitelt érdemlőnek tűnik.917 Ezek a 

szerszámok áttételesen a megnövekedett gabonatermelés bizonyítékai, hiszen az export 

szállításához szükséges zsákok készítésében játszottak szerepet.918 Ebben a gazdasági 

fejlesztésben a belső erődökkel, a belsejükben épített nagyméretű horreumok révén, mint 

központi lelőhelyekkel számolhatunk. Ahogy látható a fenti két szerszámtípus jelentős 

mennyiségben került elő Keszthely-Fenékpusztáról, de Tác-Fövenypusztáról szintén ismerjük 

példányait, mind az erődített részen belülről, mind a hozzá tartozó temetőből. Alsóhetényből 

két szálleverő, ugyanakkor Ságvárról még egyetlen egy sem került elő. 

 A gabonatermelés növelése a megművelt területek kiterjesztésével és a rendelkezésre 

álló szerszámkészlet fejlesztésével kellett, hogy együtt járjon. Egy ilyen folyamat nagymértékű 

erdőirtással kezdődhetett, amelynek szerszámai között fejszék, csákányok, dolabrák és kapák 

lehettek. Az új szántók talajának feltöréséhez számos ekére (ekevasak, csoroszlyák, ekehúzó 

láncok), a termény betakarításához pedig sarlókra volt szükség. A Keszthely-Fenékpuszta 

esetében megfigyelhető adatok azt mutatják, hogy a belső erőd területén előkerült szerszámok 

között megvoltak, sőt jelentős arányt képviseltek egy ilyen jellegű gazdasági növekedéshez 

elengedhetetlen szerszámok. Alsóhetény és Ságvár esetében csak adatfoszlányokkal 

rendelkezünk, de a mezőgazdasági eszközök mindkét helyszín leletei között jelentős hányadot 

képviseltek. Tác-Fövenypuszta esetében hasonló tendencia figyelhető meg. 

Fontos tehát megvizsgálni, hogy ezek a szerszámok megtalálhatóak-e a tárgyalt 

zónában, ezeknél kimutatható-e esetleg mennyiségi növekedés az adott korszakban és hogyan 

viszonyul ez mondjuk a szomszédos területek hasonló értékeihez? Pannonia területének 

kutatottsága nem egyenletes, így nehéz egyes régiókat ténylegesen összevetni egymással. 

Továbbá gondot jelent, hogy a késő római korszak vasszerszámai eleve felülreprezentáltak, 

emiatt a periódusok összehasonlítása nehezen kivitelezhető. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a 

vasszerszámok jelentős részénél nem áll rendelkezésre pontos rétegösszefüggés és így csak 

formai alapon keltezhetőek, akkor láthatóvá válik, hogy a lehetőségek erősen korlátozottak. 

Ennek ellenére nem hiábavaló próbálkozás a meglévő adatokat ebből a szempontból nagyító 

alá tenni. 

 Érdemes megnézni, hogy vannak-e olyan szerszámtípusok, amelyeket kapcsolatba 

tudunk hozni ezzel a gazdasági folyamattal. Az ekealkatrészek közül, ilyen lehet az ekehúzó 

lánc, amely kiemelten gyakran fordul elő Pannoniában és megjelenése a taligás nehéz ágyeke 

                                                           
917 Lásd a 2.4.1-2. fejezetekben írottakat. 
918 PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012; 17 sk. 



248 
 

használatára utal.919 Elképzelhető, hogy tömeges elterjedésében épp a központi, 

gazdaságélénkítő szándék játszott közre, annál is inkább, mivel ezek a tárgyak egy átlagos 

gazdálkodó számára feltehetőleg drágák lehettek. Keszthely-Fenékpuszta és Tác-Fövenypuszta 

az ekehúzó láncok két legjelentősebb lelőhelye, de Alsóhetényből szintén előkerült egy 

példány. Emellett a tárgytípus leleteinek túlnyomó része a Balaton környékéről vagy a Dél-

Dunántúlról származik (109. ábra). 

 A balták és fejszék között a fokszárnyas típus megjelenése és elterjedése a késő római 

korra tehető. Könnyen lehetséges, hogy jelentőségének növekedése összefüggött a fentebb 

vázolt folyamatokkal. Mindezt alátámasztani látszik, hogy ezek a leletek Pannonia belsőbb 

területeiről jelentkeznek nagyobb mennyiségben és példányai a belső erődök szerszámai között 

megtalálhatóak (32. ábra). Hasonló tendencia rajzolódik ki a dolabrákkal rokon ellentett élű 

csákányokat szemlélve, amelyek kronológiai viszonyai kevésbé tisztázottak, ugyanakkor 

elterjedésükre a fokszárnyas fejszékével azonos minta jellemző (47. ábra). Viszont Dél-

Pannonia kiemelt szerepe egyik típus esetében sem egyértelmű. A cecék és szálleverők esetében 

a jelenlegi adatok ezt a zónát emelik ki. 

3.5. A temetkezésekből előkerült szerszámok 

 A Pannonia területén régészetileg kutatott temetőkből összesen 252 darab szerszám 

került elő, amelyek közül néhány darab a sírok közeléből, vagy a sírföldből származik, emiatt 

nem tekinthető sírmellékletnek. Ilyen körülmények között látott napvilágot az egyik kőfaragó 

csákány (KK 2), egy ásóvasalás (AS 1) és egy kisméretű mezőgazdasági kés (MK 7). Ehelyütt 

elsősorban a sírmellékletként elhelyezett vaseszközökre koncentrálunk. Megoszlásuk már első 

ránézésre sem egyenletes a római kor viszonylatában, mivel a késő római csontvázas 

temetkezések felülreprezentáltak ebben a listában, miközben például hamvasztásos 

temetkezésekre vonatkozóan aránylag kevés adatunk van. 

 A sírokban elhelyezett szerszámok között jellegzetes típusok képviselik a legnagyobb 

hányadot. A textil megmunkálás eszközei között a cecék és szálleverők az elhunyt mellé történő 

elhelyezéséről és meghatározásának átalakulásáról már esett szó. Előbbiek közül összesen 111 

olyan példányt ismerünk, amelyet sírmellékletként helyeztek el, ezzel messze ez a leggyakoribb 

szerszámtípus a római kori temetkezésekből (145. ábra). A bizonytalan eszközök közül 

összesen 16 darabot tesznek ki a gyűrű alakú fejben végződő tárgyak, amelyek pontos funkció 

                                                           
919 MÜLLER 1982, 550. 
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bizonytalan, feltehetőleg nem is minden példány esetében lehet ugyanazzal a meghatározással 

számolni.920 Ezek mellett további néhány nehezen azonosítható funkcióval rendelkező eszköz 

tartozik még ide, mint például Sopianae temetőinek egyik sírjából származó eszköz (VY 68), 

vagy egy bőrvágóként és fafaragó eszközként egyaránt meghatározható vaskés (VY 82).  

A tűk aránylag magas mennyiségét óvatosan kell kezelnünk, mert ezek között számos 

töredék is található, amelyeknél korántsem biztos a varróeszközként történő értelmezés. A 

biztosan azonosítható példányok között a halimbai (T 6) és a magyarszerdahelyi temető (T 4, 

11) hamvasztásos sírjaiból származó darabokat érdemes kiemelni. Az ollók tekintetében szintén 

fennáll az a probléma, hogy szinte lehetetlen eldönteni közülük eredetileg melyik lehetett 

szerszámként használatos. Jelentős részük inkább a szépségápolás kellékeként, mintsem 

szerszámként kapott helyet az adott temetkezés mellékletei között. A sírokba helyezett 

szerszámok következő jelentős csoportját a nyéltüskés, négyszögletes átmetszetű árak alkotják, 

amelyeket leginkább a bőrművesség eszközei közé sorolhatunk. Ugyanakkor egyszerű 

formájuknak köszönhetően ezek a szerszámok többféle feladatra is alkalmasak lehettek, sírban 

történő elhelyezésüket sem feltétlenül az elhunyt által űzött mesterséggel való kapcsolatuk 

indokolja. Az árak mellett szintén számos egyszerű, általában négyszögletes átmetszetű, 

egyenletesen kihegyesedő lyukasztó vagy poncoló eszköz sorolható ide. Feldolgozásuk során 

ezeket megkíséreltük a fém- és bőrművesség szerint szétválasztani. Noha ez egyes tárgyak 

esetében viszonylag megnyugtatóan megtehető, többnyire mégis bizonytalan területnek számít. 

                                                           
920 Lásd 2.7. Egyéb szerszámok fejezetben. 
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145. ábra: A sírmellékletként előforduló szerszámok típusonkénti megoszlása. 
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 A fejszék és balták közül elsősorban azokkal a darabokkal számoltam, amelyek inkább 

a szerszámok és nem a fegyverekhez sorolhatóak. A Keszthely-Halászrétről származó balta 

például emiatt maradt ki az összefoglalásból.921 Természetesen ez bizonyos mértékig szubjektív 

kiválasztást jelent, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy adott esetben az összes fejsze és 

balta fegyverként is használható. A további tárgytípusok csak elvétve, néhány vagy 

éppenséggel csak egyetlen példányban találhatóak meg a sírmellékletek között. 

 A tárgyalt leletek kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy az érintett sírok típusából, az 

azon belül történő elhelyezésből és a további mellékletekből milyen következtetések vonhatóak 

le. A kutatás jelenlegi állapotában az ehhez szükséges adatok nem mindegyik tárgy esetében 

állnak rendelkezésünkre. A késő római temetkezések szempontjából Lányi V. korábban 

elemezte a sírokban mellékletként megfigyelhető szerszámok sajátosságait.922 

A legnépesebb csoport, a cecék esetében az elhunyt személy szinte mindig nőnemű vagy 

gyermek volt, a temetkezések kivétel nélkül csontvázas rítushoz tartoztak. Kivételként a 

somogyszili temető egyik sírja és az egyik Bogádon napvilágot látott temetkezés említhető, 

amelyekben feltehetőleg egy-egy férfi mellékleteként helyezték el.923 Keltezésük leginkább a 

Kr. u. 4. század első felére esik, maguk a szerszámok síron belül általában a láb környékén 

feküdtek. Ezen belüli eloszlásukra nézve a jobb és a bal lábszár külső oldalán, vagy azokon 

keresztben történő elhelyezés a legjellemzőbb (146. ábra 1). Ezt gyakoriságában a boka követi, 

majd a térd környéke, ettől felfelé csak elvétve fordul elő, a jobb kéz közelében kétszer, a jobb 

felkarnál és a fej felett egy-egy alkalommal feküdt. A szálleverőknek öt sírból ismert példánya 

– ahogy azt fentebb már láthattuk – minden alkalommal egy cecével együtt került oda, és 

azokhoz hasonlóan a láb környékén helyezkedtek el. 

 Az árak sírban történő pozicionálását tekintve szintén a lábak zónája, azon belül pedig 

a jobb boka és a lábszár az uralkodó gyakorlat (146. ábra 2). A cecékkel ellentétben ezek a 

szerszámok elsősorban férfiak mellékleteként fordulnak elő, összesen 10 példány került elő 

férfi és további 4 gyermektemetkezésből. Ezzel szemben biztosan nőnemű elhunyt mellől csak 

a Somogyszilről ismert temető 129. sírjából látott napvilágot (AR 4).924 Az árak leggyakrabban 

egyedüli vasszerszámként kerülnek a sírba. Azonban néhány esetben egyéb vaseszközökkel 

együtt is megtalálhatóak voltak. Így például a Győr-Kálvária u. 6. szám alatti temetőnél két ár 

együtt (AR 51-52), a Budaörs Lagermax temető 204. sírjában (AR 60) pedig egy gyűrű alakú 

                                                           
921 SÁGI 1960, 194, Abb. 3, 14. 
922 LÁNYI 1972. 
923 SZ. BURGER 1979, 55sk; SZ. BURGER 1963, 122. 
924 SZ. BURGER 1979, 55. 
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fejben visszahajlított eszköz (VY 19) társaságában bukkant elő. Továbbá Keszthely-Dobogó 

esetében két sírból, a 3-as számúból (AR 27) egy lyukasztóval és egy a budaörsihez hasonló 

146. ábra: A gyakoribb szerszámtípusok mellékletként történő eloszlása: 1. cecék, 2. vasárak, 3. gyűrű alakú 

fejben végződő szerszámok, 4-5. lyukasztók/poncolók, 6. ollók. 
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eszközzel (VY 25), az 52-es számúból (AR 35) pedig egy lyukasztóval és egy tűvel társítva lett 

elhelyezve. Utóbbi sír esetében a feltáró véleménye szerint a szerszámok a jobb bokánál egy 

bőrzacskóban hevertek.925 

 A visszahajlított, gyűrű alakú fejben végződő eszközök eredeti funkcióját nem lehet 

biztosan meghatározni. A sírmellékletként elhelyezett példányokra az árakéhoz hasonlóan, a 

jobb lábszár és boka környéke a leginkább kitüntetett terület (146. ábra 3). Ez a szerszámtípus 

női sírból ismeretlen, férfiak esetében 10, míg gyermekeknél 4 példányát lehetett megfigyelni. 

Ahogy fentebb láthattuk árral és lyukasztóval együtt egyaránt előfordult, de ebből a 

szempontból talán legérdekesebb a budaörsi temető 381. sírja. Ebben a bolygatott 

temetkezésben a szóban forgó szerszámtípus két példánya mellett (VY 1, 20), egy gúla alakú 

fejben végződő lyukasztó volt (PL 5), amely egyértelműen a fémműves eszközök közzé 

sorolható. A Keszthely-dobogói temető egyik gyermektemetkezésének mellékleteként a 

tárgyalt eszköz (VY 23) egy kisméretű ácsbárddal (AB 17) és baltával (BF 73) együtt került 

elő. Utóbbi szerszámok érdekessége, hogy méretük és kidolgozásuk alapján aligha lehettek 

tényleges használatban, talán az elhunyt gyermek játékaiként értelmezhetjük őket. 

 A talán fémműves szerszámként aposztrofálható lyukasztók és az egyéb kihegyesedő 

szerszámok sírban történő elhelyezési módja között nincs számottevő különbség. Női sír 

mellékleteként egyetlen példány sem ismert, és gyermekek esetében is csak két alkalommal 

került elő. Egyetlen hamvasztásos temetkezéstől eltekintve (PL 61), kizárólag csontvázas 

temetkezésekből, és minden korábbi szerszámtípusnál egyöntetűbben a lábak környékéről 

láttak napvilágot. A fémműves változatok esetében a két lábszár külső oldalairól (146. ábra 4), 

míg az általánosabb lyukasztóknál – a fentieken túl – még a boka környéki rész tűnik 

kitüntetettnek (146. ábra 5). A szerszámok lábak környékére történő elhelyezésének 

gyakorisága már Lányi Verának is szemet szúrt a sírmellékletek vizsgálata során,926 és az elmúlt 

időszakban megismert adatok tovább erősítették ezt a képet. Az árak, lyukasztók sírban történő 

elhelyezése tehát nagyon hasonló a cecék és szálleverők esetében megfigyeltekhez, 

amennyiben tehát utóbbiak kapcsán elfogadjuk, hogy az elhunyt személy szerszámai lehettek, 

nincs okunk az ellenkezőjét feltételezni az előbbiekre vonatkozóan. Annál is inkább, mivel a 

két szerszámcsoport jól megfigyelhetően elkülönül a női és férfi elhunytaknak megfelelően. A 

sírokba helyezett hegyes szerszámok valóban az eltemetett személy használati tárgyai lehettek, 

mellékletként történő elhelyezésüket nem az ártó szellemek elűzésének szándéka indokolhatta. 

                                                           
925 SÁGI 1981, 25sk. 
926 LÁNYI 1972, 110. 
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 Az ollók – amint láthattuk – szerszámként és szépségápolási eszközként egyaránt 

számításba jöhetnek. Három példányt hamvasztásos sírból ismerünk (OL 64, 77-78), a 

fennmaradó darabok közül – ahol ez az adat elérhető – mindegyik férfi sír mellékleteként került 

felszínre. A kevés példány miatt a síron belüli elhelyezés kapcsán legfeljebb annyit 

mondhatunk, hogy a bal combnál kétszer szerepel, míg minden más helyen csak egyetlen 

egyszer (146. ábra 6). 

 A Keszthely-dobogói gyermeksírban talált kisméretű ácsbárdról és baltáról már volt szó. 

Szintén gyermek mellett helyezték el a Nagykanizsa-Inkey-kápolna mellett (BF 95) és a Győr-

Vagongyárban (BF 8) feltárt temető egy-egy sírjának baltáját. Előbbi jó állapotú, fokszárnyas, 

íves nyélnyúlványokkal ellátott darab, amely tényleges használatban lehetett, míg utóbbi 

viszonylag kisméretű, rosszabb megtartású volt. Az említett nagykanizsai temetőből egy másik 

balta is napvilágot látott, de az a koporsón kívül, a padkán feküdt, lehetséges, hogy csak a 

temetés során, véletlenül esett oda (BF 46). Sopron-Deák térről egy hamvasztásos sírban talált, 

egyszerű kialakítású példányt említhetünk (BF 67), amelyhez hasonló darab Dunaújvárosból is 

előkerült (BF 12). A majsi római temetőből egy kisebb méretű, a Keszthely-Dobogóról 

ismerthez hasonló kialakítású példány ismert. Ugyaninnen egy emberi maradványok nélkül 

eltemetett, juhcsontváz mellett talált, fokszárnyas, háromszög alakú nyélnyúlványokkal 

rendelkező fejsze látott napvilágot (BF 131). 

 A fentieken túl érdemes még néhány ritkábban, vagy egyedi módon sírokba helyezett 

szerszámtípust megemlíteni. A Kállay-gyűjteményből beszolgáltatott szőnyi leletek között 

található néhány eszköz, amelyek hamvasztásos temetkezések mellékletei lehetnek, 

ugyanakkor a kapcsolódó dokumentáció hiánya miatt ezt biztosan nem lehet kijelenteni. Egy 

dolabra az olajtelep úgynevezett Remiz épületének helyén bolygatott sírból származhat (D 7). 

Ez a létesítmény jól beazonosítható, ami alapján a feltételezett sír a legiotábor keleti előterében 

helyezkedett el. Ahogy a dolabrák kapcsán fentebb láthattuk a katonasághoz kapcsolható 

temetkezésekben, illetve sírköveken ábrázolva is gyakran előfordul ez a szerszámtípus. A 

brigetiói polgárváros egyik temetőjéből emellett két ascia (AC 8-9) és talán egy sarló töredéke 

is napvilágot látott (SR 134). Mezőgazdasági eszközök sírmellékletként történő elhelyezése 

egyáltalán nem jellemző. Egy Móron feltárt sírban kisebb méretű ágvágó kés volt 

megfigyelhető (MK 5), emellett talán egy nagyméretű daraboló kés nyele került felszínre a 

somogyszili temető egyik sírjából (MK 87). Azonban utóbbi tárgy meghatározása erősen 

kérdéses. 
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3.6. A villagazdaságokból előkerült szerszámok 

 A római kori villagazdaságokból származó vasszerszámok igen jelentős hányadát teszik 

ki a leletcsoport Pannoniából származó darabjainak. Ehhez érdemes azt is hozzátenni, hogy a 

depóleletek egy része biztosan ilyen típusú lelőhelyről, míg egy másik, ugyancsak nem 

elhanyagolható hányaduk pedig nagy valószínűséggel hasonló helyszínekről vagy azok 

közvetlen szomszédságából került elő. Eloszlásuk ugyanakkor egyenlőtlen, hiszen a leletek 

túlnyomó többségét néhány jobban kutatott és feldolgozott villagazdaságból, mint 

Nemesvámos-Baláca, Gyulafirátót-Pogánytelek vagy Kővágószőlős-Kiskút927 ismerjük. A 

benne található szerszámok mennyiségét tekintve a Tatabánya-Felső-rét-földön talált depólelet 

a legjelentősebb, amely nagy valószínűséggel egy villagazdaság közelében került elrejtésre.928 

Mindent egybevetve összesen 36 lelőhelyről 263 szerszámot sorolhatunk ide (147. ábra). Ezek 

közül részletesebb vizsgálatnak azokat a villagazdaságokat érdemes alávetni, amelyeknél 

tervszerű régészeti feltárásra is sor került. Míg a véletlen bolygatásból származó, esetleg felszíni 

gyűjtés során előkerült leletek alapján csak korlátozott képet lehet az adott létesítmény 

gazdasági életéről alkotni. Aligha kelt feltűnést, hogyha az összes villagazdaságból származó 

leletet vesszük alapul, akkor a legnagyobb hányadot a mezőgazdasági eszközök teszik ki (147. 

ábra). Az már némileg meglepő, hogy a famegmunkálást itt kevéssel megelőzik a fémműves 

eszközök, amelyre talán nemcsak a kutatási körülmények – így a Tatabánya-Felső-rét-földi 

depó kovácseszközének – torzító hatása szolgál magyarázattal. 

 A legjelentősebb lelőhely Nemesvámos-Baláca, ahonnan összesen 74 szerszámot, az itt 

tárgyalt példányok közel harmadát ismerjünk, amelyek felhasználási terület szerinti megoszlása 

a villagazdaságokra vonatkozó teljes mintával összevetve nem mutat lényeges eltéréseket (147. 

ábra). 

                                                           
927 A lelőhelyről származó vasszerszámokat csak Sz. Burger A. publikációja alapján tudtam a katalógusba felvenni. 

Ebben sok leletről kizárólag egy meghatározás és rövid leírás található, így nem feltétlenül lehet pontosan 

azonosítani őket. 
928 LÁSZLÓ 2011, 151sk. 
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 A Balácáról ismert mezőgazdasági eszközök között csoroszlya ugyan nem került elő, de 

számos ekevasat (EK 59, 74, 80, 96, 121, 123), két ösztökét (OS 2-3) és két ekehúzó láncot 

(EKH 16, 49) viszont ismerünk. Ezek mellett további három sarló utal a gabonatermelés 

fontosságára (SR 164-166). Úgy tűnik a tárgyalt villagazdaság életében ez az ágazat játszhatta 

a meghatározóbb szerepet, míg például szőlőmetsző késből egy (SZK 23) és kapából csak két 

példány ismert (KP 15, 129), utóbbiak egyike is inkább a kertműveléshez kapcsolódó 

villakapák közül került ki. Szintén a gabonatermelés jelentőségét mutatja, hogy a villa területén 

– hasonlóan a belső erődökhöz – egy horreum felépítésére is sor került.929 Az ismert leletek 

között több nagyméretű mezőgazdasági kés is megtalálható, amelyeknek talán az irtásban, vagy 

gyümölcstermelésben lehetett funkciójuk (MK 61-62, 81). Az alapján, hogy a famegmunkáló 

eszközök közül teljesen hiányoznak az irtáshoz szükséges fejszék, illetve vaskos csákányok, 

inkább az utóbbi területre eshetett a hangsúly. A takarmánygyűjtés eszközeit egy makkos 

nyélfelerősítésű kasza (KS 21) és egy kaszaörv (VY 43) képviseli a szóban forgó leletcsoporton 

belül. Ez a típus – ahogy fentebb már igazolást nyert – jól karbantartott, egyenes talajú legelőket 

igényelt. A fémmegmunkálás eszközei közül a kovácseszközök teljesen hiányoznak, ami nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy a tárgyalt villagazdaság területén ne működött volna műhely. 

Ugyanakkor a bronzművesség szórványos nyomai, például öntőtégelyek napvilágot láttak a 

                                                           
929 PALÁGYI 2003, 239. 
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lelőhelyről,930 amelyhez jól társíthatóak a vasszerszámok között található lyukasztók, vésők és 

talán poncoló eszközök (HV 6, PL 2, 27, 35). A fafaragásra szolgáló eszközök között 

hiányoznak a nagyméretű ácsbárdok vagy fejszék, mindössze egy ascia (AC 15), továbbá fúrók 

(FF 11, 59, 85, 104), vésők (FV 25, 63, 102) és gyalualkatrészek kerültek elő (GY 7, 12), 

amelyek a helyi szükségletek ellátására dolgozó asztalos tevékenységre engednek 

következtetni. Baláca életében jelentősebb szerepe lehetett a textiliparnak, a gerebenek (GR 6-

7) és ollók (OL 13-14, 18, 32, 38, 65-66) tanúsága szerint ezen belül is a gyapjúfeldolgozásnak. 

Érdekes adalék ehhez, hogy Vegetius tudósít egy pilleus Pannonicusnak nevezett 

nemezsapkáról, amelyet a katonák a sisakjuk alatt hordtak.931 Ha valóban létezett ennek a 

ruhadarabnak kiemelt volumenű gyártása a tárgyalt provincia területén, akkor a vasszerszámok 

tanúsága szerint annak központjai a villagazdaságokban keresendőek. A kevés ismert gereben 

legalábbis ilyen típusú lelőhelyekhez kapcsolható, mint például Tatabánya-Felső-rét-föld (GR 

3-5), Komló-Mecsekjánosi (GR 8) és Kővágószőlős-Kiskút (GR 9). Ahol pedig 

gyapjúfeldolgozással foglalkoztak, ott az állatállomány meglétének bizonyos mértékben 

járulékos következménye a bőrmegmunkálás. Ennek fényében nem meglepő, hogy kisebb-

nagyobb mennyiségben, az ebbe a kategóriába tartozó szerszámok szintén rendelkezésünkre 

állnak a pannoniai villagazdaságokból. Kővágószőlős esetében az állattartás további 

bizonyítéka az onnan napvilágot látott bélyegző vas (BI 8). 

 A Pannoniából ismert további villagazdaságokra szintén magas technikai színvonalú 

mezőgazdasági tevékenység lehetett jellemző.932 Jó mutatja ezt Gyulafirátót-Pogánytelek 

példája, ahol a taligás eke mindhárom fontos alkatrésze, az ekevas (EK 132), csoroszlya (CS 

18) és ekehúzó lánc (EKH 13-14) is előkerült. Utóbbi vaseszköz több hasonló típusba tartozó 

lelőhelyről ismert, így például Eisenstadt-Gölbesäcker (EKH 6), Padrag (EKH 15, 48), 

Petőháza-Lésalja-dűlő (EKH 47) és Komló-Mecsekjánosi esetében (EKH 20, 45). A Hajmáskér 

mellett található villagazdaságból éppenséggel az eke tartozékai nem kerültek felszínre, 

ellenben számos sarló (SR 58-63), egy terménydaraboló kés (MK 88), két szálleverő (SL 29-

30) és egy cece (CC 29) viszont igen. Ahogy a belső erődök kapcsán már érintettük, ezek az 

eszközök együttesen Pannonia késő római gazdasági reformjának, illetve feltételezhető 

gabonaexportjának bizonyítékai lehetnek. A további lelőhelyekről szórványos adatok utalnak 

erre a tevékenységre, így például Vonyarcvashegyről sarlók és egy csoroszlya került felszínre, 

amikor csatornázás során egy római épületet bolygattak meg. A szántáshoz kapcsolódó 

                                                           
930 SZABÓ 1992, 65; SEY 2013, 45sk. 
931 Vegetius, 1.20. 
932 MÜLLER 1982, 548. 
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ekealkatrészeket ismerünk Mencshelyről (EK 73, 81, 143), Fonyódról (EK 106) és 

Fehérvárcsurgóról (EK 58). Az istállózó állattartásra utaló kaszák szintén számos villagazdaság 

esetében találkozhatunk, többnyire inkább a makkos nyélfelerősítésű, hosszú típus fordul elő, 

de van példa a nyitott köpűs változatra is. Már Müller R. rámutatott, hogy az előbbi forma 

jellemzőbb lehetett a villagazdaságok jól karbantartott legelőinek esetében.933 A Pannonia 

területén elhelyezkedő villagazdaságokból eddig nem kerültek elő nagyobb mennyiségben 

szőlőmetsző kések. A Nemesvámos-balácai példányt már említettük, emellett Szombathely-

Zanatról (SZK 37), Budapest-Mocsáros-dűlőből (SZK 12) és Magyarfalváról (SZK 25) 

származik hasonló eszköz. Emellett Budakalász-Dolina (MK 21) és Fertőrákos-Golgota (MK 

11) esetében esetleg szőlőszedő késekkel számolhatunk. Mindezek alapján nehéz pontos képet 

alkotni a villagazdaságok szőlőtermelésben játszott jelentőségéről. Mindenképpen kellett 

lennie, erre számos egyéb lelet és írott forrás is utal, de annak nagyságrendjét csak további 

kutatás révén lehetne pontosabban meghatározni. 

 A Tatabánya-Felső-rét-földről származó depóleletet, amely minden bizonnyal egy 

villagazdasághoz tartozott, érdemes külön megvizsgálni. Az együttes összesen 54 tételt 

tartalmaz, de ebből csak 34 darabot sorolhatunk a szerszámokhoz. Ezek között a kovács, illetve 

fémműves eszközök kiemelt szerepet játszanak, hiszen csaknem felük ehhez a mesterséghez 

tartozik (147. ábra).934 Feltehetőleg a villagazdaságban működő műhelyben éppen megtalálható 

tárgyakat rejtették el egy esetleges támadás alkalmával. A többféle kialakítású fogó (FG 2, 17, 

26), az eltérő méretű kalapácsok (K 30-34, 44-45), a tágító eszközök (VG 9-11) és a szarvas 

üllő (UL 6) egy csaknem teljes szerszámkészletnek tekinthető. Talán egyedül csak a 

nagyméretű, négyzetes üllőt van okunk hiányolni. A kaszák (KS 44-46) és a gerebenek (GR 3-

5) feltehetőleg javítás előtt álltak, míg a leletben található kapa pengéjén is jól látszik, hogy 

még nem fejezték be teljesen, mivel az túlságosan vastag (KP 22). Emellett egy félkész 

termékként, vagy mintadarabként értelmezhető tárgy is volt a szerszámok között (VG 13). 

Pannonia területéről más villagazdaságokból is rendelkezünk kovácsműhely hosszabb-

rövidebb ideig történő működésére vonatkozó adatokkal. A Petőháza-Lésalja-dűlőben fekvő 

lelőhelyen a kovácsműhely tűzhelye és fújtatóköve, illetve a létesítményt fedő építmény 

nyomai régészetileg megfoghatóak voltak.935 Emellett több, a műhely felszereléséhez tartozó 

                                                           
933 MÜLLER 1982, 553. 
934 Bizonyos szerszámokat némileg másképp határoztam meg, mint a leleteket eredetileg közlő László J. (Lásd: 

LÁSZLÓ 2011). A dolabra esetében az eltérő szemlélet nem is meglepő, hiszen egy többfunkciós eszközről van 

szó. Ugyanakkor a kalapácsok esetében véleményem szerint nem indokolt a kovács és ötvös eszközök 

szétválasztása. 
935 GÖMÖRI 2000, 132skk, 82-85. kép. 
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szerszám szintén előkerült (FG 16, HV 5, VG 4, 6). Az Örvényes-Hosszúrétek lelőhelyen 

kutatott villagazdaság mindmáig közöletlen, az épületek alaprajza nem ismert. A feltárást 

vezető Szentléleky T. úgy gondolta, hogy a gazdaság udvarán egy kovácsműhely működött, 

amelynek víztárolóját és a kőből faragott üllőjét is azonosítani vélte.936 Ezek az adatok nem 

tekinthetőek teljesen egyértelműnek, ugyanakkor az tény, hogy az egyik helyiség padlóján 

elhelyezve két kovácskalapács (K 35-36) és egy fogó látott napvilágot (FG 14). A Hajmáskér-

Seghegyen talált nagyméretű fogó szintén arra enged következtetni (FG 1), hogy a 

villagazdaság mellett ott szintén működött egy kovácsműhely. Az elmúlt években távérzékelési 

és nem romboló régészeti módszerekkel történő kutatásnak vetették alá a Cserdi-Horgas-

dűlőben elhelyezkedő nagyméretű, római kori villagazdaságot. A lelőhely fémkereső műszerrel 

végzett kutatása során egy kétkezes ráverő kalapács (K 46) és egy félkész vasrúd került 

felszínre, amelyek alapján itt is egy hasonló műhely meglétét kell gyanítani.937 Természetesen 

számos közvetett bizonyíték, így nagy mennyiségben előkerülő vassalak vagy egyéb adatok 

alapján lényegesen több azoknak a lelőhelyeknek a száma, ahol kovács tevékenységgel 

számolhatunk.938 

3.7. A falusias településekről előkerült szerszámok 

 A tárgyalt korszak falusias szerkezetű településeiről – feltárások hiányában – egészen a 

közelmúltig csak nagyon keveset tudtunk. Ez jelentősen befolyásolta például a mezőgazdasági 

eszközökről kialakult képet, hiszen nem lehetett megvizsgálni a továbbélő bennszülött 

települések ilyen jellegű emlékeit. Ennek az lett a következménye, hogy például a fenti 

tárgycsoport esetében éles elkülönülés volt megfigyelhető a vaskor és a római kor formakincse 

között.939 Az utóbbi 20 év megelőző és leletmentő feltárásainak köszönhetően jelentősen 

növekedet az ismeretek száma, de ezeknek az új lelőhelyeknek a feldolgozására eddig csak 

részlegesen került sor. Emellett a két említett korszak ismert leleteinek száma között továbbra 

is nagyságrendi különbség áll fenn. Az értelmezést tovább nehezíti, hogy a falusias települések 

jelentős része nem állt fenn a római uralom teljes időtartama alatt, ezért nem is lehet homogén 

egységként kezelni azokat. Egy késő római telepről származó depólelet, mint például a 

wartmannstetteni lényegesen eltérő képet mutat, mint mondjuk a Budaörs-Lagermax lelőhelyen 

feltárt – korai fázissal is rendelkező – vicus. 

                                                           
936 SZENTLÉLEKY 1959, 35; GÖMÖRI 2000, 131. 
937 Szabó M. szíves szóbeli közlése alapján. 
938 GÖMÖRI 2000, 220; GÖMÖRI 2003, 246. 
939 MÜLLER 1982, 547. 
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A tárgyalt lelőhelykategóriába sorolható tárgyak igen vegyes összetételt mutatnak, az 

említetten kívül ide tartozik több másik depólelet is, amelyeket kisebb-nagyobb bizonyossággal 

igazolhatóan falusias település helyén rejtettek el. Mennyiségi szempontból kiemelkedik ezek 

közül például a Mannersdorfnál felszínre került két leletegyüttes. A balatonaligai leletek több 

külön részletben, de ugyanarról a lelőhelyről jutottak a Laczkó Dezső Múzeum birtokába, nem 

zárható ki, hogy ebben az esetben szintén egy vagy több depóleletről van szó, de ezeket a 

tárgyakat mindenképpen egy falusias település eszközeiként kezelhetjük. Számos további 

szórványlelet sorolható még ide, amelyek beszolgáltatás vagy felszíni leletgyűjtés révén, 

viszont nem tervszerű ásatás keretében jutottak a múzeumok gyűjteményeibe. Bizonyos 

szempontból egyedi Nagyberki-Szalacska esete, amelynél sem a korszakolásra, sem a lelőhely 

római kori struktúrájára nézve nem rendelkezünk egyértelmű bizonyítékokkal. Mindezek 

tükrében az eltérő körülményekkel rendelkező helyszíneket külön kell megvizsgálni. 

Elsőként célszerű azokra a lelőhelyekre koncentrálnunk, amelyeken tervszerű régészeti 

kutatás zajlott. Ezek túlnyomó többsége a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével összefüggő 

leletmentéseknek köszönhetően vált ismertté, általában csak részlegesen feldolgozottak. 

Összesen 24 falusias településsel számolhatunk, amelynek területén szisztematikus régészeti 

feltárás során összesen 187 darab vasszerszám látott napvilágot (148. ábra). A felhasználási 

terület tekintetében az első helyen ebben az esetben is a mezőgazdasági eszközök állnak, de a 

többi kategória teljesen kiegyenlített eloszlást mutat (148. ábra). Az egyes lelőhelyek szerinti 

bontásban ugyanakkor már más a helyzet, ugyanis többnyire csak egy vagy néhány példány 

regisztrálható, amelyek alapján az adott település gazdasági életére nem lehet következtetni.  
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148. ábra: A falusias települések régészeti feltárásából származó szerszámok iparágankénti megoszlása. 
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Értékelhető mennyiségű szerszám Balatonlelle-Kenderföld (23 darab), Balatonlelle-

Rádpuszta (9 darab), Baracs-Boldog-dűlő (14 darab), Budaörs-Lagermax (21 darab), Gomolava 

(29 darab), Ménfőcsanak-Szeles (17 darab) és Nagykanizsa-Inkey-kápolna (28 db) 

lelőhelyekről származik. Ezek a lelőhelyek ugyancsak nem mutatnak egységes képet, egyes 

településeknél a mezőgazdasági eszközök alkotják a jelentősebb csoportot, míg máshol másik 

tárgycsoport játssza a vezető szerepet (148. ábra). Nagykanizsa-Inkey-kápolna esetében 

mezőgazdasági eszköz egyetlen egy sem került elő, míg a fémművességre utaló szerszámokat 

10 tárgy képviseli. A bőrmegmunkáló és ötvös eszközök képezik a legnagyobb csoportot 

Balatonlelle-Kenderföld falusias településéről származó vasleletek között. Ugyanakkor a 

budaörsi és a ménfőcsanaki lelőhelyeknél viszont ismét a mezőgazdasági eszközök felé billen 

a mérleg nyelve. A Balatonvilágos-Balatonaliga-Romlás közelében földmunkák során 

bolygatott telepről begyűjtött szerszámok között számos, megmunkálás nyomaival rendelkező 

tüskés-szegecselt nyelű sarló volt. Müller R. véleménye szerint ezek a szerszámok egy Kr. u. 

2-3. századi falusias település mindennapi életéhez sorolhatóak, talán a helyi kovács által javítás 

céljából összegyűjtött tárgyak közé tartozhattak.940 Egy feltételezett római településhez 

tartozhattak az Igalból begyűjtött vaseszközök, amelyek között tüskés-szegecselt nyelű sarlók 

(SR 33-35), nyitott köpűs kaszák (KS 42-43) és fejsze található (BF 116). Kisebb léptékben, de 

a balatonaligai együtteshez hasonló karakterű tárgycsoportról van tehát szó. A leleteket 

eredetileg középkorinak leltározták be, mert a lelőhelynek olyan zónájából származnak, ahol ez 

a korszak intenzívebben jelentkezett, de a környezetében római kori nyomok is megfoghatóak 

voltak. Lehetséges, hogy egy kiszántott depó részletével van dolgunk. 

Úgy tűnik tehát, hogy az adott telep környezeti viszonyai, hagyományai közrejátszottak 

ezeknek a különbségeknek a kialakulásában, ugyanakkor a kutatás részletessége és az ismert 

tárgyak mennyisége sem éri még el azt a szintet, amely már megalapozott következtetések 

levonásához alapul szolgálhatna. Fontos kiemelnünk, hogy a korábbiakhoz képest növekedő 

számú vasszerszámok között már a vaskor és a római kor közötti átmenetre jellemző típusok is 

megjelennek. Ezek között például tokos balták (BF 1-6), illetve horgas sarlók említhetőek. 

Néhány sarló esetében talán épp a tüskés-nyegecselt nyélfelerősítésű ívsarló és a horgas sarló 

közötti átmeneti kialakítás figyelhető meg (SR 1-6). 

A falusias települések területéről származó depóleletek összetételét szintén érdemes 

megvizsgálni. Ugyanakkor arról nem szabad elfeledkezni, hogy ezekben az esetekben a 

lelőhely típusának meghatározása többnyire terepbejárási adatokra támaszkodik, ami hordoz 

                                                           
940 MÜLLER 1994, 191. 
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magában némi bizonytalanságot. Az egyes leletegyüttesek előkerülésének körülményeiről is 

változó mennyiségű és minőségű információ áll rendelkezésünkre. Ezek értelmezésére 

vonatkozó adatok a következő fejezetben kerülnek áttekintésre. 

3.8. A depóleletekből előkerült szerszámok  

 A Pannoniából ismert depóleletek túlnyomó részének legfontosabb, ugyanakkor a 

kutatás szempontjából igen kedvezőtlen közös tulajdonsága, hogy előkerülésük pontos 

körülményei nem tisztázottak. A legritkább esetben láttak napvilágot régészeti kutatás 

eredményeképpen, többnyire lefoglalt vagy az illegális fémkeresősök, illetve szerencsés 

megtalálók által beszolgáltatott „együttesekről” van szó. A jó szándékú adományozó vagy 

adatközlő általában csak a kiszántott vagy építkezésen kiemelt lelettel találkozik, a tárgyak 

eredeti helyzetét aligha figyelheti meg pontosan. A fémkeresős tevékenységben érintett 

személyeknek pedig nem áll érdekükben, hogy az előkerülés körülményei azonosíthatóak 

legyenek, hiszen tevékenységük illegális. A különböző csatornákon a múzeumok számára 

eljuttatott tárgyakhoz gyakran más lelőhelyről, vagy az adott terület más részéről származó 

darabokat is hozzákevernek. Elsősorban ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy a szóban 

forgó tárgyak értelmezésének lehetőségei meglehetősen korlátozottak. A depóleletek egy 

jelentős hányadát az előző fejezetekben már érintettük, jelen fejezetben a deponálásra utaló 

adatok és az együttesek összetétele, illetve a keltezés szempontjából fontos részleteket vesszük 

sorra. 

 A Balatonalmádi-Bauxitkutató lelőhelyről származó kisebb leletegyüttesben két kapa 

(KP 23, 48), egy nyitott köpűs ágvágó kés (MK 46) és egy lapát alakú ekevas (EK 85) mellett 

még járomalkatrészek kaptak helyet.941 A 2 méter mélyen talált tárgyak egy Kr. u. 1-2. századi 

vicus felszereléséhez tartozhattak. A római koron belül pontosabban nem keltezhető, de például 

az ekehúzó lánc hiánya megerősíteni látszik a korszakon belüli korábbi keltezést. Talán a kvád-

markomann háborúk kapcsán került elrejtésre.942 

 A Budapest-Keled utcában talált depóról fentebb részlegesen már esett szó. Azon kevés 

eset közé tartozik, amelynél a vasszerszámok elhelyezésének körülményeit régészeti 

módszerekkel lehetett megvizsgálni. A két irtókapából (KP 60-61, baltából (BF 66) és nyitott 

köpűs, nehéz ásóból (AS 4) álló együttest az Aquincum polgárvárosából nyugati irányban 

kivezető út mentén álló egyik épület hátsó helyiségében rejtették el. A szerszámokat fanyelük 

                                                           
941 MÜLLER 1976, 263skk; MÜLLER 1982, 231skk, Kat. 1034-1039. 
942 MÜLLER 1976, 277. 
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eltávolítása után egy hombár mellé ásták be, amelyre az épület égett omladéka rádőlt. A 

területen végzett kutatások, illetve az itt talált érmek megoszlása alapján az elrejtésre valamikor 

a Kr. u. 3. század középső harmadában kerülhetett sor.943 A balta és a kapák köpűjének 

kialakításában megfigyelhető háromszög alakú, illetve íves nyélnyúlványok összhangban 

állnak ezzel a keltezéssel, mivel úgy tűnik, hogy hasonló kialakítás a római uralom kezdeti 

szakaszában nem volt jellemző Pannoniában. Az eszközök egykori tulajdonosa a város 

környékének szőlőiben vagy gyümölcsöseiben, esetleg az utakat vagy gazdaságokat övező 

árkok karbantartásában tevékenykedhetett. 

 A Budapest-Szél utca 23. szám alatt, építési munkálatok során napvilágot látott 

ácseszköz-leletet eredetileg a katonaváros egyik épületének padlójára helyezhették.944 Nagy L. 

a szerszámokkal együtt talált bronztárgyak alapján a Kr. u. 2-3. század fordulóját jelölte meg a 

leletek használati idejeként. A tárgyak közül keltezési szempontból némi támpontot az asciák, 

a dolabra és az ácsbárdok jelenthetnek. A nyélcsöves asciák a késő római korra fokozatosan 

kiszorultak a használatból, ezért azok megléte lefelé viszi a keltezést. A fokszárnyas balta 

kialakításához hasonló példány ismert, például a rábapordányi leletből is (lásd lentebb), de késő 

római kontextusban szintén előfordul. Így a formai jegyek alapján azt mondhatjuk, hogy a 

szerszámok használatának legvalószínűbb időszaka megfelel a Nagy L. által feltételezettnek. 

Megfigyelések hiányában nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy milyen körülmények 

vezettek az elrejtéshez. Lehetséges, hogy a nagy markomann háború okozta pusztulás 

következményeként került földbe, de a Severus-kor virágzását követő zavarosabb időszak 

történései is közrejátszhattak a deponálásban. A szerszámok tulajdonosa egy a katonaság 

számára dolgozó, – talán maga is a hadsereghez tartozó – ácsmester lehetett. 

 A Tolna megyéhez tartozó Dombóvár-Gunaras lelőhely területén, három részletben 

kerültek elő vastárgyak.945 A lelőhely területén, a felszínen gyűjtött leleteket egy helybéli lakos, 

majd ugyanezen a kb. 10 négyzetméteres területen építkezés során bolygatott és kidobált 

tárgyakat mentett meg ugyanez a személy. A harmadik részletet a múzeum munkatársai a 

helyszín fémkeresős vizsgálata során találták meg. A területen egy késővaskori telep fekszik, 

de a közelben császárkori és késő középkori települések meglétére is egyértelmű bizonyítékok 

vannak. A leletek között, ennek megfelelően középkori eredetű tárgyak is vannak, emiatt 

kérdéses, hogy a teljes együttest, vagy akár annak római tárgyakat tartalmazó részét lehet-e 

depóleletként kezelni, hiszen egykori elhelyezésükről semmit sem tudunk. Gaál A. 

                                                           
943 LASSÁNYI 2013, 19skk. 
944 NAGY 1937, 155skk. 
945 GAÁL 1982, 73skk. 
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megkísérelte szétválasztásukat, amelynek során azokat tekintette a római tömeglelet részének, 

amelyek a múzeum által végzett műszeres kutatás eredményeképpen, egy csoportban feltárva 

kerültek elő.946 Kérdéses, hogy a külön előkerült tárgyak közül melyek lehettek eredetileg is a 

szántás által bolygatott depó részei. A tárgyalt együttes összetételét tekintve vegyes, 

mezőgazdasági eszközök mellett, kézműves szerszámok, mint például gyalu találhatóak benne 

(GY 3). Ugyanakkor kocsi alkatrészek és számos félkész vagy hulladék tárgy is a részét 

képezte. A hulladéknak tekinthető tárgyak újrahasznosítás céljából történő összegyűjtésére és 

deponálására a Római Birodalom más részéről is van példa.947 A szóban forgó leletet 

széttagoltsága miatt nehéz értelmezni, talán a falusias település tárgyai közül a kovácsmesterhez 

javításra beadott, vagy újrahasznosításra begyűjtött tárgyakról lehet szó. Erre utal, hogy – bár 

nem a fémkeresővel talált csoportban, hanem – a felszíni leletek között e mesterség szerszámai, 

a fogó, kalapács és szögfejező egyaránt ismertek. Szintén bizonytalan, hogy az a kerámia leletek 

alapján késő vaskorinak látszó telep, amelynek területén a vastárgyakat elrejtették fennállt-e a 

római hódítást követő időszakban is. Gaál A. a tömeglelet publikálása kapcsán azon a 

véleményen volt, hogy a település továbbélt a római korban, a vasleletben épp a romanizáció 

egyfajta bizonyítékát látta.948 A vasszerszámok között nincsenek olyan jellegzetesebb típusok, 

amelyeket formai jegyei alapján a római koron belül jobban el tudnánk helyezni. A tüskés-

szegecselt nyelű, enyhén visszatört pengéjű sarló (SR 170) még viszonylag átmeneti formát 

tükröz a vaskorra, és a római korra jellemző horgas sarlók között. Ugyanakkor, ha a telep és a 

depó keltezését a Kr. u. 1. századra, esetleg 2. század elejére helyezzük, akkor mindenesetre 

nehezen magyarázható, hogy egyetlen vaskori hagyományokból táplálkozó szerszámtípust sem 

találunk a leletek között. Az enyhén csőszerű, fülszerűen összekalapált fokkal ellátott kapatípus 

(KP 91), amely ebben az esetben talán inkább famegmunkáló eszköz lehetett, például a 

Dunaföldvár-alsórévi tömegleletből (KP 97-107) vagy a gyulafirátóti villagazdaságból (KP 87) 

szintén ismert. Párhuzama Keszthely-Fenékpuszta leletei között is megfigyelhető (KP 89). A 

körző (KR 8), vagy a gyalu használata már a római kultúra mélyebb hatására engednek 

következtetni. Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a telep és a depólelet kapcsolata nem 

szükségszerű, a benne található tárgyak egy Kr. u. 2-3. századi lelőhely esetében éppúgy 

indokoltak. Hasonló korú lelőhelyek vannak is a közelben, így lehetséges, hogy a támadás ellen 

menekülő tulajdonos lakhelyétől kissé távolabb rejtette el a tárgyakat. 

                                                           
946 GAÁL 1982, 73 és 89, 12. kép. 
947 RABOLD 1984, 14. 
948 GAÁL 1982, 89. 
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 Szintén Tolna megye területéről származik a Dunaföldvár-Alsórévnél, a Duna kotrása 

során megtalált és beszolgáltatott együttes.949 A 36 darab vasszerszám egykori helyzete és 

összetartozása csak valószínűsíthető. A leletben található 8 darab fejsze (BF 39-44, 53-54) és 

13 darab szalukapa (KP 97-107, AC 21-22) nagyon egységes képet mutat. A fejszéket 

négyszögletes vagy íves nyélnyúlványokkal látták el, fokuk a római tárgyakra jellemzően 

vaskos, négyszögletes. Méretezésük is nagyon hasonló, ami alapján egyazon műhely 

termékeinek tekinthetjük őket. A szalukapák közül 11 darab (KP 97-107), a dombóvári lelet 

kapcsán is említett, fülszerűen kidolgozott fokkal rendelkező csoportba tartozik, szintén 

famegmunkáló eszközök lehettek és jellemzőik alapján ugyancsak egy műhelyben készíthették 

őket. További két példány az asciák nyéllyukas, lerövidült, de még kalapácsként használható 

fokkal rendelkező csoportjába tartozik, továbbá ezeket íves nyélnyúlványokkal is ellátták (AC 

21-22). A beszolgáltatott leletek között egy vonókés (VK 11), horgas sarlók (SR 4-5), makkos 

nyélfelerősítésű kasza (KS 26), erősen használt, illetve javított ekevasak (EK 62-63, 65-66) és 

egy kérdéses keltezésű csoroszlya (CS 31), továbbá újkori vastárgyak is voltak. Gaál A. a késő 

római periódusra keltezte a depóleletet. Az újkori leletek alapján erősen kétséges, hogy a 

tárgyak biztosan összetartoznak, és a római korra keltezhető szerszámok sem tűnnek teljesen 

egységesnek. A famegmunkálás eszközei közzé tartozó fejszék és szalukapák talán egy hajón 

szállított árukészlet részei lehettek, ugyanez aligha képzelhető el az erős használtság jeleit 

mutató mezőgazdasági eszközökről. A horgas sarlók megléte viszonylag korai, Kr. u. 1. századi 

keltezést feltételez, míg a famegmunkáló eszközök, az átalakult ascia forma jelenléte inkább a 

későbbi keltezés mellett szól. A téglalap alakú nyélnyúlványok alkalmazására Kr. u. 4. századi 

kontextusból is van példa, de használatuk inkább a korábbi időszakban lehetett domináns. 

Pusztán formai alapon nem lehet biztosat mondani, de úgy tűnik, hogy a lelet mezőgazdasági 

eszközei inkább a Kr. u. 1-2. század, míg a famegmunkáló tárgyak a 2-3. század felé viszik a 

keltezést. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a két csoport jellege is eltérő, akkor arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a tárgyak nem feltétlenül képezték ugyanannak a depóleletnek 

a részét. A famegmunkáló szerszámok korszakolása inkább az ugyaninnen származó réz 

edényekével mutat hasonlóságot.950 

 Vegyes összetételű lehetett az Epöl határában talált depólelet, amelynek 28 tétele közül 

összesen 5 példányt sorolhatunk a római kori szerszámok közzé. A lelet előkerülési 

körülményeiről a beszolgáltatást megejtő személynek köszönhetően azt lehet tudni, hogy egy 

római kori falusias telep két házhelye között volt elásva, és a tárgyakat egy bronzüstben 

                                                           
949 GAÁL 1996, 191skk. 
950 GAÁL 1996, 200. 
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helyezték el.951 A lelőhely fekvése jól azonosítható.952 A szerszámok között a kalapács (K 3) és 

az üllő (UL 8) egyaránt a fémművesség körébe volt sorolható, de kisebb méretű ascia (AC 18) 

és köpűs véső (FV 51) és egy másik talán kőfaragó véső (KV 33) is napvilágot látott a szóban 

forgó depóleletből. A vasból és bronzból készült használati tárgyak összetétele is vegyes, sok 

tárgy sérült vagy hiányos, ezért a legvalószínűbb, hogy egy fémműves mester újrahasznosítás 

céljából összegyűjtött tárgyairól, esetleg néhány szerszámáról van szó. A keltezés bizonytalan, 

a vasszerszámok közül az ascia lényegesen kisebb méretű a tárgytípus többi példányához 

képest. A háromszög alakú nyélnyúlványok és a nyélcső teljes hiánya alapján talán a Kr. u. 3. 

századra keltezhetjük a tárgyat. 

 A villagazdaságok kapcsán már volt szó a Gyulafirátót-Pogányteleknél található épület 

közvetlen közelében műszeres kutatás során talált kisebb depóleletről.953 Az együttest három 

ekehúzó lánc (EKH 13-14, 48), egy csoroszlya (CS 18), egy lapát alakú ekevas (EK 132) és 

egy nyitott köpűs kasza alkotja (KS 51), tehát a taligás ágyeke alkatrészei mind megtalálhatóak. 

Emellett egy félkész vasrúd is részét képezte az együttesnek, amely minden bizonnyal az itt 

működő kovácsműhely alapanyaga lehetett. Az depólelet korát a Kr. u. 3-4. századra tehetjük. 

 A fenti három ekealkatrész megtalálható volt a káptalanfai leletegyüttesben is (CS 37, 

EK 145, EKH 31), de ezek a tárgyak elvesztek, puszta létük Darnay K. említése alapján 

igazolható.954 Előkerülésük körülményeiről nincs információ. 

 A bennük található tárgyak mennyisége alapján kiemelkednek a Pannonia területéről 

ismert depóleletek közül a Mannersdorf mellett talált együttesek, amelyek minden bizonnyal 

ugyanahhoz a falusias településhez kapcsolhatóak.955 A „Depot I” összesen 170 tételt tartalmaz, 

amelyeket egy római rétegbe mélyített 0,75×1 méteres gödörben helyeztek el.956 Ezek között 

számos járom- és kocsialkatrész kapott helyett, és a szerszámok között elsősorban a kocsik 

készítésében szerepet játszó kovácseszközök és fafaragó szerszámok jelentkeznek. Különösen 

figyelemre méltó a kovácseszközök széles, változatos skálája, amelyek az egyes 

munkafolyamatok elvégzésére specializálódtak. Így például a különböző méretű kalapácsok 

sorát, az eltérő szájkialakítással ellátott fogókat és további speciális eszközöket, mint a tágítót 

vagy a szögfejező szerszámokat említhetjük. A leletek között a kovácsműhely fújtatójának 

vasból készült csövei is megtalálhatóak. A leletegyüttes keltezése a benne foglalt fokszárnyas, 

                                                           
951 SZABÓ 2004, 59. 
952 MRT 5, 7/2-3. lh. 
953 PALÁGYI 2000, 21skk. 
954 DARNAY 1904. 
955 POLLAK 2006, 8skk. 
956 POLLAK 2006, 8. 
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íves nyélnyúlványokkal ellátott fejszék alapján inkább a római uralom második felére tehető. 

A „Depot II” beszolgáltatás révén jutott az illetékes múzeum birtokába, a találó elmondása 

szerint egy 0,8×0,8 méteres gödörben, körülbelül 1 méteres mélységben volt elhelyezve. A 

benne található 124 tétel összeállítása az előzőénél általánosabb képet mutat. Noha a 

kovácseszközök és kocsialkatrészek ebben a depóban is helyet kaptak, arányuk kisebb, míg a 

mezőgazdasági eszközök mennyisége megnövekedett. A tárgyak így feltehetőleg egy falusias 

település általános felszerelését tükrözik. A leletek között olyan vasrudak és további töredékek 

is vannak, amelyek minden bizonnyal az itt működő kovácsműhely alapanyagai lehettek. 

 Nagyberki-Szalacska területéről az elmúlt 120 évben nagy mennyiségű kelta és római 

fémlelet látott napvilágot, amelyek előkerülési körülménye az esetek túlnyomó részében 

teljesen bizonytalanok. A vasszerszámok kapcsán több leletegyüttest is említhettünk, amelyek 

innen láthattak napvilágot. Az 1931-ben a földvár sánca alatti részen talált főként nemesfém 

tárgyakból álló depólelethez kapcsolódóan néhány vasszerszám, például fokszárnyas ácsbárd 

(AB 13) és egy fejsze is felszínre került (BF 60), amelyekről biztosan nem dönthető el, hogy a 

depóhoz tartoztak-e.957 A lelet közelében, elsősorban Nagy M. szőlőjében számos további 

vaseszköz jött elő a következő évek kutatásai során, de semmi nem bizonyítja, hogy ezek 

egyazon depólelet részét képezték volna.958 Az 1984-ben végzett kutatások során egy kisebb, 

összesen 6 darab vasszerszámot tartalmazó depólelet került elő, amelyeket egy vaskori gödörbe 

beleásva bronz edényekkel együtt rejtettek el.959 A leletben ekevas (EK 90) és csoroszlya (CS 

27), fejsze (BF 86), vonókés (VK 12) és két darab olló (OL 61, 92) tartozott a szóban forgó 

tárgytípusba. Az ekehúzó lánc ugyanakkor hiányzott. A szerszámok egy a telepen élő 

gazdálkodó felszerelési tárgyai lehettek. Honti Sz. a Kr. u. 3. századra keltezte a leletegyüttest, 

amellyel a benne található fokszárnyas fejszére vonatkozó tipológiai megfigyeléseink alapján 

egyet kell értenünk. Az elmúlt év folyamán több közvetítő útján egy további depólelet jutotta 

kaposvári Rippl-Rónai Múzeum birtokába, amelynek előkerülési helye az elmondások szerint 

szintén Nagyberki-Szalacska, de ennél pontosabb adat nem áll rendelkezésünkre. A benne 

található leletek még restaurálás és teljes feldolgozás előtt állnak.960 Jelen körülmények között 

azok elemzése még nem lehet teljes, de olyan jelentős, új információk megállapíthatóak voltak, 

hogy tovább bővült az ekevasat (EK 116), ekehúzó láncot (EKH 19) és csoroszlyát (CS 14-15) 

egyformán tartalmazó leletegyüttesek köre. Emellett további mezőgazdasági eszközök, így 

                                                           
957 JÁRDÁNYI-PAULOVICS 1953, 115skk 
958 Sági K. kutatásai annyit igazoltak, hogy a kérdéses területen római kori települési rétegek figyelhetőek meg. 
959 HONTI 1985, 20. 
960 Németh Péternek köszönhetően lehetőségem nyílt a tárgyak előzetes megtekintésére és felhasználására, amiért 

ezúton is köszönettel tartozom. 
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például nyitott köpűs irtókés (MK 34-35) és sarló (SR 36), valamint számos fafaragó szerszám 

is részét képezte a felszínre került vastárgyaknak. Utóbbiak között vésők (FV 23, 60-61), balták 

(BF 13, 85) és egy olyan kettős ascia említhető (AC 2), amelynek eddigi egyedüli párhuzama 

a mannersdorfi második depóleletből ismert (AC 1). A vastárgyak között számos olyan töredék 

figyelhető meg, amelyeket minden bizonnyal anyagtartalmuk miatt, újrafelhasználás céljából 

deponálhattak. Noha néhány újkori tárgy is keveredett a depóhoz, azok eltérő korrodáltságuk 

és a felületükre tapadt talaj különbözősége alapján jól elkülöníthetőek. A római tárgyak 

keltezése az 1984-es együtteshez hasonlóan Kr. u. 3-4. századi. 

 Szemben az előző esettel a Nagyvenyim határában talált tömeglelet már jól ismert a 

hazai régészeti kutatás számára.961 A tárgyakat korábban a megtaláló munkások pontatlan 

elmondása alapján keltezték, ezért egy Kr. u. 8-9. századi sírhoz viszonyítva terminus post 

quem keltezték azokat. Müller R. pontosan azonosította a tárgyakat, amelyek egytől egyig a 

mezőgazdasági eszközökhöz tartoznak és feltehetőleg csak egy részét képezik az eredeti 

együttesnek: ekevas (EK 133), ekehúzó lánc (EKH 43), ásó (AS 9), villakapa (KP 130) és 

nyitott köpűs kasza (KS 39). A depó korát nem lehet biztosan meghatározni, Müller R. a késő 

római periódusra helyezte. Ehhez annyit lehet hozzátenni, hogy a Pannonia területéről ismert 

villakapák egyike sem helyezhető a Kr. u. 4. század második felére, ezért mindent egybevetve 

a nagyvenyimi depóleletet feltehetőleg a Kr. u. 3. század vége és 4. század első fele között 

helyezhették földbe. 

 A Nemesvámos-Balácán végzett régészeti kutatások eredményeképpen eddig két 

vasszerszámokat is tartalmazó tömeglelet látott napvilágot a villagazdaság területéről. Az első 

még Rhé Gy. ásatásai során, a 31. helyiség alatti fűtőcsatornából került elő. A második 

világháború alatt a tárgyak részben elkeveredtek, majd pontatlanul azonosították őket.962 A 

depó összetétele vegyes volt, mezőgazdasági eszközök, mint három ekevas (EK 74, 80, 96), 

egy-egy szőlőmetsző és terménydaraboló kés és villakapa mellett (KP 129), kőfaragó csákány 

(KK 4), körző (KR 13), vakolókanál963 és textilnyíró olló (OL 18) is részét képezte. Úgy tűnik 

tehát, hogy a gazdaság épp elérhető felszerelési tárgyait menekítették ide. A fűtőcsatornát borító 

mozaik alapján a tárgyakat terminus ante quem a Kr. u. 2-3. századra lehet keltezni. Ez a helyzet 

akkor áll fenn, ha már az építkezéskor ide helyezték azokat. Baláca újabb ásatásai során szintén 

felszínre került egy kisebb, vastárgyakból álló együttes, amelyet az ásatáson dolgozó munkások 

                                                           
961 MÜLLER 1979, 245skk; MÜLLER 1982, 280skk. 
962 MÜLLER 1982, 155skk. 
963 Ennek a tárgynak az azonosítása kétséges, a jelenlegi lelet és a publikációban közölt fotó biztosan nem 

egyeztethető össze. 
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kimozdítottak a helyéről, ezért eredeti pozícióját csak rekonstruálni lehet.964 Mivel beásás 

nyoma nem rajzolódott ki, Palágyi S. úgy vélte, hogy a tárgyakat eredetileg az udvar felszínére 

helyezhették. Az összesen 23 tételből mindössze 5 darab sorolható a szerszámok közzé, míg a 

többi lelet között kocsi- és ládaalkatrészek, pántok, vasalások alkotják a legnagyobb hányadot. 

A szerszámok között egy lapát alakú ekevas (EK 121), talán egy ösztöke (OS 3), egy kaszaörv 

(VY 43), egy ascia (AC 15) és egy körző található (KR 19). Tehát a depólelet nem 

koncentrálódik egyetlen ágazatra, hanem a villagazdaság többféle gazdasági tevékenységéhez 

tartozó eszközök találhatóak meg benne. A tárgyak keltezésére az ásatás rétegeiben talált érmek 

adnak támpontot, amelyben ezen a részen Probus verete képviseli a legkésőbbi horizontot (Kr. 

u. 276-282), ezért feltehetőleg az ekkor lezajlott pusztulás temethette el a leleteket.965 Így lehet, 

hogy nem tudatos deponálási szándéknak köszönhetően maradtak fenn egy csoportban az 

utókor számára. A tárgyak Kr. u. 3. századi használatát a rövidülő kalapácstaggal és háromszög 

alakú nyúlványokkal ellátott ascia tipológiai szempontból is alátámasztja. 

 A Rábapordány határában talált vaseszköz-lelet előkerülési körülményeiről nem 

rendelkezünk pontos adatokkal.966 Az összesen beszolgáltatott 53 darab vastárgy közül 31 

sorolható a római kori szerszámok közé. Néhány tétel biztosan más korszakhoz tartozott, ami 

alapján a római kori tárgyak összetartozását is csak feltételesen fogadhatjuk el. A szerszámok 

közül elsősorban a mezőgazdasági eszközök érdemelnek figyelmet, amelyek között öt 

keresztben lapított nyelű csoroszlya található (CS 1-5). Ezek feltehetőleg a Kr. u 1-2. századra 

keltezhetőek. Emellett további öt lapát alakú (EK 54, 112, 127-128, 137) és három köpűs nyelű 

ekevas említhető (EK 4, 16, 23), amelyek ugyanabból a leletegyüttesből eddig nem voltak 

ismertek Pannoniából. A nagyméretű ellentett élű csákányok az irtás eszközei lehettek (D 24-

27), amelyeken kívül még egy sarló tartozik a mezőgazdasági tevékenységek szerszámainak 

körébe (SR 66). A depó második jelentősebb csoportját a famegmunkálásra használt fejszék 

(BF 11, 75), illetve szekercék (AB 3), egy-egy szalukapa (KP 94) és fúró (FF 58), továbbá 

köpűs vésők alkotják (FV 72-74). Emellett még néhány lyukasztó (LY 9, 24) és olló (OL 58-

59) tartozik az együtteshez. A tömeglelet keltezése kérdéses, a csoroszlyák és a köpűs nyelű 

ekevasak a pannoniai római uralom első két évszázadát valószínűsítik, amelynek az ellentett 

élű csákányok kialakítása némileg ellentmondani látszik. Az előkerülési körülményekre 

vonatkozó információk teljes hiánya miatt csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk. 

Legvalószínűbbnek az látszik, hogy a tárgyakat a Kr. u. 1-2. században használták és talán a 
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kvád-markomann háborúk okozta felfordulás közepette rejtették el.967 A keltezés 

szempontjából árulkodó, hogy ekehúzó láncok nem voltak a leletben, holott ilyen mennyiségű 

ekevas esetén ez már indokolt lenne. Úgy tűnik viszont, hogy az utóbbiak csak a Kr. u. 3. század 

második felétől terjedtek el. 

 A Nagyberki-Szalacska esetében említett új depólelettel együtt két másik együttest is 

beszolgáltattak. Ezek egyike Somogyszob-Kácsmóna nevezetű határrészéből származik, míg a 

másikat Szóládon a sportpálya közelében találták. A feldolgozottság mértéke mindkét depó 

esetében kezdeti stádiumban van, a leletek restaurálatlanok és a helyszín megadásán kívül az 

előkerülés pontos körülményeiről sem rendelkezünk információkkal. A szóládi depólelet 

tárgyait eredetileg a velük együtt leadott bronzüstben helyezhették el. Ebben az esetben a 

szerszámok között főként mezőgazdasági eszközök, nyitott köpűs ásó (AS 6), kapa (KP 16), 

ekehúzó lánc töredéke (EKH 41) és terménydaraboló kés találhatóak (MK 86). A lelet 

nagyméretű kanala inkább az üst felszereléséhez tartozhatott, mintsem fémműves eszköz volt 

(KN 15). A depó elrejtésére feltehetőleg a Kr. u. 3-4. század folyamán kerülhetett sor. A 

somogyszobi együttes szerszámai – összesen 7 darab – más összetételt mutatnak, hiszen azt 

vegyesen fém- és famegmunkáló eszközök alkotják. 

 A Tatabánya-Felső-rét-földről származó vaseszköz-leletről a villagazdaságok kapcsán 

már részletesebben esett szó, ugyanakkor a város közigazgatási határán belülről egy másik 

depólelet is ismert. Az úgynevezett 24. lelőhelyről szintén illegális fémkeresős kutatásnak 

köszönhetően egy négy darabból álló együttes került beszolgáltatásra.968 Az ekevas (EK 91), a 

csoroszlya (CS 9), az ascia (AC 14) és a fejsze (BF 128) egy Kr. u. 2-3. századi telepen belül, 

mélyen, már az altalajba lemélyítve lehetett elrejtve. A fejsze és az ascia kialakítása alapján 

inkább a Kr. u. 3. század jöhet számításba a leletek datálásakor, de ennél későbbi korszakolás 

sem zárható ki. 

 Pannonia legjobban keltezhető szerszámai a tokorcsi kincslelet részeként kerültek elő. 

Ugyanis az éremveretek alapján a vastárgyak használatát egyértelműen a Kr. u. 4. század 

második felére lehet helyezni.969 Az öt darab szerszám egy ekevasból (EK 79), egy ekehúzó 

láncból (EKH 18), két ellentett élű csákányból (D 43-44) és egy asciából (AC 17) tevődik össze. 

A két csákány kialakítása nagyon hasonló a rábapordányi depóban található példányokhoz, ami 

a két együttes teljesen eltérő keltezése miatt tarthat érdeklődésre számot. Ez a helyzet is 

                                                           
967 A depóleletet publikáló László J. hasonló következtetésre jutott: LÁSZLÓ 2007, 56. 
968 LÁSZLÓ 2003, 165skk. 
969 BÍRÓ-SEY/MEDGYES/TORBÁGYI 1998, 6skk. 
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rávilágít arra, hogy a vasszerszámok formai változatainak vizsgálatát, illetve az azok alapján 

helyenként megfigyelhető kronológiai összefüggéseket nagyon óvatosan kell kezelni. 

 Biztosan a késő római korszakra keltezhető a Vindornyafok határából beszolgáltatott 

depólelet, amelyet Müller R. dolgozott fel.970 A tárgyak feltehetőleg egy késő római falusias 

település vagy villagazdaság területén kerülhettek elrejtésre. Ennek tükrében fontos adat, hogy 

a korszak legfejlettebb mezőgazdasági eszközei, így acélozott pengével rendelkező kasza (KS 

36), továbbá a taligás ekéhez tartozó ekevas (EK 50), csoroszlya (CS 10) és ekehúzó lánc (EKH 

21) hármasa is részét képezi az együttesnek. Emellett egy további kasza (KS 17), sarló 

pengetöredékek (SR 178-179), két kapa (KP 4, 29) és – a famegmunkálás eszközeként – egy 

fejsze (BF 26) és három példányból álló kanálfúró készlet (FF 3-4, 40) volt a leletek között. A 

tárgytípusok alapján egyértelmű, hogy azok a Kr. u. 4. század során kerülhettek elrejtésre. A 

fejlett ipari technikára utaló adatok alátámasztani látszanak – a fentebb már érintett – a 

mezőgazdasági termelés növekedését célzó központi törekvések meglétét. 

 Mezőgazdasági eszközöket tartalmazó kisebb depóleleteket lehet említeni Schandorfból 

(CS 13, EK 130, EKH 26) és a szlovéniai Unec pri Rakekból (CS 8, EK 100, EKH 29). Mindkét 

lelőhely esetében megfigyelhető az ekevasból, csoroszlyából és ekehúzó láncból álló hármas 

egység. A bányaművek építkezési során ekehúzó láncból (EKH 15) és nyitott köpűs kaszából 

(KS 66) álló kisebb depórészlet került elő Padragon. 

 Végezetül érdemes megemlíteni az alsó-ausztriai Wartmannstetten közeléből 

beszolgáltatott két, vastárgyakból álló leletegyüttest. Az első csoportba tartozó szerszámok 

viszonylag nagy területen szétszóródva kerültek elő, csak feltételezhető, hogy egy depólelethez 

tartoztak. A lelőhely egy késő római, Kr. u. 4-5. század fordulójára tehető falusias település 

lehetett, az előkerült vasszerszámok ennek a leleteiként értelmezhetőek.971 Összesen 38 

szerszám tartozik ebbe a csoportba, amelyen belül a famegmunkálás tárgyai képezik a 

legnagyobb hányadot. Ezek között a késő római periódusra jellemző fokszárnyas kialakítású 

fejszék (BF 118-119), ácsbárdok (AB 9, 37), vonókés (VK 10), gyalupenge (GY 8), számos 

köpűs véső (FV 27-28, 78-81) és fúró (FF 53) jelentkezik. A fúrók között talán spirál kialakítású 

típusba tartozó példányok is voltak (FF 101-102). A szóban forgó leletcsoport széles 

típusspektrumát mutatja, hogy a fennmaradó részben mezőgazdasági eszközök és a 

fémmegmunkálás területén használatos kalapácsok is vannak (K 8, 48-49). A késő római 

korszakra jellemző textilipari eszközöket egy sor cece képviseli (CC 45-51), ugyanakkor 

szálleverő nem került elő innen. A tárgyak összetartozása ellen szól, hogy a római koron belül 

                                                           
970 MÜLLER 2012, 167skk. 
971 LANG et al. 2010, 54skk. 
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korainak tekinthető kapák (KP 110-111) és feltehetőleg más korszakba sorolható szerszámok 

szintén megfigyelhetőek közöttük. 

 A lelőhelyről származó második szerszámcsoporthoz 23 tétel tartozik, amelyek egy 

8×20 méteres területen, szétszórtan hevertek. Ennek alapján erősen valószínűsíthető, hogy a 

tárgyak egykor egy depólelet részeként kerültek földbe és utóbb a szántás miatt szóródtak 

szét.972 Az összetétel szempontjából az előbbihez hasonló kép bontakozik ki, a késő római 

fejszetípus mellett kovácseszközök, kisebb üllő, fogó, és kalapácsok figyelhetőek meg. 

Ugyanakkor a kora császárkori, sőt vaskori gyökerekkel rendelkező kapatípus számos példánya 

szintén az együttes részét képezi (KP 112-121). Ennek az eszköznek nincs párhuzama Pannonia 

területéről, a depólelet szempontjából történő értelmezése bizonytalan. 

  

                                                           
972 LANG et al. 2010, 82. 
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4. Összegzés 

 A Pannonia területéről származó szerszámok átfogó gyűjtésében elsősorban az a cél 

vezetett, hogy a tárgyalt provincia római kori gazdaságtörténetének ezt az igen fontos 

építőelemét jobban megismerhessük. A mezőgazdasági eszközöket leszámítva eddig egyetlen 

más terület szerszámainak és munkamódszerének kutatására sem került sor, noha épp Müller 

Róbertnek munkája mutat rá arra, hogy Pannonia gazdaságtörténetéről a használatba vett 

szerszámok ismerete nélkül nem lehet valós képet alkotni. Számos szerszámtípus tekintetében 

a funkció, technikai jellemzők meghatározása sem volt a hazai kutatásban kikristályosodva, 

ezért azok tisztázása szintúgy időszerűnek mutatkozott. A főbb technikai jellemzők 

vonatkozásában a szerszámok nagy hányada a vaskortól a modern korig alig-alig változott, 

ezért pusztán formai alapon történő, a feltárás körülményeire vonatkozó adatokat nélkülöző 

kormeghatározás többnyire nem lehetséges. Ez a megállapítás ugyanakkor csak nagy 

általánosságban igaz, egyes típusok meglehetősen sajátos megjelenéssel rendelkeznek, ami 

sokszor nemcsak más korszakokhoz képest, de még a római időszakon belüli periódusok 

vonatkozásában is lehetőséget ad bizonyos kronológiai összefüggések megfigyelésére. A 

Római Birodalom egészére nézve sem alakítható ki egy teljesen egységes kép, hiszen a 

Pannonia területéről származó szerszámtípusok sokszor lényegesen eltérnek a környező és a 

távolabbi területek hasonló tárgyaitól. A szóban forgó témakör régiónkénti kutatottságának 

mértéke nem egyforma, ezért jelenleg nehéz megmondani, hogy ezekben az eltérésekben 

mekkora a szerepet játszanak a modern, és mekkorát az antik tényezők. Azonban egyre inkább 

úgy tűnik, hogy a különbségek nemcsak látszólagosak, hanem valós, leginkább az eltérő 

hagyományokból és helyi sajátságokból fakadó okokra vezethetőek vissza. A 

régészettudomány egy-egy régióra vonatkozóan már rendelkezik eredményekkel, de világos, 

hogy az egyes szerszámtípusok átfogóbb, a Római Birodalom egészét felölelő feldolgozásával 

lehet ezeket a kérdéseket megnyugtatóan tisztázni. Vegyük most sorra, hogy Pannonia 

vonatkozásában milyen új, az írott és képi forrásokat is magába foglaló eredményeket sikerült 

elérni. 

A kovácsmesterség szempontjából a római uralom kezdete úgy tűnik nem jelent éles 

határt. A bennszülött kelta népesség a szükséges tudással és szerszámokkal egyaránt 

rendelkezett, amelyek ráadásul formai szempontból sem különíthetőek el lényegesen a római 

megfelelőiktől. A kelta kovácsok beilleszkedését és jelentőségét a római Pannoniában jól 

mutatja, hogy az üllő, fogó vagy kalapács ábrázolásával ellátott sírkövek közül több példányon 

is bennszülött viseletben kifaragott nőalak látható. A kovácsműhelyek működéséről, 
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eloszlásáról csak keveset tudunk a szóban forgó provincia vonatkozásában. Régészetileg feltárt 

és leközölt műhely csak Petőházáról ismert, amely egy egyszerű, faszerkezettel fedett, kisebb 

tűzhelyből és fújtatókőből álló létesítmény lehetett. A műhely felszereléséhez tartozó eszközök 

és nyersanyagaként szolgáló vasbuca is előkerült a feltárások során. Az örvényesi 

villagazdaságban az ásatási jelentés bizonytalan adatai, illetve az egyik helyiségben talált 

eszközök utalnak a tárgyalt tevékenység gyakorlására. Az előkerült szerszámok alapján 

egyértelmű, hogy a legtöbb falusias településen és villagazdaságban számolhatunk 

kovácstevékenységgel. Ugyanakkor a limes menti katonai táborokból, illetve a nagyobb 

pannoniai városokból eddig nem váltak ismerté maguk a műhelylétesítmények, amire 

elsősorban a kutatás hiányosságai szolgáltatnak magyarázatott. A Pannonia területén talált 

depóleletek közül két esetben, a mannersdorfi és a Tatabánya-Felső-rét-földi leletegyüttesben 

jelentkeznek kiemelkedő mennyiségben kovácsszerszámok, amelyek sorétűsége és egyes 

munkafolyamatokra történt specializációja, a mesterség magas technikai színvonaláról 

árulkodik. A műhelyek vassal történő ellátásában a helyben zajló kohósítás csak minimális 

szerepet játszhatott, a Római Birodalom gazdasági rendszerében a nyersanyag importja 

megoldott volt. A noricumi bányák közelsége bizonyára előnyös lehetett, de az újabb kutatások 

alapján Pannonia ellátásában a Bosznia területéről ismert nyersanyaglelőhelyeknek szintén 

fontos szerep juthatott.973 Az alapanyag, félkész vasrudak, illetve bucák formájában jutott el a 

helyi kovácsokhoz. Ilyen félkész termékeket több régészeti lelőhelyről, így például 

Alsóhetényből, Cserdiből, Keszthely-Fenékpusztáról, Dunaújvárosból és Gyulafirátót-

Pogánytelekről is ismerünk. A vassal történő ellátás viszonylag kiegyensúlyozott lehetett, erre 

utal, hogy anyagigényes szerszámtípusok, mint például ásók, ekehúzó láncok, cecék amelyek 

készülhettek volna szerves alapanyagból is elterjedtek voltak Pannoniában. A szerszámokon 

számos, sok esetben többszöri javításnyom figyelhető meg, amely egyes esetekben az adott 

eszköz más funkciónak megfelelő átalakításában csúcsosodott ki. Mindez arról árulkodik, hogy 

a vastárgyak értékesek és megbecsültek voltak ebben a korszakban. Ezzel függ össze az – a 

depóleletek egy részében jól látható - jelenség, hogy mind a nemesfém, mind a vas hulladékot 

is igyekeztek újrahasznosítás céljából elrejteni. 

A fémművesség másik területét a bronzöntés és az egyéb ötvös tevékenységek alkotják, 

amelyek szerszámai jelentős részben szintén vasból készültek. Sey N. doktori disszertációjában 

összegyűjtötte és feldolgozta a Pannonia területén ismert műhelyekre vonatkozó adatokat, 

amelyek alapján megállapítható, hogy az egyes létesítményekből alig-alig kerültek elő maguk 

                                                           
973 PAŠALIĆ 1965, 81skk; PLEINER 2000; GABLER 2009, 41skk. 
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az eszközök.974 Az ehhez az iparághoz tartozó vaseszközök köre viszonylag kicsi, 

meghatározásuk általában nehézkes. A kalapácsok esetében még jól elkülöníthető volt azoknak 

a kisebb méretű példányoknak a köre, amelyeket ötvös eszközként használhattak. Ugyanakkor 

az ide sorolható vésők, poncolók és lyukasztók, illetve reszelők többnyire nehezen 

azonosíthatóak. Sokuk formai szempontból annyira egyszerű, hogy nehezen választható külön 

más mesterségek hasonló kialakítású eszközeitől. A vaskanalak funkciójának kérdése talán jól 

illusztrálja mindezt. Bár bizonyára alkalmazták ezt a szerszámtípust a fémművesség területén 

is, példányai mégsem sorolhatóak minden esetben automatikusan ehhez a tevékenységhez. Egy 

jól behatárolható leletkontextusból előkerülő vastárgyak sorozata alapján már 

megalapozottabban lehet az esetleges szerszámokat azonosítani. Jól mutatja ezt Budaörs-

Lagermax, Balatonlelle-Kenderföld és Szob-Hidegrét példája, ahol a műhely konkrét nyoma 

ugyan nem ismert, de a számos szerszám alapján mindenképpen igazolható, hogy ezeken a 

helyeken foglalkoztak fémmegmunkálással. A Keszthely-Fenékpusztán, az északi kapu nyugati 

tornyában talált bronzműves tevékenységre utaló hulladék könnyítette meg a velük együtt 

előkerült szerszámok azonosítását. Az előbbiek tükrében egyértelmű, hogy viszonylag 

periférikus helyeken is létezhettek kisebb kapacitású műhelyek. Elgondolkodtató jelenség, 

hogy míg számos ötvösségre utaló szerszámot falusias településekről és belső erődökből 

ismerünk legnagyobb arányban, addig az ismert és feltárt műhelyek jelentős része városokban 

került felszínre. Ennek bizonyára a kutatottság különbségeiből fakadó okai vannak, de egyúttal 

arra is int, hogy az előkerült szerszámok vagy a műhelyek önmagukban nem elegendőek az 

adott szakma pannoniai tevékenységének teljes megismeréséhez. 

A tárgyalt provincia területéről származó, nagy mennyiségű famegmunkálásra szolgáló 

eszköz igen sokrétű és változatos. A fakitermeléssel, ezen keresztül áttételesen a 

mezőgazdasággal összekapcsolható szerszámok mellett ide tartoznak az ács- és asztalos 

mesterség finomabb eszközei is. A források Pannoniát erdős, hegyes területként írják le,975 amin 

a római letelepítések bizonyosan változtattak. A Dunántúl képét a rómaiak jelentősen 

átformálták, amely többek között erdőirtással járt együtt. A Kr. u. 3. század végén lezajló, 

hasonló jellegű folyamatokról az írott források is beszámolnak.976 Az utóbbi évek komplex 

kutatásai alapján feltételezhető, hogy a késő antikvitás folyamán – elsősorban a Balatontól délre 

eső területen – maga a császári igazgatás törekedett a termőterületek és a gabonahozam 

                                                           
974 SEY 2013, 88skk. 
975 Összefoglalóan: MÓCSY/FITZ 1990, 11skk. 
976 SHA, Prob. 18. 
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növelésére.977 Egyértelmű, hogy ez a folyamat nem képzelhető el megfelelő eszközök nélkül. 

A fakitermelésben és a szántóföldek kialakításában jelentős szerepet játszó szerszámok között 

a fejszék és balták, dolabrák, illetve ellentett élű csákányok, fűrészek és ékek említhetőek. 

Utóbbi két tárgytípusból nagyon kevés példányt ismerünk, de az előbbieket számos lelet 

képviseli, amelyek formai csoportosítására is lehetőség kínálkozik. A fejszék között világosan 

elkülöníthetőek a négyzetes vastag fokkal rendelkező, esetleg nyélnyúlványokkal ellátott 

példányok és a fokszárnyas, nagyon gyakran íves vagy háromszögletű nyúlványokkal bíró 

darabok. Az előbbi csoport példányai mindenhol megtalálhatóak a tárgyalt provincia területén, 

de a limes mentén fekvő lelőhelyekről jelentősebb mennyiségben regisztrálhatóak (31. ábra). 

Ez jól megfelel annak a ténynek, hogy ez a típus a Római Birodalomban általánosan 

megfigyelhető formának felel meg, így elterjedése szorosan összefügg a római megtelepüléssel, 

illetve a római katonaság megjelenésével. Pannonia fennállása alatt végig megtalálható ez a 

forma, de jelentősége láthatóan csökken a késő antikvitás felé haladva, a belső erődök leletei 

között már alig jelentkezik. Ezzel szemben a fokszárnyas fejszék a Kr. u. 3. századtól 

terjedhettek el és a késő római kor jellemző szerszámtípusai közzé tartoznak, mind a belső 

erődökből, mind más, hasonló korú együttesekből szép számmal ismertek példányai. Ezzel 

összefüggésben jellemző, hogy a limes mentén kevésbé, a tárgyalt provincia belső területein 

annál gyakrabban fordul elő (32. ábra). Ugyan nem jelentkezik az átlagosnál nagyobb 

mennyiségben a Dél-Dunántúlon, mégis talán ez a szerszámtípus a késő antikvitás folyamán 

végbemenő változások egyik indikátora. A Római Birodalom nyugati területeiről eddig alig 

ismert eszközről van szó, a szóban forgó területen ugyanakkor igen gyakori, amelynek egyelőre 

nem tudni a pontos okát. 

A római hadsereg jellegzetes eszközeként leírható dolabra és a belőle kifejlődő ellentett 

élű csákányok vizsgálata során a fejszéknél tapasztalthoz hasonló benyomások alakulhatnak ki. 

Ugyan a mennyisége kisebb, ezért az elterjedés és előkerülés körülményei vonatkozásában 

kevésbé megalapozott következtetések vonhatóak le belőle. Ennek ellenére az ellentett élű 

csákányok nagyobb arányú megjelenése a késő római korhoz kapcsolódik és hasonlóan a 

fokszárnyas fejszékhez inkább Pannonia belső területeire koncentrálódik (47. ábra). Ez a 

folyamat esetleg szintén a fentebb ecsetelt gazdasági változások, vasszerszámok szintjén 

történő lecsapódásaként értelmezhető. 

Az épületekhez és a mindennapi élet számos tárgyához bizonyosan nagy mennyiségben 

használtak fát. Ezen belül a különféle területekre történő szakosodásnak csak néhány esetben 
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tudjuk a nyomait regisztrálni. A Budapest-Szél utcában talált leletegyüttes egy római ács összes 

lényeges eszközét tartalmazza. A Mannersdorfból származó első depóban minden bizonnyal a 

római kocsi készítéshez szükséges fafaragó eszközöket vehetjük sorra. A rendelkezésre álló 

információk abból a szempontból hiányosak, hogy a szóban forgó terület klimatikus viszonyai 

mellett alig-alig maradnak fent eredeti fatárgyak. Az alkalmazott eljárásokra néhány adatból 

áttételesen következtehetünk, így árulkodó, hogy egyes jobban kutatott lelőhelyek, például Ács-

Vaspuszta, Budaörs-Lagermax, Komárom/Szőny-Vásártér aránylag kevés vasszöget ismerünk. 

Ez azt feltételezi, hogy a tárgyalt korszakra a fa csapolások alkalmazása volt jellemző. Az 

aquincumi ácseszköz-lelet szerszámai között megtalálható, változó méretű és kialakítású 

lyukvésők jellemzően épp az ilyen csapolások kialakítására szolgálnak. A szögek használatának 

kisebb jelentőségét mutatja, hogy szöghúzókat csak a fenti leletegyüttesből, valamint 

Carnuntumból ismerünk. Az aquincumi eszköz-lelet szerszámait egykor használó mester 

feltehetőleg építkezéseken emelt állványzatokat és más időleges, szögekkel rögzített 

konstrukciókat is készített, amelyek elbontásához utólag a szöghúzókra volt szüksége. Ehhez a 

leletcsoporthoz több ascia is tartozik, amely a római kor egyik jellegzetes – síremlékeken 

gyakran ábrázolt – eszköze. Ez a szerszámtípus a dolabrához hasonlóan egy fokozatos formai 

átalakuláson ment keresztül, amelynek során a nyélcsöves, speciális, kalapács fejjel is 

rendelkező eszköz végül az egyszerű irtókapákhoz hasonló formát vett fel. Az eredmény az lett, 

hogy a földművelésben használt kapák és a fafaragó eszközök (szalukapa, teknővájó) a késő 

római korszakra már nehezen választhatóak szét. A késő római változatok ennél a 

szerszámtípusnál is inkább a tárgyalt terület belső részeiről figyelhetőek meg, de a kevés lelet 

miatt ezt a tendenciát is kellő óvatossággal kell kezelni (47. ábra). Jól látható, hogy a fenti 

szerszámtípusok mindegyikénél a jellegzetes római formák erősen elterjedtek voltak. Úgy 

tűnik, hogy ezen a területen a bennszülött lakosság eszközeit hamar felváltották a fejlettebb 

római változatok. Például a vaskorra jellemző tokos balták eddig csak néhány, feltehetőleg 

továbbélő falusias település leletei között jelentkeztek. Ugyanakkor a vésők és fúrók kapcsán 

sem a római koron belül, sem a vaskorral történő összevetésben nem mutatható ki semmilyen 

éles határvonal. Ezek a viszonylag egyszerű szerszámok keveset változtak az idők folyamán. A 

fúrók esetében a kanál, a vésőknél a penge szélességére vonatkozó adatok vizsgálata során csak 

egyes esetekben sikerült a római mértékegységekhez történő igazodást megfigyelni. Ugyan a 

tárgyak állapota ezeket az adatokat jelentősen befolyásolhatja, viszont a helyzet kialakulásában 

az is közrejátszhat, hogy a helyi mesterekkel szemben nem egész egyszerűen nem volt ilyen 

elvárás.  
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A Pannonia területén rómaiak által végzett kőbányászat és kőfaragás jellegére és 

volumenére vonatkozóan csak nagyon kevés adattal rendelkezünk.978 Elsősorban Aquincum és 

Brigetio közeléből ismerünk a bányászatra utaló nyomokat, továbbá egyértelmű, hogy az 

építkezésekhez illetve síremlékekhez használt faragott kövek szintén helyben készültek. Erről 

tanúskodik, hogy a kőfaragók által használt eszközök megjelenítésére több Aquincumból 

származó síremlék esetében találunk példát. Ennek ellenére az ismertté vált kőfaragó eszközök 

száma viszonylag alacsony. A bányászatban használatos csákányok, kalapácsok és ékek kis 

mennyisége bizonyos szempontból arányban áll azzal, hogy római kori kőbányák tervszerű 

kutatására eddig alig került sor. Másrészt a kovácseszközökhöz hasonlóan ezek a szerszámok 

is alig különíthetőek el a későbbi korszakok azonos funkciójú darabjaitól. A rómaiként 

azonosítható kőfaragó csákányok jelentős részét épp Pannonia észak-keleti szegletéből 

ismerjük, ahol az eddig azonosított kőbányák is elterülnek.979 A faragott emlékek, sírkövek, 

szobrok és feliratok kidolgozásához használt eszközök közül szintén keveset ismerünk. 

Különösen szembetűnő a fúrók csaknem teljes hiánya. A római kőépületek építésével 

összefüggésben elsősorban a vakolókanalak említhetőek, amelyek többnyire városok területéről 

láttak napvilágot. Szintén a római kultúrához és építési eljárásokhoz szorosan kapcsolódó 

leletek a körzők, amelyek jellegüknél fogva a fakonstrukciók készítésénél is használatosak 

lehettek. A kőműves kanalakkal együtt a romanizált kézműves gyakorlat meglétének 

bizonyítékai. Ennek megfelelően mindkét tárgytípus leginkább a nagyobb római lelőhelyekről, 

városokból és villagazdaságokból, illetve depóleletekből ismert. 

A plasztikus anyagok, mint például az épületek díszítésénél alkalmazott freskók és 

stukkó készítéséhez és formázásához használt eszközök azonosítása nehéz feladat. Ezeket az 

általában nagyon egyszerű, kaparókra hasonlító, vagy lapát alakú fejben végződő eszközöket a 

fazekasság kapcsán is használhatták. Feltehetőleg ez lehet az oka annak, hogy a tárgycsoport 

darabjai falusias településekről is nagy mennyiségben váltak ismertté. 

A textilkészítés eszközei között aránylag kis mennyiséget képviselnek a vasból készített 

szerszámok, ugyanakkor ezek közül két, frissen beazonosított típus Pannonia 

gazdaságtörténetének egészére nézve nagy jelentőséggel bír. A cecék és szálleverők definiálása 

révén kimutatható volt a kétgerendás szövőszék használata a tárgyalt területen, amelynek 

kapcsán Pásztókai-Szeőke J. és Serlegi G. – további régészeti, környezetrégészeti és írott 

forrásokat bevonva – a késő római gabonatermelés növekedésével, illetve annak jelentős 

exportjával számolt. Ezek a szerszámok elsősorban a Dél-Dunántúl Kr. u. 4. századi leletei 

                                                           
978 ERDÉLYI 1974, 156. 
979 TORMA 1981, 39skk; PETŐ 1998, 123skk. 
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között találhatóak meg, segítségükkel készülhettek azok a zsákok, amelyekben a gabonát 

távolabbi vidékekre szállították (84. ábra). Ahogy fentebb láthattuk az erdőirtások és 

fakitermelés egyes szerszámtípusai kapcsán hasonló keltezési körülmények és elterjedés volt 

megfigyelhető. Ezek a szerszámtípusok talán szintén a korszak új szántóföldjeinek kialakítása 

során lehettek használatban. 

A textilipar másik területének, a gyapjúiparnak a meglétére a gerebenek és az ollók 

bizonyos része szolgál bizonyítékként. A leletek eloszlása alapján főként a villagazdaságok 

lehettek ennek a tevékenységnek a központjai. A Vegetius általa pilleus Pannonicus néven 

említett sapka talán ennek az ágazatnak a terméke lehetett. 

A bőrfeldolgozás pannoniai jelenlétére, főbb jellegzetességeire nagyon kevés adatunk 

van. Egy Brigetióból származó sírkő és az Aquincum polgárvárosának északi részén feltárt 

bőrcserzésre utaló objektumok egyértelművé teszik, hogy számolnunk kell ennek a 

mesterségnek a jelenlétével. Az állattartásra nyomai, így a billogok és a – jelen munkában 

részletesen nem érintett – kolompok alapján bizonyosan számolhatunk ezzel a tevékenységgel 

Pannoniában, aminek a bőrmegmunkálás is szükségszerű velejárója. Ennek nagyságrendje 

egyelőre még kérdéses, a jellegzetes bőrvágó kések csaknem teljes hiánya alapján nem lehetett 

túlzottan jelentős. 

Minden jel szerint Pannonia gazdasági életét tekintve a mezőgazdaság játszotta a 

legjelentősebb szerepet. Mint fentebb láthattuk ez a szektor az egyetlen, amely bizonyos 

összbirodalmi jelentőségre is szert tehetett a késő római kor folyamán. A mezőgazdasági 

tevékenységekhez tartozó szerszámokat Müller R. korábban részletesen összefoglalta, az általa 

felvázolt kép az elmúlt két évtized eredményeinek tükrében számottevően nem változott. 

Ugyanakkor kis mértékben kiegészíthetőek a rendelkezésre álló új adatokkal. Az elmúlt időszak 

falusias településeit érintő feltárásainak köszönhetően a vaskori és a római mezőgazdasági 

eszközök közötti éles elkülönülés kissé árnyaltabbá vált. A sarlók esetében például az előbbi 

időszak formáinak továbbélése és néhány átmeneti típus megléte figyelhető meg. 

Ahogy a famegmunkáló szerszámok kapcsán említettük a Pannonia területén jelentős 

erdőirtásokra és tájalakításra kerülhetett sor a római kor folyamán. A mezőgazdasági eszközök 

közül a nagyméretű, nyéltüskés vagy nyitott köpűs irtókéseknek és a vaskos kialakítású kapák 

játszhattak szerepet ebben a folyamatban. Az újonnan nyert szántók feltörésére az ekék 

szolgáltak, amelyek között több változat is használatban lehetett. Az új adatoknak megfelelően 

emelkedett az ismert ekehúzó láncok száma, de a Müller R. által megfigyelt arányok, mely 

szerint az ekék csak töredéke volt csoroszlyával vagy lánccal is ellátva lényegesen nem 

változtak (109. ábra). Tehát a taligás, csoroszlyával, már aszimmetrikus vagy aszimmetrikusan 
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elhelyezett ekevassal és egy darab kormánydeszkával ellátott nehézekék nem terjedtek el 

általánosan. Jelentőségük a késő római korban növekedhetett meg, talán épp a már említett 

fejlesztések keretében került sor szélesebb körű alkalmazásukra. A gabonatermelés jelentőségét 

mutatja, hogy egész Pannonia legnagyobb mennyiségben ismert vaseszköze a sarló, amely 

annak betakarítására szolgált. Ennek uralkodó típusa a nagyméretű, visszatört, íves pengéjű, 

tüskés-szegecselt nyélfelerősítésű változat. A tárgytípus keltezése és elterjedése a római koron 

belül nem választható szét, mindenesetre a Dunántúl déli részén nagyobb gyakorisággal került 

elő (129. ábra). 

Az istállózó állattartás megjelenése és elterjedése a takarmánygyűjtés szerepének 

növekedésével járt együtt, aminek eszközei között a makkos nyélfelerősítésű és nyitott köpűs 

kaszákat találjuk. Előbbi a római hadsereg és a villagazdaságokkal állt kapcsolatban, használata 

jól karbantartott rétek meglétét feltételezi, ezért egyben a rómaiak tájátalakító tevékenységének 

is bizonyítéka. Ezzel szemben a nyitott köpűs típus bokros, egyenetlen talajon is jól 

használható, funkcióját tekintve a késő vaskori rövid kaszákhoz áll közel. A Római Birodalom 

nyugati részein elterjedt, acélozott pengével rendelkező kaszákat csak egyetlen példány 

képviseli Pannonia területén, úgy tűnik tehát, hogy a tárgyalt terület ebből a szempontból is 

eltérő képet mutat. Szintén az állattartás jelentőségéről árulkodik, hogy növekedett az ismertté 

vált bélyegzővasak száma, amelyek elsősorban a katonai létesítményekből vagy azok közeléből 

és villagazdaságokból kerültek elő. 

A szőlőtermelésre vonatkozó adatokat korábban Müller R. és Dálnoki O. is részletesen 

értékelte. A rómaiak bizonyosan meghonosították Pannonia területén ezt a mezőgazdasági 

ágazatot, a Szerémség területén történő telepítésekre vonatkozóan írott források adatai 

szolgálnak bizonyítékul.980 Cassius Dio a pannóniai bor rossz minőségéről panaszkodott.981 A 

vasszerszámok közül elsősorban a szőlőmetsző- és szőlőszedő kések, illetve részben a kapák és 

az ásók voltak a szőlőtermelés legjellemzőbb eszközei. A szóban forgó tevékenység 

elterjedésével leginkább Aquincum környékén és a Duna mentén Intercisáig, a Balaton 

környékén és a Délvidéken számolhatunk.982 A kereszténység terjedése bizonyára szerepet 

játszott abban, hogy a bortermelés is nagyobb jelentőségre tegyen szert.983 Ugyanakkor az 

adatokat óvatosan kell kezelnünk, a legjobban kutatott balácai villagazdaságban a szerszámok 
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csak kis hányada tartozott ide, a leletek tanúsága szerint ott is inkább a szántóföldi gazdálkodás 

lehetett előtérben. 

A gyümölcsfák metszésére alkalmas kések viszonylag nagy száma is bizonyítja, hogy a 

szőlő mellett különféle gyümölcsöket is termesztettek a rómaiak. A Visegrád-Gizellamajorban 

feltárt késő római erőd falain belül egy gyümölcsaszaló működhetett, emellett ugyaninnen 

nagyméretű, nyéltüskés görbe kések is napvilágot láttak. Továbbá számos egyéb lelet, így 

archaeobotanikai adatok árulkodnak arról a gyümölcstermesztés jelentőségéről.984 

Az egyes lelőhelytípusokra vonatkozó elemzés szintén hozott új adatokat, így például 

igen fontos, hogy a késő római limes menti katonai létesítmények esetében számos olyan 

tartozó szerszám került elő, amelyek az ott élők erős önellátására való törekvéséről árulkodnak. 

Továbbá úgy tűnik, hogy a katonák mellett sokszor a polgári lakosság is a falakon belül élte 

mindennapi életét. 

A limes menti táborok körül kialakult települések gazdasági életéről tanúskodó 

szerszámok mennyisége alacsony. Az aquincumi ácseszköz-lelet, de számos egyéb adat alapján 

is valószínűsíthető, hogy itt magasan képzett és jól felszerelt műhelyekkel számolhatunk. 

Intercisa esetében az is megfigyelhető, hogy az egyes kézműipari tevékenységek mellett a 

növénytermesztésnek és állattartásnak szintúgy jelentős szerepe lehetett a katonai település 

mindennapi életében. 

A kutatási körülményeket negatívan befolyásoló tényezők miatt a városias településeket 

tekintve kevés és egyenetlen bontású szerszámlelettel rendelkezünk. Az egyes mesterségek 

szerepét és jelentőségét ezek alapján nem lehet megbecsülni. Az mindenesetre bizonyos, hogy 

a mezőgazdasággal, mint tényezővel ezeknél a lelőhelyeknél is komolyan számolni kell. Ennek 

jellege a helyi körülményekhez alkalmazkodott, így például Aquincum környékéről a 

szántóföldi művelésnek kevés, míg Siscia és Cibalae esetében jelentősebb nyomai vannak. 

A belső erődökből előkerült szerszámok elemzése arra világított rá, hogy a 

létesítmények gazdasági jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ennek alapján a 

funkciójukat érintő kérdésben a császári igazgatás, gazdasági és szükség esetén katonai 

központjaként történő interpretáció fogadható el leginkább. Ebben a szerepkörben a kérdéses 

provincia gazdasági megújításában is meghatározó feladatot kaphattak ezek a helyszínek. 

A villagazdaságok életében szintén a gabonatermelés játszhatta a vezető szerepet, ennek 

az ágazatnak a jelentősége a legnagyobb mértékben kutatott, és legtöbb szerszámlelettel 

rendelkező Nemesvámos-balácai komplexum vizsgálata kapcsán jól kirajzolódott. Emellett a 
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szóban forgó lelőhelyeknek a textiliparban betöltött jelentősége ugyancsak kitapintható. 

Továbbá azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az eddig megismert kovácsműhelyek és a hozzájuk 

tartozó szerszámok többsége ugyancsak villagazdaságokhoz kapcsolódóan látott napvilágot. 

A falusias településekről származó vaseszközök száma az elmúlt 20 év feltárásainak 

köszönhetően elkezdett növekedni. Az eddig feldolgozott lelőhelyek tükrében egyre jobban 

azonosíthatóak a továbbélő bennszülött lakossághoz kapcsolható szerszámtípusok. Úgy tűnik, 

a szóban forgó lelőhelyek nem alkotnak egy teljesen egynemű gazdasági csoportot. A római 

uralom 400 éve alatt térben és időben, a lakosság összetételétől és a helyi sajátságoktól függően 

változatos gazdasági élet bontakozhatott ki, amelyben a mezőgazdaság mellett más területek is 

jelentőséget kaphattak. A falusias települések leleteinek további feldolgozásában még számos 

lehetőség rejlik, amelyet a jövőben ebből a szempontból is ki lehet aknázni. 

A temetkezések mellékleteként elhelyezett szerszámok köre behatárolt, elsősorban 

cecék, árak és lyukasztók találhatóak közöttük. A korábbi megfigyelésekhez képest 

megnövekedett mennyiségű lelet sem eredményezett lényeges változást. A cecék elsősorban 

női, míg az árak leginkább férfi sírokban, döntően a láb zónájában kerülnek elő. Néhány esetben 

miniatűr szerszámokkal is számolhatunk. A néhány előkerült balta közül több gyermekek 

mellékleteként látott napvilágot. 

A depóleletek vizsgálata, azok összetételéből levonható következtetések fontos 

adatokkal szolgálnak. Egyes jellegzetes szerszámtípusok alapján bizonyos kronológiai 

következtetések levonására is mód nyílt. Ugyanakkor a Pannoniából ismert tömegleletek 

többségének értelmezhetősége az előkerülés körülményeire vonatkozó hiányos információk 

miatt korlátozott. Előrelépést jelenthetne ezen a területen a fémkeresős kutatások jobb törvényi 

szabályozása. Emellett régészeti felügyelet mellett, módszeres ásatással egybekötött műszeres 

felderítés révén növelhető lenne a jobban értékelhető és értelmezhető együttesek köre. 

A Pannoniából előkerült római vasszerszámok jelentősen gazdagították a szóban forgó 

terület gazdasági életére vonatkozó adatokat. Az egyes szerszámtípusok funkciójának 

tisztázására, továbbá az egyes lelőhelytípusokon belül történő elterjedésük vizsgálatára is sor 

került a tárgyalt provincia területén. Egyre több adat árulkodik arról, hogy Pannonia a kérdéses 

területen jelentősen eltérő képet mutat a Római Birodalom nyugati részéhez vagy Itáliához 

képest. A kevés ismert adat miatt azonban ez kérdéskör további kutatást igényel. A jövő másik 

nagy feladata, hogy a nagy kép felől az egyes részletek, önálló gazdasági egységek és kisebb 

régiók célzott, interdiszciplináris módszerekkel végzett vizsgálatára elegendő hangsúly 

kerüljön. 
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Végezetül talán érdemes kiemelni, hogy a disszertáció készítése során alkalmazott – 

egyébként számos elemében még fejlesztésre szoruló – adatbázis használata egyértelművé tette, 

hogy a tárgyterület kutatásának lehetőségei az informatikai módszerek alkalmazásával 

jelentősen javíthatóak. Egy online elérhető, a témakör kutatói által akár közösen gondozott és 

adatokkal feltöltött, többnyelvű, de egységes szempontrendszerű adatbázis igazi áttörést 

jelenthetne az egyes szerszámtípusok jellemzőinek feldolgozásában, illetve kutatásában. 
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