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ELŐSZÓ
A dolgozat címében megjelölt leletanyag a BTM Aquincumi Múzeum, Magyar
Nemzeti Múzeum, Xántus János Múzeum, Balassa Bálint Múzeum, Klapka György
Múzeum, Kuny Domokos Múzeum, Wosinszky Mór Múzeum, Soproni Múzeum, Savaria
Múzeum, Iseum Savariense, Laczkó Dezső Múzeum, Intercisa Múzeum, Janus Pannonius
Múzeum, Rippl Rónai Múzeum, Göcseji Múzeum római gyűjteményéből származik.
Ugyan a disszertáció gyűjtőköréből kívül esnek Pannonia provincia Magyarország
határain kívüli területei, az ezekről publikált leletanyagot minden esetben figyelembe
vettem, azok katalógusban való feltűntetése nélkül.
Munkámban nem csupán a címben foglalt területről származó specifikus
leletanyag összegyűjtésére és közlésére törekedtem, hanem a római kori testkultúra és
szépség- és testápolási szokások részletes ismertetésére valamint a tárgyakhoz kapcsolódó
nemi, társadalmi és szimbolikus asszociációk feltárására.
Minthogy az egyes múzeumokbam végzett anyaggyűjtés az elmúlt években
fokozatosan történt, ebből kifolyólag némely újabb ásatások, számomra nem
hozzáférhető, publikálatlan (pl. az aquincumi Graphisopht-park területén feltárt nagy
sírszámú temetőből származó) anyaga nem kerülhetett a katalógusba.
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I. SZÉPSÉGÁPOLÁS ÉS TESTKULTÚRA A RÓMAI KORBAN
A római kori test- és szépségápolás, testkultúra vizsgálata többfajta forrás alapján
végezhető. Elsősorban hozzávetőlegesen sok és sokrétű vonatkozó írott forrással
számolhatunk, amelyek alapján körvonalazódik a római kor emberének igénye az ápolt és
kívánatos és esztétikus testre, valamint az ezzel kapcsolatos elvárások sokasága. Az
ezekből nyerhető információk összehasonlíthatók a képi és régészeti források nyújtotta
ismeretekkel.
Az írott források köre változatos. Elkülöníthetjük közöttük a közvetlen és
közvetett forrásként értékelhető helyeket.
Előbbiek „nevelő” célzatú irodalmi alkotások, amelyek kifejezetten test- és
szépségápolásra vonatkozó tanácsokat adnak és/vagy elvárásokat közvetítenek nők és
férfiak felé. Ezekben részletes leírásokat találunk testápolási szokásokról, az egyes
testtájakon alkalmazható és alkalmazandó kozmetikumokról, azok használatának és
elkészítésének menetéről, alkotóelemeikről, ezek beszerzési helyéről és hatékonyságáról,
a felvitelükhöz alkalmazott tárgyakról stb. Ezek száma jóval kisebb, mint a közvetett
forrásoké. A kategória legjobb példái Ovodius Medicamina Faciei Feminae c.
befejezetlen munkája illetőleg az Ars Amatoria egyes helyei. Közvetlen forrás ezeken
kívül Plinius Naturalis Historiájának az illatszerek, kozmetikai termékek előállítását és
kereskedelmét taglaló fejezete.
Ugyanennek a munkának növényeket és ásványi anyagokat bemutató fejezetei
már közvetett forrásnak minősülnek, hiszen nem kifejezett céljuk a korabeli testápolás
kultúrájának bemutatása, viszont az egyes növényi és állati eredetű anyagok leírásakor az
auktor sosem hagyja el - amennyiben van - azok gyógyászatban vagy testápolásban
hasznos alkalmazási területeinek ismertetését. Ide sorolható továbbá a korszak orvosi
szakirodalma is, amely ugyan célirányosan nem érinti a szépségápolás területét,
ugyanakkor egyes, a címben megfogalmazott felhasználási körben és az orvoslásban is
alkalmazott tárgytípus leírásával azok elkülönítésében nyújt segítséget. A közvetett írott
források legnagyobb része olyan irodalmi alkotás, amelyben az író egy-egy alak
személyiségjegyeinek minél árnyaltabb megfestése végett említi meg, többek között,
testápolási rítusok (túlzott) alkalmazását, vagy azok elmaradását, gyakran jelleme negatív
- ritkán pozitív - vonásainak hangsúlyozása érdekében (lásd például Petronius
Satyriconját, Martialis epigrammáit vagy Plautus komédiáit). Vagy filozófiai, raetorikai
9

értekezések, amelyekben az ünnepelt vagy kárhoztatott testápolási szokások egy
társadalom erkölcsi állapotának tüneteiként bukkannak fel (Seneca Epistolae, Tertullianus
munkái) vagy ritkább esetben egyszerű tárgyleírás (Martialis Apophoreta).
Az auktoradatokból szerzett információmennyiség kiegészíthető a régészeti epigráfiai, képi valamint tárgyi - forrásanyag vizsgálatával.
A feliratos emlékanyag főként a testápolás nyilvános helyeit rögzíti (borbélyok,
fürdők) valamint az ebben hivatásszerűen részt vállalók megnevezését tartalmazza.
A képi források köre rendkívül változatos; sírkövek reliefjei, falfestmények,
kisplasztikák, mozaikok a testápolás során használt tárgyakat, azok alkalmazásának
mikéntjét jeleníthetik meg, mindezek összevethetők a tárgyi emlékanyag repertoárjával.
Ezekről a következő fejezetben részletesen szó lesz.
Mindezek alapján a korszak testápolási szokásai viszonylagos részletességgel
felvázolhatók. Ugyanakkor számolnunk kell a források egyoldalúságával, területi,
társadalmi és időbeli korlátozottságával.
Alábbiakban ismertetem az írott és képi források alapján kibontakozó arc- és
testápolási szokásokat, felvázolom az illatszerek készítésére és kereskedelmére vonatkozó
ismeretanyagot, megkísérlem a korabeli női és férfi szépségideál rekonstruálását,
valamint kitérek az egyes testápolási szokások korabeli, személyenként és koronként
eltérő megítélésére.
I.1. Arcápolás
Ide tartozik a borotválkozás, arcápolás különböző krémekkel (unguentumokkal) és
az arcfestés.
A köztársaság kori római férfi szakállát és haját nem nyíratta - Iuvenalis
megemlékezik az első hosszú, bozontos szakállat viselő consulokról1 - de a kifinomultabb
görög kultúrával való találkozás hatására az i.e. 2. századtól elterjedt a simára borotvált
arc. Plinius állítása szerint az első borbély a város alapítása utáni 454. évben érkezett
Rómába Szicíliából.2 A fáma szerint Cornelius Scipio Africanus volt az első, aki naponta
megborotválkozott.3 Sullától kezdve a férfiak nem hordtak szakállt, kivéve a munkásokat,
1

Giordano- Casale 2007, 82.
Varro Rust. II. 11.10.
3
Ürögdy 1963, 206.
2
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napszámosokat és a hivatásos filozófusokat.4 Mintegy két évszázaddal később, Hadrianus
volt a császárok közül az első, aki szakállt viselt, valamiféle bőrhibáját kívánta elfedni
vele,5 ám mivel a mindenkori frizura és szakállviselet divatot az uralkodó külleme
diktálta, hatására elterjedt. Egészen a Severus-kor végéig divatban maradt, majd eltűnt és
Gallienus (253-268) és a Tetrarchia (Constantinus (306-337) már nem viselt szakállt)
közti időszakban terjedt el újra. Szakáll viselése a simára borotvált arc divatjának korában
sem szűnt meg teljesen Rómában, valamiféle státus, lelkiállapot egyértelmű jelzésére
szolgált; hordták a fiatalok divathóbortból, a vád alá helyezettek szánalomkeltő
eszközként vagy a gyászolók és a súlyos csapás alatt sínylődők.6
Amikor egy gyermek ifjúvá érett, amelynek az állán pelyhedző szakáll egyértelmű
jele volt, akkor az első pelyheket lenyírták, összegyűjtötték és felajánlották az isteneknek
(depositio barbae).7 A tehetősebbek arany- a kisebb anyagi erőforrásokkal bírók
üvegtokot csináltattak az alkalomra.
Artemidorustól, egy 2. századi auktortól megtudjuk, hogy a borotválást és a
körömvágást is specializált szakemberek végezték.8 Ők önállóan dolgozó vagy személyes
szolgálatban álló személyek voltak. Feliratokról és auktoradatokból 9 hozzávetőlegesen
nagyszámú borbélyt (tonsor, tosor) ismerünk név szerint Roma vagy Pompeii
városában.10 Utóbbiban a feliratok előkerülési helye a borbélyüzletek (tonstrinae,
tonstrinum, tonsorium) helyét is kijelölheti. A pompeii-i Aristust és P. Cornelius
Faventinust a Nagy Gymnasiumban talált feliratokról ismerjük.11 A gymnasium
kötelékében dolgoztak, nyilvános szolgáltatást nyújtva a város polgárainak. Epigráfiai
adatok utalnak arra, hogy a borbélyok komoly szerepet vállaltak egy-egy politikai
kampány kimenetelében, az üzletek a fürdőkhöz hasonló közösségi térként funkcionáltak
a lakosság életében.12 A borbélyok általában férfiak voltak, de feliratok emlékeznek meg
női borbélyokról (tostricis)13 is. Martialis is említ egy a római suburrában dolgozó női
borbélyt, aki ugyanakkor nem tett nagy hozzáértésről tanúbizonyságot, mert inkább
4

Ürögdy 1963, 206.
SHA Hadr. XXVI.
6
Pl. Caesar katonája vereségének hírére növesztett szakállat Suet. Caes. 67, vagy Augustus, a germaniai
legiok pusztulásának hallatára Suet. Aug. 23.
7
Ürögdy 1963, 207. Lásd: Mart. III. 6.
8
Artem. Oneirokritika I. 22.
9
Tac. Ann. 4, 13, 28. pl. Mart. VI. 52. XI, 84. VII. 83.
10
pl. CIL VI 6368, 9941, 5865, 6367, 9939, 6366, 9942, 4359, 9937, 4474, 9938, 9940, CIL IV. 8619a;
8741.
11
CIL IV. 8619a; 8741.
12
Giordano-Casale 2007, 84.
13
CIL VI 9941, CIL VI 5865.
5
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„megnyúzta” a kuncsaftjait, mintsem megborotválta őket.14 A vidéki városokban
vándorló borbélyok (circitores) nyújtottak szolgáltatást.15 Diocletianus ármaximáló
rendelete szerint a borotválásért és hajvágásért legfeljebb 2 denariust kérhettek a 4.
század elején.16
Pompeiiben egy-egy borbélyüzletet lokalizálnak a Forum és a Stabiae fürdők
közelében.17 Általánosan a nagy foricakhoz (nyilvános latrinák) csatlakoztak, amelyek a
forumokon, fürdőkben, palaestrákban voltak, vagy ezek közelében.18 A tonstrina
(tonstrinum, tonsorium), mint épülettípus nem specifikus, belső felépítéséről, valamint a
borbélyok eszköztáráról írott, képi és régészeti források tanúskodnak. Egy bizonyos
Marcellonis Diedendorfban talált töredékes síroltára egyik oldalának reliefjén kerekded
széken idősebb férfi ül tunicában, vállán kendővel, miközben egy fiatalabb alak baljában
edényt tartva, a jobbjában levő borotvakésével borotválja. A tevékenység helyszínéből
mindössze egy boltíves falszakasz látszik.19 Plutarchos egy helye alapján a helyiségek
felépítése elméletben rekonstruálható; a kuncsaftok a falak mentén elhelyezett padokon
várakoztak a sorukra, a falakon tükrök lógtak.20
Minden bizonnyal a tulajdonos szükségleteit látta el Ti. Claudius Eutychus
boscotrecasei villájának falán talált grafittoban megnevezett unctor - körömápolást végző
rabszolga - Xanthus.21 Nem kizárt, hogy egyben a borbély feladatait elvégezte.22 Ugyanitt
egy faliszekrényben borotvát és kiskést találtak többek között.23 A magánházakban
testápolásra irányuló tevékenységek helyének a fürdőhelyiségeket feltételezhetjük.
Martialis rögzíti a használatos borbélyszerszámokat (ferramata tonsoria) a
Nyeremények könyve egyik epigrammájában: hajvágó „olló”, körömvágó és borotva.24
Lukianosnál mindez kiegészül a tükörrel is.25 Borbélyfelszerelést jelenít meg a tosor
humanus feliratú narbonne-i sírkőtöredék; keretes borotvát és ikerpengét ábrázol.26 A
leggyakrabban hivatkozott Roma városi, kora keresztény ún. Loculus-táblákon
(sírköveken) többféle borotvát, fésűt, kézitükröt és ikerpengéket találunk meglehetősen
14
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sematikus kifejezésmódban.27 Egy kölni borbélysír leletegyüttese a fentiekhez hasonló
tárgyegyüttest őrzött meg; 2 különböző méretű ikerpengét, 6 darab borotvát, 1 csipeszt
(?), az egyik pengén és a borotván vasfésűk lenyomatát, valamint kelmedarabokat találtak
benne. Tükör nem volt a sírban, de minthogy a sír egyik fele elpusztult, a tükör
elveszhetett.28 Az ikerpengéket hajvágásra használták valamint a szakáll vagy a bajusz
formázására. Alexandriai Clemens írja; ha a bajusz étellel szennyeződik, kettős pengével
kell levágni, nem borotvával.29
A borotváláshoz nem használtak semmiféle krémet, olajat, amely előkészítette
volna a bőrt a beavatkozásra, csupán friss vízzel locsolták meg.30 Egy borotválás azért
sem lehetett túlságosan kellemes élmény, mert a korabeli pengék sokszor életlenek voltak
vagy gyakorta megsebezték a bőrt. Épp ezért már Augustus korában pénzbüntetést
helyeztek kilátásba törvényileg a borbélyok elővigyázatlanságáért. 31 A vérzés
megállítására szolgáló gyógyír receptjét Plinius őrizte meg számunkra; olajba vagy ecetbe
mártott pókhálót helyeztek a sebre.32
Mind a nők, mind a férfiak krémek, olajok sokaságát használták szépségük,
fiatalságuk megőrzésének érdekében. A folyékony halmazállapotú kozmetikumok,
illatszerek, festékek összefoglaló neve unguentum volt. Az unguentumok elnevezésének,
összetevőinek, azok származási- és termőhelyének, készítésmódjának, fajtáinak
legfontosabb és legrészletesebb forrása Id. Plinius Naturalis Historiája.
A XIII. könyv illatszerekről szóló fejezetei alapján egy folyékony vagy krémes
állagú alapanyagból, stymmata, és a hozzáadott, többnyire szilárd hatóanyagból,
hedysmata, álltak. Az utóbbiak voltak az illatos anyagok. Volt egy harmadik, színt adó,
alkotóelemük, amely vagy cinóber vagy valamiféle piros színt adó gyökér (anchusa)
volt.33 Adtak még hozzájuk tartósítószereket, mint amilyen a só, a gyanta vagy a mézga
(cumis).34 Leírása alapján (legalább) kétféle sűrűségű unguentum létezett: egy sűrűbb,
kenőcsszerű, a spissum, amellyel bekenték magukat és az átlagos unguentum, amelyet
magukra hintettek.35 Az auktor szerint feltalálásuk és használatuk elterjedése a
perzsáknak köszönhető.

Leírja, hogy kutatásai szerint a legkorábbi adat, amelyhez
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hozzájutott ezzel kapcsolatban a következő volt: amikor Nagy Sándor elfoglalta Dareios
táborát, megtalálta a hadvezér otthagyott illatszeres szekrénykéjét.36
Ugyanebből a fejezetből derül ki, hogy porállagú illatszerek és kozmetikumok is
léteztek, amelyek összefoglaló neve a diapasma volt.37
A Plinius által megörökített unguemtumok alapanyaga növényi, állati illetőleg
ásványi eredetű, sokféle késztermék illetve alapanyag elnevezést kapunk, azonban
ezeknek nagy részét nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk azonosítani egy ma (is) ismert
szerves vagy szervetlen anyaggal.
Az arcápolás és arcfestés első lépése az arc megtisztítása volt. Ovidius
Medicamina Faciei Feminae-jében kiemelten foglalkozik a bőr ragyogóvá tételének
fontosságával, receptek sorát vonultatja fel. Az egyik ilyen: lybiai árpát és lendeket tíz
tojással együtt megszárítani és megőrölni, olyan (egyhatod résznyi) szarvakkal együtt,
amelyek a szarvas homlokáról elsőként hullottak le, átszitálni és beletenni tizenkét
megtisztított nárciszhagymát, egyhatod rész gummit, semen Tuscumot és kilencszer annyi
mézet.38 Az őrölt farkasbab, a lupinus,39 a vörös nátron habja, az illyriai írisz és az
alcyoneum40 szintén megtisztítja az arcot.41 Ezekhez, hogy kenhetőek legyenek afrikai
mézet érdemes tenni. Ha tömjént, nitrumot, gummit és egy kis myrrhát összekeverünk az
szintén hasznos. Myrrhába ánizst téve, egy marék szárított rózsalevelet, tömjént, sal
Ammoniacust valamint árpalevet, szintén olyan szépítőszert kapunk, amely „haeberit toto
nullus in ore color”.42
A nitrum nátron, lúgsó és szóda jelentéssel bír, tisztító és bőrszépítő hatása van.
Makedóniában volt található az a forrás, amelynek vizéből kivonták ezt az anyagot,43
vagy Egyiptomban, a Nílus áradásának visszahúzódása után a földön visszamaradt
nitrumot, amikor sűrűsödni kezdett, felszedték és arcápolásra alkalmassá tették.
Bithyniában is ismertek nitrumtartalmú forrásokat.44 Egy különleges változata volt a
bíborvörös és rendkívül népszerű spuma nitri vagy aphronitrum.45
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Az alcyoneum nevű szernek, amely Ovidius szerint a madár fészkéből készült - és
ezért kapta a nevét a madárrá változtatott Alcyonéról - szintén az arctisztításban volt
szerepe.46 Ezt az anyagot azonosítani nem tudjuk.
A gummi zöldes/kékes színű anyag, amely az Aegyptia spina cserje terméke és
kozmetikai termékek gyakran alkalmazott alapanyaga volt.47
A sal Ammoniacus Iuppiter Hammon templomának közeléből származott
Africából. Két fajtája volt ismeretes a thraustion és a phyrama. Mindkettő tiszta,
gyantához hasonló anyag.48
Pliniusnál további növényi eredetű kozmetikumok tűnnek fel bőrtisztító
funkcióval. Az oenanthe - amely vadszőlőből készült és önmagában parfümként is
használták49 - és a balzsamolaj50 vagy az uborka51 eltávolítja a bőrhibákat, a keléseket és
a szeplőket az arcról. A retek(?)olaj megszűnteti az arcbőr durvaságát.52 A labrusca, egy
oenanthéhoz hasonlóan szőlőből készült anyag, szintén ilyen funkcióban tűnik fel.53
Már akkoriban is meddő harcot folytattak az arcbőr öregedési folyamatának
megállításával, krémek, olajok garmadája állt rendelkezésre, amelyek „ránctalanító”
hatást ígértek. Ilyen volt például a lomentum, a babliszt.54 A ránctalanításra szolgáló
készítményt, nem (csak) a mai megszokott felhasználási területen, az arcon alkalmazták,
hanem, ahogy Martialis epigrammájából kiderül a hason (is).55 Iuvenalis említi a nyers
kenyértésztát hasonló céllal.56 A mandulaolaj sok egyéb jótékony hatása mellett az arcbőr
ráncait is eltűnteti,57 hasonlóképp az oesypum, amely a birka mosatlan gyapjából
készült.58 Dioscorides fehér liliom összezúzott hagymájának mézes keverékét ajánlja
arctisztításra és ránctalanításra. Egy bizonyos crocodilea alkalmazásáról szó esik
Ovidiusnál,59 Pliniusnál,60 sőt Horatius is megemlíti, mint arcszínező szert,61 Dioscorides
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szerint ez a szer a krokodil ürüléke, amely igen hatásosan alkalmazható az arcápolásban.62
Ma már azonosíthatatlan a helenium nevű kozmetikum, amely az asszonyok bőrének
frissen tartására született.63 A bőr bársonyosságának visszaadására használták a
szamártejet is.64
Az előkelő megjelenés elengedhetetlen feltétele volt a kifestett arc. Mind a nők,
mind a férfiak festett arccal jelentek meg társaságban. A smink alapját a makulátlanul
fehér arcbőr képezte, amelyet aztán különböző színekkel tovább árnyaltak. Az arcbőr
kifehérítését a cerussával65 vagy psimithiummal66 végezték, vagyis az ólomfestékkel,
amelyet a folyékony ólom ecettel való elegyítésével nyertek. 67 Plinius hagyta örökül azt a
kétféle metódust, ahogy az ólomfestéket előállították. Kis ólomdarabokat igen erős ecet
fölé helyeztek és megolvasztottak. Ami az ecetbe csöppent azt megszárították,
megőrölték és átszitálták, majd újra az ecethez keverve labdacsokat készítettek belőle és a
napon megszárították. Vagy: az ólmot ecettel teli korsóba dobták és bedugaszolva
tartották 10 napon keresztül. Az ez alatt keletkezett penészt levakarták, az ólmot pedig
visszadobták, amíg újabb penész nem képződött. Ezt újra lekaparták, szétmorzsolták,
átszitálták és hevítették kavargatva, amíg vörös színűvé nem vált. Ezután édes vízben
addig mosták, amíg elszíntelenedett, majd szárították és labdacsokra osztották.68 Ezen
szerek kártékony hatásával már akkoriban is tisztában voltak, ennek ellenére használták.69
Mindezek mellett a creta70 volt még használatos az arc fehérré tételére.
Az „alapozás” után az arc pirosítása következett.71 Erre a célra szolgált a fucus,72 a
bíborcsiga nedvéből nyert73 purpurissimum, a vörös krétapoból készített rubrica74 és a
minium75 esetleg a borseprő (faex).76 A halántékot és az ereket kékes festékkel árnyalták.
A szemöldököt és a szempillát fekete festékkel, nedves korommal (favilla vagy fuligo)
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meghosszabbították, illetve színezték.77 Ahhoz, hogy a szempillák és a szemöldök szálai a
legmegfelelőbben álljanak, egy bizonyos stibium használata volt a legajánlatosabb, ez a
szemfestékkel együtt használva optikailag megnövelte a szemet. 78 Ez egy fehér és
csillogó habkő, amely az ezüstbányákban fordult elő. Valószínűleg az antimonnal
azonosítható.79 Egy hosszadalmas, többlépcsős eljárás - tehéntrágyás edényben pörkölték,
anyatejjel hűtötték, mozsarakban esővízzel összezúzták, majd a zavaros keveréket
rézedényekbe öntötték - során nyerték ki az alapkőzetből az antimont (antimonvirágot).
Ezt lenvászonnal letakarva a napon szárították, majd ismét összetörték és labdacsokat
készítettek belőle.80 Ovodius sáfrányszínű szemet említ,81 továbbá egy kék színű,
Armeniából származó kőzetfajta is alkalmas volt a szempilla színezésére.82
Fehér alapfestékből jutott a nyakra, a vállra és a karra is.83
A férfiak esetén a rekonstruálható „make-up” hasonló jellegű lehetett. Cicero
emlékezik meg egy bizonyos Gabiniusól, akinek piros festék borítja arcát.84
Használtak szépségtapaszt (splenium) is, az asszonyok dekoratív céllal, a férfiak
többnyire bőrhibák, sebhelyek eltűntetésére alkalmazták.85 Finom vékony bőrből
készültek, hold, csillag vagy bármilyen más egyéb alakban.
Petronius Satyriconjából az is kiderül, hogy felragasztható műszemöldököket
használtak.86
I.2. Testápolás
Az unguentumok mindkét nem körében rendkívül nagy népszerűségnek
örvendtek. Alkalmazták fürdés után a bőr ápolására és illatosítására, a gladiátorok bőrük
síkossá tételére és még a ruhára is jutott.87 Nagy mennyiségben, naponta többször is éltek
vele.88 Petronius Satyriconjában Trimalchio lakomáján a rabszolgák a vendégek lábát is
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unguentumokkal kenik be.89 Mint a római libertus(ok) ostoba nagyzolási hóbortjának
krónikása, Petronius kiválóan szemlélteti ebben az epizódban, hogy használatuk milyen
túlzó méreteket öltött. Seneca szerint a római már csak azért megy be a fürdőbe, hogy
lemossa magáról az előző adag illatos kenőcsöt és felkenjen egy újat. 90 Plinius tudni véli,
hogy egyesek a fürdőszobájuk falát is unguentummal kenik meg,91 elmondása szerint egy
bizonyos Lucius Plotinus nevű polgárt, akit proscribáltak, erőteljes illatszerei lepleznek le
rejtekhelyén.92 Talán ennek köszönhető, hogy Publius Licinius és Lucius Iulius Caesar
megtiltották Roma városában az idegen illatszerek árusítását.93
Az unguentumok használatát általában megelőzte a mosakodás, fürdés. A
köztársaság korában még nem fürödtek naponta. Seneca az erkölcsi hanyatlás nyilvánvaló
jelének tekintette a mindennapi fürdést, hiszen a régiek csupán nyolcnaponta tisztították
meg a teljes testet, de ha a kar vagy a láb elkoszolódott, azt mindennap megmosták.94
Tisztálkodáshoz szódát, timföldet és bablisztet kevertek a vízbe.95
Ovidius a kellemetlen testszag elkerülésre inti férfitársait, amelyet nem csak a
rendszeres fürdéssel kerülhettek vagy sokféle illatszer használatával kendőzhettek el, de
speciálisan erre alkalmas kozmetikumokat alkalmazhattak: ilyen a timsó96 vagy az
articsóka borban főtt gyökere97 vagy a kenőcsként használt creta.98
Igyekeztek törődni a szájhigiéniával, esztétikai problémának számított a sárga
vagy a lepedékes fogsor,99 használtak szájvizet és fogtisztítószert,100 dentfriciumot,101 de
fogkefe nem létezett.102 Plinius több - gyakran meglepő - fogtisztításra alkalmas szert
említ; ilyenek a puha habkő,103 illetőleg szarvasagancs, farkasfej, ökör, kecske és egyéb
háziállat bokacsontjának hamuja többnyire myrrhával keverve, kutyafog mézbe és borba
áztatva, egér mézzel valamint az ánizskapor gyökere.104 Scribonius Largus több
fogfehérítő receptet is közread, amelyek többek között ecetből, mézből, árpalisztből,
89
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nádusolajból állnak.105 A tönkrement fogakat műfogakkal pótolták. Ez utóbbiakon
azonban a fogpor nem volt használatos.106 Komoly igénytelenségnek számított a
kellemetlen szagú lehelet. Martilais egy epigrammájában myrrha illatú leheletet említ.107
Id. Plinius szerint, ha a malobathrum levelét a nyelv alá tesszük, megédesíti a szájízt és
kellemes leheletet biztosít.108 Dioscorides a citrom levét és abból készült főzetet ajánlja,
vagy a kerti ruta levelének rágcsálását az édes lehelet vagy éppen a hagymaszag
elkendőzésére.109
A számos krém vagy olaj állagú testápolószert a fürdőkbe és a palaestrába
speciális fém vagy üveg edényekben szállították, illetve tárolták ott. Képi és írott
forrásokkal egyaránt rendelkezünk arra vonatkozóan is, hogy milyen felszerelési
tárgyakra volt szüksége a fürdőbe látogatónak. A Colloquia Monascensia részletesen
felsorolja ezeket: törölköző (sabana), kétfajta strigilis, amelyek közül az egyiket az arcra
(strigilis faciale), másikat a lábakra használták (strigilis pedale), olajos edény (ampulla)
és „szappan” (aphronitrum).110
Az ápolt megjelenés elengedhetetlen feltétele volt a szőrtelenített bőr. Ennek
elérésére többféle lehetőség kínálkozott: eltávolíthatták csipesszel, gyantaszerű anyaggal amely a dropax (szurok)111 vagy ténylegesen a gyanta volt112 - vagy pumexszelhorzsolókővel113 a nemkívánatos szőrszálakat. A szőrtelenítő hatású krémek összefoglaló
neve a psilothrum volt.114 Ezek között Plinius örökített meg néhány olyan receptet,
amelyek bőrre kenve végleges szőrtelenséget ígértek, és amelyek használatát vélhetően
inkább a hatékonyságukba vetett babonás hit motiválta, mintsem a tényleges eredmények.
Ilyen többek között a szalamandra nedve, a denevérvér, a vipera leforrázva olajban vagy a
sündisznó epe stb.115
A szőrtelenítésre nem csak a nők,116 hanem a férfiak is ügyeltek. Karjukról,
hónaljukról és lábszárukról egyaránt eltávolíttatták a szőrzetet.117 Bár ez utóbbi már
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ebben a korban is túlzásnak számított. Seneca szerint, aki a lábszárát is szőrteleníti, mármár túlzottan sokat törődik magával, ám aki még a hónalját sem epiláltatja, az az
igénytelenség vétkébe esik.118 A szőrtelenítés a fürdőkben zajlott és speciálisan kiképzett
rabszolgák végezték.119
Ovodius a hosszú körmük viselésének kerülésére felszólító sora,120 szobrok
valamint a villás körömtisztítók tanúsága szerint a korban a rövidre vágott köröm volt
divatos.121 Körömápolásra szolgáló szerek a timsó122 és a pix liquida, vagyis a viaszos
fenyőgyanta, amely a körmök töredezettségét orvosolta.123
I.3. Hajápolás
A haj ápolásában is nagy szerepük volt a különböző unguentumoknak,
amelyeknek annak táplálásában, illatosításában és formázásában egyaránt jelentőségük
volt.
A haj formázásához calamistert, vagyis sütővasat használtak.124 Ennek
alkalmazása előtt feltétlenül szükséges volt egy olyan anyaggal bekenni a hajat, amely
annak tartását biztosította.125 A haj begöndörödését segítette elő az adiantum nevű szer,
amelyet borral, zellermaggal és olajjal kellett egyesíteni és még a haj hullását is
megakadályozta.126 Id. Plinius további recepteket nyújt hajhullás kezelésére; ajánlatos a
hyosciamum és a spondylium,127 valamint a dió megpörkölt héja őrölve és a medveháj
ladanummal és adiantummal keverve,128 de a szarvasagancs hamuja borral, vagy a
kecskeepe cimolai cretával és ecettel vegyítve,129 a szamárvizelet nárdusolajjal a
kellemetlen szag mérséklése végett, a kecskeürülék, a rókazsír és a kecsketej is. 130
Alkalmazták a medvezsírt, egérürüléket,131 méhek hamvait és a pörkölt köményt is
hasonló céllal.132

118

Sen. Epist. 114, 14, 15.
Sen. Epist. 56, 2.
120
Ovid. Ars Amat. 513-522.
121
Boon 1991, 23.
122
Plin. Nat. Hist. XXXV. 188.
123
Plin. Nat. Hist. XXXV. 189. Dioscorides De materia med. 1-94.
124
Ovid. Ars Amat. I. 505; II, 304.
125
Tib. II, 17, 1; Prop. III. 11.
126
Plin. Nat. Hist. XXII. 62.
127
Plin. Nat. Hist. XXIV. 72
128
Plin. Nat. Hist. XXVIII. 163.
129
Plin. Nat. Hist. XXVIII. 163,
130
Plin. Nat. Hist. XXVIII. 164-166.
131
Dioscorides De materia med. 2-94, 2-98.
132
Prisc. Euporiston I. 3. 7.
119

20

Nagy divatja volt Rómában a hajfestésnek is. A császárság első éveitől kezdve
vált igazán és nagy arányban kedveltté a vörösesszőke hajszín. Az itáliai népesség
köréből nem hiányzott teljesen az eredendően vörös vagy szőke hajszín csak
meglehetősen ritka volt, ezért ez az átlagostól a külsőségekben való eltérés gyakran
társult a személyiség különlegességének hitével. Már Homérosz hősi epitethon
ornansként használja a xanthos jelzőt Menelaosz, Odüsszeusz, vagy akár Demeter
jellemzésekor, mintegy az eszményi szépség és fiatalság egyik jegyeként. 133 A római
családok fontosnak tartották ezt a tulajdonságot gyermekük nevében is megőrizni a
Rufus, Rutilus, Ruber cognomenek adásával. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor vélhetően a komédiák és szatirikus irodalmi művek hatására - a vörös hajszín a kevéssé
szimpatikus személyek jellegzetességévé vált, a színészek gyakran öltöttek vörös parókát
egy-egy a közönség rosszallását kiváltani kívánó szerep megformálása előtt.134
Mindazonáltal a vörös vagy szőke hajszín a nem tősgyökeres római-itáliai jellegzetessége
volt, és

mint

ilyen

kiválthatott

túlzott patriotizmusból, xenofóbiából fakadó

ellenérzéseket. Ennek ellenére éppen a Rómába hurcolt északi, „barbár” hadifoglyok
hatására vált igazán divatossá a vörös haj. A haj vörösre festéséhez a sapo nevű galliai
szert használták, amely faggyúból és állati vagy növényi hamuból állt,135 mindemellett
spuma Bataua festette még rőtszínűre azt.136
A divathóbortból való hajfestés mellett a legnagyobb orvosolandó problémát az
ősz hajszálak eltűntetése jelentette. Amennyiben az őszülés még kezdeti fázisban volt
csipesszel tépték ki az ősz hajszálakat,137 ám ha hajfestésre került sor, arra kiválóan
alkalmas volt a zöld dió burkának leve, amely barnás színt kölcsönzött a hajnak.138 Egy
faex aceti nevű vegyszer jelenik meg Pliniusnál, amely a hajat egyetlen éjszaka alatt
bebarnítja.139 Aki fekete hajszínre vágyott, annak a pálma kérgének használata volt
ajánlott.140 Mindezek mellett Galienusnál, Marcellus Empiricusnál, és id. Pliniusnál
további számos növényi, ásványi és állati eredetű alapanyagot tartalmazó hajfestőszer
receptje szerepel. Utóbbiak között néhány meglepő szubsztancia, pl. holló tojásának
sárgája, földigiliszta hamvai olajban, borba áztatott pióca stb.141 Néhány auctornál a
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festés módjáról is kapunk információt. Fontos kritérium, hogy a műveletet napfényben
vagy árnyékban végezzék. Marcellus leírásában a fejet a hajfestő készítmény használata
után anyagba kell csavarni a száradásig, egy másik szer alkalmazása esetén négy napnak
kellett eltelnie, míg a fejet megmoshatták. Figyelmeztet arra, hogy hajfestéskor az arcot
krémmel ajánlatos bekenni, nehogy a lecseppenő festék foltot hagyjon az arcbőrön, sőt a
szájban egészen a festék megszáradásáig olajat kell tartani, nehogy a festék ereje
megfeketítse a fogakat.142 Mindezek kiegészültek (további) babonás képzetek indokolta
elvárásokkal; a hajfestést végzőnek purusnak (tisztának) kellett lennie, a segítőjének a
ministris purisnak, a szert egy tálban ki kell helyezni a napfényre és ötven napig naponta
megrázogatni, de csak per puerum virgineum.143
A hajsütővas, az erős vegyszerek sokat ártottak a hajnak. Nemegyszer előfordult,
hogy a nők haja az erős igénybevételtől kihullott és - bár alkalmaztak hajhullást megállító
és a hajnövekedést serkentő szereket144 - parókát voltak kénytelenek viselni.145 A férfiakat
leginkább a korai kopaszodás réme fenyegette - bár ők is festhették a hajukat146- a már
kopasz fejüket paróka alá rejtették, de előfordult, hogy a megkopaszodott emberek fejére
hajat pingáltak.147 A paróka elnevezése galerus vagy corymbium volt.148 Vagy kopaszra
borotvált fejen viselték, vagy ami gyakrabban előfordult, a meglévő hajra helyezték.
Származási helyükül Germaniát jelölik meg.149
A fodrászok tonsorok illetve tontrixok, általában rabszolga státusú személyek
voltak.150 Mint fentebb szó volt róla a csekélyebb anyagi erőforrásokkal rendelkező
személyek a hajvágatást borbélyüzletekben végeztették. Ez utóbbiak elhelyezkedéséről,
milyenségéről, az árakról már esett szó. Borbélyszerszámokat felvonultató sírköveken
elmaradhatatlanul szerepelnek és a kölni borbélysír anyagában is megtalálták a
jellegzetes, párosával jelentkező, két ugyanolyan méretű és kivitelű darabból álló
ikerpengéket. Ezt az eszközt használták hajvágásra. Minthogy minden esetben külön
kerülnek elő és az ábrázolásokon sem mutatkoznak másképp, vélhetően, bár a mai
ollókkal egyező funkcióban és azokhoz hasonlóan használták, nem voltak forgócsappal
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egymáshoz erősítve. A római Loculus-táblák egyikén csupán valamiféle zsinór köti össze
a pengéket.151

1. kép: A római Locullus-táblák ábrázolásai és a kettős penge használatát bemutató Tanagraterrakotta (rajz: Garbsch 1975 és Boon 1998.)

Ezek használatát rögzíti egy i. e. 4. századi Tanagra-terrakotta; az ülő férfi
fejtetőjén dolgozó alak bal kezében tartja az egymás fölé helyezett pengéket, úgy, hogy a
felül levőt a hüvelyk- és a mutató ujja közé támasztja, az alsót vélhetően a tenyerével
rögzíti és a többi ujjával mozgatja, jobb kezével az alsó penge alá nyúl. Mindemellett
feltehetően a régészeti emlékanyagban felbukkanó ollókat is használhatták ilyen céllal.
A borotvált arc divatjának kibontakozásával (az i. e. 3. századtól kezdve)
párhuzamosan a rövidre vágott hajviselet terjedt el és vált általánossá a római férfiak
körében a birodalom fennállásának további időszakában. (Természetesen nem számítva a
különböző etnikumok szokásait vagy az egyéni ízlésbeli különbségeket.) A női
frizuradivatot a mindenkori császárné hajviselete határozta meg.
I.4. Unguentumok előállítása és kereskedelme
A kívánatos megjelenés, mint a fentiekből kiviláglik, kozmetikumok, illatszerek,
tisztálkodó szerek sokaságának használatát követelte meg. A(z egyre növekvő)
szükségletek miatt ezek alapanyagainak beszerzése, a szerek gyártása, kereskedelme és
árusítása komoly iparággá fejlődött. Minderről ugyancsak Plinius munkájának XIII., XV.
és XXIII. könyve szolgáltat információt. Az első az unguentumok nevével, összetevőivel,
használatának történetével és módjával, fajtáival, származási helyével, kereskedelmével
és árával foglakozik, így a hatóterületüket nem közli. A XV. könyvben az olajokról és az
olajkészítésről beszél. A XXIII.-ban, bár elsősorban az adott növényi származékok, olajok
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orvosi hatóanyagként való felhasználásával foglakozik, bekerültek az unguentum
alapanyagok, olajok is, hiszen ezek legtöbbször mindkét területen hasznosak voltak.
Az illatszerek alapanyaga nagy százalékban növényi eredetű; sok köztük a
magokból (pl. balzsam, mandula, ciprus, pisztácia vagy másnéven masztiszkfa olaj,
szezám) farészekből (pl. gránátalmafa kérgéből előállított olaj, babérolaj) vagy
virágokból (pl. mirtusz, írisz, nárcisz, rózsa, jázmin) sajtolt olaj. Tartalmaznak mézet,
gyantát, fűszernövényeket (sáfrány, fahéj, majoranna), myrrhát, bort, virágokat es állatok
testéből kivont elegyeket (zsírok, szarvak, csontok, agancsok porított kivonata).
Természetesen sok köztük a ma már azonosíthatatlan alkotóelem is, pl. a bryon. Plinius
szerint a legáltalánosabban használt illatszer és kozmetikum alapanyag a rózsaolaj vagy
rhodinum.152 Több unguentum receptet is közzétesz. Ezek között a legdrágább és legtöbb
alkotóelemmel bíró az unguentum regale volt; arábiai behendió-balzsamból, costumból
(indiai cserje), amomusból,153 fahéjból, cardamomból, nárdusból, maronból, myrrhából,
casiából (vad fahéj),154styraxból, ladanumból (krétai szuhár), balzsamból, egy syriai
nádfajtából, oenanthéből, malobathronból, serichatumból (arábiai fűszer), ciprusból,
aspalathusból, panaceából, sáfrányból, majoránából, vízi liliomból, mézből és borból
állt.155
Plinius XIII. könyvének 1-18. részletéből képet alkothatunk milyen mértékű és
széleskörű igényeket kellett kielégítenie a korszak kereskedőinek és, hogy milyen jól
jövedelmező - luxus - üzletággá fejlődött az unguentumokkal való kereskedelem. A
magasabb társadalmi osztályok tehetős képviselői nem szégyelltek értelmetlenül magas
összegeket fizetni egy-egy ritkább vagy különösen hatékonynak mondott illatszerért,
kozmetikumért. Némelyek a kenőcsöket a talpukra kenték,156 mások, mint Gaius caesar,
a fürdőjük vízvezetékét illatosították vele - példát adva ezzel a vagyonuk révén egyre
feljebb törekvő rabszolga származásúaknak is157 - és hogy az illatszerek testüket ne csak
kívülről, hanem belülről is illatossá tegyék az italukba is illatszert kevertek.158
Unguentumokkal fényesítették a hadi jelvényeket, sasokat is.159

152

Plin. Nat. Hist. XV. 30.
Martiálisnál is szerepel, mint hajra kent illatszer: Mart. V. 64. és azt is megtudjuk, hogy fekete színű
volt: XII. 17, 7.
154
Martialisnál is: Mart. XI. 54, 1. a balzsam, és a fahéj mellett.
155
Plin. Nat. Hist. XIII. 18.
156
Petr. Sat. LXX, 8,9.
157
Plin. Nat. Hist. XIII. 22.
158
Plin. Nat. Hist. XIII. 5.
159
Plin. Nat. Hist. XIII. 23.
153

24

Az alapanyagok és unguentumok termő- vagy beszerzőhelyének elsődleges forrása
a nevük, hiszen ahogy Id. Plinius írja, vagy a származási helyükről, vagy a bennük levő
anyagokról vagy a fákról, amelyből készültek, illetőleg amelynek termései voltak kapták
azt.160 Így szerepel a felsorolt anyagok között a faex Graecum, az iris Illyrica, a Cyzicena
amarus, a nardus Indicus, a calamis Syriis, és a nardus Gallicus. Nevük egyszersmind a
származási helyüket is jelöli. Plinius az írisz(olaj) további beszerzési helyeként említi
Corinthust, majd Cyzicust.161 Ez utóbbi a majorána-olajáról is híres volt.162 A legjobb
rózsaolaj Phaselisből származott,163 de kiváló unguentumokat készítettek belőle Cypruson
és Mytilenaeben, Lesbos fővárosában is.164 A legkelendőbb sáfrányolaj (crocinum) a
ciliciai Solis városában készített volt, de hamarosan felváltotta a rhodosi.165 Az
oenanthinumot (oenanthet) Cyprusról szállították, később Adramytteumot preferálták.166
A

legnagyrabecsültebbet

fehérbortermesztő

vidéken

Syriában,

Antiochia

készítették.167

és

Laonicea

Majorannaolajat

szomszédságában,

(amaracinum)

Cosról

szállítottak, ahonnan aztán később birsvirágból készült olajat (melinum) is.168 A cyprusi
ciprusolaj volt elsődlegesen kedvelt, a későbbiekben az Aegyptusi is.169 Mendesiumban
metopiumot állítottak elő.170 A pardalium nevű híres unguentumot Tarsusban, a
sampsuchus-olajat Cypruson és Mitylenén, a sampsuchus (majorána) természetes
előfordulási helyein, gyártották.171 A legjobb panaceaolaj Sidonból származott,
közvetlenül utána az egyiptomi állt.172 A gummi az Aegyptia spina cserje nedve. A név
elárulja, hogy a cserje egy Egyiptomban honos növény volt. 173 Szintén Egyiptomban
sajtoltak nagy mennyiségben

retek(?)olajat, illetve egy közönséges

fűfajtából

chortinonból készültet.174 Cappadocia és Galatia határán olajat készítettek egy Selgicum
néven ismert „országban” termő növényből.175 A legkelendőbb pissinum (szurokból való)
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Buttinumból származott.176 Assyriai amomum szerepel Martialis egyik versében.177 A
myrobalanum egy pálmafajta terméke, amely Aegyptusban nőtt.178 Az unguentumok
egyik fő alkotóelemét jelentő olívaolajat egyedül Martialis köti helyhez: a venafrumit
nevezi meg illatos olajok alkotóeleméül.179
A legalkalmasabb terület, ahonnan a legtöbb unguentum származott Aegyptus
volt. Campania rózsában bővelkedett, Neapolisból, Capuából, Praenestréből szállították a
legtöbb rózsaolajat.180 Martialis több epigrammájában is elragadtatással beszél a paestumi
rózsakertekről.181 Iudea messze földön híres volt pálmáiról.182
Ovidius, Martialis műveiben is felbukkan a lybiai árpa és az africai méz. Ez
utóbbiról, mint Martialis epigrammáiból kiderül, leginkább a szicíliai Hybla és az attikai
Hymettos volt híres, bár e városokból származó mézet talán inkább étkezési célokra
használták.183 Azt is megtudjuk, hogy egy gyengébb minőségűt Corsicán is gyártottak.184
A semen Tuscum elnevezés minden bizonnyal a mag etruriai származási helyére utal.
Mindezeken kívül a nem növényi eredetű unguentum alapanyagok elsődleges
beszerzési helye is a Közel-Kelet és a Mediterraneum volt, így a fentebb már említett
macedoniai, aegyptusi vagy bythiniai nitrum és az africai sivatagban Iuppiter Hammon
temploma közelében begyűjthető sal Ammomiacus, a cerussa vagy psimithium, a stibium
és a pumex. A cerussát vagy psimithiumot a fent ismertetett módon ólomműhelyekben
állították elő. A legismertebb a rhodusi volt.185 A stibiumhoz ezüstbányákban juthattak
hozzá. A leghíresebbek Hispaniában voltak.186 A pumex nevű szivacsos kőzet lelőhelyei
Meluson, Nysiruson és az Aeol szigeteken voltak.187
A kevés kivételek egyike a sapo, a galliai hajfestőszer volt, amely, mint Martilais
epigrammájából kiderül, hogy a germaniai Mattiacum környékéről származott.188
Az ismertetett adatok alapján a kozmetikumok alapanyagainak elsődleges
beszerzési helye a Mediterraneum keleti része, Afrika és a Közel-Kelet volt. A termékek
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kis százaléka származott csupán az északi provinciákból vagy Italiából. A nardus Indicus
bizonyítja, hogy Róma kereskedelmi kapcsolatban állt Indiával is. Az olyan egyszerű
alkotóelemek, mint az olaj, a méz, a bor, a makk, a nárcisz, a gyanta, a nád, a gránátalma,
a rózsa stb. nyilvánvalóan a felvevőterülethez közelebb eső, a birodalom kevésbé
egzotikus területeiről is származhattak.
Az unguentumokkal való kereskedelem módjára vonatkozó információ igen
csekély. Az illatszerek és fűszerek kereskedelmének központja Capua volt.189 Azt az
utcáját, ahol a kenőcs- és illatszerárusok boltjai és standjai sorakoztak Seplasiának
nevezték. Innen az árus - seplasiarius, az illatszerbolt - seplasiarium, a bódé, ahol nem
csak kenőcsöket, hanem egyebet is árultak - seplasium elnevezése. Rómában a
Capitolinus domb lábánál húzódott a vicus unguentarius városrész,190 ahonnan Publius
Licinius Crassus és Lucius Iulius Caesar censorok, a város alapítása utáni 565. évben,
Antiochus király legyőzése után, a keleti illatszerek kereskedelmét korlátozó
rendeletükkel kitiltották a semplasiariit.191 Ennek ellenére, Martialis jóvoltából, több
Róma városában tevékenykedő illatszerárust név szerint is ismerünk, ami jelzi, hogy a
censorok rendelete a Flavius-korban már (de minden bizonnyal korábban) érvényét
vesztette. Közülük leggyakrabban Cosmus neve bukkan fel, akinek illatszereit a hölgyek
előszeretettel alkalmazták testük illatosítására,192 sőt olyan labdacsokat is árult, amelyek
enyhítették a borgőzös lehelet kellemetlen szagát.193 Martialis verseit olvasva úgy tűnik,
hogy ő volt a korszak legnépszerűbb seplasiariusa, akinek termékei a legmagasabb
igényeket elégítették ki,194 olyannyira, hogy egyes verseiben a cosmus, vagy cosmusi a
különösen jó minőségű unguentum szót helyettesítve, azonos jelentéstartalommal
szerepel.195 Csupán egyszer bukkan fel egy másik illatszerárus neve, Marcellusé, akinek
boltja volt a városban, és akinek a kenőcseitől illatozott egy szökött rabszolga haja. 196
Róma legfontosabb kereskedőútja a vicus Tuscus volt, ahol sok egyéb mellett minden
bizonnyal illatszereket is lehetett kapni. A forrásokban néhány esetben előfordul az
unguentarius vicus, amely lehetséges, hogy ennek egyik késői névváltozata. Amennyiben
ez a feltételezés nem helytálló, a szóban forgó városrész helye ismeretlen. Pompeiiből
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epigráfiai forrásanyaggal rendelkezünk a városban tevékenykedő unguentariusokról,
amelyek egyszersmind kijelölik az egykori illatszerüzletek lehetséges helyét is, többek
között a város macellumának földszintjén.197

2. kép: A pompeii-i Vettiusok házának tricliniumából származó falfestmény (fotó:
Giordano-Casale 2007)

Illatszerek készítésnek és árusításnak több képi forrása származik Pompeii
városából, falfestmények, amelyek egy sorozat egy-egy darabját képviselik. A
leggyakrabban bemutatott és az egyetlen máig épségben fennmaradt a Vettiusok házában
talált falkép, egy hasonló képtöredéket őriznek a cambridgei Fitzwilliam Museumban,198
továbbá ma már csak rajzról ismerünk egy harmadik falfestményrészletet a VII. régió, 7.
insulájának 5. sz. házából.199

3. kép: A pompeii-i VII. régió, 7. insulájának, 5. sz. házából származó, már csak rajzról ismert
falfestménytöredék (rajz: Giordano-Casale 2007)

A képeken szárnyas Amorok parfümöket készítenek és árulnak, így az
illatszerkészítés gyártásának és értékesítésének folyamatát egészében követhetjük
nyomon. A Vettiusok házából származó falfestményen a vásárló hölgy-Amor a kép bal
szélén üldögél és a kiválasztott parfümöt cseppenti a kezére,200 előtte egy másik egy hóna
alá fogott edényben minden bizonnyal a vevő által kiválasztott illatszert kevergeti.
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Mögöttük egy lábakon álló nagyobb üst, egy nyitott ajtajú szekrény és egy asztalka
látható. Az asztalka és a szekrény tele van kisebb nagyobb üvegekkel. A festmény jobb
felén az unguentumok gyártása folyik; az alkotóelemek előkészítése, zúzása,
összekeverése

és

főzése(?).

A

baloldalon

látható

jelenet

valószínűleg

egy

unguentariumban, seplasiariumban játszódik. A képen levő berendezéseket és eszközöket
hitelesnek kell tekintenünk, ha nem is teljesen valósághűnek, hiszen ezek segítségével
tudta a készítő a jelenet helyszínét mindenki számára felismerhetően megjeleníteni.
Hasonló felépítésű, ha egyes elemiben eltérő is a töredék és a rajzról ismert ábrázolás.
Mindezeken túl egy negyedik falfestményrészletet is meg kell említenünk, mint
illatszerek készítésének és árusításának lehetséges képi megjelenítését. Ez a fenti
sorozattól eltér. A Porta Marina mellett levő villa előtere egyik faldíszítő paneljének
falfestményén két alak látható, Eros és Psyche, mint parfümkészítő és árusító.201 Eros egy
boltíves kis kemence mellett térdel, amelyen egy tálkában valamilyen folyadékot forral, a
másik oldalon Psyche egy karosszékben ül és a maga mellett, egy fehér anyaggal letakart
padon elhelyezett kis ampullákat kínálja. Az eladásra kínált tárgyak mibenléte
meglehetősen nehezen

4. kép: A pompeii-i „császári villából” származó Erost és Psychet, mint parfümárusokat ábrázoló
falfestmény részélete (fotó: Giordano-Casale 2007)

megállapítható, ami a kép officina unguentariaként való értelmezését némiképp
bizonytalanná teszi.

201

Giordano-Casale 2007, 29, Fig. 16.

29

A képek alapján az illatszerkészítés néhány lépése rekonstruálható. A képsorozat
két falfestményének mindegyikén látható az alapanyagok préselésének, zúzásának
folyamata, amelyet nehéz szerszámokkal végeznek, manuálisan, kivehető a részleteiben a
régészeti emlékanyagban is megfogható olajprés, megfigyelhető az alapanyagok főzése
vagy forralása és keverése. Mindez nagy űrtartalmú üstökben, edényekben történik,
amelyek alapján megállapítható, hogy egyszerre nagy mennyiségben állapítottak elő
illatszereket, amelyeket aztán nagyobb üvegekbe, tárolóalkalmatosságokba töltöttek át és
az üzletekbe már így juttatták el. Itt a vásárlónak még kisebb, saját tárolókba töltötték át.
Ezek méretéről szemléletes példát kapunk, egy Roma városi falfestményen, amelyen egy
hölgy aprócska alabastronból egy üvegcsébe illatszert önt.202
Az ábrázolásokon a kozmetikumok árusító és gyártóhelye egy légtérben van. Ez
ugyan

nyilvánvalóan

a

megjeleníteni

kívántak

sűrített

ábrázolása

igényének

következménye, de feltehető, hogy az illatszergyártóhelyként funkcionáló épületekben
árusítás is folyt.
A kifejezetten illatszereket, kozmetikumokat gyártó helyek elkülönítése régészeti
módszerekel nehéz. Egy épület, amennyiben olajok préselésére alkalmas berendezéseket
találnak, egyaránt szolgálhatott étkezési célú vagy kozmetikumok alapanyagául készített
olíva-, illetve

5. kép: Roma városi falfestmény alabastronból üvegcsébe illatszert öntő nő ábrázolásával
(fotó:http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/girl_perfume.jpg)

202

Dayagi-Mendels 1989, 94.

30

virágokból és növényi részekből sajtolt olajok gyártóhelyeként. 203 Késő hellénisztikus
kori illatszergyártó műhelyet Paestumban, Déloson loklizáltak,204 továbbá Pompeiiben.
Jelen elképzelések szerint „A parfümkészítő házának” nevezett pompeii-i épület ilyetén
való értelmezése a benne található olajprés és az udvarban létesített, pergolával fedett,
nyitott triclinium körüli földből vett mintákon végzett pollenvizsgálatok kimutatta magas,
70-80 százalékos olajfa-pollenarány, a feltételezett virágoskert megléte, valamint a
kertben talált tárolóedények ellenére sem túlságosan meggyőző.205 A parfűmkészítés
lehetséges régészeti tárgyi bizonyítéka az olajprés jelenléte, ezek nagy száma, kis
mennyiséget produkálni képes mérete, speciális dekorációja, előkerülési helye valamint
Délos speciális természeti adottságai és írott források alapján ismert privilegizált
kereskedelmi pozíciója alapján, az olajprést tartalmazó épületek egy része parfűmkészítő
műhely lehetett.206 A paestumi illatszerkészítő műhely modern feltárásakor szerzett
információk egzaktabbak. A város forumának észak-nyugati sarkában levő, kb. 3x4
méteres tabernában jellegzetes formájú márvány olajprés bázis áll. A helyiség első - i. e.
237 utáni - építési periódusához tartozó rétegekben feltárt szemétgödrök illatszeres
üvegcsék töredékeit tartalmazták, hasonlóan a szomszédos üzlethelyiségekhez, amely az
ásató szerint arra utal, hogy az üzletsor ezen részében parfűmárusítás folyt, már ebben a
korai periódusban is. Az épület második periódusában - az 1. század második negyedében
- állították fel az olajprést, ennek márvány bázisa in situ, ehhez a szinthez tartozik a két
kerek nyílás, amely a prés vertikális felépítményének régészetileg megfogható nyoma és
az opus signinum burkolat. Az épület funkciójának értelmezésében meggyőzőnek tűnik
Brun érvelése, amely szerint a márvány bázis kivitelének finomsága és a forum egyik
üzlethelyiségében végzett mezőgazdasági tevékenység valószínűtlensége parfűmkészítő
tevékenységre utalhat. A helyiségben földbe ásott tárolóedényeknek nincs nyoma, ezért
feltehető, hogy a préselt folyadékot mobil tárolóedényekben tartották. A Vettiusok
házában talált falfestmény jobb szélén látható fa felépítményű présen kivehető a Deloson
és Paestumban is jelentkező kő présbázis a kerek folyadékelvezető csatornával, ez alapján
készítette el J-P. Brunn a római kori illatszerprés elméletri rekonstrukcióját.207
Kivételes jelentőségű epigrafiai emlék a Lesbianus házában 1955-ben talált
kerámiaedény festett, kurzív felirata; lomentum verax Numicae Primigeniae (ex officia) C
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N Sperati.208 Speratus műhelye talán a közelben lehetett, esetleg magában Pompeii
városában. Epigráfiai forrásokból további parfümkészítőket ismerünk név szerint nem
csak Itáliából, de a provinciákból is, amely az illatszerek utóbbi helyen való
használatának közvetett bizonyítéka.209
A Naturalis Historia XIII. fejezetében találunk az illatszerek árára vonatkozó
információkat is. Az auctor sajnos itt sem az átlagos árakról, hanem a szenzációsabb
végletekről számol be: hogy egy-egy drágább illatszerért 400 denariust is fizettek
fontonként210

vagy,

hogy

a

fahéjolaj,

amelyhez

hozzáadtak

balzsamolajat,

xylobalsamumot, calamust, fenyérfüvet (szittyó), balzsammagot, myrrhát és illatos mézet,
amely így a legsűrűbb állagú unguentumot jelentette, fontonkénti ára 35 és 300 denarius
között volt.211 A különleges, messziről származó, ritka kozmetikumok, illatszerek
nyilvánvalóan drágák voltak, luxuscikkeknek számítottak, de kellett lenniük olyanoknak
is, amelyek egy átlagos keresetű ember számára is megfizethetőek voltak, annál is inkább,
mert az unguentum gyűjtőfogalomba a legegyszerűbb tisztálkodó- és illatszerek is
beletartoztak. Továbbá az unguentumok nem csak a mindennapi tisztálkodásban,
testápolásban, szépítkezésben, de a vallási szertartásokban és a temetkezésben, a
sportolásban is szerepet kaptak. Miért ajánlana Ovidius több művében is test- és
szépségápoló recepteket nagy számban, ha azok csak a társadalom egy elenyészően szűk
rétege számára lettek volna elérhetők, által lehettek volna használatban vagy egyáltalán
lettek volna ismertek?
I.5. A szépség és a szépségápolási szokások korabeli megítélése a források tükrében
A fentiek alapján rekonstruálhatjuk a késő köztársaságkori - kora császárkori női
és férfi „szépségideált”. A korszak képi és irodalmi forrásanyaga alapján a szép nő
magas, vékony, lányos testalkatú. Terentius írja; a római asszonyok csapott vállú, lekötött
mellű, karcsú lányokat akarnak. Ha valaki egy kicsit is „jobb kötésű”, ökölvívónak
csúfolják és csökkentik az élelemadagját.212 A fascia, mamillae, strophium (mellszalag,
mellkötő, fűző?) gyakran emlegetett öltözékdarabok, alkalmazásuk mikéntje ismeretlen,
de feltehetően eltérő jellegű és funkciójú „alsóneműket” takarnak, amelyek egyszerre
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karcsúsították a felsőtestet, tartották és formázták a melleket. A mamillare Martialisnál az
átlagosnál nagyobb keblek tartására alkalmas ruhadarabként jelenik meg, 213 a fascia
pectoralis és az amictorium a fiatal lány kisebb, formás melleinek megfelelő állapotban
való megtartására.214 A kebleket erősen leszorító és megemelő mellszalag nagy- és
kisplasztikai ábrázolásokon is megjelenik.215
A hölgyek arca sima és makulátlan kellett, hogy legyen, a bőrhibákat erős
sminkkel leplezték, hajukat a mindenkori aktuálisan divatos hajviseletnek megfelelően
fésülték, természetesen nem hagyva figyelmen kívül a fejformához és bőrszínhez illő
egyedi formákat.216 A császárság első évtizedeitől kezdve divatossá vált a szőke vagy
vörös hajszín, ennek érdekében hajat festettek vagy parókát hordtak. Egy nő magától
értetődően rendszeres szőrtelenítette a testét, csakúgy, mint egy külsejével törődő római
férfi, aki eltávolítatta a nem

6. kép: Forrásistennőt ábrázoló kisplasztika Wederath-belginumból (fotó: Haffner 1989)

kívánt szőrszálakat az alkarjáról, a hónaljáról, sőt akár a lábszáráról is. Arcát
rendszeresen borotválta, hajának és körmének állapotára ügyelt, sőt figyelme kiterjedt az
orrából kikandikáló szőrszálak eltávolítására is.217 Az idő előtt megkopaszodó férfi
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rendszeres gúnyolódás tárgya volt, így ennek elkerülése végett inkább parókát hordott.
Rendszeresen tisztálkodott, mentes volt a zavaró verejtékszagtól és leheletének
kellemetlenné válását igyekezett megelőzni rendszeres fogápolással vagy elkendőzni arra
alkalmas szerekkel. Senecától megtudjuk, hogy az ókori Rómában is dívott az esztétikai
célú testépítés, amely elsősorban az izomépítést jelentette. Ugyan a filozófus
természetesen a lélek „edzését” értékelte fontosabbnak, - ettől függetlenül az általa
helyesnek tartott edzésprogramot is leírja218 - mindez arra mutat, hogy a korabeli
férfiideál, a nőihez hasonlóan, sem állt olyan távol a legújabb koritól.
Az irodalmi igényű vagy akár filozófiai munkák általában határozottan állást
foglalnak egy-egy szépségápolási művelet szükségessége vagy haszontalansága mellett;
külön műveket szentelnek az olvasók ilyetén tudása bővítése céljának, vagy terjengős
tanácsokat adnak a megfelelő és vonzó külső elérésére. Ezzel az attitűddel értelemszerűen
gyökeresen ellentétes nézőpontot képviselnek a keresztény világképű auktorok. Az
egyedüli objektív szemlélő csupán Plinius, aki tudományos igényű és részletes leírást
igyekszik adni az egyes szerek alapanyagairól, ezek származási helyéről, elkészítéséről és
alkalmazásáról. Nem foglal állást, leírásának nem célja a női cicoma ostorozása vagy
saját nemének megrovása a túlzott igényességért.
A közvetlen és a közvetett forrásértékű irodalom áttekintése alapján a szépséges
külső igényének megítélése meglehetősen szélsőséges. A legkiegyensúlyozottabb
véleményt a fentebb említett helyen Seneca képviseli, aki szerint az is vétkes, aki túl
sokat törődik magával, vagyis aki még a lábszáráról is eltávolítja a szőrszálakat és az is,
aki keveset, vagyis még a hónalján sem végezteti el e műveletet. Ugyanakkor, amikor a
római társadalom erkölcsi hanyatlásának kérdéséről van szó, az elpuhultságot hozza fel
bizonyítékként, és mintapéldaként említi a régi kor emberét, aki csak nyolcnaponta
fürdött és tisztes katona, férfi, és munka szaga volt,219 vagy épp hosszasan kárhoztatja
azon férfitársait, akik naphosszat a borbélynál ücsörögnek és gondjuk nem az állam
gondja, hanem az, hogy gondosan vágott hajfürtjeik a megfelelő irányba kunkorodjanak.
Ezen a helyen már nem csak a férfiak honpolgári aktivitása, hanem férfiassága is
megkérdőjeleződik.220 Martialistól viszont megtudjuk, hogy a szép jelző kiérdemléséhez
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elengedhetetlen az illatos, göndör fürtökbe sütött haj és a szőrtelen, sima kar is.221 Viszont
élesen kritizál minden túlzást; egy másik helyen gúnyosan beszél egy ifjúról, aki hajának
illatával betöltötte a Marcellus színházat222 vagy éppen a nőkről, akik túlságosan sok
arcfestéket használnak és „saját” arcukat nem mutatják:223
Ovidius jeleníti meg a legfinomabban megengedő és egyszerre kárhoztató
hozzáállása kettősségét. Megengedő, hiszen hosszadalmas és minden részletre kiterjedő
szépségápolási recepteket és tanácsokat224 nyújt fiatal lányoknak, de szembeállítja
korának nőivel a régi korok „rubicunda” asszonyait, akik a tisztes munkától váltak
pirospozsgássá, nem a szépítőszerektől,225 hogy aztán újra felmentse őket, tudván, hogy
„nem illetlen, hogy ennyire tetszeni vágytok, mert hisz e században szépek a férfiak is”,
amely megjegyzésével saját nemét is kárhoztatja.226 Fontosabbnak tartja a szilárd
jellemet, a szép külsőnél, amely az idő múlásával úgyis megkopik.227 A legtöbb forrás
óva inti hölgyeket/férfiakat a túlzásoktól. Ovidius, egy már fentebb említett helyen írja,
hogy hiába figyelmeztette kedvesét, hogy ne tegye ki olyan erős igénybevételnek szép
haját, az nem hallgatott rá és haja kihullván parókát volt kénytelen hordani. Bár az Ars
Amatoriában hosszasan ecseteli férfitársainak szánt testápolási jótanácsait, azok nem
terjednek tovább az általános tisztaság és ápoltság követelményénél, a haj bodorítása és a
lábszár szőrtelenítése visszatetsző.228 Plautus Astaphiumának megnyilvánulásából
kitetszik, hogy micsoda túlzó mértéket öltött a testápolással kapcsolatos foglalatosság,
ugyanakkor

az

ezzel

összefüggő

elvárások

magassága

is.229

Vannak,

akik

felháborodásuknak adnak hangot a művi szépség ünneplése okán. Truculentus azért
torkolja le hitvesét, ugyanezt az Astaphiumot, mert túl sok „pirosítót” használt, aki azzal
védekezik, hogy nem pirosító az, csak elpirult. Truculentus szerint viszont lehetetlen
elpirulnia, mert arcát rubrica, testét pedig creta fedi.230 Propertius sajnálattal beszél arról,
hogy mit sem ér korában a természetesség, a római nő a britanniait utánozza, halántékát
kékkel árnyékolja, holott minden a maga természetességében a legszebb.231 Lehetőleg egy
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E helyen az egyes arcformákhoz illő

férfi ne lássa meg kedvesét szépítkezés közben, mert az nem nyújt túl megkapó látványt,
csupán elégedjen meg az eredménnyel, így nem érheti csalódás.232 Lukianos cseppet sem
elnéző, rendíthetetlenül kárhoztatja a női nemet, amiért oly sok trükkel próbálja elrejteni
csúnyaságát, lebecsüli haja természetes színét, elfecsérli idejét és férje vagyonát holmi
cicomákra.233 Hasonlóképp Tertullianus sem az, ugyanakkor a keresztény írók között ő
az, aki még objektívan képes véleményt alkotni a témában. Felemeli szavát az egyes
szerek egészségkárosító hatása ellen,234 de a hajfestés ideológiájára is rávilágít: a római
nő hajának szőkére festésével megtagadja hazáját, hiszen egy itáliai haja eredendően sötét
színű.235 Egy megszívlelendő tanácsot is ad: minél inkább rejtegetni próbálják az
öregedést, az annál inkább szembetűnőbbé válik.236 Mindemellett érveléséből nem
hiányozhat - egyházatya lévén - a keresztény szemlélet; felesleges a test felcicomázása,
amely a bűnök forrása, ráadásul múlandó, a lélek a halhatatlan.237 Hasonlóan érvel
Thascius Caecilius Cyprianus művében, a De Habitu Virginumban. A hajadonok Istent
sértik meg azzal, ha szépítkeznek, egy nő ne testét cicomázza fel a földön, hanem a lelkét
szépítse. A szépítkezés minden rossz szándék nélkül is bűn. Senkinek sincs joga
megváltoztatni azt, amit az Úr megteremtett a saját képmására.
Mindenképp meg kell jegyeznünk, hogy a római testápolás itt közreadott
bemutatása időben és térben igen korlátozott forrásanyagra támaszkodik.
Írók, költők, filozófusok felhasználható munkái leginkább a Kr. e. 1 - Kr. u. 1
századot reprezentálják. Tudomásuk lehet ugyan a korábbi idők szokásairól, de nem első
kézből, hiteles kortárs forrásból. Hasonlóan kevesebb ismeretünk van arról, hogy az első
században rögzített és a korszakot jellemző szépség és testápolási szokások mennyiben
változtak a császárság „aranykorának” elmúltával. A 3. század vészterhes időszaka, majd
a birodalom hanyatlása és a barbár betörések, amelyek minden bizonnyal szétzilálták a
hagyományos kereskedelmi kapcsolatokat és megnehezítették vagy éppen lehetetlenné
tették a kereskedelmet, hogyan érintették e területet? Hogyan változtak meg az elvárások
az ápolt és szép külsővel kapcsolatban a császárság korai időszakához képest? A római
történelem utolsó századaiból fennmaradt források; száraz történetírások, epitomák,
császáréletrajzok, hadtudományi értekezések és keresztény vitairatok nem szentelhettek
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akkora teret olyan csekélységeknek, mint az illaszerek vagy a szépségápolási szokások,
vagy egy-egy eszme által átitatva elvesztették az objektivitásukat. Ezáltal a szépségideál,
az ápolt külsőre vonatkozó elvárások változása a késő császárkorban írott források
alapján nem rekonstruálható. Használható forrásaink a 2. századdal kimerülnek, a
keresztény írók műveiben már kiviláglik egy változóban levő szemlélet, amely minden
hiábavaló külsőséget ostoroz, és amely a későbbi korokban nyilvánvalóan egyre
dominánsabbá vált, ugyanakkor minden bizonnyal nem ölte ki az emberekből a szép
külső igényét. A késő császárság szépségápolási szokásaira csak következtetni lehet.
Nehéz elképzelni, hogy egy katonacsászár illatszerek sokaságától illatozva, bodorított
fürtökkel jelenjen meg. Azt tudjuk, hogy a szakállviselet Hadrianus császár után
mindvégig divatban maradt, e korszakban pedig ”kapóra jött”, mint az önnön igényeit
háttérbe szorító, országáért felelős katona-császár jelképe. Ugyanakkor a Diocletianus-kor
során bevezetett keleti szertartásrendhez hasonló udvari szokásokban feltehetően szerepet
kaphattak a drága, elegáns illatszerek. A császárnéknak és a magas társadalmi rétegekből
származóknak pedig mindig is tartaniuk kellett magukat bizonyos elvárásokhoz.
A forrásanyag másik hiányossága, hogy szinte kizárólag Róma városára vagy
Italiára vonatkozik. Martialis a római illatszerkereskedőkről és az Itáliában használatos,
keresett és az oda importált illatszerekről értekezik. Id. Plinius csak az unguentumok
szállításának kiindulópontját adja meg, de a végpontját sosem. Nem tudjuk, hogy a
kereskedelemnek milyen állomásai voltak, mely provinciából mely provinciába
szállították őket és milyen városok között. Vajon Capua és Róma lehetett a kereskedelem
központja? Vajon az egyes provinciákban mely városok voltak az illatszerek
kereskedelmének kiindulópontjai?
A források korlátozottsága kiviláglik, akkor is, ha az Ovidiusnál olyan hosszan
ecsetelt ápolt, igényes, divatos külsőre vonatkozó elvárásokra gondolunk. Ezek
nyilvánvalóan a városi környezetben élő, magasabb társadalmi osztályok tagjaira
vonatkoztak, így nem reprezentálják a birodalom teljes társadalmát. A rendszeres
szőrtelenítés és a makulátlan orca nyilvánvalóan nem volt elvárható egy kétkezi
munkából élő vagy rabszolga státusú személytől, nem csak anyagi erőforrásainak
korlátozottsága miatt, hanem annak indokolatlansága okán is. Ugyanígy nem tudunk a
provinciákban élő esetleg más kulturális identitású személyek körében dívó szokásokról
és elvárásokról.
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II. KUTATÁSTÖRTÉNET
A római kori szépség- és testápolás témában eddig megjelent, nem túl nagyszámú
monográfia, publikáció és anyagközlés között kétféle megközelítéssel találkozunk. Az
egyik döntően az írott források alapján taglalja a korabeli szépség és testápolással
kapcsolatos szokásokat, részletezi az arc, haj és testápolás menetét, az illatszerek
előállítását, hozzávalóit, alapanyagait, ezek felhasználásának mikéntjét stb. A
szakirodalom másik csoportja, mindezek mellett, a kapcsolódó régészeti emlékanyagot is
számba veszi, általában egy kisebb terület vonatkozásában.
Az első csoportba sorolható korai, de máig minden magyar nyelven születő
publikáció gondolatiságának irányát kijelölő, munka Szabó M. A római szépségápolás c.
doktori disszertációja,238 amely a felsoroltakon túl részletesen kitér a kortárs auktorok
különböző szellemi irányzatok, világnézetek által befolyásolt, római testápolási
szokásokról alkotott ítéletére. Időben Szabó Magdáét megelőző, hasonló jellegű, de
kevésbé filológiai indíttatású munka M. O. Wilner a The Classical Journalban megjelent
írása, amelyben új aspektus a római testkép és szépségideál meghatározása.239 Inkább
ismeretterjesztő jellegű E. Pasztory Salben, sminken und Parfüme in Altertum c. könyve,
amelyben a szerző csak érintőlegesen foglalkozik a római korral. 240 Hasonló céllal
született T. Bíró M. írása az Ókor folyóirat 2003. 4. számában,241 vagy P. Virgili
Acconciature e maquillage c. munkája.242 Megemlítendő itt K. Olson 2009-es tanulmánya
is.243 Szintén ismeretterjesztő, de kiváló részletességgel dolgoz fel írott és régészeti epigráfiai, képi és tárgyi forrásokat - C. Giordano és A. Casale több kiadást megért
munkája, amely átvezet a szakirodalom másik csoportjába, ugyanis ők, habár főképp
illusztráció gyanánt, de számba veszik a tárgyi emlékanyagot is a Vezúv környéki
városok emlékanyagából válogatva. Ezzel sajnos kevéssé tudják orvosolni a kutatás egyik
nagy hiányosságát, épp a nagyszámú, egyedi és nem sepulkláris környezetből származó,
vonatkozó tárgyanyagot produkáló Vezuv környéki települések leletanyagának nagyfokú
publikálatlanságát. Ezen anyagon, kiegészülve az itáliai emlékanyaggal, több főként
szintén ismeretterjesztő célú írás született olasz kutatók tollából,244 de továbbra is
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alapvető fontosságú lenne a leletanyag szisztematikus közlése. Legutóbb Facsády A.
foglalta össze alapos részletességgel, a római kori test- és szépségápolási szokásokról
alkotott, az írott és képi forrásanyagból kibontakozó képet, mindezt kiegészítve a
pannoniai ruha- és hajviselet, és ékszerek bemutatásával, kitérve az Aquincumban talált
vonatkozó tárgyi emlékanyagra is.245 Alapvető fontosságú E. Riha az augsti régészeti
emlékanyagot szisztematikusan feldolgozó Forschungen in Augst sorozatban megjelent,
az ásatások során előkerült orvosi és kozmetikai eszközöket közzétevő monográfiája.246
E. Riha munkája, S. Krunić 2000-es doktori disszertációjával247 valamint H. Eckardt és
N. Crummy monográfiájával kiegészülve azon kevés munkák egyike, amely tudományos
igényű, amelyben a tárgyi emlékanyag nem az írott forrásokból kinyerhető információk
illusztrálását szolgálja, és amelyek feldolgozása releváns régészeti módszerekkel történt.
E. Riha munkája különösen fontos hivatkozási alap, mert azóta sem született olyan
anyagközlés, amelyben a tárgyak részletes stratigráfiai alapú keltezése megtörtént volna.
S. Krunić disszertációjának jelentősége különösen abban áll, hogy - mint látni fogjuk Pannonia provincia valamint gyűjtőterülete, Moesia tartomány leletanyaga sok tárgytípus
vonatkozásában stilisztikailag közös territoriális egységet alkot. N. Crummy és H.
Eckardt munkája különösen közel áll a dolgozat tematikájához, mert kizárólag a szépségés testápolás során alkalmazott tárgyakkal foglalkozik. Bár újszerű és nem általános
nézőpontokból (pl. a nemi, szociális és társadalmi identitás és a tárgyak szóródásának
összefüggése) vizsgálja a tárgyakat, amelyek iránymutatóak a jövőbeli kutatás számára,
egy dunai provincia anyagának vizsgálata szempontjából kevéssé használható
analógiákkal szolgál, hiszen épp azokkal a tárgytípusokkal foglalkozik részletesen,
amelyek Britannián kívül nem olyan nagy számban, más formában, vagy egyáltalán nem
fordulnak elő. Meg kell említenünk, mert egy a kutatásban kevéssé reprezentált terület
anyagát prezentálja, L. D. Suciu néhány oldalas anyagközlését daciai kozmetikai
eszközökről.248
Nagyobb összefoglaló munkák ezeken kívül a közös orvosi és sebészeti
eszközleletanyagon születtek. Ezek ugyan csak bizonyos tárgyak vonatkozásában
használhatók fel, de a nagy példányszámok felvonultatása okán jól használható
analógiákkal szolgálnak. Ilyen többek között E. Künzl a szepulkláris leletkörnyezetből
származó orvosi eszközlelet együtteseket összegyűjtő monográfiája, amelyekben
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igyekszik kiszűrni az általános testápolás során alkalmazott, nem specifikus
leletegyütteseket.249 Künzl munkásságának több további darabja felsorolható itt, amelyek
vagy anyagközlések,250 vagy a tárgyak tipokronológiájával, formájuk-funkciójuk
összefüggéseivel, nevezéktanával részletesen foglalkozó monografikus munkák,251 egy
esetben azok készítési metódusát taglalja.252 Alapvető fontosságú L. J. Bliquez a pompeii
orvosi eszközöket monografikusan feldolgozó munkája,253 de kiemelkedő jelentőségű a
kanál- és spatulaszondák valamint fülkanalak korabeli görög és latin elnevezését kereső
és néhány a kutatásban toposzként fennmaradt terminus újraértékelését elvégző 2003-as
tanulmánya is.254 Itt kell megemlítenünk J. S. Milne 1907-es munkáját, amely először
gyűjti össze a római kori orvosi és sebészti eszközöket, és amely sokáig meghatározta a
kutatás irányát és megalapozta a máig - gyakran kritika nélkül, automatikusan alkalmazott
- nevezéktanát.255 Az orvosi és a testápolás során alkalmazott eszközök formai
repertoárjának vizsgálata, az egyes funkciók definiálása és ezek formai alapú elkülönítése
szempontjából hasznosak az orvosi eszközleletanyag közlések; pl. R. Jackson,256 E.
Hauff,257 K. Gostenčnik,258 S. Bonomi,259 Z. Griegl260 stb. munkái. E. Hauff tanulmánya
kiemelkedő jelentőségű, mert carnuntumi anyaggyűjtése Pannoniában az egyetlen ilyen
jellegű munka. Z. Giegl anyaggyűjtése is érinti Pannonia területét. Korbuly Gy.
Aquincum orvosi eszközleteteit először közreadó261 vagy Zsidi P. 2006-os néhány oldalas
összefoglalása az aquincumi orvosneveket tartalmazó feliratos emlékanyagról, valamint a
lehetséges orvossírok és eszközleletek felsorolásszerű bemutatása különösebben nem
hasznosítható a szépség- és testápolás emlékanyagának vizsgálatában.262
A szépség és testápolás tárgykörében alkalmazott tárgytípusok irodalma nem túl
nagy.
A római tükrök kutatásának meghatározó alakja, G. Lloyd Morgan teljes
munkásságára hivatkozhatunk itt. Az észak-nyugati provinciák anyagán megalkotott
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tipológiája máig releváns, bár nem tudja lefedni a teljes provinciális anyagot.263 A balkáni
provinciák tüköranyagának elnagyolt bemutatása M. Triester konferencia előadásának
írott változata.264 K. Roth-Rubi a római kézitükrökön tett, különösen a kronológiai,
megfigyelései fontos hivatkozási alapot jelentenek. E. Riha,265 K. Istenič266 vagy S.
Krunić267 munkái egy-egy település, Augusta Raurica és Poetovio vagy nagyobb
gyűjtőkör; Moesia anyagát teszik közzé. A dolgozat gyűjtőterületén eddig két nagyobb
volumenű anyagközlés jelent meg; egy Kelbert K.,268 egy a szerző tollából.269 Előbbi
különösen jelentős, mert a feldolgozott 76 tükörből 10 darabon anyagvizsgálatot is
végeztek. Hasonló módszerekkel végzett anyagvizsgálati eredményekről számolnak be N.
Meeks,270 R. D. McDonell, H.D.M. Meijers és H. Kars,271 G. Lloyd Morgan,272 W. B.
Stern273 vagy J. C. Raub.274 Ezen tanulmányok a tükörkészítés metódusának
rekonstruálása és a tüköranyagok leírásában és definiálásában gyakran előforduló
félreértések (fehérfém, ezüstözött bronz, ezüsttel bevont bronz) eloszlatása végett
kiemelkedő jelentőségűek.
A római kori fésűk korai horizontjának fontos szakirodalma az észak-nyugati
provinciák vonatkozásában - különös tekintettel a vindolandai leletegyüttesre - P. Pugsley
fából faragott eszközöket feldolgozó munkájának megfelelő fejezete.275 A pannoniai
korai, egyrészes, fa illetve csontfésűk egyetlen feldolgozása T. Bíró M. 2000-es
tanulmánya.276 A fésűk kései, többrészes, nagyobb formai repertoárral rendelkező
csoportjának tipológiáját ugyanő alapozta meg a Magyar Nemzeti Múzeum anyagán. 277 A
barbár hatású, 4. század végi fésűk feldolgozásakor fontos kiindulópont S. Thomas
gyűjtése és a Római Birodalom határai mentén élő császárkori barbár népek által használt
fésűinek anyagán alkotott tipológiája, de ez a kései provinciális leletanyag leletanyag
vizsgálatára nem túl nagy eredménnyel használható, mert karakterisztikusan különböző
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fésűtípusokat von össze és nem tesz különbséget a provinciális és a barbaricumi anyag
között.278 Egy speciális típus; a lóprotomés fésűk kiváló összefoglalása Bartha S. a fiatal
népvándorláskoros kutatók XIX. konferenciakötetében megjelent írása.279 Ugyanezzel a
tárgycsoporttal foglakozik, de főként a lómotívum szimbolikus értelmezése és ebből
következően a fésű lehetséges szimbolikus, rangjelző és apotropaikus szerepének
aspektusából S. Petković,280 amely a jellegzetes, egysoros, ívelt fogójú fésűtípusok
feldolgozásakor is jelentőséget kap.281 Nagyobb mennyiségű fésűt közöl a felső-Moesia
csontanyagát bemutató tanulmányában, amely anyagközlés jelentősége a pannoniai
csontfésű anyag vizsgálata szempontjából, az azzal közös regionális sajátosságok
jelenlétében van.282 Pintye G. 2009-es tanulmánya alapján a szarmata Alföld és a
provinciális fésűanyag összehasonlítható.283 Az összetett csontfésűk készítési metódusa
ma már jól tudható. P. Galloway és M. Newcomber kísérleti régészeti módszerekkel, mai,
de kézi eszközökkel készítettek el egy kétsoros agancsfésűt és tapasztalataikat
tanulmányban rögzítették.284 A megmunkálás egyes fázisait rekonstruálta Szabó A. és
Vadai A. egy salgótarjáni fésűanyagon.285 Hervai J. csontfésűk restaurálása során tett
megfigyeléseit, többek között a fésűk összeállítása és az azokra felvitt díszítés
elkészítésének sorrendjére vonatkozóan, jegyezte le 1984-es tanulmányában.286
Hasonlóan fontos megfigyeléseket tesz Vecsey Á. is.287
A római kori borotvák stilisztikai alapú tipológiája J. Garbsch,288 M. E. Mariën289
és G. C. Boon290 osztályozásán alapszik. A három tipológia nem fedi egymást teljes
mértékben. J. Garbsch a nyél és a pengeformák alapján 3 féle alaptípust különít el
(A,B,C), M. E. Mariën munkáiban a Garbsch által elkülönített A ill. C típus nem
jelentkezik, G. C. Boon nem tartja borotvának Garbsch tipológiájában A-val jelölt,
jellegzetes formájú, összecsukható késeket, viszont további típusokat különít el. E. Riha
1986-os anyagközlésének vonatkozó fejezetében J. Garbsch tipológiáját követi.291
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Az itt fogtisztító/fogpiszkálókén interpretált eszközök definiálása és funkciójuk
meghatározása szempontjából a legmeggyőzőbb M. Martin munkája, aki az evéshez vagy
általános tisztálkodáshoz használt hordozható készletekben való gyakori előfordulásuk
alapján fogpiszkálóként azonosítja a jellegzetes, levél formájú fejben végződő, gyakran
kettős (fogpiszkáló-fülkanál) funkciójú eszközöket.292
A római kori strigiliseknek nincs összefoglaló jellegű szakirodalma, bevett
tipokronológiája és nevezéktana. A nagyobb anyagközlések illetve monografikus munkák
többsége csak érintőlegesen foglalkozik a római kori emlékanyaggal, annak is főként a
korai (késő köztársaság-kor-1. század) időszakával. E. Kotera-Freyer nagyvolumenű
munkája fontos hivatkozási alap a strigilisek egyes részeinek nevezéktanára, előkerülési
körülményeik vizsgálatára, görög és római forrásokban való felbukkanásukra és ezekben
megnevezésük alakulására vonatkozóan, de behatóan és részletesen az Itáliában előkerült
és a köztársaságkorra datált leletekkel foglakozik, továbbá táblázatban közreadja a
Pompeii-ben előkerült példányokat. A császárkori emlékanyagon két alapvető típust
különít el, illetőleg megemlít egy 3. századi „pannoniai csoportot”.293 J. Tabolli a római
Museo delle Antichità Etrusche ed Italiche Gorga gyűjteményének strigiliseit prezentáló
tanulmánya esetében alkalmazott részletes osztályozása a provinciák emlékanyagára
szintén csak érintőlegesen alkalmazható, hiszen a gyűjtemény az i. e. 5. századtól az i. sz.
1. századig terjedő korszakból tartalmaz tárgyakat és csupán egy olyan típust tartalmaz,
amely a tartományunkban is megtalálható.294 M. Bolla és A. Buonopane szintén
meglehetősen korai és kevés formát tartalmazó gyűjteményt dolgoz fel a Veronai
Régészeti Múzeumból.295 Hasznosabb E. Riha publikációja az augsti jól dokumentált
feltárásokból származó strigilisanyagból.296 A. Giovannini és P. Maggi aquileiai bélyeges
strigiliseket közölnek részletes tanulmányukban. A

strigilisbélyegzők epigráfia

megközelítésű összefoglalása A. Buonopane munkája.297 A nagy darabszámú császárkori,
provinciális anyagközlések szükségessége L. F. Vagalinski konferenciaelőadásának
írásbeli változatát298 vagy S. Krunić doktori disszertációját olvasva299 válik igazán
nyilvánvalóvá, amelyek nem csak kiváló analógiákkal szolgálnak a pannoniai
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leletanyaghoz, hanem kirajzolnak olyan - Pannoniára is kiterjedő - territoriális
sajátosságokat, amelyek a főként Itáliára koncentráló anyagközlések alapján nem
lennének nyomon követhetők. A dolgozat gyűjtőterületén először Radnóti A. közölt
strigiliseket az intercisai anyagban,300 B. Bónis É. eredményesen különítette el az E.
Kotera-Feyer által „pannoniai típusnak” nevezett strigilisfajtát a tartomány anyagán,301
amely csoport azóta több darabbal bővült, és amelyről kiderült, hogy inkább „balkáni
típusnak” nevezendő, mert több analógiáját találjuk Moesia területén is. Mráv Zs. a
pannoniai bennszülött elit temetkezéseiben található fürdőkészletekben található
összecsukható vasszékeket összegyűjtő és azok valódi funkcióját meggyőzően
interpretáló tanulmányában igen hasznos megfigyeléseket tesz az előbbiekhez tartozó
strigiliskészletek

vonatkozásában

is.

Ebben

a

leletkörnyezetben

a

strigilis

státusszimbólum és reprezentációs eszköz.302
A különböző kanalak, spatulák és ezek kanonikus formaváltozatai; kanál- és
spatulaszondák, fülkanalak nagyszámban jelentkeznek orvosi eszköz anyagközlésekben,
ugyanakkor részletes feldolgozásuk egyedül E. Riha 1986-os munkájának megfelelő
fejezete, az augsti, datáló értékű kísérőleletekkel stratigráfiai alapon keltezett darabokon
alkalmazott tipológiája az egyetlen specifikus tipológia kanál- és spatulaszondákon,
valamint fülkanalakon.303 Jól hasznosítható L. J. Bliquez anyagközlése Pompeii
orvosi/sebészeti emlékanyagából.304 Mint fent említettük, a különböző szondatípusok és
fülkanalak

korabeli

latin

és

görög

megnevezésével

kapcsolatban,

tematikus

tanulmányában, ugyanő, meggyőzően érvel az egyes régészeti emlékanyagban jelentkező
formákkal specifikusan nem azonosítható gyűjtőnevek korabeli használata mellett.305
A jellegzetes formájú kőpaletták egyetlen szisztematikus feldolgozása szintén E.
Riha augsti anyagközlésében található.306 A paletták osztályozását az alapanyaguk alapján
végzi el. Ehhez segítséget jelent M. Joos és W. B. Stern anyagvizsgálata,307 hasonló
vizsgálat eredményeit közli K. Gostenčnik 2009-es tanulmányában.308
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Nagyobb darabszámú csipesz feldolgozása Riha augsti anyagközlésében309
valamint N. Crummy és H. Eckardt monográfiájában található.310 Analógiák kereséséhez
és a különböző funkciók elkülönítéséhez szintén hasznos L. J. Bliquez pompeii-i
anyagközlése.311
Az általa orvosi doboznak nevezett sok rekeszes tárolódobozok és a palettát
tartalmazó sminkdobozok egyetlen, a különböző formákra, funkciókra, alapanyagokra
egyaránt kitérő összefoglaló jellegű szakirodalma H. Sobel munkája.312 Utóbbiakra
vonatkozóan a pannoniai emlékanyagot

Tóth

E. gyűjtötte össze. Háromféle

sminkdobozfajtát különít el a tárgyak összetettsége alapján, részletesen elemzi a dobozok
tárolórekeszének applikált relieflapjain található egységes motívumkincsű figurális
ábrázolásokat,

amelyek

segítségével

kimutatja ezek

germániai kapcsolatait, a

sminkesdobozok idekerülését pedig savariai katonák pályafutásához köti.313 Szabó K. a
különböző pannoniai balsamariumként interpretálható bronzedényeket összegyűjtő
tanulmányában a 12-15-ös típusok alatt tárgyalja a sminkesdobozokat és az orvosságos
dobozkákat, az általa közölt négy darabot négy különböző típusként. Munkája a formák
általános bemutatásán és a funkciók felszínes megemlítésén túl, sokban nem járul hozzá a
tárgytípusok kutatásához.314
Az orvosi együttesekben megtalálható, de köznapi funkcióval is bíró hengertokok
pontos funkciójának meghatározásában alkalmazott speciális módszer esettanulmánya S.
Krunić 2005-ös írása. A belgrádi Nemzeti Múzeumban őrzött hengertokon a tárgytípuson
ritkaságszámba menően, díszítés gyanánt figurális ábrázolás van. Ennek ikonográfiai
elemzésével meghatározható a tok pontos funkciója, úgy, mint orvosi vagy kozmetikai
tárolóeszköz.315
A csont vagy fatégelyek - pyxisek - formai alapú tipológiáját J. Cl. Béal-M.
Feugére alkotta meg a dél-galliai anyagon.316 Nagyobb anyagmennyiséget Pannoniában
T. Bíró M. közöl a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből.317
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III. A SZÉPSÉG- ÉS TESTÁPOLÁS RÉGÉSZETI EMLÉKANYAGA
Az írott forrásokból kibontakozó gazdag és részletes információkat részben
alátámasztja, részben kiegészíti a régészeti emlékanyag.
III.1. A képi forrásanyag
A témakör hasznos forrásai a képi ábrázolások, amelyek közül többnyire - sír és
votív - reliefeket, falfestményeket, mozaikokat, múmiaportrékat, kis- ritkábban
nagyplasztikákat használhatunk fel.
A szépítkezés, testápolás során használt eszközök repertoárjáról közvetlenül
tájékoztatnak reliefes sírkövek és votív reliefek, amelyek e tárgyak sorát vonultathatják
fel, mint női attribútumokat. Szerepelnek rajtuk kézitükrök, kétsoros fésűk, strigilisek,
fülkanalak/hajtűk, balsamariumok, dörzstálak dörzskővel és szivaccsal, dobozkák
tégelyekkel vagy festékkorongokkal, henger alakú tartók illetve egy a mai púderes
szettekhez hasonló készletek, papucsok (?).318 Hasonló elsőrangú forrásunk egy ornatrix
(Cyparenia) sírköve, amelyen foglakozását egyértelműsítendő kétsoros fésű és jellegzetes
alakú, hajtűt/spatulát ábrázoltak.319
Az ábrázolások másik - nagyobb - csoportja, legyen szó reliefekről,
falfestményekről vagy mozaikokról, azoké, amelyeken életképeket látunk, vagyis a
tárgyakat használat közben látjuk rajtuk. Ezek zömmel fésülködő, szépítkező lányokat,
asszonyokat jelenítenek meg jellegzetes környezetben, jellegzetes eszközökkel. Ilyen,
gyakran hivatkozott képi forrásunk, például a neumageni relief, amelyen egy szolgáló
széken ülő dominája elé kerek tükröt tart320 vagy a Villa dei Misteri „beavatás”
falfestményének részlete.
Egyes eszközök esetében speciális képtípusok használhatók; a strigilisek képi
megjelenítése főleg palaestrában birkózókat, vagy fürdőbe siető alakokat, vagy
instrumentum balneit ábrázoló mozaikokon vagy reliefeken várható,321 de jelentkezhetnek
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kisplasztikákon is, használat közben ábrázolva, utóbbi esetben nőkkel együtt is.322 Előbbi
pannoniai példája az aquincumi polgárváros fürdőjének birkózó mozaikja.323
Büsztök, portrészobrok, kisplasztikák vizsgálhatók egyes eszközök használati
módjának megfigyelése szempontjából. Ismerünk olyan körplasztikákat, amelyek az
ábrázolt alakot strigilis,324 hajvágó olló,325 tükör,326 mellszalag327 használata vagy viselete
közben jelenítik meg. Speciális forrásaink az előző fejezetben részletesen tárgyalt
pompeii és Róma városi falfestmények, amelyek a kozmetikumok készítési metódusának
és használatuk módjának rekonstruálásához jelentenek nélkülözhetetlen forrásanyagot,
úgy, hogy egy unguentumkészítő műhely, egyszerűsítő és kicsinyített, de nyilvánvalóan
az azonosíthatóság szándékával készített ábrázolását adják vagy a kozmetikumok
használatának közvetlen módját jelenítik meg.
Kifestett arcokat, jellegzetes hajszíneket és hajviseleteket láthatunk falfestmények
portréábrázolásain,

illetőleg

a

képi

ábrázolások

egy

speciális

csoportján

a

múmiaportrékon. Ez utóbbiakkal kapcsolatban azonban megjegyzendő, hogy egy
jellegzetes külső vonásokkal rendelkező etnikum tagjainak arcmásait szemlélhetjük
rajtuk, így az ezekről levonható következtetések nem tekinthetők általánosan
érvényesnek.
Egy-egy képi forrás vizsgálata komplexitásának példájaként hozható a piazza
armerinai római villa híres mozaikképe, amely a mai „bikinikhez” hasonló öltözékben
mutat be sportoló nőalakokat. Mindegyikük karcsú, izmos és kismellű, a hajuk pedig
szőke vagy vörös. Ez egyrészt a fentebb bemutatott korabeli szépségideál valóságát és
annak időtállóságát támasztja alá (a villa a 3-4. század időszakát reprezentálja, míg az
írott források zömmel az i. e. 1.- i. sz. 1. századból származnak) - nyilvánvalóan
másképpen festenének az alakok, ha a kép gótika vagy rubensi barokk korszakában
készült volna - másrészt megállapítható, hogy bár a mozaik Szicíliában készült, a rajta
szereplő nőlakok mindegyikének haja világos árnyalatú. Ezen információ birtokában
máris feleletet kaptunk egy az írott források időbeli és térbeli korlátozottsága okozta
kérdésre; ezek szerint a szőke és vörös hajszín divatja még a késő császárkorban és Dél-
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Itáliába is élt. Mindezeken túl a kép tükrözi a rómaiak a meztelen test valójához való
egészséges, a későbbi korok prüdériájától mentes hozzáállását.
III.2 A szépség- és testápolás eszközkészlete a tárgyi emlékanyagban
A szépségápolás tárgyi emlékanyagának körébe jól elkülöníthető, jellegzetes
tárgytípusok sorolhatók, amelyek a római befolyási övezet teljes területén megfoghatók a
késő köztársaság korától kezdve. Az időbeli határ azt jelzi, hogy ettől az időszaktól
kezdve válnak ezek a tárgyak végleges formájukban kiforrottá és uniformizálttá,
terjednek el tömegtermékként a birodalom teljes területén, és mint ilyenek válnak
számunkra könnyen felismerhetővé, valamint a római jelenlét és/vagy a romanizáció
egyebek mellett fontos bizonyítékaivá. Természetesen kivételt jelentenek a strigilisek,
tükrök és borotvák, amelyek használatának nagy hagyományai vannak a rómaiak előtt
létező és az általuk elfoglalt területek kultúráiban.
Fontos meghatároznunk mit is értünk a szépségápolás eszközkészlete alatt.
Bizonyos tárgyak esetében egyértelmű, hogy test- és szépségápolás során kaptak szerepet
- tükör, fésű, borotva, strigilis, fogpiszkáló - amelyet képi források is alátámasztanak, ám
a dolgozatban is feldolgozott tárgyak egy részének idetartozása visszakövetkeztetésen
alapszik. Tudjuk, hogy a szépségápolás, az orvoslás és a festés illetve egyes egyelőre
megfoghatatlan köznapi tevékenységek eszközkészlete több tárgytípusra nézve közös.
Ezek közül kell kiválasztanunk azokat, amelyek használhatóak voltak a testápolás és
kozmetika körében is, vagy kizárólag abban. Utóbbi a legritkább esetben bizonyítható,
ezáltal fontos megjegyeznünk, hogy az alább felsorolt valamint a katalógusba vett tárgyak
egy részének nem ez volt az egyetlen és kizárólagos alkalmazási területe. (Ezekről
konkrétan az egyes tárgyak bemutatásánál lesz szó.) Ennek folyamatában alapvető a
kísérőleletek és a leletkörnyezet vizsgálata. A kísérőleletek tanulmányozására lehetőség
leginkább a zárt leletegyüttesekben van. Ezek általában sírmelléklet együttesek, vagy a
Vezúv környéki településeken in situ megmaradt leletcsoportok, esetleg depok vagy
szándékoltan egyben tartott és megmaradt leletegyüttesek. Utóbbi három esetében a nem
csak a tárgytípusok összessége, de a leletkörnyezet is determináló tényező. Itt említendők
meg azok a zömmel reliefes ábrázolások is, amelyek teljes tárgyegyütteseket jelenítenek
meg, ezzel egyértelműsítve a bennük szereplő egyes eszközök használatának területét.
Amennyiben ezekben az együttesekben a kérdéses funkciójú eszközök mellett
egyértelműen orvosi - orvosi bélyegző, szike, sebkampó, terpesz stb. - eszközök
fordulnak elő, akkor az azonos készletben levő tárgyak mindegyike orvosi eszköz,
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függetlenül attól, hogy máshonnan önmagukban vagy esetleg más jellegű környezetben
fordultak elő. Amennyiben nincsenek ilyen jellegű tárgyak, akkor az együttes és a benne
található tárgyak funkciója köznapibb, ha viszont kozmetikai eszközök - tükör, borotva,
fésű - társaságában kerülnek elő akkor nagy eséllyel a mundus muliebris tárgykörébe
vonhatjuk a leletcsoportot. Fontos megjegyeznünk, hogy az így tett megállapítások
mindig esetlegesek és a leletek összességére vonatkozik, ugyanis, amennyiben egy
tárgyról megállapítást nyer, hogy kozmetikai vagy éppen orvosi eszköz, az nem zárja ki,
hogy más leletkörnyezetben, más kísérőleletekkel más funkcióval bírjon. A kísérőleletek
és a leletkörnyezet vizsgálatának speciális esete az epigráfiai forrásanyag. Ritka esetben
ezt maga a leletegyüttes tartalmazza; gondolhatunk itt az orvosi - kollyrium

-

bélyegzőkre, amelyek feliratai egyértelműsítik az eszközegyüttes orvosi, gyakran annak
egy specializált ágát is. Ismerünk orvosokat vagy éppen ornatrix nevét és foglalkozását
megjelölő és örökül hagyó sírköveket, de az ezekhez tartozó temetkezéseket nem
ismerjük. A szépség- és testápolás funkciót egyértelműsítő leletkörnyezet kevéssé jól
megfogható. Inkább arról tudunk beszélni mit nem, minthogy mit bizonyít egy
determinálható, specifikus lelőkörnyezet. Ha testápolás és orvoslás körében egyaránt
használható tárgyak egyszerű domesztikus környezetből származnak, nem tarthatjuk őket
specifikus orvosi eszköznek, következésképpen a környezetet sem annak, kivéve, ha az
együttes specifikus eszközöket tartalmaz. Determináló tényező lehet a valetudinarium, de
a fürdő már nem. Ugyanis itt kisebb orvosi beavatkozásokat is elvégezhettek, különösen,
hogy nem tudjuk elkülöníteni a „polgári” orvoslás helyeit, mert azok semmilyen
specifikus építészeti jelleggel nem bírtak, meghatározásuk a helyszíneken talált orvosi
eszközök alapján történik.328 Egyértelműsítő tényező lehet a sírokban talált együttesek
vonatkozásában az elhunyt neme. Ha egy sírban egyértelműen nőre utaló mellékletek
kerülnek azonosításra és ezek mellett tartalmaz néhány aggályos funkciójú kozmetikaiorvosi eszközt, akkor nagy valószínűséggel ez utóbbiak a kozmetika-szépségápolás
körébe tartoznak - habár ismerünk nőorvosokat is a római korból, de elenyésző számban.
Sok

orvosi

és

kozmetikai

eszköz

pontos

funkcióleírással

szerepel

a

publikációkban, (egyet pedig hagyományosan, egyben az alkalmazási területét is jelző
névvel - fülkanál - használunk), sőt megfelelő latin terminus technicusokkal is
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Erről Bliquez 1994, 78-93. vagy Jackson, R., Roman doctors and their instruments: recent research into
ancient practice. JRA 3 (1990) 11, 5-27. vagy Jackson, R. P. J., Roman Medicine: the Practitioners and their
Practices. In: ANRW Band III. 37.1, 79-101.

49

azonosították őket.329 Utóbbiak főleg az ókori orvosi szakirodalomra valamint Martialis
munkáira alapozódnak. Ugyanakkor, minthogy e források nem tartalmaznak részletes
leírásokat vagy ábrázolásokat az említett tárgyakról, a latin elnevezések mögött értett
tárgyakkal való azonosításuk csak sejtés, amely a tárgyakról kiderülő, azok külső jegyeire
vonatkozó információk létező tárgyak jellegzetességeivel való összevetésén alapszik.
Mindezek miatt az így „azonosított” tárgyak funkciójának egy része találgatás.
A dolgozatban számbavett tárgyak egy része a fentiek alapján multifunkciós
eszköz, de régészeti, írott vagy képi források alapján sejthető, hogy a szépségápolás,
testápolás gyakorlata során is alkalmazták.330 Az egyértelműség kedvéért, ahol kell,
használom a bevett elnevezéseket, de nem kívánom tovább vinni azt az egyszerűsítő
tendenciát, amely a fenti problémákat figyelmen kívül hagyja.
A szépségápolás emlékanyagának körébe az alábbi tárgytípusok tartoznak: tükrök,
fésűk, borotvák, strigilisek, fogpiszkálók, körömtisztítók, -reszelők, kozmetikai
zsebkészletek, csipeszek, paletták, kanálkák (kanálszondák, fülkanalak, kanálkák és
applikátorok), spatulák (spatulaszondák, spatulák), tárolódobozok („orvosi dobozkák”,
hengertokok, „sminkesdobozok”), speciális funkciójú edények. A régészeti leletanyagban
egyelőre nem tudjuk megfogni a calamistert (hajsütővasat).
Mindezek mellett foglalkoznunk kell azokkal a szervesanyag maradványokkal,
amelyek a szépségápolási rítusok közvetlen bizonyítékai, illetőleg egyértelműsítik egy
tárgy e körbe tartozását.
A szépségápolás során használt tárgyak azonosításán kívül további problémát
jelent a tárgyak keltezése. Legtöbbjük - néhány kivételtől eltekintve - önmagában nem
keltezhető, mert formájuk, stílusjegyeik nem reprezentálnak semmilyen jellegzetes
időszakot. Ezek a tárgyak egyszerű használati tárgyak, amelyek változatlan formában
jelentkeznek a birodalom egész területén az 1.-től a 4. századig. Körülbelüli datálásukhoz
a leletkörülmények ismerete, az ezekkel együtt előkerült keltező értékű tárgyak
feldolgozása valamint, a stratigráfiai alapú keltezés elengedhetetlenül fontos. Sajnálatos
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Ezekről részletesen az egyes tárgyak bemutatásánál.
A dolgozatba nem kerültek bele a hajtűk és a különböző üvegcsék, illetőleg a különböző alapanyagból
készült balsamariumként definiálható edénytípusok, amelyek feldolgozása aránytalanul eltolta volna a
dolgozat hangsúlyát ezek irányába, másfelől előbbieknek inkább díszítő funkciója volt, utóbbiak pontos
funkciójának meghatározása nehéz.
330
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módon azonban éppen ezekről igen ritkán rendelkezünk információkkal Pannonia
Magyarország területére eső részén előkerült tárgyakkal kapcsolatban.
A kapcsolódó régészeti forrásanyag speciális elemei a dobozokban, tégelyekben,
tartókban fennmaradt anyagmaradványok. Ezek vizsgálatával elméletben alátámasztható
illetve kiegészíthető az írott forrásokban említett anyagok használata. Ugyanakkor az
anyagvizsgálatok során kapott eredmények a legritkább esetben teszik lehetővé a ma már
csak rész összetevőikben fennmaradt egykori matériák pontos alkalmazási területének
megállapítását, esetleg ókori névvel való azonosítását. A kimutatott ásványi anyagok,
ritkább esetben szerves összetevők alapján, azok színe, állaga illetőleg újkori
használatának jellegzetes területei alapján a szemfesték, arcfesték, kozmetikum definíciók
általában visszakövetkeztetéseken alapulnak. A főként nősírokban elhelyezett tároló
alkalmatosságokban vagy orvosi dobozkákban fellelt maradványok interpretációja az
anyagvizsgálatok alapján, gyakran a leletegyüttesben elhelyezett tárgyak összességének az esetek többségében természetesen értelemszerű331 - figyelembevételével illetőleg a
közlő szándéka szerint történik.
IV. A SZÉPSÉG- ÉS TESTÁPOLÁS TÁRGYI EMLÉKANYAGA PANNONIA
MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE ESŐ RÉSZÉN
IV.1 TÜKRÖK (Kat. 1-378.)
A tükör (speculum, orbis) római kori széleskörű használata többféle forrással
alátámasztható.
Írott forrásokban leggyakrabban, mint a mundus muliebrishez vagy a
borbélyfelszereléséhez tartozó emblematikus tárgy bukkan fel, de találkozunk
tudományos érdeklődésű, azok nyersanyagát és a tükröződés metódusát taglaló
forráshellyel,332 filozófiai vagy pszichologizáló szövegkörnyezetben a tükörhasználat
személyiségfejlődésre gyakorolt hatásával foglalkozó szövegekkel,333 sorba veszik, mint
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Lásd pl. a callatisi szarkofág leletegyüttesét, amelyben 6 pár cipővel valamint tükörrel, fésűvel,
illatszeres üvegekkel, fa és csont ládikákkal eltemetett nő esetében, ahol az elhunyt neme és a mellékletek
összessége alapján logikus a tartókban talált anyagmaradványok kozmetikumok és arcfestékek
összetevőiként való interpretációja. Rădulescu, A.- Coman, E., - Stavru, C., Un sarcofago di eta romana
scoperto nella necropoli tumulare di Callatis (Mangalia ) Pontica 6 (1973) 247-265.
332
Plin. Nat. Hist. XXXIII, 130, XXXIV, 160.
333
Sokratés vagy Platón: Diog. Laert. II.33,9; és Démosthenész: Plut. Dem. 11,1,9.
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álomképet, és lehetséges „megfejtéseit”334 valamint rögzítik a jóseszközként betöltött
szerepét.335
Ábrázolásuk felbukkan mitológiai témájú vagy profán kisplasztikákon, votív- és
sírreliefeken, falfestményeken, mozaikokon. Ezek tükrözik azt a formai sokszínűséget,
amelyet a hozzávetőlegesen nagy mennyiségű tárgyi emlékanyag mutat.
A régészeti emlékanyagban tükrök jellemzően temetők mellékletanyagából
származnak. Sírmellékletként való használatuk már az ókorban regisztrált.336
A fejezetben a tárgyak általános sajátosságainak, készítési metódusának
bemutatása mellett azok formai alapon történő csoportosítását a nemzetközi és hazai
tipológiák felhasználásával végzem el, különös hangsúllyal a leletanyagban fellelhető
provinciabeli sajátosságokra, kísérletet teszek a kronológia pontosítására a tárgyak
előkerülési körülményeinek alapos vizsgálatával, továbbá összegyűjtöm a pannoniai
tükörábrázolásokat, amelyek kapcsán a tükrök római kori hiedelemvilágban betöltött és
lehetséges szimbólumszerepével is foglakozom.

IV.1.1 Tipológia:
Az első és máig legteljesebb római tükörtipológiát G. Lloyd Morgan alkotta meg
Nijmegen valamint az észak-nyugat európai provinciák és Itália anyagára hagyatkozva.337
20 típust különít el, alcsoportokat díszítésmódok és fogófajták alapján állapít meg. Ilyen
részletességű és ilyen mennyiségű anyagra vonatkoztatott tipológia azóta nem született, a
későbbi publikálók általában ezt alkalmazzák saját anyaggyűjtésük területére: M. Triester
a kelet-európai tükröket bemutatni hivatott, meglehetősen elnagyolt tanulmányában, 338 E.
Riha az augsti darabokat kategorizálva,339 K. Istenič poetoviói temetők anyagára
vonatkoztatva340 és Kelbert K. Savariában.341 Viszont bármennyire is egységes a korabeli
- különösen a provinciális - tükrök formavilága, G. Lloyd Morgan csoportjai nem
alkalmasak maradéktalanul az összes fellelhető tükörtípus osztályozására. Pannoniai
anyagot eddig csak Kelbert K. dolgozott fel, munkája egy a tartományra vonatkoztatott
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Artem. Oneirocritica V, 108, 240.
Pl. Paus. VII. 21.11-12.
336
Pl. Plinius a troasi assusban látot szarkofágról: Plin. Nat. Hist. XXXVI, 131.
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Lloyd Morgan 1981a.
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Triester 1994.
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tükörtipológia megalkotásánál fontos hivatkozási alap, de korántsem fedi le a
tartománybeli tükrök teljes formavilágát.
A római kori tükrök legalapvetőbb csoportosítása a nyersanyag milyenségén
alapszik. Eszerint megkülönböztetünk fémből készült illetve üvegtükröt, attól függően,
hogy a tükörképet a felcsiszolt fém vagy a bevont üveg adja. Utóbbi kategória
ugyanakkor meglehetősen bizonytalanul fogható meg a régészeti leletanyagban. Írott
forrásokból tudjuk, hogy az üvegtükör készítés technikáját ismerték már az ókorban, de
id. Plinius csak annyit közöl, hogy azt Sidonban találták fel,342 továbbá több helyen is
értesülünk egészalakos üvegtükrökről,343 és falitükrökről,344 ám ezeknek egyelőre nincs
nyoma a leletanyagban. Hagyományosan az ólomkeretbe foglalt üveglapok, illetve
általában utóbbiak híján az ólomkeretek, mint ólomtükrök, tükörkeretek szerepelnek a
tipológiákban. Azonban ezek tényleges tükör funkciója erősen megkérdőjelezhető, amit
az üvegek méretbeli dimenziója illetve azok gyakori teljes hiánya is alátámaszt. A
provinciális ólomkeretes üvegek - egy-két lehetséges kivételtől eltekintve, amelyek
mérete elképzelhetővé teszi, azok zsebtükörként való használatát - nem kezelhetők a
fémtükrökkel egyező funkciójú eszközként. Ebből kifolyólag jelen munkában az
ólomkeretes üveglapokat nem tárgyalom.345
A római kori tükrök csoportosítása formai alapú. Alapvető kritériumok a
tükör(lap) alakja illetőleg a fogó léte és amennyiben van, annak állása és fajtája. Az
osztályozás tovább finomítható a díszítések és azok készítésmódjának számbavételével.
Az egyes formák kínálta hagyományos funkcionális kategóriákat - kézitükör, zsebtükör,
asztali tükör, dobozban levő, falitükör stb. - nem vettem figyelembe, már csak a közöttük
levő átfedések miatt sem, ezekkel a lehetőségekkel az egyes csoportok részletes
ismertetésekor foglakozom. A klasszifikáció megalkotásakor problémát jelentett a
megfelelő magyar terminusok megtalálása, az egyértelműség kedvéért, ahol létezik, ott G.
Lloyd Morgan angol elnevezéseinek magyarítását használom.
A pannoniai tükrökön az alábbi tipológiai csoportosítás alkotható
1. Négyszögletes tükrök
2. Kerek tükrök
2.1. Kerek nyél nélküli tükörlapok
2.1.1. Díszítetlen kerek tükörlapok
342

Plin. Nat. Hist. XXXVI, 193
Sen. Nat. 1,17,8.
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Paus. VIII, 37, 7; Vitr. 9,8,2.
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2.1.2. Kerek tükörlap lekerekített, magas gömbölyű peremmel
2.1.3. Kerek tükörlap, magas, gömbölyű, díszített peremmel
2.1.4. Kerek tükörlapok a szegélytől jellegzetes távolságban
elhelyezett esztergával bevésett körvonallal, lekerekített szegéllyel,
megvastagodó peremmel
2.1.5 Kerek tükörlap lekerekített, megvastagodó szegéllyel,
jellegzetes távolságban, és a középpont körül még egy bevésett
körvonallal
2.1.6. Kerek tükörlapok geometrikus mintákkal
Kerek,

2.1.7.

vastag

tükörlapok

esztergált

koncentrikus

körbordákkal
2.2 Kerek tükörlapok függőleges állású nyéllel
2.2.1. Kerek tükörlapok esztergált koncentrikus körbordákkal
díszítve, többszörösen tagolt baluszter alakú elemekből álló nyéllel
2.2.2. Kerek lyuksorszegélyes tükörlapok, esztergált bordákkal és
többszörösen tagolt baluszter alakú elemekből álló nyéllel
2.2.2.a Kerek lyuksorszegélyes tükörlapok jellegzetes
bordakiosztással,

többszörösen

tagolt

baluszter

alakú

elemekből álló nyéllel
2.2.2.b

Kerek

bordakiosztással,

lyuksorszegélyes
többszörösen

tükörlapok

tagolt

baluszter

sűrűbb
alakú

elemekből álló nyéllel
2.2.2.c Kerek, lyuksorszegélyes tükörlapok töredékei
2.3. Kerek tükörlapok hátulsó fogóval
2.3.1. Kerek tükörlap, lekerekített, megvastagodó peremmel és
hátulsó fogóval
2.3.2. Kerek tükörlapok lekerekített peremmel, egy esztergával
bekarcolt körvonallal a peremtől jellegzetes távolságban, és hátulsó
fogóval
2.3.3 Kerek tükörlapok lekerekített szegéllyel, magas gömbölyű
peremmel,

esztergával

bevésett

többszörös

koncentrikus

kördíszítéssel és hátulsó fogóval
2.3.4. Kerek tükörlapok hátulsó fogóval, bekarcolt geometrikus
mintával
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2.4 Kétrészes összecsukható tükrök
3. Nyelek
3.1. Függőleges állású rúd alakú nyelek
3.2. Hátulsó nyelek
5. egyéb típusok
6. azonosíthatatlan töredékek
7. fa tükörkeret
Az

eddig

gyűjtött

pannoniai

anyag

a

nagyobb

nyugati

provinciák

anyaggyűjtésében levő tükrök sokszínűségéhez képest szegényes, különösen a dekoratív
fajták hiányoznak, ám nem nélkülöz sajátosságokat.
IV.1.2. A római kori fémtükrök készítéstechnikai sajátosságai

IV.1.2.1 Az alapanyag
A római kori fémtükrök – amelyek esetében a tükörkép a felpolírozott
fémfelületen képződik – túlnyomó többsége bronzból, kisebbik hányada ezüstből készült.
Bár az ezüst rendelkezik a legjobb optikai tulajdonságokkal, a tükörnek használt
alapanyag mégis általában ötvözet; az ón és a bronz változatos arányú elegye. Ugyan
Plinius

szerint

tükröket

hagyományosan

ezüstből

készítettek,

legjobbnak

a

brundisiumiakat tartották, amelyek stagnum (ezüstös ólom) és réz ötvözetéből
készültek.346 Később aztán az ezüst elsőbbségét újfent elismerték, és mint írja, korában a
tükör hátoldalának (!) aranyozása is divatba jött, mivel úgy vélték az határozottabbá teszi
a tükörképet.347
Az ónbronz, mint legelterjedtebb tüköralapanyag csak több anyagvizsgálat után
nyert bizonyosságot, ugyanis a tárgyak szemmel való tanulmányozása gyakran
félrevezető eredményt hoz. Az első anyagvizsgálatot Dr. Vissers végezte két darab magas
óntartalmú ólmozott nijmegeni tükrön 1912-ben, amelynek során ugyan kiderült, hogy a
mintában ezüst nem volt kimutatható, azonban a mennyiségi analízis még nem tette
lehetővé az ónozás jelenlétének igazolását és fokának megállapítását.348 Az újabb
metallurgiai,

makroszkópos

és

mikroszkópos,
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röntgen,

röntgenfluoreszcens,

spektográfiai, atomabszopciós stb. vizsgálatok349 már alátámasztották, hogy a római kori
tükröket jellemzően magas óntartalmú (22%), ólmozott bronzból készítették szemben az
etruszk és görög, alacsony óntartalmú példányokkal. A magas, és az alacsony óntartalmú,
de ónozott bronznak egyaránt ezüstszínű felszíne van, amennyiben újra és újra
felpolírozzák. Ez a megtévesztő tulajdonság eredményezte azt, hogy sok helyen - még G.
Lloyd Morgan alapvető munkáiban is - a tükrök alapanyagának leírásánál az „ezüstözött
bronz” kifejezést találjuk. A tényleges ezüstözés, vagyis a tükör felszínének ezüsttel való
bevonása ritka, és az ezüstözöttnek tartott darabok sokszor valójában bronztükrök. A
készítők pontosan ezt a hatást kívánták elérni; a minták alapján a rómaiak tudatosan
alkalmaztak többféle módszert a tükör felszínének ezüsthöz hasonlóvá tételére; magas
óntartalmú bronzot használtak, vagyis olyan öntött bronzot, amelynek ólomtartalma 1925% között mozog, és természetesen ezüstszíne van, különösen, ha felcsiszolják, az
ezüsthöz hasonló optikai tulajdonságokkal rendelkezik és igen ellenálló. Vagy alacsony
óntartalmú bronzzal, amelynek óntartalma kevesebb, mint 10%, dolgoztak, és ónozták
azt. Az ónozás a tükör felszínének finom, olvasztott ónréteggel való bevonását jelentette
abból a célból, hogy az tartós és ellenálló legyen valamint az ezüsthöz hasonlóvá
váljék.350 A magas óntartalmú nyersanyag kis százalékban ólmot is tartalmaz. Ennek
praktikus oka van; egyrészt így olvadáspont csökkenthető, az anyag folyékonyabb állaga
kedvezőbb öntési lehetőségeket teremt valamint lehetővé teszi, hogy vékonyabb tárgyat
öntsenek, és megkönnyíti annak további megmunkálását pl. az esztergálásnál.351
Pannoniai anyagon Kis-Varga Miklós a debreceni Atommag kutató Intézet
munkatársa végzett röngenfluoreszcens vizsgálatot. A tárgyak a szombathelyi Paragvári
út 77. szám alatt feltárt római temetőből származnak, az eredményeket Kelbert K.
publikálta.352 (A vizsgált tárgyak a kat. 36, 105, 133, 155, 161, 164, 185, 194, 205 sz.
darabok.) Az eljárás lényege, hogy a tárgyat röntgencső által kibocsátott sugarakkal
besugározzák, amelynek hatására a benne található anyagok ún. karakterisztikus, vagyis
az elemre jellemző energiájú és koncentrációjával arányos intenzitású sugárzást
bocsátanak ki.353 A 9 vizsgált fémtükör összesen 45 pontján végezték el a vizsgálatot.
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Tárgyak mindegyike magas óntartalmú bronzból készült. Az ón mennyisége mindenütt
több mint 25%-os arányú volt, de egy esetben meghaladta a 60%-ot. Egy tárgy
kivételével, a tükrök elő- és hátlapjának összetételében nem volt különbség, vagyis a
tükröző felület minőségét nem javították utólagos fémbevonattal. Mindez a fenti
eredményeket erősíti, hiszen a mintákban az ón mennyisége mindenütt meghaladta a
25%-ot, vagyis a tükrök készítéséhez magas óntartalmú bronzot használtak, amelyek
esetében a tükröző felület ellenállóbbá és ezüstösebbé tételére, az anyag természetes
tulajdonságaiból eredően, nem volt szükség. Egy darabon figyelték meg, hogy a szemmel
láthatóan különböző előlap és hátlap összetételében van különbség. A hátlap 29,5 %, az
előlap 53,3 % ólmot tartalmazott.354 A tükörnyelek vizsgálatakor a nyelek fején, a
markolaton valamint a fogó és a lap érintkezési felületén vettek fel mérési pontokat. A
nyélen mért pontok jóval magasabb ólomkoncentrációt mutattak, mint a lapon felvett
pontok esetében.355 Mindez arra utal, hogy a tükrök nyelét és lapját nem ugyanabból a
nyersanyagból készítették. A fogó lemeztámasztójának lappal érintkező felszínén mért
adatok egy esetben a nyél anyagához képest kiugróan magas ólomtartalmat mértek.
Hasonló tendencia mutatkozott a korongon látható illesztési területen végzett vizsgálatok
eredményeiben; az itt mért ólomkoncentráció három, sőt négyszerese volt a lap többi
részén kapott adatoknak. Mivel az ólomnak vagy magas ólomtartalmú ónnak, mint
forrasztóanyagnak a használata nem volt ismeretlen a római korban, 356 felmerült, hogy ez
az eredmény esetleg a tükörlap és nyél összeillesztési folyamatának következménye. 357
Ez az eredmény azonban minták csekély száma miatt nem lehet reprezentatív.
Mint Id. Plinius fentebb idézett leírásából is kiderül, korában az ezüsttükröket
tartottak a legértékesebbnek. A legreprezentatívabb, a provinciális darabokhoz képest
egyedi művészi érzékenységgel kialakított dekoratív példányok - különösen sok ilyet
ismerünk Pompeiiből - ezüstből készültek. Nem kétséges, hogy a bronzból,
tömeggyártásban készült darabokat ezek kevésbé drága utánzatainak szánták.
Megtévesztő hasonlatosságot tudtak produkálni a magas óntartalmú bronz használatával
is és az eljárást csak még gazdaságosabbá tette az ón csak a tárgy felszínén való
alkalmazása.
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IV.1.2.2. Készítési metódus
A fentiek alapján tehát a magas óntartalmú bronztükrök készítése a következő
eljárás szerint zajlott:
1. lépés: öntés
2. lépés: a forma kialakítása és a felület előzetes lecsiszolása
3. lépés: esztergálás és fúrás
4. lépés: a fogó és egyéb applikációk, amennyiben vannak, rögzítése hegesztéssel
5. lépés: polírozás
Az alacsony óntartalmú és ónozottaké pedig az alábbiak szerint:
1. lépés: öntés
2. lépés: az öntés utáni elsődleges formakialakítás és csiszolás
3. lépés: esztergálás, fúrás
4. lépés: ónozás
5. lépés: hevítés
6. lépés: fogó és egyéb applikációk, amennyiben vannak, hegesztése
7. lépés: polírozás
Az alapanyag textúrája és a metallurgiai vizsgálatok tanúsága szerint is, a tükrök
öntéssel készültek.358 Az ónbronz olvadáspontját tudatosan csökkentették, így egy
könnyen folyó és jobban alakítható alapanyagot kaptak. A tükörfelület polírozásához
finom csiszolóanyagot használhattak; például kovasav tartalmú növényi hamut.359
A felület ónozása, olvadt ónnal való bekenése vagy ónba mártása után melegítés
következett. Megfigyelések alapján az ónozott tükrök felületén három jól elkülöníthető
réteg van.360 A legfelső rétegben az ónfém van túlsúlyban, az alatta két intermetalikus
réteg húzódik; az η-jelű, Cu6Sn5 réteg mintegy 61% ónt tartalmaz, alatta egy Cu3Sn - εjelű - pedig egy 38,2%-os óntartalmú, amely tárgy „testének” anyagát képező fémmel
érintkező határfelületet jelenti. Ez a struktúra az olvadt, mintegy 232°C-os ón felvitelekor
keletkezik. Az ezután alkalmazott hevítési eljárás során az intermetalikus összetevők az
ón rovására feldúsulnak a tárgy felszínén, mennyiségük pedig mintegy indikátora az
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eljárás során elért hőfok megállapításának. Tovább melegítve ugyanis az ε intermetalikus
réteg megnövekedik az η rovására, az ón pedig eltűnik. Tehát, ahol mindkét réteg - az η
és ε - jelenléte megfigyelhető, ott egy alacsonyabb hőfokú, mintegy 250°C-on történő
ónozást végeztek. 350°C-ot elérve, az η réteg felszívódik és egy egységes δ(ε) réteg
marad a tárgy felszínén, miután az ón a tárgy testének anyagát képező bronzba diffundált.
450°C-on létrejön egy szilárd, Cu31Sn8, 32,6 %-os óntartalmú réteg (δ). 520°C fölé
melegítve majd lehűtve egy jellegzetes eutektikus mikrostuktúrájú felszíni réteg
keletkezik.361 (1. kép) Tehát az összetevők ilyen változatossága az ón emelkedő
hőmérsékleten a bronzba való diffúziójának következménye, ezért a tükrök felszínén
visszamaradó tiszta ónfémet már nem találtak, mert a hevítés során az intermetalikus
összetevők rétegeit növekedni hagyták, amely felemésztette a felszínen levő túlzott
óntartalmat és egy kemény, igen ellenálló felületet hozott létre. Az ehhez szükséges hőfok
magasabb volt, mint egy „átlagos” ónozás során. Az eljárás végeztével a felszínt polírozni
kellett, mivel a keletkezett réteg alapvetően matt.
A J. C. Raub által felvázolt metódus szerint a tényleges tükörfelületre
hegesztőport helyeztek, amely szerinte gyanta és faggyú keverékéből állt, majd melegítve
ónozták azt. A felületen egy 31%-os óntartalmú fáziselegy redukciós égetéssel
faszéntűzben 200 és 700°C között melegítve keletkezett.362
Az ezüstből öntött tükrök esetén az első munkametódust alkalmazták. Néhány
valóban ezüstözött, vagyis ezüsttel bevont példányt is ismerünk. Az N. Meeks által
vizsgált anyagban jelentkezett egy mindkét oldalán ezüstfóliával borított darab is, 363
amely a római réz dísz lópáncélok ezüstbevonásához hasonló módszerrel készült. S. La
Niece írja le tanulmányában részletesen az ún. close plating ezüstözést, vagyis a
fémtárgyak egy ón vagy ón-ólom forrasztóanyag közbeiktatásával történő, vékony
ezüstlappal való bevonásának metódusát.364 A módszer megköveteli a hordozófelületre
felvitt kötőanyag egyenletes eloszlását, amelyet legkönnyebben a tárgy olvadt ónba való
mártásával vagy a kellően megtisztított felszín egyenletes bekenésével érthettek el. Az
ezüstlapok felhelyezése után a tárgyat óvatosan melegíteni kezdték, addig, amíg a
forrasztóanyag meg nem olvadt. A kötés megszilárdulása után a felszínt felpolírozták.
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A korabeli módszerekkel aligha tudtak tökéletesen torzításmentes tükröket
készíteni. Ugyanakkor szintén az idézett Plinius szöveghely alapján úgy tűnik, hogy
tapasztalati úton felismerték a tükröző felület milyenségének tükörképet befolyásoló
hatásait. Az auktor bár a tükörképet a szembe bejutó levegő okozta „érzékcsalódásnak”
véli, hosszasan taglalja a tükröző felület domború vagy homorú felületen keletkező
tükörkép milyenségét. Ha egy ezüstlapot olyan tükörként használunk, amelynek domború
felülete van felfényezve, kissé oldalra fordítva azt - mint írja - aránytalanul nagyra
felnagyított tükörképet kapunk.365 Smyrna templomában torzító tükröket ajánlottak fel,
amely tulajdonság a tárgy formájának következménye; az eredmény függ attól, hogy egy
tükör pohárszerűen homorú-e, középen behorpad-e vagy épp ellenkezőleg, kidomborodik,
függőegesen vagy ferdén áll a tengelye, hátra vagy előre dől-e, ugyanis a tükör a formája,
jellege szerint torzítja el tükörképet.366
A. Mutz megfigyelése szerint az általa megvizsgált tükörlapok átmérője a lap
középpontja felé haladva átlagosan mintegy 0,2 mm-rel megvastagszik és a lapok kissé
konvexek. Utóbbi a pannoniai anyag többségén is megfigyelhető, előbbi azonban csak
néhány esetben igazolódott be. A. Mutz véleménye szerint ezek a jellemzők egy
tudatosan alkalmazott technológia eredményei; ugyanis kissé domború fémlapot
könnyebb volt gyártani, mint tökéletesen vízszinteset és a domború felület ugyan
lekicsinyíti a tükörképet, a torzulás mégsem lesz olyan zavaró, mint egy teljesen egyenes
felület esetében. Ugyanezen oknál fogva vastagabb a tükörlapok közepe, mint a széle.367
A tükörnyeleket minden esetben külön készítették és a lap esztergálása után
rögzítették. Jól megfigyelhető, hogy a nyél illeszkedési helyénél a bekarcolt vonalak nem
szakadnak meg. (!!!2. kép) A nyél rögzítése hegesztéssel, forrasztással történhetett,
ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ennek maradványát a legritkább esetben
figyelhetjük meg. A tükörlapokon az egykor volt nyél illeszkedési helyének jól kivehető
és szabad szemmel is látható nyoma van, amelyet általában erőteljesebb patinásodás,
korrózió jelez, (2. kép) ám hegesztésre utaló anyagdúsulás igen ritkán. A nyelet és a lapot
ma már az esetek többségében külön találjuk, ha két tagot egymáshoz forrasztották volna
az erősebb és tartósabb rögzülést eredményezne.
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A tükörlapok díszítésének nagy hagyománya van a görög-etruszk tárgykultúrában,
ennek igénye a római korba egyszerűbb formában hagyományozódott. A korai, Itáliából
származó példányok között találunk faragott vagy applikált figurális relieflapokkal
díszített példányokat, tojássorral, palmettával keretezett szegéllyel, ám ezek száma
elenyésző hányadát képezi a tárgyak összességének és nem jelentkeznek a provinciális
anyagban. A tükrök díszítése a tükörlap hátoldalára koncentrálódik, előlapján
értelemszerűen

csak

a

szegély

közvetlen

közelében

helyezkedhetnek

el

díszítőmotívumok, a nyél többségében sematikus és uniformizált, kivéve a hátul
keresztben elhelyezett szalagfüleket, amelyeken akár összetettebb plasztikus díszítést
találunk. Ezek elkészítése elsősorban esztergálással, másodsorban véséssel, karcolással
történik. A tükörlapon elhelyezkedő mintát leggyakrabban a változatosan elrendezett
esztergált koncentrikus körbordák és hasonló koncepciójú árkok képezik. Ezen egyszerű
elemek szélességének, mélységének, egymáshoz képesti távolságának variálásával
esztétikus és változatos felületet kaptak. Mindezeket leggyakrabban a szegélyen végigfutó
átfúrt lyukak sora egészíti ki. Bonyolultabb díszítést a bekarcolt geometrikus mintákkal
díszített tükörlapokon találunk; itt az esztergálással kialakított mezőkben bekarcolt
rozetták, pont-körök, sugárirányban elhelyezett alakzatok jelentkeznek. Mindezek
kialakítása közvetlenül a felület csiszolása után történt.
A tükörlapok hátoldalának koncentrikus körökkel való tagolása görög tradíció.
Már egy 4. századi delphoi sírból származó darabon megfigyelhető ez a fajta
díszítésmód,368 amely aztán a hellénisztkus kor későbbi időszakában is jellemző maradt.
Az egyes típusok jellegzetes díszítőeleminek eredetére a továbbiakban azok tárgyalásánál
térek ki.
A tükröket használatuk során megújíthatták, egyes, elhasználódott részeiket más
formában újra felhasználták. G. Lloyd-Morgan ennek nyomait illetve példáját mutatta ki
többek között a st. germain-en-laye-i Musée des Antiquitès Nationales-ben őrzött
tükrökön.369
A tükrök gyártóhelyeiről meglehetősen hiányosak az ismeretink. Általában
nagyobb mennyiséget produkáló lelőhelyeken gyártóhelyet is feltételeznek pl. Nijmegen,
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Köln,370 egyes kutatók központi műhelyek létét vélik szükségesnek.371 Ezekről
részletesen az egyes típusok tárgyalásánál lesz szó. Tényleges műhelyanyagot;
öntőformákkal, rontott darabokkal eleddig egyetlen lelőhelyről ismerünk, ezt azonban
máig nem publikálták. A bécsi Römer Múzeum kiállításán egy Stallburgan feltárt, általuk
kovácsműhelyként interpretált leletegyüttesben egyebek mellett, 3 darab négyszögletes és
egy darab kör alakú tükör öntőformája is megtalálható volt. Ez alapján úgy tűnik, hogy a
tükrök öntését nem specializált műhelyekben végezték.
IV.1.3. Pannoniai tükörtípusok
1. csoport: Négyszögletes tükörlapok (Kat. 1-30.)
Téglalap alakú, rézsútos, eldolgozatlan szélű, elülső oldalukon polírozott, hátsó
oldalukon matt darabok képezik a csoport darabjait. Méretük változatos; 6,5x6,3 a
legkisebb, 14,5x12cm-es oldalhosszúságú a legnagyobb. Nagyobb számú csoportot
képviselnek a 6,6-7,8 cm-es oldalhosszúságúak, 10 cm feletti csak néhány darab van.
Vastagságuk meglehetősen egységes, 0,9-0,12 cm között mozog. Néhány esetben
előfordul, hogy keresztmetszetük szélessége középtáj felé haladva csökken.
A G. Lloyd-Morgan megállapítása szerint a típus eredete bizonytalan, bár talán a
hellenizmus időszakában jelent meg,372 az 1. századtól a birodalom minden
tartományában előforduló, igen népszerű tükörtípusnak számított.373 M. Triester több
darabot is közöl hellenisztikus leletkörnyezetből; Pantikapaionból és Thessailából
sírokból, valamint Myrnából 3 bronzlapot, amelyeket négyszögletes tükörnek tart.374
Ugyanitt egy Eróst ábrázoló terrakotta kisplasztika kezében négyszögletes tükröt figyelt
meg.375 A „szobortípus” ismert görög, itáliai, kis-ázsiai és Fekete-tenger környéki
területekről is, de kerek tükrökkel. A Villa dei Misteri „beavatás” falfestményének
fésülködő jelenete bizonyítja, hogy a forma már az i. e. 1. század közepén ismert volt
Itáliában. Ezek alapján, feltételezése szerint, a tükörtípust a rómaiak Asia Minor területén
vették

át

az

Augustus-kort

közvetlenül

megelőző

időszakban.376

Ahogy

a

lyuksorszegélyes darabok esetében, a négyszögletes típusnál sem világos, hogy
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előállításuk mikor fejeződött be; G. Lloyd Morgan a 2. században már nem találja
megalapozottnak a gyártásukat feltételezni.377
Készítésük több központban koncentrálódott. G. Lloyd-Morgan Nijmegenben,
nagyszámú előfordulásuk okán, gyártóhelyet feltételez.378 Triester 3 méretkategóriába
sorolja a négyszögletes tükrüket: a 12,5 cm-esnél nagyobbakéra, a 12,5 és 10,5 cm-közé
esőkre és a 10,5 cm-nél kisebbekre. Megfigyelése szerint a kisebbek Észak-Itáliában, a
Száva és az alsó-Rajnavidéken népszerűek, míg a nagyok az Észak-Puntusi régióban.379
Más provinciákban előkerült darabok szegélyén előfordulnak a szegélyen
bekarcolt rovátkolások, ék alakú bevésések, x minták. Pannoniai darabon nem
jelentkeznek.380
Savariai anyagvizsgálatnak négyszögéletes tükröt nem vetettek alá, N. Meeks
vizsgálata szerint többnyire magas óntartalmú bronzból készültek.381
A négyszögletes tükrök kivitelének jellegzetességei - az eldolgozatlan szél
illetőleg a matt, kidolgozatlan hátulsó oldal - valamint több in situ lelet utal arra, hogy
szerves

anyagból

készült

keretben

vagy

dobozban

tárolták

ezeket. 382

Ezzel

összefüggésben méretük ezeket alapján asztali - vagyis keretben álló - és dobozba tett
tükröknek, továbbá zseb vagy falitükörként interpretálják. Felmerült, az is hogy a
kozmetikai dobozok fedelének belső oldalához rögzítették őket.383 A római korból
kifejezetten kozmetikai dobozt nem ismerünk, ugyanis annak sokféle formájú és
alapanyagú doboz megfelelhetett, ráadásul ezek multifunkcionális tárgyak voltak. Ehhez
a funkcióhoz kapcsoljuk ugyanakkor a jellegzetes felépítésű sminkdobozokat és az orvosi
dobozkákat. (Lásd: Dobozok c. fejezet). Előbbiek egy típusához négyszögletes „fiók”
tartozik, amelynek ki-be tolható fedlapja van, ez formáját tekintve hasonlít a
négyszögletes tükrökére, de azoknál jóval vékonyabb. G. Lloyd Morgan publikál is egy
ilyen fedlapot, amelynek a hátoldalát tükörként osztályozza.384 Más fiókos sminkdobozok
esetében a lapok hasonló funkciója nem merült fel.
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A pannonai négyszögletes tükrök keltezhető, datált, vagy keltező értékű régészeti
leletanyagot

is

tartalmazó

vagy egyáltalán

ismert

leletkörnyezetből

származó

példányainak aránya igen csekély. Csupán a győri Kálváriai utcai temetőben előkerült
darabokról tudjuk biztosan, hogy az 1. század vége és a 2. század vége között kerültek
földbe (Kat. 3.,7., 9.)
A már többször említett publikálatlan vindobonai bronzöntő műhelyben legalább 3
darab négyszögletes tükörlap öntésére alkalmas öntőformát is találtak.
2. csoport: Kerek tükrök (Kat. 31-274., 331-333.)
Az antik tükörfajták többsége - függetlenül attól, hogy nyeles vagy nyél nélküli kerek. Ennek a kerek lapnak csak az egyik oldala használható ténylegesen tükörként, a
másik oldal vagy megmunkálatlan vagy díszített, amely kizárja azt. A kerek tükrök
további csoportosítása a fogó meglétén illetőleg milyenségén alapszik. Külön
csoportosítottam a nyél nélküli kerek tükörlapokat és alcsoportokat képeztem a szegély
kialakítása és a díszítés módja szerint, valamint a hátul a lap síkjában elhelyezett fogóval
rendelkező és a függőlegesen csatlakoztatott fogójúakat.
2.1. csoport: Kerek, nyél nélküli tükörlapok (Kat. 31-123.)
Igen nagy példányszámú csoport, különböző méretű, kiképzésű és változatos
módon díszített.
2.1.1. csoport: Díszítetlen kerek tükörlapok (Kat. 31-94.)
Kerek, kissé domború, változatos méretű tükörlapok. Átmérőjük 5,4-től 17,5 cmig terjed. A kisebb, 7-9 cm-es átmérőjűekből több fordul elő, mint a nagyobbakból.
Kivétel nélkül jellemző, hogy hátsó, homorú oldaluk matt, csiszolatlan, elülső, domború
oldaluk polírozott. Szélük általában eldolgozatlan, sokszor rézsútosan lecsapott. Alakjuk
esetenként szabálytalan kerek, különösen a kisebb méretek esetén. Vastagságuk szintén
változó; találunk közöttük igen vékony, 0,01cm-es és az átlagosnál kissé vastagabb, 0,25
cm-es keresztmetszetűt is. Sok darabnál megfigyelhető, hogy középpontjuk felé
megvastagodnak.
A két oldal eltérő kidolgozottsága okán felmerült, hogy a lapokat szerves anyagú,
fa- esetleg csontkeretben vagy dobozban tárolták. Ez nem szükségszerű, de a pannoniai
leletanyagban is találunk fakeretével együtt előkerült darabot, sőt fából készült vélhetően
tükörkeret darabját (Kat. 379.). A Kat. 49-es kerek, nagyméretű laphoz, durva bronz
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abroncsokkal és szegecsekkel összefogott kerek fakeret tartozott. A Kat. 379-es darabot
talán inkább tükördoboznak kellene neveznünk, mert a körszelet alakú töredék kialakítása
alapján, a tükörlapot a lap mélyedésébe helyezhették bele, magas peremével ezáltal
keretet adva annak. Mivel az egykori tükörlap hátoldala ily módon nem látszódott, nem
is volt szükség annak kidolgozására. Ugyanakkor a tárgy funkciójának meghatározása,
analógiák hiányában, csak találgatás, annál is inkább mert a felfüggesztésre, rögzítésre (?)
szolgáló lyuk a doboz hátoldalán, így a lap háta mögé kerül, amely használatát jelentősen
megnehezíti. A keretben, dobozban tartásra utaló további jel lehet a szélek
eldolgozatlansága. Azonban a fakeretes példány szegélye ép ellenkezőleg, szabályosan
eldolgozott. Kereteket maradandóbb anyagból is készítettek. Festett, változatos formájú
öntött anyagkeretbe ágyazott, kerek tükörlapokat ismerünk Syriából. 385 A Kat. 35-ös
tükörlap hátoldalán kerek hegesztésnyom látható, amely a tárgy nem önmagában való
használatára utal. Az ovoid alakú olvadt felület karakterisztikus helyen, a lap szegélye
mentén, függőlegesen található. Ez alapján egy függőleges állású nyél egykori meglétére
gyanakodhatunk. A leletanyagban ismerünk díszítetlen kerek tükörlapot többszörösen
tagolt baluszter alakú elemekből álló nyéllel,386 ugyanakkor a kézitükrük nagy részén nem
találunk ilyen vagy bármilyen hegesztésnyomot. A savariai anyagvizsgálat alá vetett
tükrök körébe egy kerek díszítetlen lap került (Kat. 36.). A tükröző felületen jóval
nagyobb ónkoncentrációt mértek, mint a tükör hátlapján.387 Ez utólagos ónozásra utal. A
darabnak fényes fekete felülete van, ami a csoportban igen jellemző.
Meglehetősen egyszerű és széles körben elterjedt tükörfajta. Általában az 1.
századtól a 2. századig keltezett lelőhelyekről publikálják, de 4. század első negyedére
keltezett temetkezésben is előfordul.388 Provinciális megjelenésüket és elterjedésüket J.
Istenič már a La Tène D időszaktól elképzelhetőnek tartja.389 A pannoniai csekély
keltezhető leletkörnyezetből előkerült tárgyak zöme az 1. század második fele és a 2.
század második fele között került a földbe, de még 3. század végi sírokban is
jelentkeznek.
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2.1.2. csoport: Kerek tükörlap lekerekített, magas, gömbölyű peremmel (Kat. 95.)
Ebbe az alcsoportba mindössze egy darabot soroltam, ugyanis a tükörlap
szegélyének íves megvastagítása jellemző, ugyanakkor ilyen kivitelezésben azonban
analógia nélkül áll. A kerek, töredékes lap szegélyén egy magas gömbölyű peremet
alakítottak ki, amelyet a kör középpontja felé egy mélyedés követ. Másik oldala
díszítetlen. Állapotából kifolyólag a kidolgozottság mértéke illetőleg a két oldal
különbözősége nem állapítható meg. Közvetlenül alatta falemez maradványait találták a
sírban, amely utóbbi a 3. század végénél korábbra nem keltezhető.390
2.1.3. csoport: Kerek tükörlap, magas, gömbölyű, díszített peremmel (Kat. 96.)
Az alkategóriába szintén csak egy darab tartozik. A domború tükörlap szélén egy
nem túl széles magas, gömbölyű keresztmetszetű peremet alakítottak ki, amelyen
bekarcolt cikk-cakk minta halad. Kiképzése eltér az előző csoportba sorolt darabétól, az
már az öntéskor kialakíthatták. Sem a perem és a díszítőmotívum nem jellemző a római
tükrök körében. 4. századra keltezett temetkezésben találták.391
2.1.4. csoport: Kerek tükörlapok a szegélytől jellegzetes távolságban elhelyezett,
esztergával bevésett körvonallal, lekerekített szegéllyel, kissé megvastagodó
peremmel (Kat. 97-103.)
Kerek, kissé domború tükörlapok, hátsó oldalukon szegélytől jellemzően 0,5 cmes távolságban esztergával bevésett egyszeres vagy többszörös körvonallal. Szegélyük
lekerekített, megvastagodó, íves. Átmérőjük 9 és 10,6 cm, de egészen kis 6,6 cm-es
átmérőjű is található közöttük.
Alapformájukban G. Lloyd-Morgan „Corstopitum”-X típusának a alcsoportjával
mutatnak rokonságot. Ezekhez hátul keresztben álló fogó csatlakozott, amire többnyire
csak nyomok utalnak, de sok esetben még ennyi sem. A pannoniai darabokon fogó
létezésére egyedül a Kat. 101-es töredék hátoldalán jelentkező erőteljes olvadt, patinás
folt utalhat. Lloyd-Morgan megfigyelése szerint a típus példányai főleg a 3. századból
származnak és nagy koncentrációjuk figyelhető meg az alsó Rajna-vidéken.392 (A típusról
részletesebben a hátulfogós típusok tárgyalásánál.) Mindemellett ez a tükörlap típus
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merőlegesen álló nyéllel is állhat.393 A Kat. 103-as intercisai tükörlapon a bekarcolt
körvonal megháromszorozódik.
Pannoniában a 2. század első felétől a 3. századig keltezhető leletkörnyezetből
származnak.
A Kat. 99-102-es darabok töredezettségük okán a következő típushoz is
tartozhatnak.
2.1.5. csoport: Kerek tükörlap lekerekített, megvastagodó szegéllyel, attól jellegzetes
távolságban, és a középpont körül még egy bevésett körvonallal (Kat. 104.)
A Kat. 104-es számú darabon az előző csoportban megfigyelt karakterisztikus
jegyek ismétlődnek; kissé megvastagodó, lekerekített szegély, attól 0,6 cm-es távolságban
egy esztergával bevésett körvonal, amelyet itt ugyanakkor a jelölt középpont körül egy
újabb követ.
A körvonalak elhelyezése jellegzetes, hasonló kiosztásban jelentkeznek, az alább
tárgyalandó, koncentrikus körbordák a lyuksorszegélyes, valamint esztergált bordákkal
díszített kézitükrök egy-egy csoportján. Ugyanakkor a Kat. 104-es tükörlap
készítéstechnikája más; míg azokon a díszítést a lap síkjából kiemelt bordák képezik, itt
viszont a bekarcolt körvonalak. Ez a technika a tükröt az előző csoporttal valamint a
2.3.3-as típusú, hátulfogós tükrök hátlapjával rokonítja. A hátulsó fogú létezése vagy nem
létezése a töredék alapján nem állapítható meg.
2.1.6. csoport: Kerek tükörlapok geometrikus mintákkal (Kat. 105-120.)
A csoportba sorolt tükörlapok hátoldalát bekarcolt geometrikus motívumok
díszítik. A díszítések jellegzetes módon rendeződnek. A tükörlap mezejét koncentrikus
körvonalak tagolják, a díszítés ezek mentén, illetőleg az ezek által közrezárt mezőkbe
rendeződik vagy a tükörlap és a körbordák origója körül csoportosul a körvonalakon
belül. Az igazán reprezentatív tükörlapokon ez a rendszer természetesen felbomolhat, de
különösen provinciánkban, ez a gyakoribb. A díszítmények egyszerű geometrikus
alapformákból tevődnek össze; egymást metsző körvonalakkal kialakított rozetták,
csillagok, egymást keresztező vonalak, rovátkolás, pont-kör stb. A szegély lekerekített,
némely darabon ívesen megvastagodó.
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Ez a klasszikus előképekből kialakult római kézitükör típusokon látható
motívumoktól eltérő díszítésű tükörtípus jellegzetes az észak-nyugati provinciákban, a
Balkánon és Italiában is. Pannoniában eddig mintegy 10+8 darabot ismerünk. Azért
vagyunk kénytelenek elkülöníteni a nemrégiben előkerült plusz 8 darabot, mert
fémkeresős magángyűjtésből származnak, lelőhelyük csak feltételezhetően Pannonia.
A tükörfajta a G. Lloyd Morgan X csoportját képező, az ún. „Corstopitum”típussal rokonítható. Ide a megvastagodó peremű, egyszeres vagy többszörös
körvonaldísszel tagolt, és geometrikus mintákkal díszített, hátulsó fogóval rendelkező
darabokat sorolta. A hátulsó fogó megléte a pannoniai példányokon egyelőre nem
kimutatható. Lloyd Morgan a díszítés összetettsége alapján képzett alcsoportokat. (A
legegyszerűbb, csak egy körvonallal díszített példányokat én külön a 2.1.4-es csoportba
soroltam, minthogy, mint említettük, a csoportot Lloyd Morgannál „összefogó”, hátulsó
fogó megléte Pannoniában egyik csoportnál sem bizonyítható.)
Pannonia provinciában a díszítés elrendezésében három alapvető, ám rugalmasan
kezelt elv körvonalazódik.
a: A minta lényegi része a tükörlap középpontja körül, sugárirányban csoportosul
(Kat. 110-112.)
b: A díszítés a tükörlap szegélye mentén húzódó, két körvonal által közrezárt
mezőben összpontosul. (Kat. 106-109.)
c: Két körvonal által közrefogott keskeny mezőben pont-körök koszorúja díszíti
(Kat. 113.)
d: Egy külső, gyűrű alakú díszítőmezőben és az ezen belül levő területen is van
díszítés, amely nem centrális (Kat. 105.)
e: megállapíthatatlan (Kat. 114-120.)
Az a csoportban a díszítés magja egy 4-6 szirmú rozetta, amelynek középpontja a
tükörlap középpontjával esik egybe. Ez kiegészülhet stilizált növényi ágakkal és pontkörökkel. Jellemző a rozetták átlós rovátkolással való teljes vagy részleges kitöltése.
Sajnálatos módon egyetlen darabnak sem ismerjük az előkerülési körülményeit. A
díszítésmód analógiáit az észak-nyugati provinciákban találjuk. G. Lloyd Morgan az Xg
alcsoportba sorolta ezt a típust. Viminaciumból egy a tükörlap középpontja körül
bekarcolt, rézsútos vonalakkal kitöltött rozettával, valamint egy ezt körülvevő sávban
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hullámvonalakkal és pont körökkel díszített töredékes példányt publikáltak.394 Ez a
díszítés lényegében az a és b díszítésmód kombinációja.
A b csoport díszítése két bekarcolt körvonal által közrezárt sávra koncentrálódik;
függőleges vagy átlós rovátkolás (Kat. 106-107.), fenyőág (Kat. 108.) vagy pont-kör
minta (Kat. 109.). A csoport Lloyd Morgan 8f típusával rokonítható. Meglehetősen
gyakori díszítőmegoldás, az észak-nyugati provinciákból vagy Itáliából gazdagabban
dekorált tükörlapokat ismerünk,395 a balkáni provinciákban is előfordul.396 A Kat. 107-es,
veszprémben őrzött darabhoz igen hasonló díszítőkoncepciót látunk egy augsti
töredéken.397 A pannoniai

7. kép: A geometrikus mintájú tükrök díszítésváltozatai (a szerző rajzai és Lloyd Morgan 1981)

példányok közül csupán egy darab került elő keltezhető leletkörnyezetben. A Kat. 110-es
az 1-3. században használt matricai temető Domitianus éremmel terminus post quem
keltezett sírjából származik.398
A c csoportba egy jellegzetes kivitelű Lloyd Morgan 8b-c típusának megfelelő
példányt soroltam. Ezeket két körvonal által közrefogott, keskeny sávban pont-körök
koszorúja díszíti. Minthogy a pannoniai példány töredékes, nem zárhatjuk ki, hogy a
tükörlap többi részén ne lett volna díszítés, mint ahogy arra a Lloyd-Morgan által
elkülönített 8c csoportba sorolt példányok utalnak.
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A d csoport tükörlapjának díszítése leegyszerűsítve az a és a b típus kombinációja
azzal a különbséggel, hogy az a csoport centrális struktúrája itt felbomolhat. A Savaria
északi temetőjében talált tükörlapon (Kat. 105.) egy külső díszítőmezőben egy körvonalra
felfűzött, kettős „levelekből” és pont-körben végződő „ágakból” álló koszorú húzódik,
ezen belül egy rovátkolt rombuszokkal díszített törzsű pálmafa áll itt, pont-körökkel
megjelenített termésével, tövénél valamiféle négyszögletes pódiummal. A tükör a
Flavius-kortól a 2. század második feléig használt temető egyik urnasírjából való.
A pálmafa, mint díszítőelem és általában a nem pusztán geometrikus, bekarcolt
díszítés tükrön unikális, csakúgy, mint a díszítőelemek rendezése. A legreprezentatívabb,
gazdagon díszített, bekarcolt tükrök díszítése is leggyakrabban centrális, a tükörlap
középpontja köré rendeződik, ezen a „rendszeren” kívül eső elem általában ritka. Ez a
„hagyományos” rendezési elv jelentkezik egy carnuntumi tükörlapon is.399
Megállapíthatatlan, de vélhetően a fentebb említett elvek mentén rendeződött a
kaposvári fémkeresős gyűjtésből származó (Kat. 114-119.) vagy a ménfőcsanaki (Kat.
120.) tükörtöredékeinek többsége. Legtöbbjükön csak pont körök, rozetták és sugárirányú
vonalak láthatók. A Kat. 118. töredék mintájának részlete, a fent említett carnuntumi
tükrön láthatóhoz hasonló, összetettebb díszítést sejtet.
Bekarcolt geometrikus tükrök az észak-nyugati és a dunai provinciákból, a Balkán
észak-nyugati részéről valamint Észak-Itáliából, Róma városából és Britanniából
ismertek, különösen nagy számban kerülnek elő Germania területén. Nijmegenben
gyártóhelyet feltételeznek.400 Bár a díszítések ugyanazon elemek ismétléséből és
variálásával épülnek fel, mégsem találunk a darabok között egyetlen tökéletesen egyezőt
sem. 1-3. századi leletkörnyezetből származnak, különösen a 3. században jellemzőek.401
G. Lloyd-Morgan szerint ebben az időszakban Nijmegen látta el a környező
tartományokat a típus darabjaival.402
Pannoniában nem különösebben jellemző, de számuk a többi típushoz viszonyított
arányaiban nem tér el a nyugat-európai tartományokban megfigyeltektől. Sajnálatos
módon igen kevés köztük az ismert és keltezhető leletkörnyezetből előkerült példány, az a
kettő - Kat. 105, a Flavius-kortól a 2. század második feléig keltezett temetőből származó,
és a Kat. 108-as, Matrica 1-3. századtól használt temetőjében, Domitianus (81-96)
érmével terminus post quem keltezett sírjában talált darabok - amelynek vonatkozásában
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ilyen adattal rendelkezünk arra utal, hogy Pannoniában a jellemző 3. századnál korábban
is jelentkezhetnek.
2.1.7. csoport: Kerek, vastag tükörlapok esztergált koncentrikus körbordákkal (Kat.
121-123.)
A csoport példányai vastag, kerek tükörlapok, magas négyszögletes peremmel,
esztergált bordákkal díszítve. Peremük a hátulsó oldaluk felé hajlik vissza, ahol több
egymást követő körborda húzódik. A Kat. 123-as darab szinte dobozszerű, pereme igen
magas, tükröző oldalának szegélye lépcsőzetes, a mintegy 1mm-re kiemelkedő mező egy
vékony szegélyt képez és az oldalát is bevésett körvonalak tagolják. A kat. 122-es
tükörlap rendhagyó, homorú oldala lehetett ugyanis a tükröző felülete, mert ugyan ezen
az oldalon képeztek ki egy magas négyszögletes, visszahajló peremet, viszont itt az egy
peremet követő körbordán kívül nincs más díszítés. Hátoldalán több koncentrikus
körborda fut. Nyélnek egyik darabon sincs nyoma. Eredeti tükörfelületük ma már nem
vizsgálható az erőteljes korrózió és patinásodás miatt.
Az esztergával kialakított koncentrikus körbordák alkotta díszítés jellemző a
görög-hellénisztikus és a római tükrökön. Ugyanakkor a csoport Kat. 122-123. darabjain
a körbordákat úgy tűnik már az öntéssel kialakították, ugyanis nem láthatók rajtuk azok a
jellemző, esztergával végzett bemélyítések, amelyekkel ezeket a bordákat képezték. A
Kat. 121-as darabon a technológia sajátosságai viszont jól megfigyelhetők.
Már fentebb szó volt róla, hogy az esztergált koncentrikus díszítés a görög tükrök
motívumkincsében már az i. e. 4. században jelentkezik és végig nyomon követhető a
hellénizmus során, átkerül a római tükrök jellemző díszítőelemei közé, a provinciális
darabokon pedig egyszerűsítve öröklődik tovább. A Kat. 122-es tükörlap díszítésmódja
közel áll a hellénisztikus tükrökön jelentkezőhöz. A négyszögletes visszahajló perem a
hellénisztikus kétrészes összecsukható tükrök fedelének jellegzetes eleme, de korai itáliai
példányokon is megfigyelhető, amelyekhez függőleges állású, balusztertagokból álló
tükörnyél tartozik. Egy az ebben a csoportban tárgyalt tükörlapoktól eltérő jellegű, ám
hasonlóan visszahajló peremű darab jelentkezik a pannoniai anyagban, (Kat. 134)
amelyen az egykori nyél nyoma határozottan kivehető. A levélformájú lemeztámasztó
helyén a lap erőteljesebben korrodált, az oldalkarok alatt a perem lecsiszolt és két ék
alakú bevésés is látszik.
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A három tárgyalt darab kivitele összességében erőteljesen különbözik a
provinciális római, nyél nélküli tükörlapokétól. Vastagabbak, nehezebbek, sajátos
technikával készültek. Sajnos előkerülési körülményeikről semmit sem tudunk.
2.2. csoport: Kerek tükörlapok függőleges állású nyéllel (Kat. 124-269. )
A legalapvetőbb római és antik kézitükörforma a függőleges állású nyelű,
kerekfejű tüköré. A római kori kézitükrök fogója és korongja minden esetben külön
készül. A függőleges állású nyeleknek több fajtája van; egyszerű rúd alakú, többszörösen
tagolt baluszter alakú elemekből felépülő, egyszeres vagy többszörös hurok illetőleg
Hercules-bunkó forma. A balusztertagokból álló típus egy kerek vagy ovális, esetleg
rombusz alakú keresztmetszetű rúd, amely több helyen gyűrűkkel összeszűkül, az ún.
huroknyél egy csepp alakban visszahajlított, kerek keresztmetszetű rúdból kialakított
fogó. Ez utóbbi akár többszörös is lehet, vagyis több egymás felett elhelyezett hurokból
áll. A laphoz minden fogótípus egyforma kiképzésű, háromágú fejrészével kapcsolódik.
Ez egy levél formájú ún. lemeztámasztóból és két oldalsó karból áll. A lemeztámasztót a
tárcsa hátoldalához rögzítik úgy, hogy annak mezejébe benyúlva támassza meg azt. A
korong a másik oldalon, a két oldalsó kar aljánál kialakított peremen ül, így a két kar a
másik oldalról biztosít további támaszt. A nyelek átellenes végükön egy ún. zárógombban
végződnek.
A fogó és a lap az esetek nagy többségében külön kerül elő, de a nyél egykori
létezésére több tényező is utalhat; a korongot díszítő elemek megszakadása, a
lemeztámasztó rögzítésének szemmel látható nyoma a korongon, illetőleg az oldalkarok
megfelelő illeszkedésének érdekében végzett beavatkozások annak szegélyén.
2.2.1. csoport: Kerek tükörlapok esztergált koncentrikus körbordákkal díszítve,
többszörösen tagolt baluszter alakú elemekből álló nyéllel (Kat. 124-147.)
Az ide sorolt tükrök, bár az esetek többségében nyél nélkül kerülnek elő, a néhány
fogóval együtt napvilágra került példány alapján kétrészes kézitükrök. Jellegzetességük,
hogy lapjuk hátsó oldalán egy középpont körül koncentrikus körbordákkal díszített, elülső
oldalán a szegély mentén egy bekarcolt körvonal húzódik. A tükörlap hátoldalán
jelentkező díszítés általános díszítésmódja a római kori merőleges állású fogójú
kézitükröknek, amelyek hasonló elrendezésben fordulnak elő a csoport további típusain
is. Leggyakrabban két nagyjából azonos helyen kialakított borda jelentkezik, függetlenül
a lap méretétől. Pannoniában eddig csupán Carnuntumból ismerünk egy ma már
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önmagában álló huroknyelet,403 ezen kívül minden nyéllel együtt előkerül kézitükörhöz
baluszter alakú elemekből álló nyél tartozik. A carnuntumi fogó alapján azonban
számolnunk kell a lehetőséggel, hogy a nyél nélküli darabokhoz egykor akár huroknyél is
tartozhatott. A tükörlapok általában kissé domborúak, mindkét oldaluk csiszolt. Méretük
változatos, átmérőjük 7,1 cm-től 14 cm-ig terjed. A kisebb (7-9 cm) átmérő gyakoribb.
Vastagságuk 0,08-0,2 cm. A Kat. 134. igényes kivitelű darab kivitele némileg eltér a
többitől, viszonylag magas, négyszögletes keresztmetszetű pereme van és mindkét
oldalán jól kivehető nyoma van az egykori nyél illesztési helyének. Hátsó felén a fogó
oldalsó karjainak hosszában a peremet laposra csiszolták, a tükröző felületen két rövid, ék
alakú bevésés látható ezen a területen, a lap szegélyén. A lemeztámasztó nyoma szintén
megmaradt. Ez a megfigyelés indokolja a csoportba tagolását. A csoport egyik példánya,
a Kat. 127. számú valószínűleg rontott darab; a díszítés középpontja feltűnően jobbra
csúszott.
A savariai, anyagvizsgálatnak alávetett tárgyak körébe egy ilyen típusú tükör
került. Az eredmény nem mutatott specifikus eltérést az általánosan megfigyelt
tendenciához képest;

8. kép: A római kézitükör típus (rajz: Lloyd Morgan 1981)

az előlap és hátlap ónkoncentrációja egyezett, ugyanakkor a nyél nem volt magasabb
óntartalmú.404
G. Lloyd Morgan az esztergált bordákkal díszített, baluszteres vagy huroknyéllel
rendelkező kézitükröket a G illetve H csoportjába sorolta. A pannoniai darabok ezen
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kategóriákba besorolása némileg nehézkes, mert a csoport tagjainak díszítése jóval
sokszínűbb, mint az itteni példányoké és az alcsoportok megállapítása is ezek alapján
történt.405 Mindemellett az ő általa bemutatott tükörlapok könnyedebbek, elegánsabbak és
változatosabbak, mint a tartománybelieké. Megállapítása szerint az esztergált bordákkal
díszített, tagolt vagy hurokfogós kézitükröket az első században készítették és használták,
és a lyuksorszegélyes (2.2.2 csoport, Lloyd Morgan K típus), a csipkézett szélű (Lloyd
Morgan L csoport) és a vegyes (M csoport) - lyuksorszegélyes tükrök csipkézett széllel típusú példányok alapját jelentették. Pannoniában egy időben jelentkeznek az egyéb
tükörtípusokkal, az igen kevés keltezhető kontextusból származó darabok alapján
használatuk jellemző időszaka: 1.(Flavius-kor?)-2. század.
2.2.2. csoport: Kerek, lyuksorszegélyes tükörlapok, esztergált bordákkal és baluszter
alakú elemekből álló, többszörösen tagolt nyéllel (Kat. 148-268.)
A korongjuk szegélyén jellegzetes, átütött lyukak sorával díszített tükrök
birodalom szerte a leggyakrabban jelentkező típust képviselik. Pannonia provinciában is a
legnagyobb példányszámú tükörcsoport. A gyűjtött pannonia anyag, a tükörnyeleket nem
számítva, mintegy 38%-a lyuksorszegélyes típusú. Ez az arány még nagyobb lehet, ha a
különálló baluszter alakú elemekből álló tükörnyelek nagy számát is tekintetbe vesszük.
A változatos méretű és gyakran kissé domború tükörlapokat elülső - tükröző oldalukon a szegélyező lyukak mentén egy-két bekarcolt koncentrikus körvonal keretezi,
ritkább esetben díszítetlenek. Hátulsó oldalukon változatos módon elrendezett esztergált
koncentrikus körbordák és árkok tagolják, amelyek középpontja a lapon egy kis,
esztergált gyűrűvel mindig jelölve van. A lyukakat ezen az oldalon is kísérheti még egykét további bevésett körvonal, esetlen esztergával mélyített árok, közvetlenül azok sora
alatt vagy felett. Mindkét felület csiszolt és polírozott.406 A lyuksorszegélyes tükrök
minden bizonnyal korai, a Vezúv által eltemetett települések emlékanyagából származó
reprezentatív kivitelű példányainak hátlapján figurális reliefes díszítés van, ezek a
provinciákba nem jutottak el. Az innen származó darabok sematikusak, a fent ismertetett
díszítés különböző variációt találjuk rajtuk. Unikális az Emona temetőjében talált, stilizált
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nappal és csillagokkal díszített tükörlap kivitele.407A lyuksorszegélyes tükörlapokhoz
tartozó nyél szintén kétféle lehet: többszörösen tagolt típusú, illetőleg huroknyél. Mint
fent említettük tartományunkban csupán Carnuntumból közöltek egy darab, ma már
önmagában álló huroknyelet, a lyuksorszegélyes kézitükrök minden esetben baluszteres
nyéllel társulnak.408Az esetek többségében a lap és a nyél külön kerül elő, de a nyél
egykori létezését jelzi, hogy a korongon futó lyukak sora annak illeszkedési helyénél
megszakad. Ennek ellenpéldája is ismert viszont a pannoniai anyagban: a Kat. 198. sz.
darabon a lyukak a szegély egészén követhetők. Kérdés, hogy egy rontott darabbal vagy
tudatos koncepcióval van-e dolgunk?

9. kép: Kézitükör lapján az egykori nyél nyoma (a szerő fevétele)
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ismerünk és a lap befogadásának ez a módszere nem jellemző.
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Egy chesteri temetkezés igazolja, hogy ezt a típust is, mint a négyszögletes vagy a
díszítetlen tükörlapokat, a tükröző felület épségének érdekében speciális fadobozban
tárolhatták, itt ugyanis jó állapotban megmaradt farostokat találtak a tükörhöz tapadva.409
A savariai anyagvizsgálatnak alávetett tárgyak 60%-a ehhez a csoporthoz
tartozott. Mindegyikük magas óntartalmú bronzötvözetből készült, utólagos ónozást nem
mutattak ki a rajtuk, a nyelek óntartalma pedig minden esetben magasabb volt lapnál.410
A provinciabeli darabok korongjának mérete rendkívül variábilis; 6,4-től 16 cm-es
átmérőig terjed. Vastagságuk 0,08-0,15 cm között mozog. A szegélyező lyukak mérete
hozzávetőlegesen egységes, egymástól átlagosan 1,5-2mm-re fúrták be őket, néhány
darabon a távolság 5-6 mm-re nő, amely összességében kevésbé elegáns látványt nyújt,
ezek száma azonban elenyésző. A lyukak szegélytől való távolságában, amelyben K.
Roth-Rubi relatív kronológiai támpontot lát,411 nem figyelhető meg olyan mértékű
ingadozás, hogy azt az anyagra alkalmazni lehessen. Erről alább még lesz szó.
A

pannoniai

lyuksorszegélyes

tükörlapok

díszítése

tendenciózus

jellegzetességeket mutat. A tükrök egy csoportján jellemzően ugyanazt a bordakiosztást
alkalmazzák, (2.2.2.a csoport: Kat. 148-208.) azt, amelyet, már az előző (2.2.1.)
tükörtípusnál is megfigyelhettünk. A lapok középpontja körül egy 1,5-2,6 cm-es átmérőjű
körborda fut, amelyet 1-2 cm-re, a tükörlap méreteitől függően, egy másik követ. A
lyukak alatt és felett ezután még további esztergált bemélyítések esetleg bekarcolt
körvonalak felbukkannak, amelyekben olyan mértékű uniformitás, mint a mező
díszítésében nincs. Ez a díszítésmód egészen kis és egészen nagy átmérővel is társulhat.
Kelbert K. a savariai anyagon 3 csoportot különített el: nagyméretű, vagyis 11 cm
felettiekét, a 8,5-11 cm közepes tükrökét és a kisméretű 8,4 cm alatti darabokét.412 Az
utolsó csoport számlálta a legtöbb darabot. A többihez viszonyítva az általam feldolgozott
anyagon is megfigyelhető egy mennyiségi ugrás a 7-9 cm-es átmérőjűeknél. Ehhez
viszonyítva aránylag gyakori még a 9-10 cm-es átmérő, ennél nagyobb darabokból egyre
kevesebb kerül elő. Ugyanakkor nem látom értelmét méret szerint külön csoportokra
osztani a feldolgozott példányokat, mert átmérők 7 cm-től 12 cm-ig gyakorlatilag
milliméterenként regisztráltak. A 2.2.2.b csoportba (Kat. 209-225.)

azokat a

tükörlapokat soroltam, amelyek díszítése az előző csoportba tartozóktól eltér. Ez minden
esetben több esztergált koncentrikus körbordát jelent, amelyek eloszlása rendkívül
409

Lloyd Morgan 1977a, 233.
Kelbert 2007, 219-222.
411
Roth-Rubi 1974, 35.
412
Kelbert 2007, 209.
410

76

változatos. A csoport darabjai között igen kevés és inkább csak jellegükben egyező
darabokat találtam. Ezzel szemben, az a csoport tagjainak többségét egyező technikával,
feltehetően sorozatgyártásban készíthették, bár egyelőre szériákat az anyagban nem
sikerült kimutatni. 2.2.2.c csoport (Kat. 226-268.) létrehozását a nagyszámú
lyuksorszegélyes töredék léte indokolta, amelyeken a típus jellegzetességei felismerhetők,
de az alcsoportokba sorolás hiányosságuk okán nem lehetséges. Szintén ide soroltam a
sérült, rossz állapotú darabokat is.

10. kép: A lyuksorszegélyes tükörlapok díszítésváltozatai (a szerző rajzai)

A katalógusban szereplő tükrök között egy lyuksorszegélyes tükörutánzat (?) is
akad. A Kat. 269-as számú darabnak vastag, eldolgozatlan szélű lapja van, amelyhez a
hátoldalon egy szokásos szerkezetű, ám rúd alakú, vékony, lekerekített sarkú négyszög
keresztmetszetű és csak egyszeresen tagolt nyelet rögzítettek, rosszul, úgy, hogy az sem
funkcionálisan, sem esztétikailag nem felel meg a típus jellegzetességeinek. A hátoldal
teljességgel díszítetlen és matt, kidolgozatlan egy nagyméretű tojásdad olvadásterülettel,
amellyel a nyelet fixálták. Az előlap szegélye mentén egy bekarcolt körvonal húzódik,
azon kívül kis kerek befúrt mélyedések, amelyek nem ütik át a lapot. Sajnos előkerülési
körülményei ismeretlenek. Hasonló megoldással találkozunk egy az aquincumi
polgárváros keleti temetőjének (Graphisoft park) egyik temetkezésében előkerült
tükörlapon. A lap szegélyét szabálytalan körvonalban poncolt körök díszítik, amelyek
nem ütik át annak keresztmetszetét.413
413

Aquincumi Látványraktár:152, Nr. 831. Lassányi 2007, 109, 7. kép. Facsády 2013, 38, 18. kép.

77

A lyuksorszegélyes tükrök a legszélesebb körben elterjedt és legnagyobb
példányszámú típust képviselik a római kori fajták között. K. Roth-Rubi szerint olcsó és
közönséges

használati

tárgyak

voltak,

ezért

is

készült

túlnyomó

többségük

bronzötvözetből.414 Legkorábbi példányaik ezüstből ismertek Itáliából, és az 1. század
első felében gyártásuk még Gallia Cisalpina városaiban koncentrálódott,415 majd 1-2.
század folyamán széles körben elterjedtek a provinciákban is. Nem tudjuk, hogy
gyártásuk mikor fejeződött be, mert legkésőbb földbe került példányaik akár több
generáción keresztül is használatban lehettek. A lyuksordíszítés eredete meglehetősen
homályos. Az archaikus korból ismerünk kisméretű, egyszerű votív tükröcskéket
peloponnesosi szentélyekből, amelyekbe kis lyukak sorát ütötték be, vagy egyszerűen kis
púpokat trébeltek. Ezek viszont kizárólag archaikus kori rétegekben kerülnek elő, a
későbbi időszakokban hiányoznak, direkt kapcsolatuk, ezáltal, a római kori példányokkal
kizárt.416 A tükörtípus datálása általában 1.-2. század, azt azonban fontos megjegyezni,
hogy ez a földbe kerülés idejét jelzi, nem tudhatjuk ugyanis, mint fentebb szóba került,
hogy a tükröt mikor gyártották és mennyi ideig volt használatban. Pontosabb keltezésük a
datáló értékű kísérő leletek és stratigráfiai adatok ismeretében lehetséges, ezek hiányában
kísérlet történt egy stilisztikai kritériumokon alapuló relatív kronológia felállítására is. K.
Roth-Rubi összehasonlította a jó abszolút kronológiai dátumokhoz köthető, valamint a
keltezhető síregyüttesekből származó itáliai és főleg germaniai példányokat, és arra a
megállapításra jutott, hogy az 1. században földbe került példányokhoz képest a 2.
századiakon a szegélyező lyukak sora egyre beljebb kerül, egyre szélesebb sávot
szabadon hagyva a díszítőelemek és a tárcsa szegélye között.417 Még, ha K. Roth-Rubi
megfigyelései érvényesek is, az ezzel a módszerrel való relatív keltezés több szempontból
problémás. Ugyanis legfeljebb a tükrök földbe kerülésének idejét határozhatjuk meg vele,
ugyanis nem tudhatjuk, hogy a tükör hányadik tulajdonosával került sírba vagy milyen
hosszú használati időszak után került földbe. Előfordulhat, hogy egy 2. századi
leletkörnyezetben előkerült és a fenti jellemzőket mutató példány egy időben készült, egy
1. századi, némileg másképpen kivitelezett darabbal, csak hosszabb használat után került
a földbe. A pannonia keltezhető leletkörnyezetből származó darabokat áttekintve ez a
tendencia tartományunkban ráadásul nem követhető, sőt ezzel ellenkező irányú
414

Roth-Rubi 1974, 35.
Lloyd Morgan 1981a, 49.
416
Roth-Rubi 1974, 35.
417
Roth-Rubi 1974, 35.
415

78

jellegzetességekre

van

példa:

Felsőcikola

Traianus-Hadrianus

korára

keltezett

temetkezési halmából előkerült lyuksorszegélyes kézitükör átfúrásai szemmel láthatóan
közelebb ülnek a szegélyhez a már a Flaviusoktól Traianusig datálható zanati
villatemetkezésben előkerült darabon levőknél. Ez a megfigyelés könnyen igazolja, hogy
ez esetben a módszer használata félrevezető eredményt adna. Igaz ugyanakkor, hogy
Pannoniában a Flavius-kornál korábbi, abszolút kronológia dátumokkal keltezett
lelőhelyekről előkerült lyuksorszegélyes tükröt nem ismerünk, legkésőbbi előfordulásuk
pedig keltezhető leletkörnyezetben a 2. század második fele. Tehát használatuk és
földbekerülésük jellemző időszaka az 1. század második fele-2. század vége. Már csak
ezért sem alkalmazható a pannoniai leletanyagra K. Roth-Rubi stilisztikai alapú
kronológiája, mert ebben az időintervallumban a keltezhető anyagon látványos
különbségek nem jelentkeznek.
A típus gyártóhelyei egyelőre ismeretlenek. Bár K. Roth-Rubi központi műhely
létét feltételezi, amelynek helyét egyelőre nem ismerjük, de felteszi, hogy különböző
időszakokban különböző helyen lehetett,418 valószínűbbnek látszik, hogy több gyártóhely
is létezett,419 amelyek egy-egy régiót láttak el termékeikkel. (Nincs rá tárgyi bizonyíték,
hogy a fentebb említett Vindobonai bronzöntő, -újraolvasztó (?) műhely ilyen típusú
tükröket is gyártott volna, de létezésével az utóbbi elképzelést támasztja alá, annál is
inkább, mert nem volt specializált.) Az első műhelyek, amelyek ezt a tükörtípust
gyártották Italiában létesültek, majd fokozatosan terjedtek észak felé; Köln, Nijmegen.420
A legkorábbi példányok, mint már szó esett róla, ezüstből készültek és igen reprezentatív
kivitelűek. Plinius szerint ezüsttükröt először Pasiteles alkotott Pompeius Magnus
idején,421 bár leírásából nem derül ki milyen fajta tükröt készített, de kijelentése
nyersanyaguk okán a lyuksorszegélyes típusok prototípusaira is vonatkozik. Eszerint már
az i. e. 1. század második felétől készíthettek ilyen típusú tükröket. A legkorábbi
provinciabeli darabot Nørre Brobyból ismerjük,422 időszámításunk kezdete és 40 közé
keltezik. Nem tudjuk, hogy ez honnan került ide, de már magán viseli azokat a
jellemzőket, amelyeket az 1-2. századi provinciális példányokra illenek; egyszerű és
sematikus. Provinciális műhelyek italiai és gallia cisalpinai műhelyek filiáléinak északra
telepítésével jöhettek létre vagy a kereskedelem és migráció útján Itáliából és a galliai
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tartományokból elterjedt darabok példáján provinciális bronzöntő műhelyek gyártani
kezdték ezt a típust (is).
Pannoniában eddig, az említett vindobonain kívül egyetlen tükörkészítő műhely
sem ismert. A tartományban a lyuksorszegélyes kézitükrök egyéb típusokkal együtt, egy
időben jelentek meg a Flavius-kortól kezdve, idekerülésük módja a fentiek szerint
zajlhatott, de nem tudjuk, hogy Itália vagy a nyugati tartományok irányából.
A római nyeles kézitükör típus (2.2.) jellegzetes provinciális forma, amely, mint
fentebb szó esett róla a több darabból, külön öntött, ezüstből készült, merőleges állású
fogójú, i. e. 1. vége és i. sz. 1. század eleje között jellemző italiai példányok egyszerű,
olcsó utánérzései. A prototípusok kialakításához az inspirációt a Dél-Itáliában használt
görög tükörtípusok valamint ez etruszk kézitükrök jelentették. (Itálián kívül a hasonló
formájú tükrök készítésének Britanniában volt hagyománya, ám ott a római hódítással, a
római tömegtermékek elterjedésével az azt megelőzően használt tükörtípus kiveszett és
semmilyen nyoma nem maradt az emlékanyagban, sőt az i. e. 1. század végéről vagy az
első század korai éveiből származó kelta tükrök formavilágára már az import római
tükrök voltak hatással.423) Az i. e. 4. század második felében készített etruszk
tükörlapokhoz utólag felhelyezett szerves anyagú - fa, elefáncsont, csont - esztergálással,
faragással kialakított „borítás” tartozott, amelyet a lap egy elvékonyodó nyúlványára
húztak.424 Ezek közül G. Lloyd Morgan több olyat közöl,425 amelyek gyűrűkel szűkülő
elemei inspirációt jelenthettek a római forma kialakításakor. Ugyanebben az időszakban a
görög tükrök korongját, már külön öntötték és csak utólag illesztettek hozzájuk egy
gyakran igen gazdagon díszített „csapot”, amit szerves anyagból készült nyélbe ágyaztak.
A csap kialakításánál már érvényesültek azok az „alapelvek”, amelyek a római nyelek
fejrészét funkcionálisan meghatározták; egy kiszélesedő középső felületből kétfelé ágazó,
a korong ívével egyezően görbülő oldalkarok, amelyek szembenézeti oldalán a tárcsa
megtartására peremet képeztek ki. A korong kitámasztásáról, a másik oldalról, egy
háromszög vagy levél formájú tag gondoskodott. Ez lehetett akár stilizált borostyánlevél
vagy palmetta, amely motívum a római tükrökön is ismétlődik.426 Egyes korai 1. századi
campaniai példányokon visszaköszön még a fenti tagolás; úgy tűnik, hogy a nyél testét és
423
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a fejet külön készítették,427 és utólag illesztették össze, de amennyiben egybeöntötték is, a
kerek keresztmetszetű test és a lapos fejrész élesen elkülönül. A szerény díszítés az
oldalkarokon koncentrálódik. A többszörösen tagolt balusztertagokból álló nyél
előzményét, amely már nem csak elemeiben, hanem egészében értékelhető, G. Lloyd
Morgan egy kis és sajnálatos módon keltezett darabokat nem tartalmazó etruszk széria
elemei közt találta meg.428 A fém nyeleknek baluszterhez hasonló, gyűrűkkel tagolt teste
van, amelyet akantusz levelekkel díszítettek. Felül, a korong csatlakozásánál, a levelek a
három jellegzetes irányban - lemeztámasztó, oldalkarok - ágaznak szét. Egy ilyen típusú
tükörnyél a budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményében is fellelhető; két
gyűrűköteggel tagolt, kerek keresztmetszetű nyél átellenes végén plasztikus szarvasfejben
végződik, a laphoz a három irányban elágazó akantuszlevelekkel támaszkodik, amely a
másik oldalon kialakított peremen ül.429 Feltehetően praenestei műhelyben készült az i. e.
3. században.430 Mindazonáltal a prototípusok gyártásának jellemző korszakát közvetlenül
megelőző időszak - i. e. 2. század - dél-itáliai, görög tükreit igen kevéssé ismerjük, így a
fenti motívumok átöröklődésnek kezdeti lépései homályosak. Id. Plinius beszámol a
brundisiumi műhelyről valamint arról, hogy ezüsttükröt elsőként a görög Pasitelés
alkotott Pompeius Magnus idején.431 Görög mesterek tevékenységét bizonyítják
signaturák a tárgyakon, pl. M. Domitiois Polygnos egy boscorealei tükrön,432 vagy
EΥΠΟΡΟS Domitianus portréjával díszített, a karlsruhei Badisches Landesmuseumban
őrzött darabon.433
Tehát a provinciákban igen elterjedt kézitükörtípusban klasszikus előképek
inspirálta itáliai tükörfajták formavilága öröklődött tovább.
2.3. csoport: Kerek tükörlapok hátulsó fogóval (Kat. 270-274.)
A kézitükrök másik típusa a hátulfogós tükrök csoportja, amelyek hátoldalán a lap
síkjára fekvő, azt közel teljes szélességében átérő fogó van. A lapok többnyire erőteljesen
domborúak, peremük gyakorta megvastagszik, hátoldaluk díszítetlen vagy esztergált,
bevésett körvonalakkal, ritkább esetben bekarcolt geometrikus mintákkal díszített. A fogó
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általánosan egy középtájon ívesen kiszélesedő, vagy homokóra szerű, keskenyedőszélesedő tagokból álló szalag, vagy henger, amely két vagy négy helyen csatlakozik a
laphoz. A kapcsolódás két illetőleg négy változatos formájú, lapos, kerekded,
virágszirom, falevél alakú esetleg négyszögletes talp közbeiktatásával történik. A
pannoniai anyagban eddig csak két ponton rögzített fogójú darabokat találtam, és a
máshonnan ismert fogókon látható bevésett, összetett minta sem jelentkezett.
Leggyakrabban nyél nélkül kerülnek elő, viszont gyakran a lapon a nyél egykori
létezésének jól kivehető nyoma van.
A hátul elhelyezett fogó alkalmazása 1. századi, itáliai eredetű, formának
előzménye a görög vagy az etruszk tárgykultúrában nincs.434 G. Lloyd Morgan
megfigyelése szerint a 2. század végétől, a 3. században válik igazán elterjedté, amely
korokból több magas színvonalú, ezüstből készült darabot ismerünk.435
A kategóriába alapvetően csak azokat a tükröket vettem be, ahol a nyél létezik
vagy bármilyen nyoma kivehető. Ha ugyanis minden ezekre a típusokra jellemző
tulajdonságot specifikusnak veszek, akkor előfordulhat, hogy nem valós kategóriákat
képzek. Ezért osztályoztam a geometrikus mintákkal díszített tükörlapokat (2.1.6.) vagy a
megvastagodó peremű, bekarcolt körvonallal tagolt hátoldalú darabokat (2.1.4.) külön,
mert bár ezeket a tükörfajtákat a provinciális anyagban megtaláljuk hátulsó fogóval (is), a
pannoniai példányaikon erre utaló jelet rajtuk, akár töredékességük okán - egy kivétellel nem találtam. Ezért előfordulhat, hogy egy-egy töredék, amelyet más csoportba soroltam
valójában ide tartozik, vagy ugyan az itt előkerült darabján hátulsó fogónak nyoma van,
de máshonnan ismerjük más megoldásokkal is. Ezeket a lehetőségeket minden egyes
típusnál számba veszem.
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11. kép: Hátulfogós tükör (a szerő fotója és rajza)

2.3.1. csoport: Kerek tükörlap, lekerekített, megvastagodó peremmel és hátulsó
fogóval (Kat. 270.)
A Kat. 270-es Nemzeti Múzeumban őrzött, vékony, díszítetlen laptöredék hátulsó
oldalán egy négyszögletes forrasztásnyom látható. Talán az egykori hátulsó fogó
maradványa. A laphoz tartozik egy arról letört, ma három darabban levő, lekerekített,
megvastagodó, hiányos peremgyűrű. A tárgy első közlésekor készült fotón az egykori
nyélből még jóval több látszik; a forrasztás helyén egy gúla alakú tag emelkedik.436
Amennyiben ezt a maradványt helyesen értelmezzük, akkor egy meglehetősen szokatlan
megoldással van dolgunk. A hátulsó nyelek általában egy-egy kerek talppal kapcsolódtak
a laphoz, továbbá a gúla tetején látható törésfelület, amely a fogó letört részének
csatlakozási pontja lehet, meglehetősen kis felületű egy jellemző szalagfogó
rekonstruálásához.
Sajnos a tárgy leletkörülményeiről semmit sem tudunk.
2.3.2. csoport: Kerek tükörlap lekerekített peremmel, egy esztergával bevésett
körvonallal a perem mentén és hátulsó fogóval (Kat. 271.)
A csoportba mindössze egy darabot soroltam. A Kat. 271-ös tükör alapvetően az
2.1.4. csoport jellegzetességeit viseli magán. Kissé domború, megvastagodó, lekerekített
pereme van, amelyet belülről egy esztergával bemélyített körvonal követ jellemző
távolságban, viszont hátoldalán középtájon egymás meghosszabbításában jól látható
olvadásnyomok vehetők ki.
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A darab G. Lloyd Morgan X csoportjába tartozó tükrök díszítetlen fajtájával (Xa
alcsoport) mutat rokonságot. Az ún. „Corstopitum”-típus, mint már fentebb többször is
szó volt róla hátulfogós és sokféleképpen díszített, ez a tükör a csoport alaptípusa.
Sajnos a pannoniai darab leletkörülményeiről semmit sem tudunk, G. Lloyd
Morgan szerint az X csoport előkerülésének jellemző időszaka a 3. század.437
2.3.3. csoport: Kerek tükörlapok lekerekített szegéllyel, gömbölyű peremmel,
esztergával bevésett többszörös koncentrikus kördíszítéssel és hátulsó fogóval (Kat.
272 - 273.)
Pannoniából eddig mindössze egy ép és igazán reprezentatív kivitelű hátulfogós
tükröt ismerünk Intercisából (Kat. 272.). A darabon megfigyelhetők a csoport
jellegzetességei; domború tükörlap, hátoldalán díszítésként, egy középpont körül több
esztergált koncentrikus körvonal, jellegzetesen visszahajló, lekerekített, gömbölyű perem.
A tükör fogójának formája szokatlan; a hátulfogós tükrök nyele általában egy középtájon
kissé ívesen kidomborodó tagból, valamint két arra merőleges lábból álló „tepsifedő”fogóhoz hasonló forma, viszont ez egy felajzatlan íj formájára emlékeztet. Erre a
megoldásra azért is szükség volt, mert ez esetben nem iktattak be egy merőleges
kötőelemet a talp és a szalag között, amely kellő távolságot biztosít a nyél és a lap között
a kéz számára, hanem a végeket ívesen leeresztették. A kategória másik darabján az
egykori nyél két talpának lenyomata kivehető (Kat. 273.), hátulsó oldalának felületét
több, többszörös körvonal tagolja.
G. Lloyd Morgan a W ún. „Simpelveld” csoportba sorolja a Kat. 272-eshoz
hasonló jellegű tükröket. Lapjuk alapformája egyezik a pannoniai darabokkal, a nyél
kialakítása változatos lehet. Anyaggyűjtésében a példányok nagy része a 3. századból
származik, néhány 1. századi tükröt Aquileából és Pompeiiből ismertet.438 Ezek alapján
úgy tűnik, hogy előfordulásuk jellegzetes időszaka az 1.-től a 3. századig terjedő
időszakra kiterjeszthető.
A Kat. 273-ss számú tükörlap közeli analógiáját ismerjük Herculaneumból, a
nápolyi Museo Archaeologico Nazionale gyűjteményében.439 A tárgy jelenlegi kivitele
alapján a laphoz egy korai fajta, baluszter alakú tagokból álló fogótípus tartozik. A lap
hátoldalán a lemeztámasztó egyértelmű nyoma látszik, köszönhetően annak, hogy rosszul
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- fordítva - restaurálták, vagyis a lemeztámasztó a tükröző felületre került. Ez kétségesé
teszi, hogy valóban ez a nyél kapcsolódott-e a laphoz, de biztosnak tekinthető, hogy
függőleges állású nyél tartozott hozzá. Ez alapján tehát a tükörtípus akár a másik
nyéltípussal is állhatott, továbbá már 79 előtt használatba került.

12. kép: Az egykori nyél nyoma hátulfogós tükör lapján (a szerő fotója)

2.3.4. csoport: Kerek tükörlap hátulsó fogóval, bekarcolt geometrikus mintával
(Kat. 274.)
A Kat. 274-es 6 darabból összeállított, domború, középpontja felé elvékonyodó,
hátoldalán a pereme mentén egymást metsző, többszörös, bekarcolt félkörívekkel díszített
tükörlap hátulsó oldalán az egykori hátulsó fogó nyoma egyértelműen kivehető. (27. kép)
Még egy ilyen tükörlapot ismerünk Pannoniából, ez Intercisából származik, ezen viszont
hátsó fogó nyoma nem látszik.440
Bekarcolt

motívumok

a

típusra

2.1.5.

jellemzőek.

Ugyanakkor

azok

motívumkincsétől ez a minta idegen, továbbá a perem kiképzése is eltérő.
Sajnos a két tárgy leletkörülményeiről, leszámítva azt az információt, hogy a
katalógusban szereplő darab Brigetióban egy sírból került elő, semmit sem tudunk.

3. csoport: Nyelek (Kat. 275-330.)
Ebbe a csoportba soroltam azokat a különálló nyeleket, amelyek lapja ma már
nincs meg vagy nem azonosítható. Habár meglehetősen jól körvonalazható, hogy mely
lapfajtákhoz mely nyéltípusok tartoztak, a nyelek formája nem specifikus attól függően,
hogy milyen fajta tükörlappal állnak, ezért nem soroltam őket a megfelelő kézitükör
kategóriákba.
440
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Fentebb már ismertettem a római tükörnyelek alapvető jellemzőit. Természetesen
az alábbi csoportokba tartoznak a koronggal együtt előkerült fogók is.
3.1. csoport: Függőleges állású rúd alakú, tagolt vagy tagolatlan nyelek (Kat. 275328.)
Egyszerű rúd alakú, ovális keresztmetszetű fogók, száruk ritkán tagolatlan,441
gyakrabban egyszeresen vagy többszörösen (3 vagy 4 elemre) tagolt. Felépítésük azonos,
3 elkülöníthető részből állnak: a függőleges lemeztámasztóból és a két rövid oldalkarból
álló fej, a szár valamint annak végén a zárógomb.442 A lemeztámasztó- és oldalkarok
lekerekített sarkú háromszög vagy esetleg elnagyolt virágszirom alakúak. Az oldalkarok
lépcsőzetes kialakításúak is lehetnek. Keresztmetszetük ferdén ovális, esetleg rombusz,
ritkábban szabályosan kerek alakú. Méretük roppant változatos, a nagyobb darabok
általában szebben kivitelezettek. Kiképzésük uniformizált; hátulsó - a lap hátsó oldalához
támaszkodó - részük kidomborodó, elülső részük - amely, a tükröző oldalt támasztja alá lapos és bemélyített, egy az oldalkarok felső szélének vonalában elhelyezett kiugró
peremmel. Az esetek többségében a korongról leválva kerülnek elő, de odatartozásuknak
általában egyértelmű nyoma van annak hátsó felszínén. Ez alapján egy tükörlap kézitükör
volta könnyedén meghatározható, ugyanakkor az egyedi nyelek és biztosan kézitükör
lapok összepárosítása, biztos információk hiányában nehézkes, mivel nincsenek szigorú
szabályosságok arra nézve, hogy mekkora méretű laphoz, milyen méretű nyél tartozott.
Ugyanis egészen nagyméretű tükörlaphoz, arányaiban jóval kisebb nyél is csatlakozhat. A
nyél nyoma a lemeztámasztó körvonalában kivehető erőteljesebb korrózió, patinásodás,
felhólyagosodás formájában vehető ki, ritkább esetben olyan megoldások is
megfigyelhetők, mint a fentebb már ismertetett Kat. 134-es számú darabon. Nem tudjuk
pontosan milyen eljárással - hegesztés, forrasztás - helyezték fel a fogókat, de nem
eredményezett igazán stabil kötést, ismerve a különálló tükörnyelek mennyiségét. A
pannoniai tükörnyelek egy hozzávetőlegesen nagyszámú csoportján egy sajátos tagoló
elemet látunk; ez a nyelek egy részén kivehető, fejrész alatti kitüremkedő borda, amely
nem teljes gyűrű ugyanakkor a nyél további tagolásának látszatát kelti. A baluszterek
mérete gyakran nem egyezik, a tárcsához közelebb esők hosszabbak a távolabbiak
rovására.
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A leggyakoribb tükörnyél típus, lyuksorszegélyes (2.2.2. típus), esztergált
bordákkal

díszített

(2.2.1.

típus)

és

díszítetlen

tükörlapokkal

(2.1.1.

típus)

kapcsolódhatott.
A többszörösen tagolt tükörnyelek fejlődését a római kézitükrök kialakulásánál
nagyvonalakban ismertettem. Prototípusaik azok a korai itáliai példányok, amelyeken fej
és a nyél teste határozottan elkülönül, a fej lapos, a test kerek keresztmetszetű, és előbbi
oldalkarjai hosszúak és díszítettek. A balusztereket esztergával továbbalakították, így
látványosabb és elegánsabb íveket produkáltak, tagolásuk változatos. G. Lloyd Morgan
szerint a provinciális darabok kiinduló mintadarabja a nápolyi Museo Archaeologico
Nazionale no. 25717-es tükre.443 Ezek a provinciális darabok már nagyon egységesek, a
fej leegyszerűsödik, nem válik el a testtől, a karok rövidebbek, a lemeztámasztó tömpébb,
összességében kevéssé elegáns látványt nyújt, ugyanakkor határozottan visszautal a
kiinduló formára. A test teljesen sematikus, elnagyolt, mert öntés után már csak
csiszolják. Ennek a folyamatnak a „végpontja” az előző csoport (3.1.), amikor a nyél
egészében tagolatlan, vagy csak a zárógomb jelzett.
Ehhez a csoporthoz soroljuk a Kat. 269-es lyuksorszegélyes tükörutánzat unikális
nyelét is; lekerekített sarkú négyszög keresztmetszetű, az átlagosnál jóval vékonyabb és
csupán alsó egyharmadában található egy gyűrű alakú tagoló elem.
3.3 csoport: Hátulsó nyelek (Kat. 329-330.)
A másik tükörnyél fajta, amely igen kis mennyiségben jelentkezik a tartományban,
az 2.3, esetleg az 2.1.4.-es típusokhoz tartozhatott. Alapformájukat a Kat. 329-es
töredékes példány tükrözi. Középen kiszélesedő szalag, két merőleges nyúlvánnyal.
Középtájon díszítésként egymás alatt két vízszintes vonal. A laphoz való rögzítésre
szolgáló két talp, amely általában egy-egy korong, letörött. A másik katalógusbeli fogó
(Kat. 330.) bizonytalan rendeltetésű darab, publikálói így határozták meg, 444 ugyanakkor
ez az igencsak egyszerű forma ismeretlen a tárgycsoportban és a négyszögletes talp sem
jellemző.
A hátulfogós tükrök lapját és fogóját általában szintén külön találjuk. A két darab
adatok hiányában nem keltezhető, de 1-3. századi tükörfajtákkal jellemző.
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4. csoport: Kétrészes, összecsukható tükrök (Kat. 331-332.)
A Kat. 331-es darab karakteres formája alapján kétrészes, összecsukható tükör
tükölapjaként azonosítható. A kézitükrök lapjánál jóval domborúbb, homorú oldalának
pereme erősen felfelé ível. Konvex ívét egy a tükröző oldalának szegélye mentén húzódó
perem megtöri. Külső - homorú - oldalán bekarcolt koncentrikus körvonalak és egy a
tükör középpontjában ülő gomb díszítik. A másik tükörlaptöredék (Kat. 332.) gömbölyű,
visszahajló, duzzadt pereme és a bekarcolt koncentrikus körvonalak a hátulfogós tükrök
csoportjával rokonítja azt, ugyanakkor szokatlanul vékony.
A római kori emlékanyagban kétféle kétrészes tükörtípussal találkozunk. Az egyik
fajtánál a különálló kerek tükörlap egy hozzá tartozó dobozba illeszthető (Dosenspiegel,
mirror box: Lloyd Morgan Group S), a másiknál a tükör és a fedele egy zsanérral
egymáshoz kapcsolódik (Klappspiegel, lid mirror: Lloyd Morgan Group R). A Kat. 331es töredék Lloyd Morgan utóbbi, R csoportjának c alcsoportjához sorolható. Két
egymásba illő lapból, a tükörből - a felső lap belső, domború oldala - és a fedeléből álló
zsanérral nyitható-csukható kézitükrök hellénisztikus előképekre mennek vissza, amelyek
már az i.e. 4. században léteztek,445 ezekhez képest ugyanakkor a római kétrészes tükrök
G. Lloyd Morgan megfigyelése szerint vékonyabbak, kevésbé mélyek és kisebbek.446 A
Kat. 331-es darabról a zsanér letörött. Tipológiájában elkülönített alcsoportok egy
speciális fejlődési irányt jelentenek (Group Ra-c), amely a hellénisztikus típusoktól való
távolodást jelzi a kiforrott római formatípus felé.447 A c tükörtípus Lloyd Morgan
gyűjtésében különösen nagy példányszámban jelentkezik Dél-Franciaország - különösen
Vasion-la-Romaine448 - területén, az észak-nyugati provinciákban való felbukkanásuk,
megállapítása szerint, a kereskedelem mérsékelt, de érzékelhető megindulását jelzi az 1.
század folyamán.449 Minthogy Itáliában ez a tükörtípus igen kis arányban jelentkezik,
gyártásuk vélhetően Dél-Galliában koncentrálódott és onnan terjedt észak felé.450 A típust
minden bizonnyal az 1. század folyamán gyártották, a publikált darabok leletkörülményei
is erre az időszakra utalnak.451
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A savariai tükörlaphoz igen közel álló kivitelű példányt a wederath-belginumi
temető 2370-es sírjából ismerünk.452 A darab teljesen ép, a fent vázolt konstrukció
nyomon követhető rajta. A külső felületéhez tapadt anyagmaradványok alapján
szövettasakban vagy szövetbe burkolva helyezték a sírba.453 A temetkezés 80 és a 2.
század eleje közötti időszakban

13. kép: Összecsukható tükör (fotó: Haffner 1989)

keletkezett.454 A pannoniai darab a Szombathely Paragvári úti temető egyik
szórthamvas sírjából származik. A temetőt a Flavius-kortól a 2. század 2. feléig
használták.455
A másik ide sorolt laptöredék (Kat. 332.) kivitele, mint fentebb említettük, ugyan
a hátulfogós tükrökéhez áll közel, ugyanakkor azoknál jóval vékonyabb. Formája Lloyd
Morgan R csoportjának a alcsoportjára emlékeztet. Ez a tükörtípus a Lloyd Morgan által
felvázolt fejlődési sor első „állomása”, amely legközelebb áll a hellénisztikus
prototípusokhoz.456
Nem zárható ki ugyanakkor, hogy a lap vékony keresztmetszete megtévesztő és a
tükörlap a hátulfogós tükrökhöz sorolandó, az ezt bizonyítani tudó fogó létezésének
viszont, a felületén foltokban jelentkező erőteljes korrózió, felhólyagosodás és patina
okán is, nincs nyoma.
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5. csoport: Egyéb típusok (Kat. 333-334.)
A kategóriába két olyan darabor soroltam, amelyek nem sorolhatók be egyetlen
fent tárgyalt csoportba sem. A Kat. 334-es tükörlap díszítetlen és bár töredékes, de
biztosan nem kerek alakú. Ez a forma ismeretlen a római tükrök formavilágában.
A Kat. 333-as darab kivitele erősen különbözik a római tükrökétől. Feje és nyele
egybeöntött, utóbbi csak egy lapos „csap”. A fogó a lap és a nyél találkozásánál ívesen
beszűkül, majd trapéz alakban újra kiszélesedik, amely után elkeskenyedve tompa
csúcsban végződik. A kiszélesedő részen bekarcolt növényi mintát látunk, ez sajnos
meglehetősen kopott, de egy egyszerű palmettadísz nyoma még kivehető. A korongra
szegélydísz gyanánt egyszerű, bekarcolt dupla pontkörök sora került. Ez jóval vastagabb,
mélyebb és markánsabb, mint a fogó nyakán levő palmettadísz. A korong másik oldalán
egy kis, négyszögletes, enyhén kiemelkedő peremet képeztek ki.
A tükör formája és díszítésmódja az etruszk típusokét tükrözi. Ezek tükröző
felületén jellemző a nyél kiszélesedő elemének valamint a korong e fölött elhelyezkedő
területének palmettával való díszítése, ugyanakkor a tükröző felületre koncentrálódó ilyen
jellegű szegélydísz teljességgel idegen azok díszítésmódjától, továbbá az etruszk tükrökre
nem jellemző módon a tükröző felületre került. Szilágyi J. Gy. megállapítása szerint
mindemellett a nyélforma és a kiszélesedésén jelentkező palmetta dísz sem lehet
egykorú.457 Ezen okokból a példány valószínűleg ismeretlen korban készült hamisítvány.
6. csoport: Azonosíthatatlan töredékek (Kat. 335-378.)
A csoportba azokat a darabokat soroltam, amelyek tipológiai osztályozása
töredékességük okán lehetetlen. Megmaradt felületük magán visel jellegzetességeket egyegy típusból, de azok a speciális jellemzők, amely az egyes csoportok, alcsoportok
elkülönítését lehetővé teszik, hiányoznak.
Többségük díszítetlen töredék, amelyek formája nem árulkodik arról, hogy a
díszítetlen kerek vagy négyszögletes tükrökhöz tartoztak-e. (1..2.1.1.) Vannak köztük
olyanok, amelyek minkét oldala kidolgozott, és amelyeknek csak az egyik. Némelyiken
esztergált körborda fut, amely az 2.2.1. és a 2.2.2-es csoport jellegzetes díszítésmódja.
Többségük telepásatásról került elő, többségük ismeretlen lelőhelyről való és
beleltározatlanul „kallódott” a múzeumok gyűjteményében.
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A katalógusba vett tükrök mennyisége statisztikai megfigyelések levonására
alkalmas.
A dolgozat címében meghatározott területen előkerült tükrök számszerű eloszlása
az alábbi táblázat szerint alakul.
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1. ábra: A tükrök megoszlása a vizsgált lelőhelyeken

Sajnálatos módon a leletanyag legnagyobb példányszámú csoportja ismeretlen
lelőhelyről származik, amelyet a fémkeresősök által beszolgáltatott példányok tovább
duzzasztanak. Az ismert előkerülési helyű darabok között kiemelkedő példányszámot
produkál Savaria, az itt talált mennyiség közel fele ismert Scarbantiából, ezeken kívül
jelentékeny mennyiségű bronztükör került elő Arrabonában. Bár Aquincum jelenleg a
grafikon „középmezőnyében” szerepel, az itt előkerült tükrök aránya vélhetően jóval
magasabb lesz, ha a Graphisopht-park megelőző feltárása során felszínre került nagy
sírszámú temető anyaga publikálásra kerül.458 Kiemelendő Ménfőcsanak jelenléte, amely
szintén a fémkeresős tevékenyégnek „köszönhető” (1. ábra). Az egyéb kategóriában
azokat a lelőhelyeket soroltam, amelyek nem köthetők egyetlen ismert pannoniai
településhez sem és csupán egyetlen darabot produkáltak.
Általános tendencia, hogy ahol nagyobb sírszámú, a kora császárkorban használt
temetőt tárnak fel - pl. Szombathely, Paragvári utca - ott a tükörleletek példányszámának
megugrása várható. Vélhetően a ma már csak Sopron, Deák tér lelőhely megjelöléssel
458

Lásd: Lassányi 2007.
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ellátott darabok vagy a Győrben őrzött ismeretlen lelőhelyű példányok egykor a
Sopronban, ugyaninnen publikált temetőből459 illetőleg a győr- homokgödröki temető
összekeveredett, elkallódott anyagából származnak.
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2. ábra: Tükrök megoszlása leletkörülmények szerint

Még ha ismerjük is a tükrök származási helyét, a leletkörülmények ismeretének
hiánya igen nagyarányú. Amennyiben utóbbiról rendelkezünk információval, kiugró azok
aránya, amelyeket temetkezésben találtak. Sok egyéb ép tükör is vélhetően 19. századi
vagy 20. század elejei rosszul vagy nem dokumentált temetőfeltárások eredményeként,
illetőleg amatőr gyűjtőktől, ajándékozással kerültek a gyűjteményekbe. A telep
kategóriába azok a darabok kerültek, amelyek valamilyen városias vagy vicus jellegű
település, dokumentáltan, valamely objektumából származnak. Utóbbi egyébiránt igen
ritka. Három darabot ismerünk katonai objektumból, egy darabot villa területéről. A
szentély jelen esetben a savariai Iseum anyagát jelenti, máshonnan tükörlelet egyelőre
nem dokumentált. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy az innen előkerült példányok
között vannak olyanok, amelyek a szentély felépülését megelőző időszakból származnak
(2. ábra).
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T. Szőnyi 1977-1978.
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3. ábra: A tükrök temetkezési rítusok szerinti megoszlása

A tükröt tartalmazó sírok között rítus tekintetében dominál a hamvasztásos sírok
aránya (3. ábra). Minden lelőhelyen jellemző, hogy többnyire hamvasztásos sírok
mellékleteként találunk bronztükröt, kivételt képez ez alól Intercisa temetője, ahol
egyébiránt nem különösebben jellemző a halott hamvasztása illetőleg a győri Kálvária
utcai temető, amelyet a kizárólagos elföldeléses rítus alapján különítenek el az egykorú,
halotthamvasztást alkalmazó Homokgödrök temetőtől.
Utóbbiak esetében megfigyeléseket tehetünk az elhunytak jellemző nemére és
életkorára valamint a tárgyak sírban való elhelyezkedésére vonatkozóan.
Sajnos részletes antropológiai vizsgálat igen kevés esetben áll rendelkezésre.
Egyedül az aquincumi canabae Topál J. által publikált temetőiből van használható
adatunk - a többi csontvázas sír esetében általában a mellékletek alapján következtetve
történik az elhunyt nemének meghatározása - mind a csontvázas, mind a hamvasztásos
temetkezésekre egyaránt kiterjedően; tükröt különböző korú nők és gyerekek
mellékleteként adtak.460 Ezt megfigyelést erősítik a Győr, Kálvária utcai sírok is, ugyan
itt az említett módon történt a nemmeghatározás.
A tükör és a holttest egymáshoz képesti elhelyezkedésében nincs különösebb
szabályszerűség, azon kevés esetben, amelyben a tükör síron belüli elhelyezkedéséről
tudomásunk van, azt a csípőn (Kat. 59., 55., 104.) deréktájon (Kat. 3-7.), vagy a lábaknál
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Topál 1993, Topál 2003.
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(Kat. 78.), esetleg a fej mellett vállmagasságban (Kat.42.), illetve a test mellett
mellmagasságban találták.
Hasonlóan nem figyelhető meg rendszeres ismétlődés a tükör és más, a
szépségápolás tárgykörében használt eszközök között az együttes sírbahelyezés
tekintetében, utóbbiak halmozása Pannoniában nem különösebben jellemző. Két esetet
ismerünk, amikor 2 darab tükröt helyeznek egyszerre az elhunyt mellé (Kat. 3., 9. és 160.,
186.), gazdagabb készlet az intercisai Nagytemető 578. sírjában talált tükör mellett
előkerült kőpalettából és „orvosi dobozkából” álló együttes. Előfordul, hogy a tükör az
egyetlen melléklet a sírban.
Mindenképpen szót kell ejtenünk a sírmellékletként talált bronztükrök állapotáról.
A tükrök jelentékeny része magán viseli valamilyen fokú égés nyomait; olvadás,
felhólyagosodás, kráterek. Ez többnyire kismértékű és felszínes, vagyis nem érinti a tárgy
teljes felületét és keresztmetszetét, csak nagyon ritkán okoz teljes deformációt. Ez az
ismeretlen lelőkörülmények közül való tárgyak esetében a sírmellékletként való definiálás
kritériuma lehet. Kevés olyan darab van a gyűjtésben, amelyik teljes felületén égett,
olvadt, deformált, sőt kalcinált csontdarabok ragadtak a felületébe. (Kat. 72., 139.) Ezen
megfigyelések alapján kétféle metódus körvonalazódik a tükrök hamvasztásos
temetkezési rítusban való kezelésére vonatkozóan. Vagy a máglyára tették az égetés
valamely szakaszában vagy a „még forró” hamvak mellé helyezték. Az erőteljesebben
deformált darabok esetében nagyobb valószínűséggel alkalmazhatták az első módszert.
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4. ábra: Tükrök előkerülésének aránya az 1.-től a 4. századig
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Az ismert és keletezhető leletkörnyezetből származó tükrük korszakonkénti
eloszlása a feni táblázaton látható (4. ábra). Legnagyobb arányban a temetkezésekben
előkerült példányok földbe kerülésének abszolút kronológiai dátumaival vagyunk
tisztában. Tükör előkerülése az 1.-től a 4. századig várható, mellékletként adásuk szokása
ugyanígy nyomon követhető, ám a 3. századtól kezdve csökkenő arányú és a 4. század
második felétől megszűnik. Leggyakrabban a Flavius-kortól a 2. század második feléig
használt temetkezésekben jelentkezik tükörmelléklet. Az egyes tükörfajták kronológiai
megoszlása valamennyire körvonalazható. A „klasszikus”, népszerű és széleskörben
elterjedt római kézitükörfajták (négyszögletes tükör (1. csop.), esztergált bordákkal
díszített tükör baluszter alakú elemekből álló nyéllel (2.2.1. csoport), lyuksorszegélyes
tükör baluszteres nyéllel (2.2.2. csoport)), egyetlen dokumentált esetet leszámítva - a
budaörsi római település többfázisú, 3. század végétől használt épületének anyagában
előkerült Kat. 246. töredék - a 2. század második felénél később nem kerülnek földbe. A
bekarcolt geometrikus mintájú darabok (2.1.6. csoport) legkorábbi előfordulása a
Szombathely Paragvári utcai temető, amelyet a Flavius-kortól a 2. század második feléig
használtak, további két példány a 2-3. században került földbe. Ugyanebből az időszakból
származik a G. Lloyd-Morgan által az előzőekkel egy csoportba sorolt, egy körvonallal
díszített tükrök (2.1.4. csoport) 2 keltezhető darabja. A legegyszerűbb, kerek, díszítetlen
tükörlapok az 1-től a 4. századig jelentkeznek.
IV.1.4. Tükörábrázolások Pannoniában:
Tükrök ábrázolása falfestményeken, reliefeken, kisplasztikákon, mozaikokon
egyaránt előfordulhat. Falfestményen és mozaikon - függetlenül azok esetleges
többlettartalmára vonatkozó elképzelésektől - nők toalettjének elkészítését bemutató
jelenetekben szerepelnek, pl. egy Stabiae-ből származó, ma a nápolyi Museo Nazionaleban látható falfestmény részleten, amelyen egy mezítelen felsőtestű leányalak látható,
amint a haját igazítja kezében egy kerek tükörrel,461 vagy a Villa dei Misteri híres
falfestménysorozatának egyik jelenetében stb. Reliefeken találkozunk ezekhez hasonló
életképeket bemutató ábrázolásokkal pl. a híres neumageni reliefen, amelyen egy
karosszékben ülő nő elé kerek tükröt tartanak,462 de gyakoribbak a sír- és votívreliefek,
amelyeken kozmetikai és női tevékenységekhez tartozó eszközök egész sora - fésűk,
461
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Ltsz. 9088. Giordano-Casale 2007, Fig. 49.
Die römer an Mosel und Saar, 268.
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hajtűk, strigilisek, különböző alakú és méretű tárolódobozok, üvegcsék, „dörzstálak”,
papucsok (?), valamint orsó, guzsaly, rokka - látható; mintegy az elhunyt vagy az állító
hölgy attribútumaiként.463 Ezek között olyat is találunk, ahol a férjet és a feleséget
jellemző tárgyak ábrázolása jelentkezik egyszerre, két egymástól elválasztott mezőben,464
ritkán a tárgyak a házaspár egészalakos portréját kísérik. 465 Néhol a tükörben
portéábrázolást látunk.466 Külön kategóriát képeznek az elhunyt személyt és vele tükröt
megjelenítő ábrázolások; ezek között megkülönböztethetünk olyanokat, ahol a tükör az
ábrázolt alaktól függetlenül jelentkezik467 vagy, ahol annak kezében látjuk.468 Előbbi
esetben lehet az alakkal egy mezőben, de megjelenhet a középső figurális mezőtől
teljesen függetlenül, a sírsztélé valamely részében pl. a római Museo Nazionale delle
Thermeben bemutatott síroltár elülső oldalán ábrázolt pár felett elkülönített mezőben egy
nyeles kézitükör látható.469 Mindezek mellett a reliefes vagy kisplasztikai VenusAphrodité ábrázolások jellegzetes eleme lehet a tükör.
Pannoniában tükörábrázolás kizárólag, sírsztéléken, síraediculák falán valamint
szarkofágokon jelenik meg. Ezek között az alábbi típusokat különíthetjük el.
1. mitológiai jelenetek tükröt tartó Venus/Aphrodité ábrázolással
2. az elhunyt személy portréja - minden esetben nő - kezében tükörrel
3. sírépítmények jellegzetes ábrázolássémával: fiatal lány egészalakos figurája, egyik
kezében tükörrel a másikban kancsóval, dobozkával, kosárkával stb.
4. szárnyas Geniusok kezükben tükörrel
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Pl. Klaudia Ageta Amyklai–i votív-reliefje, London British Museum: Gostečnik 2005, 114, Abb.11;
Anthuse votív-reliefje ugyanonnan, London British Museum: Gostenčnik 2005, Abb. 12; Loculus-táblák,
Roma: Riha 1986, 11, Abb. 2. stb.
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P. Ferrarius Hermes sírköve, Firenze, Museo Archeologico: Gostenčnik 2005, 117, Abb. 13.
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Pl. ubi-erat-lups.org Nr. 14179
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Hostia Gavenia Gallita sírköve, Amastris, Museum Amastra: Marek 2009, 145, Abb. 222.
467
Pl. egy családi sír relieflapja, az izniki múzeumban (Nikaia): Marek 2009, 145, Abb. 223.
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Pl. Axula sírsztéléje: Braemer 1959, PL. VI. 22.
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Fuhrmann 1941, 552-553, Abb. 86-89.
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14. kép: Pannoniai tükörábrázolás típusok (fotók: ubi-erat-lupa.org)

Fontos megjegyeznünk, hogy a pannoniai - és ugyanezt a megállapítást tehetjük a
birodalomra vonatkozóan is - tükörábrázolásokról hiányzik minden olyan karakterisztikus
jegy, gondolok itt a lyuksorszegélyre, az esztergált körbordákra vagy a baluszteres nyélre,
amelyek alapján a régészeti emlékanyagban egy tükör könnyen azonosítható. Szinte
kizárólag sematikus, alapformákat ismétlő megjelenítéssel találkozunk. Még ha a
kézitükör alapformájának rajza alapján könnyen beazonosítható is - minden valószínűség
szerint ezért sem volt szükség a tükrök részletesebb kidolgozására - az ábrázolások
tükörként való interpretálása korántsem lehet teljességgel bizonyos.
Az 1. csoporthoz két pannoniai előkerülési helyű emlék tartozik. Mezítelen, laza
kontyot viselő nőalak látható, egy félköríves lezárású fülkében, két korinthosi oszlopfős
pilaszter között egy a Magyar Nemzeti Múzemban őrzött, Bölcskéről származó, 3.
századi aediculafal töredékén (Kat. 1082.).470 Az alak „Venus vulgivaga”,471 aki
behajlított jobb kezében vélhetően egy tükröt tart fejmagasságban maga elé. A tükörből
azonban ma már szinte semmi sem látszik, csak az alak jellegzetes kézmozdulata teszi
valószínűvé a tárgy jelenlétét. A tükör már egyértelműen kivehető egy Intercisából
származó aedicula oldalfalán (Kat. 1083.).472 Magas alapzaton, hasonló környezetben egy
haját igazgató mezítelen nő látható, fejét a jobb kezében levő tükör felé fordítja. A tükör
ábrázolása lehetővé teszi típusának meghatározását is; a nő kézmozdulatából és a nyél
megjelenítésének hiányából arra következtethetünk, hogy a tükör a hátulfogós kézitükrök
csoportjába tartozik. A figura mitológiai alak, feltehetően Venus.473 A két alak
meglehetősen hasonló kivitelű; szemből nézetű, finoman kidolgozott nőtest - bár kissé
470
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aránytalanul rövid lábakkal és hosszú felsőtesttel rendelkezik - a testsúly az egyik lábra
helyeződik, ezáltal a másik lazán behajlik, miközben a vállak egyvonalban maradnak, fej
háromnegyedes illetőleg oldalnézetben ábrázolt, kissé lefelé hajtva. A tükör AphroditéVenus attribútuma lehet, a sceptrummal, a virággal, a myrtuszal, a galambbal vagy akár a
teknősbékával egyetemben, de ezek közül egymagában egyik sem azonosítja őt.474
Környezetében gyakran előfordul „alma” vagyis egy kerek gyümölcs, mint erotikus
szimbólum. Az alakok mezítelensége, az, hogy a dunaújvárosi darabon a figura egy
magas pódiumon áll a nő isteni lényére utal. A nagyszobrászatban, a kisplasztikában, a
reliefművészetben stb. szépítkezés közben, az i. e. 5. századtól kezdve475 lenge öltözetben
vagy mezítelenül Aphroditét ábrázolják a szépség, és ahol mindez megmérettetik, a
szerelem istennőjeként. A tükör ebben a kontextusban nem csupán egy használati tárgy,
hanem a nőiség szimbóluma.
Elhunyt nők tükörrel a kezükben láthatók négy pannoniai származási helyű
sírkövön,

azonban ezek közül a tárgy egy esetben sem tekinthető teljességgel

megalapozottnak.
A hölgyeket szemből nézetben, deréktól fölfelé, vagy ülve ábrázolják, bennszülött
viseletben, fibulákkal és ékszerekkel illetőleg egy vagy több használati tárggyal a
kezükben. A három „portré” között öltözékben, viseleti elemek tekintetében egyezés
nincs, a náluk levő eszközöket a mellkasuk előtt tartják, de ezek mind a négy esetben
különbözőek. (Egyéniesített vonásaik megfigyelése a faragványok töredékes és sérült
volta miatt lehetetlen.) Mindezek

alapján a figurák az elhunytakat ábrázolják, és

ezáltal elkülönítendők az egészalakos, tükröt tartó lányka ábrázolássémától.
Fabricia Kiskunlacházán előkerült mészkő sírkövén,476 két féloszlop között
láthatjuk a liberta

deréktól felfelé ábrázolt portréját (Kat. 1084.). Bal kezében tükröt,

jobb kezében hurkos pálcát tart. A tükör első ránézésre egy egyszerű bronz kézitükör,
amely azonban a leletanyagban

fellelhető daraboktól a tárcsa méretéhez képest

aránytalanul hosszú nyelével eltér. Kérdés, hogy

itt

egy

speciális

tükörtípussal

találkozunk, vagy a kőfaragó sajátos kivitelezésmódja jelentkezik, esetleg egészen más
tárgyról van szó. Az alább tárgyalandó 4. típus számos ilyenfajta tükörábrázolását
figyelembe véve, ez a darab eltér az átlagos tükörábrázolástól. Ezeken ugyan a legtöbb
474
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esetben a tükör az emberalakhoz képest arányaiban jóval nagyobb, mint azt egy régészeti
emlékanyagban jelentkező tükör mérete indokolja, azonban a tükörlap és a nyél
viszonylatában az ábrázolások nagyjából tükrözik a „valóságot”. A kis átmérőjű lap és az
ehhez képest aránytalanul vastag és hosszú fogó nem jellemző sem a bronzból öntött, sem
az ólomkeretes üveg kézitükrökre. A figura másik kezében egy hurkos végű botot tart.
Mibenlétének meghatározására többféle lehetőség felmerült; többek között spatula,477
orvosi kanál,478 amelyek azonban a vonatkozó tárgyak kivitelének nem vagy nem alapos
ismeretéről árulkodnak. Spatulának semmiképpen nem nevezhető egy tárgy, amelynek
épp az a része hiányzik, amely alapján spatulának hívhatnánk, egy gyűrűben végződő
spatula pedig aligha lenne alkalmas arra a feladatra, amelyre használják. Ilyen alakú
orvosi eszköz pedig egyszerűen nincs. Az eszköz a hurokban végződő csavart vagy
egyszerű üvegrudakra emlékeztet, amelyek dörzsbotként,479 kenőcskiemelőként,480
keverőpálcaként481 való azonosítása lehetséges. Gyűrűben végződő rokka/guzsaly látható
egy kis-ázsiai sírkő nőalakjának kezében; a tárgy átellenes végén jól kivehető egy
megvastagodás, a gombolyag.482
Szintén a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét gyarapítja Veriuga intercisai
sírköve (Kat. 1085.).483 A félköríves fülkében, magas támlás széken, két pilaszter között
ülő nőalak fején kendőt, vállain nor-pannon típusú szárnyasfibulát, nyakában pedig
nagyméretű koronggal; bullával484 ékesített nyakéket visel. Jobb kezében orsót, bal
kezében kerek fejű, hosszú nyelű tárgyat tart. A tárgy egyik lehetséges értelmezése a
tükör,485 de megoldásként felmerült a virág486 és a guzsaly487 is. Barkóczi L. szerint ez a
tárgy egy tipikus, kerek rokka.488 Kerek, pontosabban gömbölyű fejű, rokkák igényesebb
kivitelű ábrázolása Ercsiből,489 és Aquincumból490 ismert. Ezeken pontosan látszik, hogy
nyél a gombolyagon túlnyúlik. A rokkák/guzsalyok tükröktől való megkülönböztetésének
kulcsa ez kell, hogy legyen. Ilyenformán, minthogy Veriuga sírkövén az említett
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kritérium világosan kivehető, a tárgyat nem tekinthetjük tükörnek. Ennek ismeretében
Fabricia Velocis sírkövén levő, eddig egyöntetűen tükörként meghatározott tárgy, a
kézitükröktől eltérő arányai, a tagolás hiánya, a fogó alig, de kivehető túlnyúlása miatt
guzsalyként/rokkaként biztosabban értelmezhető.
Egy Nagy L. által publikált,491 18. században átfaragott sírkövön négytagú csoport
látható, deréktól fölfelé (Kat. 1086.). Balról az első, legkisebb alak két kezében egy
kisméretű, kerek, koncentrikus körökkel tagolt tárgyat tart. Hajviselete a publikáló szerint
nőies. A tárgy a sírkő közlője szerint talán tükör.492 Ugyanakkor zavaró az alak
kézmozdulata. A tükör szárát mindkét kezével fogja, vagy csupán a jobb kezében és a
másikat mellé teszi? Olyan tükörnyelet nem ismerünk a római korból, amelyik alkalmas
lenne arra, hogy két kézzel, vízszintesen egymás mellett megmarkolják. Léteznek hurok
formájú nyéllel ellátott bronz kézitükrök, ezek azonban nem elég szélesek ehhez.
Lehetséges, hogy a kutatásban jellemzően tükörként definiált ólomkeretes üveglapot tart a
kezében, de ugyanekkora valószínűséggel emelheti maga elé a nyakból lógó medaillont is
(hasonló, bár körökkel nem díszített korong lóg Veriuga nyakában sírkövén) de lehet ez
egészen más tárgy.
Hasonlóan beazonosíthatatlan az Aicca Asalia sárisápi sírkövén látható kerek,
tárgy (Kat. 1087.). A bennszülött viseletet hordó nő egy széken ül, felsőtestével szembe
fordul, jobb kezében nyitott ládikát tart, baljával mintha kiemelne abból valamit;
tükröt,493 kerek fibulát,494 ékszert.495 Ez a kerek tárgy is több, egy külső és egy belső
részre tagolódik. Sajnos a nő kézmozdulata nem kivehető. Az ábrázolt tárgy lehet keretes
kézitükör, akár üvegtükör, de tégely, ékszer, fibula, medaillon is. Csak tükörre jellemző
specifikus jegyeket nem látunk rajta.
A harmadik csoportba tartoznak azok a sírkőrelief-típusok, amelyeken teljesalakos
ruhás nőábrázolás látható jellegzetes pózban és tárgyakkal; az egyik kézben magasan
kitartott nyeles kézi esetleg összecsukható tükörrel, a másikban kancsóval, dobozkával,
kelmével stb. Pannoniában és Noricumban közel 50 ilyen ábrázolás ismert, bár a
katalógusban csak a pannoniai tartományból származó darabokat tüntettem fel, tartva
magamat a dolgozat alapvető koncepciójához, de az alábbi tipológia megalkotásakor
figyelembe vettem mindkét tartomány anyagát. Ez annál is inkább szükséges, mert jóval
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több darabot ismerünk Noricumból és ezek kihagyásával nem lehetett volna a teljes
emlékanyagra nézve érvényes csoportosítást alkotni.
A két tartományban az alábbi ábrázolás típusok fordulnak elő:
1. szembe vagy oldalt forduló nőalak egyik kezében felemelt nyeles kézitükörrel
1.1: másik kezében kelme
1.1.a: a kelmét a lefele lógatott kezében tartja
1.1.b: a kelmét a vállán átveti
1.1.c: a kelmét a mellkasához szorítja
1.2: másik kezében kosár
1.3: másik kezében kanna
1.4: másik kezében dobozka
1.5: másik kezében vödör
2. oldalra forduló nőalak két kezével felemelt összecsukható, kétrészes tükörrel

15. kép: Tükröt tartó nőalak ábrázokások sémái (fotók: ubi-erat-lupa.org)

A típus nagyobb példányszámban Noricumban kerül elő. A mai Klagenfurt
közelében sűrűsödik, jelentékeny számban kerül elő Flavia Solva, Virunum, Sankt Donat
és Maria Saal környékéről. Pannoniában kb. egyforma arányban fordulnak elő Superior és
Inferior tartományokban.
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Habár az ábrázolásséma ebben a két tartományban sűrűsödik, hasonló jellegű
ábrázolást ismertünk a két tartományon kívülről is; pl. Italiában Gemonából,496
Bordeauxból.497 Felbukkannak rajtuk a jellegzetes motívumok; a tükör szemből fej felé
emelése, a másik kézben a vállon átvetett kendő illetőleg kosárka, ugyanakkor az egyes
sírkövek ábrázolásai erősen különbözőek - hol teljes alakos portrék, hol büsztök, néhol
anyát és gyermekét jelenítik meg - és egyéni karakterük lévén jó okunk van feltételezni,
hogy az elhunyt portáját örökítették meg. Tehát ezen sírépítmények esetében a noricumipannoniaihoz hasonló szériáról nem beszélhetünk.
A nyeles kézitükörrel ábrázolt alakok többnyire egymagukban fordulnak elő, az
esetek kisebb részében egy jelenet résztvevőjeként. Gyakran alacsony, négyszögletes
emelvényen állnak, jobb vagy bal kezükben a felemelt vagy kitartott tükörrel. Egy
ábrázoláson fordul elő csupán, hogy az alak tükrét mellmagasságban maga előtt tartja.498
Ez véleményem szerint azért is fordulhatott elő, mert a figurát egy meglehetősen keskeny
fülkébe vésték és a készítőnek nem maradt elég helye arra, hogy a tükröt a szokásos
helyre faragja. Másik kezükben a fent felsorolt tárgyakat tartják lógatva, vagy azzal a
vállukon átvetett kendőt fogják, illetve a mellkasukhoz szorítják. Általában frontális
nézetből ábrázoltak, vagyis a mellkas szembefordul, ehhez társulhat egyenesen előre
néző, oldalra és lefele forduló fej, de vannak háromnegyedes nézetűek is, ezen esetekben
a fej oldalra fordul. A szembe néző figurák tükrüket szemből a fejük mellé, esetleg fölé
emelik, tehát nem használatuknak megfelelően tartják és értelemszerűen nem is néznek
bele abba. Az oldalt illetve rézsútosan lefele fordított fejjel megjelenített lányalakok
esetében a tükröt tarthatják mellmagasságban, úgyhogy akár láthatnák is benne magukat,
de itt is, mint a legtöbb esetben azt nem maguk felé fordítják, hanem a „néző” felé, így
inkább csak rá néznek, mintsem bele. Kivéve egy Sankt Donatból származó sírkövön,
ahol a méretarányos és egy koncentrikus körrel tagolt tükröt a figura szemmagasságban,
megdöntve tartja, úgy hogy akár a tükörképét is láthatná benne.499
A kinyitható tükröt tartó lányalakokat háromnegyedes- vagy oldalnézetből
ábrázolták. Tükrüket kinyitva testük jobb vagy bal oldalán két kézben, függőlegesen vagy
ferdén, mellmagasságban tartják. Fejük oldalt és/vagy lefelé a tükör elhelyezkedésével
egyező irányba fordul, de nem néznek abba bele.
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Bár ugyanazt a sémát követik, szinte alig találunk az ábrázolások között
tökéletesen egyezőt, a test, a fej nézetének különbözőségével, a tükör elhelyezésével, a
pódium meglétével és ezek kannával, dobozzal, kosárral, vödörrel, kelmével való
kombinálásával számos variáció érhető el.
A leggyakoribb ruházat J. Garbsch M2-es típusa. Ez egy bokáig érő, szűk, dúsan
ráncolt, félhosszú ujjú alsóruhából, és egy egydarabból szabott, kerek nyakkivágású
felsőruhából áll, amely néhány centivel rövidebb, mint az alsó. Egy keskeny zsinóröv
fogja össze, amelyet a derékon megcsomóznak meg, kurta végei innen csüngenek. A
sírkövek a második század elejére, közepére keltezhetők.500 A másik előforduló típus a
Garbsch M1-es, amely bokáig érő, testhez simuló, dúsan ráncolt, hosszú ujjú alsóruhából
(ez véleményem szerint sok esetben nem állapítható meg az ábrázolásról, sőt inkább úgy
tűnik, hogy a kar teljes egészében szabadon marad) és rövidebb, bővebb, nehezebb
anyagú felsőruhából tevődik össze. Ez utóbbin a vállakon két szárnyasfibula látható.
Ezeknek nem csupán esztétikai funkciója lehetett, hanem a feltehetően két részből szabott
felsőruha elemeit fogták össze, miután azok nem voltak összevarrva. A felsőrész laza,
háromszögletű kivágása látni engedi az alsó magasabb, szoros nyakát. A derékon egy
széles öv húzódik, amelyről középtájon fémből készült szíjvégverettel ékesített széles
szalag csüng, amit két, hosszabb és keskenyebb, szintén veretes szíj kísér. Egy jellegzetes
altípusán, a jobb vállról vagy az azon levő - rögzítésére szolgáló - fibulától leomló kelme
látható, amely szabadon lóg vagy az öv alatt bújtatják át. A fibulák mellett ékszerként
előfordulnak nyak- és karperecek esetleg melltűk. (47. kép) J. Garbsch az ábrázolásokat
az 1. század második felére keltezi,501 Zollfeld környékén sűrűsödnek, kisebb számban
kerülnek elő Flavia Solva környékéről. A csoportot időben követő M2-es típus nagyjából
ugyanezen a területen fordul elő, de Flavia Solvában is jelentékeny csoportot képvisel. A
két ruhatípustól eltérő öltözékkel egyetlen példányon találkozunk: Flavia Solvából
származik az a síroltár, amelynek egyik keskenyebb oldalán tükröt tartó nőalak látható,
csípőig érő, hosszú ujjú(?), mell alatt vékony övvel összefogott, dúsan redőző
felsőruhában, és könnyű anyagú, szűk alsóruhában.502
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A nők kezében tartott tükrök első fajtája kerek tárcsával és vékony nyéllel
rendelkezik. Többségükben díszítetlenek, kivéve egy Gorgófővel ékesített darabot503 és
azt, amelynek a szegélyén húzódó gyöngysor kivehető.504 Ez az egyszerű merőlegesen
álló nyelű kézitükör típus sematikus ábrázolása. A tárgy mérete ugyanakkor egyes
elemeinek egymáshoz képesti valamit az emberalakhoz viszonyított arányaiban is túlzó;
vastag a fogó, a tárgy összességében a valóságos arányoknál jóval nagyobb. Ez alól
néhány darab képez csupán kivételt.505 Egyes darabokon a tükörlapon koncentrikus kör
látható.506 Ez értelmezhető kézitükrök tükröző oldalán megtalálható bevésett/esztergált
keret jelzéseként. Több tükörábrázoláson is megfigyelhető a nyél végén egy gömb alakú
megvastagodás.507 Ennek nehézkes megtalálni a „párhuzamát” a tárgyi emlékanyagban: a
tagolt, baluszter alakú elemekből álló fém kézitükrök nyelének végén, egy kis ferdén
lecsapott végű csepp alakú megvastagodás van, ez azonban nem ilyen markáns,
ugyanakkor, ha a tükörábrázolások általánosan eltúlzott arányait nézzük, érthető lehet.
Egy flavia solvai sírkő töredékén508 a lányka tükrén kivehető egy hold alakú
megvastagodás a nyél és a lap találkozásánál. Ez az elem a tükörnyél fejének sematikus
ábrázolása lehet.
A másik előforduló tükörtípus az összecsukható, kétrészes tükrök csoportjába
tartozik, amely két - egy homorú és egy domború - egymásba illő, zsanérokkal nyithatócsukható lapból áll. Tükörként a felső elem, belső domború felülete használható.
Az ábrázolás és a viselet sematikussága valószínűtlenné teszi, hogy a figurák az
elhunytakat ábrázolják. A feliratok az egyedülálló nőalakot ábrázoló sztélék esetében
nem maradtak meg, ezek mindig egy négyszögletes, ívelt vagy háromszög lezárású
fülkében állnak, ami egy zárt egységet képez és ebben feliratot nem helyeztek el. Kérdés,
hogy hol volt és hogy egyáltalán volt-e? Az elhunytak nevét megőrző feliratok a
síroltárokon és szarkofágokon maradtak meg. Ezekből kiderül, hogy az építmények
házastársaknak vagy családoknak állítottak emléket, csupán egy esetben egyetlen nőnek,
de az ő síroltárán sem csupán egy alak ábrázolása látható.509 Ezeken a szarkofágokon és
oltárokon a tükröt tartó nőalak sohasem jelenik meg egymagában, hanem, ha nem is
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egyetlen képmezőben (ami egyébként ritka), de hasonlóan egységesen ábrázolt
férfialakok társaságában. Ezek a figurák irattekercset, diptychont, amire esetleg írnak is,
kelmét, dobozt, kannát tartanak. A lány- és fiúalakokat hagyományosan szolgálófiú és
szolgálólányként értelmezik és egy jól körülhatárolt és általában egységesen kezelt
csoporthoz sorolják. Ebbe nem csak a tükröt tartó lányalakok tartoznak, hanem a
hasonlóan egészalakos, situlát, kendőt, egyfülű kancsót, lóhere formájú szájnyílású
kannát, dobozt változatos kombinációban hordozó figurákat is. E. Diez szerint a sírkövek
emléket állítanak a házi cselédségnek: a lányok az „úrnőnek” segédkeznek a
szépítkezésben és a házimunkában, viszik a tükrét, ékszeresdobozát, kézimunkakosarát, a
fiúk uruk végrendeletét jegyzik.510 Hasonló véleményen van Boppert W. és Walde E.; a
hordozott tárgyak a háztartás gazdagságát hivatottak érzékeltetni. 511 Kevésbé profán
értelmezés szerint az alakok áldozószolgák; a kezükben tartott vagy vállukon átvetett
kendő áldozati asztalkendő vagyis mappa, a kanna (urceus) felajánlott tárgy, a dobozka
pedig a tömjén tárolására szolgáló acerra.512 Viszonylagos gyakorisággal találkozunk
noricumi-pannoiai sírköveken, az elhunytakat megjelenítő képmező alatt egy ismétlődő
jelenettel; egy ételekkel megrakott tripust két oldalról az áldozószolgák, Camillus és
Camilla, áll körül kezükben pohárral, mappával, kancsóval, újabb ételekkel és nagyritkán
tükörrel (pl. Kat. 1093.). A jelenetek A. Schober szerint a halotti tort szimbolizálják.513 Ez
a megállapítás azóta is alapvető, amelyet aztán E. Diez foglalt össze tanulmányában.514
Ebben az esetben a tárgyak ezen esemény kellékei. Van a jelenetnek egy másik, ritkábban
előforduló változata; itt a háromlábú asztal hiányzik a jelenetből, csak a szolgálófiú és
lány serénykedik kezükben az áldozat/tor kellékeivel. Ezek között is felbukkanhat a
tükör. Az alakok itt ugyanúgy egy halotti tor részvevői és annak kelékeit mutatják be,
csak épp a reliefről - Noricumban inkább jellemző módon - a jelenet középpontjában levő
háromlábú asztalkát elhagyták.515 (Kat. 388.) Ezek alapján az egyedülálló, a fent említett
kellékeket hordozó alakok is e jelenetekkel összefüggésben értelmezhetők.
Az ábrázolásokon megjelenített tárgyak az áldozás általános kellékei: urceus (vagy
guttus), acerra, mappa, trulleum (nyeles csésze), situla, amelyeknek jól meghatározható
gyakorlati szerepe lehetett az aktus lebonyolításában. Ez a tükörről aligha mondható el. A
forrásokból - bár ezek az itáliai szokásokról számolnak be, így könnyen lehet, hogy
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Noricum és Pannonia provinciákban nem voltak érvényben - kiderül a rómaiak több
„halotti tort” ültek. Az elsőt, a silicerniumot, a temetés napján a halott sírjánál, annak
tiszteletére,516 majd tartottak egyet a temetést követő 9. napon (cena novendialis) és a
teljes gyászidő lejártával, amikor is libatiot mutattak be a Manesnek.517 Az ezeken
lezajlott rituálékról és használt eszközökről nem sokat tudunk. Kézenfekvő megoldás a
tükör női eszköztár kellékeként, valamit státusszimbólumként való kezelése,518 ha nem
hordoznák ugyanazon figurák azokat a kellékeket is, amelyek alapján áldozószolgaként
azonosítják őket, továbbá nem jelenne meg a halotti áldozati jelenetekben. A kutatás nem
következetes e téren: tükröt hordózó nőket ábrázoló sírköveket az „Opferdiennerinen”
kategóriába sorolja, ugyanakkor a tükör ilyetén kontextusban való értelmezésének
lehetetlensége okán próbál létrehozni egy E. Diez szolgálólány elképzeléséhez közelítő
csoportot, amely a librarius ábrázolások külön típusának meglétével nem tűnik
megalapozatlannak, ám a fentiek okán ez az elkülönítés nehézkes.
A tükröt tartó lányalakokat bemutató sírkövek egy sorozatos ábrázolástípus
darabjai, amelyek - a ma érvényben levő elméletek szerint - szolgálólányokat jelenítenek
meg, kezükben egy halotti áldozat/tor kellékeivel vagy az úrnőjük személyes tárgyaival.
Bár az alapforma - akár a nőábrázolás tükörrel, akár a szolgálólány motívum - ismert,
ebben a specifikus formában egy meghatározott időszakban, egy meghatározott területen
sűrűsödnek. Véleményem szerint szériában, előre gyártott sírkövekről van szó,
amelyeknek

éppen

emiatt

valamilyen,

az

akkori

ember

számára

világos

többlettartalommal kellett rendelkezniük. Ez kapcsolódhat a túlvilághitre vonatkozó
korabeli és a területen honos hiedelmekkel, de lehet egyszerű státusszimbólum is. Ebben
a kontextusban minden ábrázolt tárgynak jelentősége van. Amennyiben elfogadjuk, hogy
a kanna, vödör, doboz, kendő speciális áldozati kellék, úgy a tükör sem pusztán egy női
toaletteszköz, legalábbis ebben a kontextusban nem. Talán ezt nyomatékosítja a
használattól eltérő, alapvetően azonos tartásuk - a tükör szemből fej fölé emelése - és az
eltúlzott méretei. Természetesen kiderülhet, hogy az ábrázolt tárgyak nem tükrök,
azonban jelenleg a római kori emlékanyagban jelenlevő tárgyak közül ezek azok,
amelyekre a leginkább hasonlítanak.
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Elgondolkodtató a virunumi sírkő lányalakjának kezében tartott tükrön látható
Gorgófő.519 A Gorgó-fő és a tükörkép elsődleges összefüggése Perseus mítoszából
világos. Az azonban kizárható, hogy a sírkövön erre kívántak volna utalni. Kérdés, hogy a
maszkot a tükörrel együtt, azzal összefüggésben kell-e vizsgálni, vagyis a Medusa-fő a
tükörrel együtt értelmezendő, vagy a tükör csupán hordozófelület egy általános
apotropaikus erejű jelkép számára. A Gorgonok rettenetes, ijesztő lények, akiknek
látványától elakad a lélegzet,520 ezért küld az alvilágban Gorgó-fejet Perszephoné
védekezésül a betolakodók elé,521 ezért viseli mellén Pallas Athéné és ezért kell
Perseusnak küldetése sikere végett elkerülni arcának megpillantását. A Medusa-fők
használata a térség sírkőanyagára is jellemző; gyakran a sztélét lezáró tympanon
középpontjában jelennek meg önmagukban, két egymással szemben álló madár esetleg
delfinek között. Ilyen kőemlékek gazdagabb itáliai eredetű családok megrendelésére
készülhettek.522 Ezek alapján nem gondolom, hogy a tükrön megjelenő Gorgó-főnek
különös jelentőséget kellene tulajdonítanunk. Itt két eltérő gyökerű szokás együttes
jelentkezésével találkozunk; egy helyi „divat” szerint készült sírkövön (a nőalak ruhája a
bennszülött viselet mintapéldánya) helyet kapott egy itáliai eredetű, de a térségben is
használt, látott és értett szimbólum.
A fenti csoportosítás 4. kategóriájába esnek a tükröt tartó szárnyas Genius
ábrázolások. Csupán három példány ismert eddig, két közel azonos kivitelű Celjéből523 és
egy Székesfehérváron őrzött ismeretlen lelőhelyű sírkőtöredék (Kat. 1095.) A két celeiai
reliefen félköríves fülkében, két pilaszter között, szemből ábrázolt, oldalra fordított fejű,
nagyot lépő mezítelen fiúalakot látunk szárnyakkal, egyik kezében tükörrel (?) a
másikban koszorúval vagy dobozkával. Vállukra, nyakuk köré mindkét esetben kendő
tekeredik. A tükröt a fenti alakokhoz hasonlóan tartják. A székesfehérvári sírkőoromzaton
látható alak értelmezése nem egyértelmű; a sírkőoromzat tympanonjának két oldalán egyegy mezítelen gyermekalak repked, amelyet Erosnak524 vagy Geniusnak525 vélnek. A
celeiai és a székesfehérvári reliefekben, az értelmezés azonosságának lehetőségén túl

519

CSIR Virunum, Nr.198.
Aischyl. Prom. 800.
521
Hom. Od. 11. 630.
522
CSIR Scarbantia Nr. 28.
523
ubi-erat-lupa.org, Nr. 5300, 5318.
524
Az ubi-erat-lupa.org internetes adatbázisában már Erósként szerepel.
525
Nagy L. megállapítása: Nagy 1944-1945, 124
520

107

csupán a hordozott tükör jelenléte közös, a székesfehérvári alak kezéből hiányoznak a
jellemző eszközök.
Mint láttunk tükörábrázolás Pannoniában kizárólag sírkőreliefeken jelentkezik;
létezik egy jellegzetes és egységes csoport, amelynek tagjain szolgálólányt jelenítenek
meg tükörrel, mindezeken túl Venust, Eróst vagy Geniust ábrázolhatják tükörrel. A
birodalomban jellemző elhunyt nő kezében tükörrel képtípus jelenléte tartományunkban
kétséges.
IV.1.5. Tükör, mint szimbólum:
A halotti áldozatot bemutató jelenetek vizsgálata során érintettük a tükör - mivel
neki tényleges gyakorlat funkciót ebben a folyamatban aligha tulajdoníthatunk - esetleges
jelképszerű, szimbolikus jelentéstartalmának lehetőségét. Hasonló gondolatra sarkal a
tény, hogy az említett sírkőábrázolásokon kívül ismerünk olyanokat is, amelyeken a tükör
önmagában vagy a központi jelenettől függetlenül, azt kísérve jelentkezik, továbbá, hogy
jellegzetes és gyakori sírmelléklet. Miért szerepel a tükör gyakorta funeráris
környezetben? Sírba helyezése mögött áll-e valami esetleges hiedelem, amely közvetlenül
kapcsolatba hozható a korabeli túlvilághittel?
A tükrök szimbólumszerepe, megjelenítésük lehetséges többlettartalmára nem
csak a fent tárgyalt ábrázolások, de írott források is utalnak. Ezekből azonban kevés
magyarázatot kapunk a tükörábrázolás vagy a tükrök felbukkanásának jelentőségére
szepulkláris környezetben.
Nem vitatható a tükör attribútum jellege; tükörrel Venus, Venus Anadyomede,
Cupido-Erós, Hermafroditos jelenik meg, ebben a környezetben a tárgy egyértelműen a
női(e)s(s)ég és a szépség szimbóluma. Hasonló jelentőséggel bír; egyértelműsíti az
elhunyt nő voltát egy sor kozmetikai eszköz esetleg egyéb női használati tárgyak (orsó,
guzsaly) társaságában sírsztéléken. Ugyanez okból kerülhetnek sírköveken megjelenített
elhunyt nők kezébe, környezetébe és mellékleteik közé. Ugyanakkor kérdéses, hogy vane az attribútum jellegen túl bármi jelentősége egy sírba helyezett vagy funeráris
környezetben ábrázolt tükörnek?
Mindenképpen le kell szögeznünk, hogy az írott források nem szolgáltatnak
semmilyen vonatkozó információt. Görög és római írott forrásokban csupán egy esetben
kerül elő a tükör temetkezéssel kapcsolatban; Plin. Naturalis Historiájában ír egy a troasi
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Assusban látott szarkofágról, amelynek mellékletei között ott a tükör is.526 Ez azonban
csak a tükör sírba helyezésének a leletanyagból is ismert szokását erősíti meg, a mögöttes
tartalmakról nem nyújt információt. Több adatot szolgáltatnak viszont a tükör
misztériumvallásokban és jóseszközként való szerepére vonatkozóan, amelyek egy sor
hipotézis kiindulópontjául szolgáltak.
Tudjuk, hogy az Isis tiszteletére tartott körmeneten az istennő szobra előtt feléje
fordított tükröt vittek, hogy megmutassák neki mögötte haladó kíséretét.527 A tükör a
gyermek Dionysos meggyilkolása és istenné válásának mítoszában is megjelenik azok
között a tárgyak között, amelyekkel elterelik a gyermek figyelmét gyilkosairól. Az
újplatonista filozófiai iskola hatására a tükör szimbolikus tartalmat nyert, amely az isten
felemelkedését jelképezi,528 így jelenik meg a későbbi dionysikus eposzokban. A
Dionysos meggyilkolása és felemelkedése körüli események a dionysikus/orphikus
misztériumok rituáléinak mintájává váltak, így a tükör is annak eszköztárába került.
Rendelkezünk több olyan forráshellyel, amely a tükör Dionysikus kultuszban, a
szertartásokon

betöltött

valamely

szerepét

támasztja

alá.529

Kerényi

K.

a

következőképpen képzeli az orphikus rituálét és azon belül a tükör szerepét: a beavatottak
eljátszották Dionysos feldarabolását, ámde a halált a kezükben tartott tükörrel, abba
belenézve, az önfeledést kivédve hárították el, ahogy a gyermek isten is tette.530
A tükör jóseszköz szerepére, három gyakran idézett írott forráshellyel
rendelkezünk. Pausanias a patrasi Demeter templom leírásakor ismerteti az épület előtt
levő forrásnál működő, betegségek kimenetelének megjövendölésére „szakosodott”
jósdában végzett rituálét. A jósló papok vékony fonálra egy tükröt erősítettek és azt
engedik le a forrás vizéhez, de úgy, hogy az ne merüljön el teljesen benne, hanem csupán
a felszínét érintse. Majd tömjént égetnek, imádkoznak az istennőhöz és belenéznek a
tükörbe, amelyben megjelenik a jóslat.531
Artemidorus álomfejtő könyvében az álmokban megjelenő tükör a beteg halálát
jövendöli meg, és készüljön bármilyen anyagból is, a földhöz tartozik.532 Egy szerelmes
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férfi számára a szeretett nő nem a maga valóságában tűnik fel, hanem ló, hajó, a tenger,
egy állat, vagy tükör jelképezi.533
Pausanias egy másik szöveghelyén a lykosurai Despoina szentélyről értekezik. A
templomból kilépve a falra egy tükröt erősítettek, amelyben, ha belenézünk, magunkat
csak nagyon homályosan vagy egyáltalán nem, ám az istennők szobrait és a trónust
világosan látjuk.534 A templomhoz tartozó Megaronban beavatási szertartásokat
tartottak,535 a „bűvös” tükör talán ezekhez kapcsolódhatott.
Iamblichus az i. sz. 3. században élő újplatonista filozófus misztériumokról szóló
munkájában részletesen foglalkozik a jóslás egy olyan módjával, amely úgymond
„megidézi a fényt” - φωτός άγωγή vagy φωταγωγία. A jósláshoz tükröző felületre volt
szükség, lehet víz, vagy bármilyen eszköz, amely a fény visszaverésére és vezetésére
alkalmas. S bár ezek között a tükör nem szerepel, megfelel az előírt kritériumoknak.
Ezekkel az eszközökkel a visszaverődő fényt egy sima felületre - falra - irányították, ahol
jóelőre mágikus szimbólumokat és feliratokat helyeztek el. 536
A tükörrel való jóslás, a katoptromanteia, amely a görög katoptron, tükör,
tükröződés kifejezésekből ered, ezek alapján kétféleképpen volt kivitelezhető a görögrómai gyakorlatban. Az első típust jóshelyeken, szentélyekben gyakorolták és a tükör
vízbe mártását, majd a jós tükörben megjelent víziójának interpretálását jelentette, a
második fajta segítségül hívott egy istent vagy daimont, amelyet a tükör vagy a tükröző
tárgy felületének segítségével egy helyre irányított „fényként” megjelenített és ezáltal
megkapta a jóslatot. A két típus között különbséget jelentett az is, hogy az előbbit
nyilvános helyeken gyakorolták, míg a másik inkább egy privát rituálé volt, amelyet az
egyének titokban végeztek.537
Rendelkezünk még egy kevésbé ismert és nyilvánvaló szöveghellyel is: a Historia
Augusta szerint Didius Iulianus leköszöntét valamiféle tükör előtt végzett rituálén jósolták
meg. Ezen szertartás leírásából azonban nem derül ki, hogy a tárgy miként járul hozzá, ha
egyáltalán hozzájárul a jövőbelátáshoz.538
A katoptromanteia gyakorlatát képi ábrázolások tanulmányozásával is igyekeztek
alátámasztani. A vizsgálatok tárgyát épp azok a pompei falfestmények képezték, amelyek
amúgy is a kutatás homlokterében állnak, mint a korabeli misztériumvallások
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megnyilvánulásai. Ilyen a Villa dei Misteri 5. szobájának híres freskója. Egy a
festményen látható satyrokból álló csoport tevékenységét általában jósjelenetként
értelmezik, katoptromanteiaként539 vagy a tükröző felületből való jóslás egy másik,
nehézkesen elkülöníthető módszereként; lekanomanteiaként.540 Mivel ez utóbbiban nem
kap szerepet maga a tükör, számunkra érdekesebb a falfestmény egy másik részén látható
szépítkező jelenet. A képen egy széken ülő nő a haját igazítja, segédkezik ebben a
mögötte álló alak, mindeközben egy Cupido tükröt tart feléjük. N. T. de Grummond
értelmezése szerint itt egy menyasszony kikészítését láthatjuk, amely jelenetek
„prototípusát” az etruszk és praenestrei tükrök malavisch ábrázolásaiban találta meg. Új
megvilágításba helyezve ezeket jósjelenetekként, a tükröt pedig ennek során használt
eszközként interpretálja.541 Az elmélet helyességének legnyilvánvalóbb bizonyítékaként
egy Praenestréből származó tükröt hoz, amelyet már őelőtte is jósjelenetként
értelmeztek.542 A tükör hátoldalán egy ölelkező pár látható, név szerint Mexio (Metio) és
Fasia, mellettük egy szolgálólány, Acila, áll és egy tükörben mutatja az eseményeket. A
másik oldalon egy újabb nőalak látható, akinek a szerepét a mellé vésett felirat
nyomatékosítja: Ceisia Loucilia fata ret - Ceisia Loucilia jegyzi a jóslatot. A
Metropolitan Museum egyik etruszk tükrén Pele és Thetis látható. Utóbbi szépítkezik,
haját igazítva nézi magát egy tükörben - ezt a mellétett összehajtogatott ruhája és egy ülő
szolgálólány, Calaina, a kezében tartott ékszerrel is megerősíti - míg jegyese közeledik.
Pele mozdulata döbbenetről és meglepődöttségről árulkodik, haja égnek mered és mintha
erős szél fújná. A felborzolt haj a jósnők általános ismertetőjele és az „isteni inspiráltság”
állapotának szimptómája.543 Erre a motívumra N. T. de Grummond számos példát talált
etruszk tükrökön: születés, halál és menyegző jelenetekben a kép szegélyéről egy lobogó
hajú fej tekint le vagy fel a tükrön látható központi alakokra; Silenus vagy egy satyr.
Általános elképzelés szerint Pele jegyese bámulatos szépségén lepődik meg, de heves
érzelmeinek oka az is lehet, hogy e pillanatban kapja meg a jóslatot szerelmük
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jövőjéről.544 Írott forrással is rendelkezünk arról a jelenetről, amikor a jegyesek Parcaenál
jóslatot kapnak: a jövendölés nem a jósnő szájából hangzik el, hanem Thetis fejének
tükörképe által.545 Több mennyasszony kikészítését bemutató jeleneten megfigyelhető,
hogy a tükröt nem a mennyasszony elé, hanem attól el, egy másik jelenlevő felé tartják,
akárcsak a Mexiot és Fasiat ábrázoló tükrön. Egy British Museumbeli példányon a tükröt
tartó alakot Hinthialnak nevezik, ami etruszk nyelven egyaránt jelenthet árnyékot vagy
lelket.546
Ezek alapján a Villa dei Misteri falfestményének ezen részlete hasonló
jósjelenetként is értelmezhető. Különösen, ha a falfestmény egészét vizsgáljuk, amelyen
N. T. de Grummond a fent említett jeleneteken túl további jóslatkéréshez, kapáshoz,
interpretáláshoz kapcsolódó motívumot figyelt meg.547 Meglátása szerint a készülődő
menyasszonynak tükröt tartó alak sem Cupido, mert alakját nőiesnek (széles csípő) látja,
karján pedig karpereceket fedezett fel, továbbá mert rövid szoknyácskát visel. Ez alapján
nem lehet más, mint Psyché

16. kép: Etruszk tükrök malavisch ábrázolással (rajzok: De Grummond 2002)

speculogerens.548 Amennyiben a lélek perszonifikációja, akkor nem madár, hanem
pillangószárnyai vannak. Ez azonban nehezen bizonyítható, mert a freskó ezen része
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meglehetősen sérült, továbbá Psyché ilyen megjelenési formájára csupán egyetlen példát
tud hozni.549
A menyegzőkön tartott vagy menyegzők kimenetelét megtudakoló jóslás
gyakorlata ismert volt a római korban.550 Plautus idejében még bevett szokás volt, Cicero
már idejétmúltnak tartja. Ezekből az utalásokból azonban semmi sem derül ki ezek
mikéntjéről, különösen arról, hogy végeztek volna tükörrel való jóstevékenységet.
P. Fannius Sinistor boscorealei villájából származó, jelenleg a Metropolitan
Museumban kiállított falfestményein látható jeleneteket értelmezik többek között
uralkodói vagy isteni esküvői ceremónián tartott jóslástevékenység elemeiként:551 a
meditatív pózban ülő pár és egy kitharás nő mellett, épp a jóslat „megkapásának”
pillanatát láthatjuk, amely ezúttal egy homorú, csiszolt pajzs felületén jelenik meg. A
vízió egy mezítelen ifjú alak, talán a házasulandó pár ivadéka.552 Szintén pajzsot hordozó
nőalak jelentkezik egy Aventinusról származó, ma már csak rajzból ismert
falfestményen,553 bizonyos elképzelések szerint a jelenet szintén egy menyegző része, a
pajzs a jövendölés eszköze.
Mindenképpen meg kell említenünk egy újabb elképzelést, amely ugyancsak a
Villa dei Misteri falfestményeinek tanulmányozásával igyekszik alátámasztani a tükör
jóseszköz

17. kép: A pompeii-i Villa dei misteri „beavatás” falfestményének részlete (fotó: Matteo Nardone
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szerepét. B. Longfellow a villa 4. szobája, keleti falának legdélebbi sarkában, egy
épített háttérben látszó papnő fölött, az építmény koronázópárkányán négyszögletes
tükröt feltételez, amelyben egy vörös bőrű alak tükörképét látja.554 Ebben könnyű
felfedezni a hasonlóságot a lycosurai szentélyről Pausanius által leírtakkal; szentély
homlokzati falára helyezett tükör, amelyben isteni lények tükröződnek vissza.555
Csakhogy a falfestmény ezen részlete is meglehetősen hiányos, az állítólagos alak pedig
gyakorlatilag kivehetetlen.
A fentiek alapján a tükörnek, mint világok közti közvetítőnek lehetett szerepe e
tevékenységekben; megmutatja a valóságot, ezáltal feltárja az igazságot, de el is
torzíthatja azt és megjeleníti a titokzatos jövendőt.
A tükrök szimbolikus jelentéstartalma ezen aspektusának szemléletes példái
lehetnek az i.e. 5-4. sz.-i attikai, de különösen az italióta - apuliai, lukaniai - vörösalakos
sírvázák képi ábrázolásai. Ezeken egyértelműen funeráris környezetben jelenik meg a
tükör; attikai vázákon sírsztélékre festve, azokkal együtt, azok fölé akasztva és számos
italióta ábrázoláson a képmező középpontjába helyezett síremléken belül, - aediculában,
naiskosban, az elhunyt (akár harcos) - társaságában vagy a sírhoz járuló nők és férfiak
kezében tartva, akik igyekeznek azt a síremlékhez minél közelebb tartani. Izgalmasak és
elgondolkodtatóak az olyan ritkábban előforduló ábrázolások, mint amelyen egy sírsztélé
felé szaladó nőt látunk, aki egy tükröt tart, az emlék másik oldalán térdeplő, úgy tűnik,
erős fájdalmában kezét a mellkasához szorító alak felé556 vagy ahol egy figura egy üres
szék felé tartja tükrét.557 Legutóbb H. Cassimatis gyűjtötte össze ezen ábrázolásokat és
foglakozott részletesen azok jelentéstartalmával.558 Logikus következtetése, hogy a
képeken egyszerre két szféra jelenik meg; az élőké és holtaké - több esetben túlvilági
daimonok jelenlétével egyértelműsítve -, így talán a tükör a két világ közötti
kommunikáció eszköze lenne.559 A tükör a többi tárggyal együtt, akár egy olyan kultusz
(dionysikus, orphikus) jellegzetes tárgya lehet, amely összeköti a két világot, de csak a
beavatottak számára.560
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18. kép: Italióta vázakép síremlék felé tükröt tartó nőalakokkal (fotó: Cassimatis 1998)

A tükör a házasság és a halál is összekapcsolódhat. Kerényi K. több példát is hoz
olyan képi ábrázolásokra, amelyeken elhunyt nők tükörrel a környezetükben lépnek be a
túlvilági szférába, mintegy az alvilági isten menyasszonyaként. 561 Továbbá több esetben
találkozunk Erosnak, mint a hermészi lélekvezetőnek, halálba hívónak562 tükröt tartó
nőalakokkal vagy saját kezükben tükörrel való megjelenítésével is. Kerényi sorra veszi a
jelenetek alvilági - Hermés, Erós, Silénos alakja - és menyegzőre utaló - rituális fürdő –
elemeit, de a tükör szerepére az „utazásban” nem ad meggyőző magyarázatot: „az
önmagunkkal való találkozást segíti elő a túlvilágon is, ahol éppen erre van szüksége a
széthullással és megsemmisüléssel fenyegetett halottnak.”563 A tükör itt inkább tűnik a
menyasszony felkészítésének procedúrájában szerepet játszó és ezáltal erre utaló
tárgynak, mintsem, valamiféle túlvilági „útravalónak.”
A házasság a halál és a tükör együttese a római ikonográfiában sem ismeretlen.
Egy a Museo Nazionale delle Thermeben látható síroltár elülső oldalán a dextrarum
iunctio jellegzetes pózában ábrázolt párral találkozunk, felettük pedig egy nyeles
kézitükröt látunk, kis kozmetikai szelencék között.564 Az emlék keskenyebb oldalain
áldozati kellékeket - tömjéntartó dobozkát, kannát, csészét, kosarat az áldozatra szánt
élelmiszerekkel, ernyőt - vivő szolgákat, az átellenes oldalon pedig táncoló Maenádokat
ábrázoltak. (Megjegyzendő, hogy a tükör itt is áldozószolgák és -kellékek társaságában
jelentkezik!) A házaspár és egy tükör együttes ábrázolása több esetben előfordul még kis561
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ázsiai sírköveken is, de általában egyéb használati eszközök társaságában, így inkább az
egyes „nemi szerepkörök” jelzésére szolgál. A római korra vonatkozóan is él az az
elképzelés, amely a fentebb ismertetett görög ikonográfiában megfigyelt túlvilági
menyegző motívumot véli itt is felfedezni. E szerint a jellegzetes, Proserpina elrablását és
eljegyzését

ábrázoló

szarkofágokon

ezt

a

motívumot

a

halál

szimbolikus

megjelenítésének tekinthetjük. Zahl elképzelése szerint tükröt a menyasszonyok,
asszonyok sírjába helyeztek, mint ezt a misztikus kapcsolatot megjeleníteni hivatott
tárgyat.565

19. kép: Síroltár dextrarum iunctio jelenettel (fotó: Fuhrmann 1941)

Az itt bemutatott elméleteket sorra véve, továbbra sem kapunk kézzelfogható
magyarázatot a tükör funeráris szerepére, csupán kiviláglik a tárgy különböző szférák
közötti átjárhatóságot lehetővé tevő jelentősége.
A klasszikus írott és régészeti források kínálta lehetőségeken túl, felmerült különösen néprajzi vagy ma is létező, tükrökkel kapcsolatos babonás hiedelmek
visszavezetése révén - a tükrök jelenlétének apotropaikus szerepe a sírokban. Thimme
például kijelenti: a sírkövön ábrázolt vagy a sírba helyezett tükörnek csak akkor van
értelme, amennyiben annak mágikus szerepe van, mégpedig az, hogy a sírban tartsa a
halott lelkét.566 Hasonló indíttatású az az elképzelést, hogy a tükröket már eleve rongált,
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törött állapotban helyezték a sírba.567 Ez azonban könnyedén megcáfolható, mert kiváló
állapotban levő, még tükröző darabokat is ismerünk temetkezésekből továbbá keretek
vagy dobozok maradványait is. Legutóbb Kelbert K. vizsgálta meg a tükrök sírban való
elhelyezkedését, vagyis, hogy azokat tükröző felületükkel felfelé vagy lefelé, a
hamvakhoz képest hogyan helyezték el, illetőleg, hogy azok épen vagy már törött
állapotban kerültek a mellékletek közé, és hogy ezek az adatok hozzájárulnak-e a tükrök
halottkultuszban

betöltött

szerepének

rekonstruálásához.

Megállapította,

hogy

legnagyobbrészt tükröző felületükkel felfelé fektették a tükröket a sírba, több esetben
megfigyelte, hogy az urnába állították azokat, úgy, hogy előlapjuk annak belseje felé
nézzen és csupán négy alkalommal kerültek elő lefelé fordítva.568 Ez a vizsgálat azt
feltételezi, hogy minden darabot az égetés után - hiszen minden vizsgálatba bevont sír
hamvasztásos volt - helyeztek a hamvak mellé, hiszen nehezen elképzelhető, hogy a
máglyáról levett maradványok közül kiválogatták volna a tükröt és utóbb óvatosan
elhelyezték volna az előre kiválasztott helyen, ez viszont ellentmond a vizsgálat második
fele eredményének, amely a tükrök rossz állapotát a máglya okozta égés és olvadás
eredményének tekinti. Véleménye szerint ezek az eredmények a tükörnek, mint a lelket a
sírban tartó erőnek, bajelhárítónak szerepét támasztják alá, hisz ennek eléréséhez arra van
szükség, hogy, „teljes tükörképet nyújtson a belé pillantónak,”569 és ehhez a tükröző
felületével felfelé fekvő illetőleg az elhunyt felé forduló tükör kell. Azt azért igen
kétséges ma megállapítani, hogy hamvasztásos sírban hol képzelték a halott helyét.
Tudjuk, hogy a római túlvilághit szerint a halott lelke és teste a sírban vagy annak
környékén tartózkodik, de ez az jelenti, hogy ott ahol a hamvak? És amennyiben a
hamvak egy síkban helyezkednek el az előlapjával felfele fordított tükörrel, akkor az
miért felelne meg annak a kritériumnak, hogy abban a halott meglátja saját tükörképét?
Véleményem szerint a Kelbert K. által regisztrált megfigyelések aligha támasztják alá a
fémtükrök bajelhárító funkcióját, amennyiben volt ilyen, az nem ezek alapján a kissé
véletlenszerű megjelenések alapján bizonyítható.
Ahol értelme lehet a hasonló megfigyeléseknek azok a csontvázas sírok, ezek
aránya a tükröt tartó temetkezésekben azonban olyan kicsi, hogy aligha kapunk releváns
eredményeket. A Győr Kálvária utcai és az intercisai ún. Nagytemetőből származó tükrök
a következő helyeken kerültek elő a sírokban: Kat. 3. és 9. az elhunyt derekán, a Kat. 49.
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a csípőn, a Kat. 55. a csípőn az összekulcsolt kezek közelében, a Kat. 104. a medencén, a
Kat. 272. a váz mellett mellmagasságban, a Kat. 42. a fej mellett vállmagasságban, a Kat.
78. a váz lábánál. A csípőre helyezett tükör aligha lehetett alkalmas arra, hogy az elhunyt
láthassa benne a tükörképét viszont feltehető, hogy az elhunyt kezébe adták. Szintén
megkérdőjelezik a hasonló vizsgálatok létjogosultságát illetve az eredményekből
levonható következtetések ilyen magyarázatának helyességét azon esetek, amikor a tükör
nem önmagában, hanem más tárgyak - amelyek általában ráadásul szintén a szépség- és
testápolás tárgykörébe vonhatók vagy ékszerek - társaságában anyagba burkolva vagy
dobozban kerülnek elő.
A tükörrel való temetkezés szokása a rómaiak befolyási övezetén kívül is, illetőleg
annak kialakulása előtt már megjelent, (itt nem kívánok szót ejteni az európain kívüli
kultúrák szokásairól) a szkíta, kelta, etruszk és a görög kultúrában. Ezek sírba tétele
mögötti motivációk legalább annyira nem ismertek, mint a római koriaké. A britanniai,
igen reprezentatív i. e. 1. - i. sz. 1. századra keltezett tükrök státusszimbólumok lehettek
az elhunyt életében és halálában egyaránt,570 továbbá a római kor előtti Britanniában már,
mint női szimbólumok jelentkeztek a picktek sírkőanyagában.571 Legutóbb M. Giles és J.
Joy foglakozott

részletesen a britanniai

kelta tükrök lehetséges

szimbolikus

jelentéstartalmával; mindazon túl, hogy kimutatták, hogy a tükrök az elhunyt szociális
státusát kifejezni tudó eszközök, ők is eljutottak a tárgynak tulajdonított valamilyen a
halottal vagy a túlvilággal folytatott kommunikációs eszköz voltának feltételezéséig.572
Tükröket lápi vagy vizes környezetben deponált votív leletegyüttesekben is találnak,573
amely a tárgyak jelentőségének egy újabb aspektusát fedi fel; ismeretes, hogy több
britanniai kelta közösség is szent helynek tekintette a természetes forrásokat és
vízfolyásokat.574 Egyes elképzelések szerint a víz a tükrök hátoldalának díszítésben is
visszaköszön; kanyargó, hullámzó vonalai a víz hullámainak fodrozódását imitálják.575
W. Bevan értelmezése szerint az egyes vizek közelében létesített temetők helyszínének
kiválasztása tudatos döntés eredménye, mert a víz is valamiféle közvetítő az élők és a
halottak világa között, így nem véletlen, hogy a sírokban talált tükrök díszítésében is a víz
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mozgását imitáló motívumok jelennek meg.576 A bekarcolt díszítésű etruszk tükrök
ábrázolásainak gazdag repertoárja akár utalhatna azok szepulkláris funkciójára azonban
azokon erre a legritkább esetben történik ikonográfiai vagy epigráfiai utalás. Ezek közé
tartozik egy olyan csoport, amelyen a śuthina bekarcol felirat olvasható. A szó
általánosan elfogadott jelentése a „sírhoz tartozó.” A felirat szerint ezek a tükrök
speciálisan sírba tételre szánt darabok is lehetnének, de csupán annyit jelez, hogy a
tárgyat a mellékletek közé helyezték, mivel a feliratot csak a sírba tevéskor vésték a
tükrökre,577 amelyek azelőtt Etruriában forgalomba kerültek.
A fentiek alapján a tükör temetkezésbe helyezésének szándékával kapcsolatban
egyelőre nem állíthatunk többet, mint, hogy női attribútumként vagy a nő számára a
túlvilági életben is hasznos eszközként esetleg stárusszimbólumként került oda. Annál is
inkább, mert kérdéses miért is kellene kiemelnünk speciálisan ezt a többi tárgy közül?
Ugyanakkor az írott és régészeti források sejteni engednek valami, ma még nem világos,
szimbolikus, mögöttes jelentéstartalmat.
IV.2. FÉSŰK (Kat. 380-576.)
A fésű a testápoló, szépítkező készletek alapfelszerelése. A képi ábrázolások és a
tárgyi emlékanyag alapján alapvetően egysoros vagy kétsoros változatát tudjuk
elkülöníteni, előbbi fésülködésre és/vagy a haj díszítésére, utóbbi leginkább fésülködésre
szolgálhatott. Korabeli írott forrásokban a fésű megnevezésére többféle kifejezést
alkalmaznak; pecten, pectines,578 pecten denso dente,579 rarus pecten.580 Ezek vélhetően
különböző fésűtípusokra utalnak, ám ezeket megkülönböztetni nem tudjuk. A fésű
korabeli használata nem csupán esztétikai, hanem egészségügyi/higiéniai célokat szolgált.
A haj és fejbőr egészségesen és tisztán tartására, az élősködők elszaporodásának
megakadályozására, speciális sampon hiányában nem sok egyéb módszer kínálkozott,
mint a rendszeres fésülködés.581 A fésűk egészségügyi felhasználásának módjáról orvosi
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szakírók emlékeznek meg; ilyen pl. a ma már inkább esztétikai problémánk számító
korpásodás, az elhalt fejbőr (porrigo) eltávolítása fésűvel történt.582
A nyersanyag agancs vagy állatcsont, kis százalékban fa, elefántcsont és igen
kevés esetben fém vagy borostyán. A fésűkészítők római kori elnevezése, a faber
pectinarius epigráfiai forrásból ismert.583
A fésűk csoportosításának további módja - amelyet a fa illetve a csont/agancs
fésűk esetében alkalmazunk, mert a módszer ezek esetében releváns - az alkotóelemeik
száma. Ez mindamellett, hogy formai tipológiai rendszerezést tesz lehetővé, fontos
kronológiai kritérium és támpont. Ezek alapján tehát megkülönböztetünk egysoros vagy
kétsoros, egy darabból faragott vagy több darabból összeállított fésűtípusokat.
A római fésűanyagát tekintve azok elterjedésben jellegzetes tendencia érvényesül.
Többrészes agancs vagy csontfésűk nagy mennyiségben jelentkeznek késő római
leletkörnyezetben, ezzel szemben egy külön „horizontot” képviselnek az előbbihez képest
elenyésző példányszámban felbukkanó, egy darabból faragott vagy kivitelezett fa, agancs,
fém vagy borostyán darabok.
IV.2.1. Egyrészes fésűk (I. csoport, Kat: 380-386.)
Az egy darabból faragott fésűk legnagyobbrészt kétsorosak (I.1), ritkább esetben
egysorosak (I.2.). A csoportban is dominál az agancs és a csont, mint nyersanyag, de a
többrészes fésűkéhez viszonyítva jóval nagyobb arányú a fa és a fém alapanyag, továbbá
előfordul az elefántcsont és a borostyán is. A kétsoros fésűforma kialakulása hosszú
múltra tekint vissza; az alapforma már az i. e. 2. évezred végén kialakult a
Mediterraneumban,584 a képi források, a Vezúv környéki leletanyag valamint ritka,
keltezhető leletkörülmények közül származó példányok ismeretében ez a fésűtípus
tekinthető a „klasszikus római”, a többrészes fésűk használati idejét kronológiailag jóval
megelőző formának. P. Pugsley megfigyelési szerint a római korra a fésűforma végleges
formája kialakult, amely megkülönböztethető a görög/hellénisztikus előzményektől; jóval
hosszabb, mint amilyen széles, rövidebb oldalai az esetek többségében konvexek.585
Alapvető jellegzetességük, hogy a fésűk fogazatának sűrűsége eltérő; egyik oldalon
ritkább, a másikon sűrűbb. Méretük nagyjából azonos, egyik oldaluk jellemzően
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domború, a másik lapos. A fogak közötti tömör mező ritkán díszített, amennyiben igen
bekarcolással vagy áttört díszítményekkel. Néhány szerencsés körülmények közül
származó lelet bizonyítja, hogy a fésűket kis bőrtarisznyában vagy megfelelő méretű
festett, szegecselt fadobozban tárolták.586
Egy darabból faragott fésűt Pannoniában eddig mindössze 7 darabot ismerünk.587
Három darab kivételével mindegyiket Aquincumból.
A

darabok

többsége

egységes

csoportot

képvisel.

Az

öt,

fent

leírt

jellegzetességeket hordozó, kétsoros fésűből kettő fából (Kat. 381-382.), három (Kat.
380., 383., 385.) elefántcsontból, egy pedig borostyánból (Kat. 384.) készült (I.1.
csoport).
A legszebb, legépebben megmaradt fésűnk az aquincumi polgárvárosból származó
Kat. 380. elefántcsont fésű. Egyik oldala lapos, másik kissé domború, fogai az egyik
oldalán kissé sűrűbbek, a másikon ritkábbak. Rövidebb oldalai domború ívben záródnak.
Az Aranyhegyi patak-menti temető egyik hamvasztásos sírjában, egy bronzveretes
ládikában előkerült tölgyfából készült fésű ugyanezt a formát követi (Kat. 381.), bár két
oldala fogazatának mérete között látványosabb a különbség. Ma már csak töredék, eredeti
hossza kb. 12 cm lehetett.588 Középső, tömör mezején rézsútos bereszelések vannak
díszítés gyanánt.
A canabae nyugati temetőjének 127. sírjából való a másik pannoniai fafésű (Kat.
382.). Egy egészen kis töredék, erősen égett, szintén tölgy. Két sor fogazatának sűrűsége
és az egyes fogak szélessége látványosan eltér egymástól, a középső, tömör lap a
szokásos arányoknál keskenyebb, a fogakat bekarcolt keretező vonalak választják el. A
BTM restaurátor műhelyében a darabot mikroszkopikus vizsgálatnak vetették alá, ekkor
derült ki, hogy a középső mező bekarcolt feliratot hordoz. Egy S és egy E betű kivehetőek
voltak, ezen kívül egy R betű jelenlétét lehet feltételezni.
A Kat. 383. sz. töredékes, hiányos fésű, középső mezejét megtalálásakor áttört
felirat díszítette. Az elsőként Kuzsinszky B. által közzétett elefántcsont fésűt egy
szarkofágban találták az elhunyt nő alsó lábszárai között, egy karperec (csontkarika) és
egy gömbös fejű hajtű társaságában.589 T. Bíró M. értelmezése szerint, ebben az esetben a
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fésű „karikával záruló retikülszerű szatyorban lehetett.”590 Kuzsinszky B. a „karperec”
ilyen funkciójára nem tesz utalást. A fésű formája az ismertetett kétsoros fésűkét követi,
rövidebb oldalai kifelé íveltek, fogazata egyik oldalán sűrűbb és hosszabb, a másikon
kisebb. Középső mezejében az egykori áttört feliratból mára semmi sem maradt meg,
előkerülésekor még a 14 betűből egy E betű megvolt. T. Bíró M. Szokolszkij után az
általános utere feliciter feliratot rekonstruálja.591
A Kat. 384. sz. kisméretű, borostyánból faragott darab szintén a fa és csontfésűk
formáját követi. Egy soproni szarkofágban találták 1879-ben egyéb borostyántárgyak
társaságában.592
A fésűk között pontos kronológiai támpontokkal egyedül a bécsi úti temető 127.
sírja szolgál, amelyben a Kat. 282-es darabot találták. Ezt Topál J. a 2. század második
felére keltezte.593 Az Aranyhegyi patak-menti temető sírjai a 70-80-as évekkel
kezdődnek.594
Ez az egyszerű, ívelt oldalú sűrűfésű típus, mint fentebb szó volt róla, a Vezúv
környéki városokból származó leletanyag, a kevés provinciális lelet 595 valamint képi
ábrázolások alapján596 az 1. században már mindenképpen használatban volt, bár
leletkörülményeik általában a kora-császárkorra utalnak, minthogy igen általános
formával van dolgunk, használatukkal hosszú ideig számolnunk kell.
Az ezt a jellegzetes formát követő, fából készült fésűknek Britanniában valamint a
Pontus-vidéken maradt meg nagy sorozata.
A fafésűk leggyakoribb alapanyagaként korabeli források a buxust jelölik meg,
olyannyira, hogy egyes szövegekben a buxus kifejezés a fésű szinonimájaként szerepel,597
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és Diocletianus ármaximáló rendeletében is az egyetlen kiemelt alapanyag női
fésűkhöz.598 Angliai fésűkön végzett anyagvizsgálatok ugyanakkor többfajta alapanyag
használatát mutatták ki; mint például a norvég lucfenyő vagy különböző gyümölcsfák, 599
ezt erősíti a pannoniai darabok tölgy alapanyaga is.
P. Pugsley 150 darab britanniai fésűn kidolgozott tipológiája a rövidebb oldalak
formája, valamint a fogak közötti terület díszítésének mértékén alapszik. A britanniai
fafésűk formai gazdagsága nem jelentkezik a pannoniai anyagon. Az egyetlen vizsgálható
formájú fafésünk (Kat. 381.) rövidebbik oldalának íve Pugsley D csoportjába sorolt
fésűkével azonos. A típus kevés keltezhető leletkörülmények közül származó darabja
között van az 1. században földbe került,600 de 2. század végi 3. század elejére keltezhető
kísérőleletekkel datált darab is.601
A pontus-vidéki fésűket Szokol’szkij méret alapján három nagy csoportra osztotta.
A kisméretű, mindössze 7-8 cm-es ún. boszporuszi fésűk az i. e. 1. századtól az i. sz. 1.
század végéig voltak forgalomban, a korai kerszonésszoszi csoport tagjai, amelyek mérete
jelentősen nagyobb, 13-15 cm, az 1. század végétől a 2. század végéig voltak divatban,
ugyanezek késői változata nem csak újra kisebb lett, de felépítése is megváltozott; a
középső sáv szélesebb lett, a fogak megrövidültek.602 Ez alapján T. Bíró M. az aquincumi
fafésűket is keltezni próbálta; az aranyhegyi patak-menti temetőbeli darab bizonyult a
legkorábbinak,603 a korai kerszonésszoszi csoportnak megfelelőnek, feltéve, hogy
Szokol’szkij relatív kronológiai felosztása alkalmazható a pannoniai fésűkre is.
E két lelőhelyet nem számítva meglehetősen kis számban rendelkezünk egy
darabból faragott és egyáltalán kora császárkori fésűkkel, különösen a birodalom északnyugati valamint a mai Közép-Kelet Európa területére eső provinciáiból. Ennek oka
elsősorban a romlandó nyersanyag - a kora-császárkori fésűkészítésben a fa nyersanyag
szerepe jelentékenyebb lehetett, mint, ahogy azt a leletanyag számszerű arányai mutatják
- de fennmaradásuknak sem a klimatikus viszonyok, sem a kora császárkori
halotthamvasztás divatja (mint láttuk az aquincumi darabok esetében is) sem kedvezett.
Áttört vagy bekarcolt feliratú, kétsoros fésűk ismertek a birodalom nyugati
feléből, Rómából és a Pontus-vidékről egyaránt. Feliratuk latin vagy görög,
értelemszerűen az adott térség nyelvhasználatának megfelelően. A feliratok személytelen
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jókívánságok; pl. utere felix, tulajdonosnevek; Modestina v(irgo) h(onesta) et e(gregia),
Lucius, Eusebius, Kιλιη vagy mesternév; Maximos stb. A feliratos tárgyak leletkörnyezete
nagyobb anyagi erőforrásokkal rendelkező társadalmi rétegre utalnak. T. Bíró M. szerint a
feliratos fésűk használatának szokása keleti, Fekete-tenger környéki eredetű.604
A díszítetlen kétsoros csont vagy fafésűk egyszerű használati tárgyak voltak.
Funkciójuk a fent leírtak mellett, régészeti források alapján tovább bővül. A vindolandai
22 darabot tartalmazó leletegyüttesben feltárt fésűk egyikének fogai között talált szálak
analízise kimutatta, hogy azok egy vörös-fekete szőrű tehénhez tartoztak. Ez alapján tehát
az emberi haj fésülésére használtnak gondolt fésűk formájával azonos típusúakat
alkalmaztak az állati szőrök rendezésére is.
Unikális régészeti lelet a gorsiumból származó töredékes elefántcsont fésű (Kat.
385.). Az N/8-as terület a negyedében az 1. század második felében vagy a 2. században
használt vályogfalú lakóépületek, a Severus-kori, falfestmény díszítésű lakóház
megépülése előtti pusztulási rétegében több csontfaragvány kíséretében került elő a
kétoldalas, elefántcsont, bekarcolt díszítésű fésű töredéke.605 Rövidebb oldala enyhén
kifelé ível, fogai egyik oldalán sűrűbben, a másikon vastagabbak és ritkábbak, enyhén
barnás elszíneződésű. Mindkét oldala díszített. Egyik oldalán kerek arcú, ¾-es nézetű,
állát a kézfejére támasztó alak látszik, fején turbánt, nyakán három részből álló nyakéket,
mindkét alkarján, sőt egyik felkarján is karperecek sorát viseli. Hüvelyk és mutatóujját
összeszorítja és egy ovális tárgyon nyugtatja.
T. Bíró M. szerint arcának vonásai (erősen ívelt szemöldök, széles orrcimpák,
széles ajkak) nem európai etnikumra utalnak. Igazán árulkodó az alak kéztartása;
hüvelyk- és mutatóujját összeszorítja és egy ovális tárgyon nyugtatja. T. Bíró M. szerint
ez egy kínai húros hangszer, a biwa, amely egyiptomi, perzsa és görög közvetítéssel jutott
el Európába.606 A kéztartás az indiai ábrázolóművészetben köszön vissza, csakúgy, mint a
¾-es megjelenítés.
A másik oldalon található ábrázolás nehezebben kivehető. T. Bíró M. egy kendőt
vagy hajfürtöt vél látni vállmagasságban, feljebb egy könyökben behajlított kart, alatta
egy párnát, amely azonban lehet akár az erősen összezsugorított figura térde is és egy
pajzsszerű motívumot. Minthogy a bekarolt képek túlnyúlnak a képmezőn, amely
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ellentmondásban áll az ábrázolás magas minőségével, a fésűt egy nagyobb, több alakos
kompozícióval díszített elefántcsont lapból vágták ki, másodlagosan.
A fésű stilisztikailag a begrami elefántcsont lapok 2. csoportjához áll közel,
díszítésének

analógiáját

Üzbegisztán

területén,

Darvelzin-tepe

kusán

kori

emlékanyagában találta meg ugyanő. Bár a dalvezin-tepei fésű táncoló és öltözködő nőket
ábrázoló faragványa jóval nagyobb és összetettebb, mint a gorsiumi fésűé, de az arcok
formája, a karok, a nyakláncok, a karperecek tekercselése és a haj kivitelezése alapján
hasonló jellegű jelenetet képzelhetünk el utóbbi esetében is.607
Az indiai fésű többféleképpen is eljuthatott a birodalomba és Pannoniába; belső
Ázsiából a Parthus Birodalmon keresztül valamelyik keleti provinciába. Nem tűnik
valószínűnek, hogy kereskedelmi úton került volna ide, inkább személyes szuvenírként
hozhatta magával egy katona vagy kereskedő. A fésű stratigráfiai keltezéssel az 1. század
második felében vagy a 2. század elején kerülhetett földbe, vagy a „város” katonai tábor
fázisában vagy közvetlenül azt követően, a település első fázisában. A tábort legkésőbb
Traianus alatt feladták, ebből kifolyólag Nero keleti hadjáratában vagy a Zsidó
háborúkban részt vett egységek (legio XV Apollinaris) tagjai hozhatták magukkal. Ha
azonban a második lehetőség áll fent – vagyis a település kialakításakor került a földbe –
akkor akár a legio I Adiutrix vagy a legio II Adiutrix egyik Traianus parthus hadjáratában
részt vett katonája is idejuttathatta.608
Nehéz eldönteni, hogy vajon a személy egy kész elefántcsont lapot hozott
magával, amit aztán itt átalakítottak vagy még Nyugat-Afganisztánban vagy Syriában
készítették. A fésű formája az észak-nyugati provinciákban, a Balkánon vagy Itáliában
szokatlan a római korban. A középső mező ilyen mértékű szélessége és a fogak rövidsége
inkább a keleti provinciákban; Aegyptus, Asia Minor és a pontusi régióban jellemző.609
Szintén Aquincumból származik az egyetlen olyan egysoros fésűtöredékünk,
amelyet egy darabból faragtak ki. (I.2., Kat. 386.) A félköríves fogójú fésű
keresztmetszetében a fogak felé elvékonyodik, egyik oldalán a fogak felett közvetlenül
két borda és egy bemélyített sáv húzódik. Törésfelületén két lyuk van.
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A római anyagban a 4. század végéig nem különösebben jellemző az egysoros
fésűforma. Ismerünk ugyan egysoros fésűket Pompeiiből,610 Italiából, Germaniából, DélGalliából611 és Britanniából,612 de számuk erősen korlátozott és az itáliai leleteket
leszámítva a római korra való keltezésük sem minden esetben teljeséggel megalapozott. A
Vielle Toulouse-ból származó, unikális, a későbbi provinciális fésűk formavilágában nem
kontinuus kivitelű, i. e. 1. század közepére keltezett egysoros, bekarcolt körívekkel
díszített félkör alakú fogóval rendelkező, felakasztható fésűk szerkezetükben ugyan
hasonlítanak az aquincumi töredékre,613 de annak legközelebbi párhuzamát egy FarmosKása dűlőben, szarmata leletkörnyezetben talált töredékben találhatjuk meg. Ezt Pintye
G. a Thomas A. 1-es típushoz sorolta, amelyet az 1-3. században használtak a
Barbaricumban.614 Ez alapján feltehető, hogy barbaricumi tárgy keveredett az Aquincumi
anyagba, vagy barbár gyártmány került már a kora császárkorban római használatba.
IV.2.2. Több darabból összeállított fésűk (II. csoport, Kat. 387-576.)
A több darabból összeállított fésűk példányszáma a leletanyagban sokszorosa az
egyrészes

fésűkének.

Csoportosításuk

formai

kritériumok

alapján

történik.

Megkülönböztetjük az egysoros (II.1) és kétsoros többrészes (II.2) fésűket.

20. kép: Többrészes fésűk szerkezete (rajz: Vallet 1994)

Az egysoros fésűk között megkülönböztetjük a 3 (II.1.1. csoport) illetve az 5
(II.1.2. csoport) darabból álló darabokat. Fontos kiemelni, hogy a többrészes fésűk
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leírásakor különbséget kell tennünk aközött, hogy hány részből állnak illetőleg hogy hány
darabból állították össze azokat. A fésű részei a középső fogazott lap, a fogó lapjai
és/vagy a pántok. A háromrészes fésűk 3 elkülöníthető részből állnak; a fogazott lapból,
és a 2 fogólapból. Az ötrészes fésűk esetében a fogópántok a fogólapoktól külön
készülnek. Ugyanakkor az egyes elemek gyakran több csontdarabból állnak össze,
különösen jellemző ez a középső lapok esetében. Az elemeket és a darabokat bronz vagy
vasszegekkel fogják egymáshoz. Gyakran megfigyelhető, hogy a szög nyílása - fél-fél kör
formában - az egyes darabok szélére esik. Ezeket egymás mellé téve, a szegek nem csak
az elemek keresztirányú összetartására, hanem a csont/agancsdarabok egymás mellett
tartására is szolgáltak.615 S. Thomas szerint a szegek mellett az egyes elemek egymás
mellett tartásához még valamiféle ragasztóanyagra is szükség volt.616
A többrészes fésűk további csoportosítása a fogó formája alapján történik. Ezek
alapján a következő típusok körvonalazódnak:
II.1. Egysoros, többrészes fésűk
II.1.1. Egysoros háromrészes fésűk
II.1.1.1. Egysoros, háromrészes fésűk ívelt fogóformákkal
II.1.1.1a: háromrészes, egysoros fésűk félovális alakú
fogóval
II.1.1.1b: háromrészes, egysoros fésű ovoid alakú fogóval
II.1.1.1c: háromrészes, egysoros fésűk harang alakú fogóval
II.1.1.1d: háromrészes, egysoros fésűk félkör/ körszelet
alakú fogóval
II.1.1.1e: háromrészes, egysoros fésűk lekerekített sarkú
háromszög alakú fogóval
II.1.1.2. Egysoros, háromrészes fésűk háromszög alakú fogóval
II.1.2. Egysoros, ötrészes fésűk
II.1.2.1. Egysoros, ötrészes fésűk félkör alakú fogóval
II.1.2.2. Egysoros, ötrészes fésű négyzet alakú fogóval
II.2. kétsoros háromrészes fésűk
Az egysoros, többrészes fésűk, a háromrészes fésűk harang alakú típusának
néhány példányát leszámítva díszítettek. A díszítések motívumkincse egységes,
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ugyanakkor tartalmaz típusra jellemző sajátosságokat; főként bekarcolt függőlegeseket,
vízszintes, rézsútos vonalakat és egyszeres vagy többszörös pont-köröket jelent.
Különleges technika az ötrészes fésűk pántján és fogóján valamint néhány kétsoros fésűn
is jelentkező poncoláshoz hasonló díszítést eredményező pattintó vésés illetve
hullámvonal. A díszítés általában a fogó és pánt mindkét vagy egyik oldalára
összpontosul, a középső lap kilógó részein a díszítés ritka. Előfordul, hogy a két oldal
mintája eltérő. Az ötrészes fésűk fogóján zoomorf díszítés jelentkezhet. A középső,
fogazott lap, különösen a kétsoros típusoknál gyakran formára vágott, a háromszögfogós
és harang alakú fésűk egy-egy csoportjánál lóprotomékban végződhet.
A többrészes fésűk készítésmódját először S. Thomas írta le.617 A fésűk alapvető
részeiről már fentebb volt szó, csakúgy, mint a rögzítési eljárásokról. Ezek a fésűk
agancsból vagy ló, marha és szarvas combcsontjából készültek. A többrészes agancsfésűk
készítésének menetét többen rekonstruálták, P. Galloway és M. Newcomber kísérleti
régészeti módszerekkel, mai, de kézi eszközökkel el is készítettek egy kétsoros
agancsfésűt és tanulmányban rögzítették tapasztalataikat.618 Az agancsfésű készítésének
lépései ezek alapján a következőképpen vázolhatók fel: az agancsot az állat koponyájáról
való leválasztás után feldarabolták, egyenetlen külső felületüket eltávolították. P.
Galloway és M. Newcomber ehhez fűrészt és satut használtak.619 Az alapanyag
könnyebben megmunkálható, ha felhasználás előtt megpuhítják; ezt forró folyadékban
(víz, olaj) való áztatással érhették el.620 Szabó A. és Vadai A. egy salgótarjáni császárkori
csontfaragó műhely anyagát feldolgozva a gyakorlatban is megvizsgálták, hogy a
felforralt, áztatott és így lágyított csontot valóban könnyebb-e megmunkálni, mint az
ilyen procedúrán nem átesettet. Azt tapasztalták, hogy a friss szarvasmarha csontot
tovább tart fűrésszel keresztülvágni, mint a lágyítottat, a darabolás kétszer annyi időbe telt
(kb. 45 perc) egy kihűlt és megszáradt csonton, mint a forrón (20 perc). A forró csont
meg is görbült kissé a nyomás alatt.621 P. Galloway és M. Newcomber puhítatlan
agancsból készítették el a fésűjüket, megítélésük szerint az előkezelés nem feltétlenül
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szükséges,

azonban

gyengébb

minőségű

szerszámok

esetén

hasznos

lehet.622

Fésűkészítésre csak az egyenes részeket használták, az „elágazásokat” félretették. A
darabokat felszeletelték a megfelelő méretre; a fésűk középső, fogazott lapjához csak
hosszanti rostirányú darabokat lehet felhasználni, mert ellenkező esetben a fogak
kivágáskor letörnének,623 így kis korongokat vágtak ki az agancsból, majd azt vertikálisan
annyi, akár különböző szélességű lapra vágták, amely a fésű teljes szélességéhez kellett.
A pántok kivitelezéséhez hosszabb egységeket választottak. A szivacsos állományú
részeket a fésűk belső - nem látszó - részeihez használták fel.624 A pántok
vékonyításához, a szivacsos állomány eltávolításához és az egyes részek egyenesre
csiszolásához P. Galloway és M. Newcomber faráspolyt használtak.625 A megfelelő
hosszúságú, a fésűk pántjának szánt lapok egyik oldalát lecsiszolták. A csonttárgyak
csiszolása majd polírozása több lépésben zajlhatott, egyre finomodó felületekkel. A
„durva” csiszolást auktoradatok által is említett habkővel vagy kőporral,626 a polírozást
organikus anyagokkal; növényi részekkel vagy bőrrel végezték, a nagyobb hatás
érdekében a tárgyakat olajjal vagy zsírral is bekenhették, amellyel egyben némi színt is
adtak azoknak.627 Salgótarján-Bevásárlóközpont lelőhelyen talált csontmegmunkáló és
fésűkészítő műhely anyagában a publikálók egy másodlagosan felhasznált, törött kőbaltát
és egy patát is közzétettek, amelyeket elképzelésük szerint a csontfelületek csiszolására
használtak. A díszítéseket minden esetben a már megcsiszolt felületbe vágták, jól
megfigyelhető, hogy azok széle markáns, éles. Hervai J. az általa vizsgált fésűn is
megfigyelte, hogy a díszítést még a fésűk összeállítása előtt készíthették, ugyanis nem
csak hogy a szegek a mintákba lógnak, hanem elképzelése szerint olyan erejű nyomás,
amely ezek kivitelezéséhez szükséges a kész fésűt szétroppantotta volna.628 Ezzel
szemben P. Galloway és M. Newcomber az egyszerű pont-körös díszítést a fogópántokon
a fésű összeállítása után készítették el egy megfelelő fejű fúróval.629 A késő római
csontfésűk többsége Hervai J. rekonstrukciós elképzelését erősíti, ugyanis a szegek
rendszeresen kitakarják a mintákat, vagy azokba lógnak. Nem gondolom, hogy a
fésűkészítő azzal vesződött volna, hogy fúrójával vagy „vonalzójával” a szegeket
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kerülgeti. A függőleges, vízszintes bekarcolásokat késsel,630 a pont-körök kivitelezését
fúróval/maróval631 végezték - a korszakban annak íjas változatát alkalmazták632 -, a
félkörfogós fésűkön jellemző szaggatott vonalas díszítést apró vésővel.633 A csiszolás és a
díszítés után a szegek helyét fúrták ki a pántokon, majd a középső lapokon is. Vaday A.
és Szabó A. a salgótarjáni lelőhelyről származó egyik általuk rontott darabnak
meghatározott fésűtöredék lyukainak szabályos formájában a fúró használatának
egyértelmű nyomát látják.634 P. Galloway és M. Newcomber az egyik kifúrt pántot, a
véglegesnek megfelelő módon egymás mellé rakott középső „pántszeletekre” rakták,
majd a már meglévő lukakat vezetőnek használva, azokat is átfúrták. A pántok
átfúrásakor azokat satuba tették, a középső lapok megfúrásakor azok egymás mellett
tartásához szorítót használtak.635 Az elsődlegesen összeállított fésű elemeinek
összetartása némi nehézséget okozott, ezért felmerült, hogy a szögelés előtt állati eredetű
ragasztóanyagot alkalmazhattak, bár ennek régészeti bizonyítékával nem rendelkezünk.636
Szabó A. és Vaday A. a félkész fésű összetartására egy fa rögzítőkeretet
rekonstruálnak.637 A szegek beveréséhez kis kalapácsot használt Galloway és
Newcomber.638 Az egyik oldalról bevert szögek másik oldalon kiálló végeit „vasponccal
beütve szétkalapálták” Szabó A. és Vaday A. megfigyelése szerint.639 A fésű egyes
elemeinek összeillesztése előtt a fogólemezek helyét néhány esetben előre bekarcolták.
(lásd pl. Kat. 574.) A már összeállított fésű középső lapjának darabjait egyforma
magasságúra vágták és ezután alakították ki a fogakat valamint az oldalak alakját. Ezzel
szemben Szabó A. és Vaday A. az előre bekarcolt sablonvonalak megléte miatt, a fogak
kivágását a fésűkészítés menetében még a fésű összeállítása elé teszi, mert ezekszerint
azok mélységét a bekarcolt vonal, és nem a pánt adja.640 Ennek ellentmond ugyanakkor, a
kétsoros fésűk legtöbbje pántjai hosszanti oldalának szegélyén megfigyelhető kis
bevágások sora a fogak közeinek meghosszabbításában, amely a fogak kivágásakor
keletkezhetett. A fogak kialakításához Hervai J. népi fésűkészítő eszközök mintájára egy
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ún. kettős fűrészt rekonstruál. A fésű két lapja egymáshoz képest kissé rézsútosan
helyezkedik el, a két lemez között egy harmadik van. Ezzel az eszközzel, a pengét mindig
az előzőleg bevágott nyomba helyezve egyenlő távolságban és azonos mélységben lehet
fogakat vágni.641 Galloway és Newcomber finom fűrészt használtak a fogak kivágására, a
közök lecsiszolására keskeny ráspolyt, majd csiszolópapírt az élek finomítására. 642 A
fogak hegye a fésűkön jellemzően kúpszerű és kifelé keskenyedik. A fésűk rövidebb íves
vagy profilált, áttört oldalait ráspollyal alakították P. Galloway és M. Newcomber.643
A szarvasmarha, vagy ló esetleg szarvas hosszúcsontjaiból készült fésűk esetében,
azok készítése metódusa nem térhetett el lényegesen az agancsfésűkétől.644
A többrészes fésűtípusok meglehetősen szűk időszakot reprezentálnak a római
birodalom fennállásában, viszont viszonylagosan nagy példányszámot produkálnak. A
negyedik század végén jelentkeznek a provinciális leletanyagban, egyes típusok kis
változtatásokkal a népvándorláskor folyamán egészen az avar korig jelen vannak. A
többrészes fésűkészítési mód a birodalom határain kívül élő császárkori barbárok
anyagában jelentkezik a legkorábban és ezek között megtalálhatjuk az egyes provinciális
fésűtípusok formai előképeit.645
Bakóczi L. és Salamon Á. megfigyelése szerint Pannoniában éremmel datált
sírban 380 előtt nincs csontfésű.646 Az aláhajtott lábú fibulákkal, orsógombokkal és
oktaéder fülbevalókkal együtt újdonságnak számítanak a „klasszikus” negyedik századi hagymafejes fibula, állatfejes karperec, csontkarkötők, hajtű, mázas kerámia és
üvegmellékletek - mellett.647 Az új típusú mellékletek jelentkezését a kutatók a gót-hunalán feodus során betelepült népcsoportok megjelenésének tulajdonítják.648 A fésűt és az
új típusú leletanyagot vagy a helyi lakosság is hordta illetve használta vagy a betelepülők
együtt temetkeztek a római lakossággal.649 B. Vágó E. és Bóna I. szerint ugyanakkor a
poliéder vagy oktaédergombos fülbevalók a 4. század végén 5. század elején általánosak a
provinciális lakosság sírjaiban, véleményük szerint eredetük római, a poliéderfejes
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hajtűkre megy vissza és megjelenésük nem a foederati betelepítéséhez köthető.650 Sőt a
380-as betelepülők a Csernyahov-kultúra területéről jöttek, amelynek temetőiben ez az
ékszertípus kevéssé ismert.651 Ez alapján tehát egy poliédergombos fülbevalót tartalmazó
sír nem feltétlenül tartható barbár (germán) etnikumú személy hagyatékának, úgy tűnik
ugyanis, hogy a barbárok itt vették át a poliédergombos fülbevaló viselésének szokását és
örökítették tovább egészen a 6. század elejéig.652 A római és a későbbi „barbár”
poliédergombos fülbevalók megkülönböztetése stilisztikai alapú; a tömör, egyszerűbb
formák római eredetűek és korábbiak, a későbbi reprezentatívabb, polikróm darabok már
nem tekinthetők római hagyatéknak.653 Ottományi K. szerint a „fésűhasználat
elterjedése” a 4. század végén idegen hatással magyarázható. A limes mentén letelepített
katonák és családjaik terjeszthették el a szokást a limes mögötti részeken is.654
Ebben a formában sem Ottományi K. sem Barkóczi L. kijelentése nem helytálló.
A fésűhasználat szokását nem kellett a birodalomban, így Pannoniában sem, elterjeszteni,
hiszen fésűt

hosszú évszázadok óta használtak és

a temetkezésekben való

megjelenésüknek sem ez az egyedüli időszaka (lásd: I. csoport). A létező fésűtípusoktól
eltérő formák, a korábban nem alkalmazott készítéstechnikák, valamint a fésű sírba
helyezésének nagyobb arányú divatja az, ami a 4. század végén új fejleménynek számít a
provinciák emlékanyagában. Az új formák elterjesztésében vitathatatlan a birodalomban
vagy annak közelségében létező idegen etnikumok szerepe, ugyanis különösen a
Marosszentanna-Csernyahov kultúra fésűi között a pannoniai(-nak tartott) darabok
közvetlen párhuzamait találjuk. Ottományi K. szerint ezek a népek, az említetett
Csernyahov kultúrán kívül azok a germánok lehettek, akik a hunok elől menekültek;
Alatheus és Saprac népe vagy a 4. századvégi markomann betelepítés során érkezők.655 A
fésűt használók etnikuma a provinciában azonban mindig vegyes: provinciális lakosság,
gótok, gepidák, nyugati germánok.656
A pannoniai többrészes fésűket tartalmazó temetkezéseket, a mellékletanyagukat
számba véve a következő megfigyeléseket tehetjük.
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Többrészes fésű többnyire olyan 4. századi temetőkben fordul elő, amelyek
használata átnyúlik az 5. század elejére. A fésűk pannoniai megjelenésére vonatkozóan
kevés az abszolút kronológiai támpontunk. Ugyan keveset, de találunk pénzt csontfésűt is
tartalmazó temetőkben vagy sírokban;

Traianus (117-138), Faustina (161-175),

Maximianus (250-310) Probus (276-282), Licinius (308-324), Kyzicos (332-333), II.
Constantius

(337-361),

Valens

(364-367)

érmét

ismerjük

fésűvel

is

ellátott

temetkezésekben. Biztosabb abszolút kronológiai támpontot jelentenek a téglasírok
építőelemeinek bélyegei, amelyek elemzését azonban csak Esztergom, Bánomi-dűlő
sírjainak esetében végeztek el.657 Itt az egysoros, ötrészes félkörfogós fésűt tartalmazó
287. sz. sír téglái között QUADRIBURG bélyegzőjűt találtak. Ez Lőrincz B.
megállapítása szerint a temetőben talált Terentius dux (369-371) és Verianus tribunus (aki
a 360-as évek vége-370-es évek eleje között teljesített a provinciában szolgálatot)
bélyeges tegulákkal együtt, azok ismeretében a 360-as évek végére 370-es évek elejére
utalja a sír keletkezésének időszakát.658 A 212. sír ugyanilyen típusú fésűvel eltemetett
halottjának sírgödrét többek között CARIS TRIB(uni) bélyegzőjű téglákkal rakták ki és
fedték le. Caris tribunus jelenlegi ismereteink szerint a 370-es években szolgált
Pannoniában.659 Bizonytalanabb, de itt említendő a Kat. 411. a balácai villagazdaság
újabb fürdőjének omladékrétegében előkerült csontfésű kronológiai helyzete. A publikáló
szerint mivel a fésűt tartalmazó réteg felett Licinius pénzét (315-316) találták és a fésű
analógiái is erre az időszakra utalnak, a Kat. 411. sz. fésű a 4. század első felében
kerülhetett földbe.660 Amennyiben egy többrészes csontfésű, tegyük fel, egy 370-es
évekre keltezett sírban kerül felszínre, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy ez
az időpont csak a sírba kerülés valamint a temetkezés keletkezésének időszakát jelzi. Az
kétségtelen tény, hogy a fésű sírba helyezésének szokása ekkor válik divatossá, amelyet a
temetkezésekben elhelyezett fésűk nagyobb száma bizonyít. Ugyanakkor, hacsak nem
speciális sírbatételre szánt tárgyakról van szó, akkor számolnunk kell egy időszakkal,
amely alatt azokat használták, amely értelemszerűen megelőzi a sírba tétel idejét. Ebből a
gondolatmenetből kiindulva a többrészes fésűk divatja a 370-es évek előtt is eljuthatott a
provinciába.
A temetők sírjaiban felbukkannak a Salamon Á.-Barkóczi L. által 380 utánra tett,
valamint idegen etnikumok hagyatékának vélt aláhajtott lábú fibulák, orsógombok vagy
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poliédergombos fülbevalók is. A sírok mellékletanyagát tekintve azon sírok száma,
amelyek a barbár foederatihoz kötött leletanyagot is tartalmaznak a fésű mellett, az
egyéb, jellegzetes késő római temetkezésekre jellemző mellékletanyagot tartalmazókhoz
képest kevés. Az, hogy a fésű nem etnikumjelző, már világos a kutatás számára. Annak,
hogy a fésű idegen etnikumhoz való kötése félrevezető lehet szemléletes példája a nyéki
szarkofág jellegzetes római temetkezési rítusa661 illetőleg a budaörsi temető. Az igencsak
hosszú életű, több mint 100 síros sírmező egyetlen sírjában jelentkezik fésű. A temetőben
kimutatható egy 4. század végi fázis, és van két eltérő tájolású, a rómaitól idegen
emlékanyagot tartalmazó sír is, amely ezáltal szembetűnően elkülönül a többitől. A
csontfésű azonban a korábbiakkal egyező és semmiféle jellegzetes leletanyagot nem
tartalmazó sírban volt.662
A pannoniai 4. század végi fésűk tárgyalásakor minden esetben nagy jelentőséget
kap a barbár anyagi kultúra hatásának hangsúlyozása a provinciális rómaira. Ugyanakkor
fontos kiemelni, hogy nem egy ismeretlen tárgytípus került ekkor a provinciák
leletanyagába és a „hatás” kölcsönös. Pannonia provinciában - és általában - az összetett
típusok között leggyakrabban jelentkező fésűtípus a kétoldalas fésű, amely római forma.
Az 1. századtól kezdve használják, a korábbi császárkori darabok formája és arányai a
többrészes fésűtechnikával is folytatólagosak. Thomas S.-nél az észak-nyugat Európában
élő császárkori barbárok kedvelt fésűtípusai között nem jellemző a kétsoros fésű, a
provinciális darabokkal egy időben jelenik meg nagyobb számban. Ez a típus a rómaibarbár anyagi kultúra kölcsönös egymásra hatásának szemléletes példája; a római kori
germánok többrészes fésűkészítési technikája egy hagyományos római fésűformán, amely
egy darabból faragott változatban már évszázadok óta létezik. A kétsoros fésű divatja a
római birodalmat szétziláló és annak területén megtelepülő népek hagyatékában még
évszázadokig megmarad.663 A barbár hatás a készítéstechnika mellett a korábban nem
használt formákban - az egysoros, három vagy ötrészes körszelet, harang vagy háromszög
alakú fogóval rendelkezők - valamint a díszítésmódokban érhető tetten, amelyek újonnan
alakultak ki a korszakban és formai előzményeik megtalálhatók a császárkori barbárok
emlékanyagában.
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A kutatásban különböző elméletek születtek arra nézve, hogy a késő római fésűket
a birodalomban ki készítette. Ezek szerint a szövetségesként betelepülő barbár csapatok
és a velük együtt érkező polgári lakosság igényeit a helyi műhelyek elégítették volna
ki,664 S. Dechler-Erb szerint germán kézművesek készítették a (kétsoros) összetett fésűket
olyan provinciális vagy akár barbár vásárlóknak, akik előnyben részesítették a már jól
ismert római formát,665 T. Bíró M. elképzelése szerint római mesterek készítették ezeket
germán vásárlóknak, germán ízlés szerint666 és exportálták a Barbaricumba.667
Ugyanakkor véleményem szerint a rómaiak és germánok ugyanakkora eséllyel
készíthettek maguknak csontfésűt a korszakban, mint egymásnak.668 Erre utal a szarmata
szállásterületen feltárt csontmegmunkáló műhelyek jelenléte669 is, az alföldi szarmata
emlékanyagban talált, provinciában is ismert formákat a barbárok maguknak is
elkészíthették. Ottományi K. megállapítása szerint fésűkészítő műhely lehetett „minden
nagyobb helyen (pl. Szőny, Csákvár, Intercisa, Aquincum, Gorsium, Tokod).” Ez a
gazdag csontipar a provincia feladása után megszűnt, de néhány műhely az. 5. század
közepén még dolgozik a barbárok szolgálatában.670
Érdekesebb kérdés, hogy mi az oka annak, hogy minden korábbi korszaknál
nagyobb számban találunk fésűt a sírokban mellékletként. T. Bíró M. szerint ezzel új,
keleti eredetű temetkezési szokások érkeztek a birodalomba. Megfigyelése szerint a fésű
elsőként keleten került kapcsolatba a halottkultusszal; már második századi keleti
sírsztéléken felbukkannak azok a kétsoros fésűk, amelyek aztán a negyedik századi későrómai sírok mellékletében is megtalálhatók.671 Nem tudjuk meg, hogy kelet alatt ez
esetben mi értendő. A Fekete-tenger vidéke? Kis-Ázsia? Syria? Aegyptus? Sírsztélén
fésűábrázolással a birodalom nyugati és keleti felében egyaránt találkozunk, már az 1.
században. Ezeken egységesen az egy darabból faragott, könnyen felismerhető és
egységes formájú fésűk jelennek meg, amelyek a régészeti emlékanyagban is
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felbukkannak, formailag és időben is jól elkülöníthetők a későbbi több darabból
összeállított fésűktől. Én magam nem találom a keleti (az eddig publikált achaiai,
bíthyniai vagy pontusi) kőfaragványokon a késői, összetett fésűtípusokat, azok semmiben
sem különböznek külalakban az italiai ábrázolásoktól. Az, hogy az 1.-től a 4. század
közepéig kevés a fésűlelet, annak leginkább azok romlandó anyaga - vélhetően fából
készültek - és a halotthamvasztás szokása az oka. De több példát is ismerünk
koracsászárkori hamvasztásos sírban megmaradt fésűleletre, lásd Pannoniában is a Kat.
380. és Kat. 382. aquincumi darabokat, amely azt bizonyítja, hogy a fésű az észak-nyugati
provinciákban is „kapcsolatba kerülhetett már a halottkultusszal”, legkésőbb az 1.
században,672 ugyanígy erre utalnak a toaletteszközöket felvonultató sírsztélék is. A fésű
római halottkultuszban betöltött szerepének nem gondolom, hogy különösebben nagy
jelentőséget kellene tulajdonítanunk; ebben a fésű, csakúgy, mint a többi testápolás során
alkalmazott tárgy csupán annyi szerepet kapott, hogy az elhunyt túlvilági életét
komfortosabbá tegye illetőleg fellépett, mint női attribútum. Utóbbinak szemléletes
példái, a már többször idézett reliefes síremlékek, amelyeken a fésű több, a női életvitelt
meghatározó és kifejező tárgy (orsó, guzsaly, tükör stb.) társaságában szerepel a férfi
attribútumok mellett. A fésűmellékletek számának 4. század végi európai megnövekedése
a tárgy divatjának következménye lehetett, nem zárható ki, hogy egy barbár hatású fésű,
késő római sírba helyezése mögött más szándék állt, mint egy koracsászárkori fésű
halottal való elégetése esetében, azonban ezekről a motivációkról semmit sem tudunk.
Csontfésű provinciánkban minden esetben nő vagy gyermek temetkezéséből, vagy olyan
sírból kerülnek elő, ahova nőt is temettek. Egy kivételről tudunk, amely esetben biztosan
férfi mellékleteként került elő csontfésű; a mágocsi 400 körülre keltezett temető első
sírjában egy hagymafejes fibulával, tűzcsiholó készségekkel, vas övcsattal stb. rendelkező
elhunyt volt (Kat. 472.).673 T. Bíró M. szerint a rómaiak csak nőkkel és gyermekekkel
adtak mellékletként fésűt, ez tehát az etnikus megkülönböztetés egyik alapja lehet.674
Megfigyelése szerint az egyes fésűtípusok sírban elfoglalt helye jellegzetes; a kétsoros
fésűket a fej két oldalán vagy a lábak végénél, a félkörfogós és „púposhátú” típusokat a
két láb között térdmagasságban helyezik el.675 Ez azonban nem ennyire szisztematikus. A
kétsoros fésűk leggyakrabban a lábaknál combtól lefelé, kisebb arányban a mellkason,
jóval ritkábban vállmagaságban, a kulcscsonton, a koponya mellett, egy esetben a
672

Pugsley 2003, 20.
Gábor 1998, 114.
674
T. Bíró 2000b, 90.
675
T. Bíró 2000b, 90.
673

136

medencén helyezik el. Az egysoros félkörfogós vagy háromszögfogós típusok előkerülési
helye változatos; inkább a sípcsontok között, de a kulcscsontnál vagy a koponyánál is
előkerülhetnek.
Minthogy a késő római, a „hunkori”, sőt 6-7. századi fésűleletek formakincse
meglehetősen egységes, de minthogy jelen értekezés a római korral foglalkozik és a
provinciális római anyagi kultúrával, az egyes darabok katalógusba való bekerülésénél
kénytelen voltam „önkényes” határokat szabni. A tárgyak kiválasztásánál több
szempontot vettem figyelembe. Az elsődleges „szűrő” természetesen a tárgy lelőhelye
volt, amennyiben az késő római, így publikálták és a kísérő leletanyag is erre utal. Ez alatt
az olyan temetőket és településeket értem, amelyeknek van késő római (4. század-5.
század első évtizedei) fázisa. Az „elsődleges szűrővel” párhuzamosan időrendi
kritériumot is figyelembe vettem; az 5. század második negyede - a hunok kárpátmedencei tényleges uralma - jelentett határt. Tisztában vagyok a ténnyel, hogy a római
népesség továbbélése a században feltételezhető, de ezt nem betartva az anyag
aránytalanul megnőtt volna és olyan időszak feldolgozására és olyan problémák
kibontására kényszerített volna, amelyekhez nincs kompetenciám. A „hunkor” fésűi a
dolgozatban nem szerepelnek, de fontos összehasonlítási és hivatkozási alapot jelentenek.
A lelőhely vagy mindenfajta lelőkörülmény ismerete nélkül felvett tárgyakat, amennyiben
azokat a múzeumok római gyűjteményében őrizték - bízva a begyűjtő és leltározó
megfelelő ítéletében vagy egykori ismeretében - a katalógusba soroltam. Ezek esetében
természetesen „fennáll a veszély”, hogy olyan fésűk is bekerültek a katalógusba, amelyek
nem köthetők a római anyagi kultúrához, és nem illeszkednek az általam felállított
kronológiai keretbe. Ezek utólagos „kíszűrésére” - vagyis a késő római és a tényleges
hunkori fésűk elválasztására - esetlegesen egy stilisztikai kritériumokat alapul vevő
módszer kínálkozhat. Ilyen például a Meroving-kori fésűk galliai tipokronológiájának
felállításához M. Petitjean által alkalmazott rendszer, amelyben az alábbi szempontok
szerint vizsgálta a tárgyakat; 1. milyen a középső, fogazott lap szegélyének formája 2.
milyen a pánt vagy fogó díszítése - egyszeres vagy többszörös pont-kör, pont-körökkel
kialakított sor vagy rozetta, rovátkolás, egymást metsző vonalak - és 3. milyen a pántok
keresztmetszetének alakja.676 Az egyes ismétlődő jellemvonások alapján egy relatív
kronológiai rendszert tudott felállítani. Ugyanakkor a pannoniai késő római és az 5.
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századi, germán fésűleletek között jellegzetes stilisztikai különbség nincs, így stilisztikai
alapú relatív kronológiai rendszert nem tudunk felállítani, a fésűk a keltező értékű
kísérőleletek vagy leletkörülmények ismerete nélkül (az elhunyt neme, jellegzetes leletek,
vonások; torzított koponya stb.) nem különíthetők el a késő római leletanyagtól.
IV.2.2.1. Egysoros, többrészes fésűk (II.1. csoport, Kat. 387-467.)
II.1.1. alcsoport: egysoros háromrészes fésűk (Kat. 387-438.)
Az egysoros, háromrészes fésűk 3 különálló részből állnak, ez a középső fogazott
lap, és a két fogólap. Csoportosításuk a fogó formája alapján történik. Ezek között
legnagyobb példányszámban különböző ívelt fogóformákat találunk.

21. kép: Háromrészes fésűformák (a szerző rajzai ill. T. Bíró 1994)

II.1.1.1. típus: egysoros, háromrészes fésűk ívelt fogóformákkal (Kat. 387-411.):
Pannoniai többrészes, ívelt fogójú fésűanyagon alkotott egyetlen tipológia T. Bíró
M. a Magyar Nemzeti Múzeum fésűin alkotott klasszifikációja. A típusok kiválasztásánál
az itt alkalmazotthoz hasonló elveket követett, ugyanakkor a múzeum anyagában nem
jelentkezett minden tartománybeli fésűtípus, ezért tipológiája a teljes provinciális
anyagon már csak felületesen lenne alkalmazható. Az általa alkalmazott elnevezések sem
vihetők tovább. Az egyes fésűformák elnevezésében különösen a népvándorláskorral és a
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római korral foglakozó szakirodalmat összevetve, nincs konszenzus. T. Bíró Mária
minden olyan fésűt, amelynek félköríves nyele van a félkörfogós (Semi-circular combs)
vagy az ún. Marosszentanna-típushoz sorol. Utóbbiak, amelyek az egyéb egysoros
fésűtípusoktól jól elkülöníthetően 5 részből állnak, különösen a népvándorláskorral
foglalkozó publikációkban púposhátúként szerepelnek.677 Nála ugyanakkor a harang
alakú, a fogazott lemezt két oldalról közrefogó lapokkal egybefaragott nyelű darabok
szerepelnek a humpbacked combs elnevezésű csoportban. Szerencsésebbnek tartottam a
púposhátú fésű elnevezés helyett, az egyértelműség kedvéért a harang alakú nyéllel
rendelkező fésű megnevezést használni és a púposhátú kifejezést elhagyni.
Az egysoros fésűk a-c csoportjának kivitele egységes; fogójuk a fésű
keresztmetszeténél kisebb, a d-e alcsoportokban a fogó legnagyobb szélessége
megegyezik a fésű hosszúságával.
Fontos megjegyezni, hogy az ívelt fogótípuson belül különböző mértani
formákkal való összevetés alapján létrehozott formai kategóriák meglehetősen
„erőszakoltak”, a fésűkészítők nem feltétlenül készíthették ilyen tudatossággal a fésűiket.
Az egyes formai csoportok kialakulása mögött puszta esetlegesség állhat.
II.1.1.1a altípus: háromrészes, egysoros fésűk félovális alakú fogóval (Kat. 387-395.):
Az ide sorolt fésűk 3 elkülönülő részből állnak, ez a középső fogazott lap valamint
a két fogópánt. A két fogópántot nem feltétlenül egy darabból állítják össze, de tudatosan
nem akarják a pántot és a fogót úgy elválasztani, mint az ötrészes fésűk esetében. Ennek
szemléletes példája a Kat. 388. fésű, amelynek egyik fogólapját két darabból állították
össze, és a két darab jóval a pánt vonala felett találkozik. A harang alakú fésűktől való
megkülönböztetésük az egyenes oldalak függőleges vonalán valamint a nyél és a nyél
középső pántot takaró részének nagyjából derékszögű kapcsolódásán alapszik.
Díszítés gyanánt a fésűk fogóját leggyakrabban bekarcolt vízszintesek tagolják,
vagy bekarcolt pont-kör díszítést látunk, kivételt képez ez alól a Kat. 387. és a Kat. 392es fésű, előbbinek markáns díszítését nagyméretű kúpos fejű szegek képezik, utóbbin
hullámvonalat látunk. A Kat. 387. intercisai fésű szegecsei analógia nélkül állnak, a Kat.
392-es darabon látható jellegzetesen kivitelezett hullámvonallal háromrészes, egysoros
fésűn szintén nem találkozunk, az inkább az ötrészes fésűk (II.1.2) illetve a háromrészes,
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kétsoros fésűk (II.2) némelyikén jelentkezik. Különleges a Carnuntumban talált darab,
amelynek fogójára hatszirmú rozettát karcoltak, amelyet egy körvonalra felfűzött, pontkörök koszorúja vesz körbe.678 A bekarcolt vízszintes vonalak kivitelezéséhez a fésűkön
vezetőt a Kat. 395 kivételével nem használnak, az elemek összefogásához bronz
szegecseket alkalmaztak.
A Kat. 393-as csákvári darab fogója „félkör” alakú, azonban a - harang alakú
fogójú - fésűkre jellemző dekoratív szegecskiosztást alkalmazza. Hasonlóan átmeneti
forma a Kat. 395. fésű. Középső fogazott lapjának sarkai felfelé ívelnek, ezáltal az
alapvetően függőleges oldalú, több darabból összeállított fogólap kifelé ívelőnek tűnik.
Hasonló formát rekonstruál Nagy M. a Kat. 402-es az aquincumi canabae nyugati
temetőjének IV/9. sírjában talált fésűtöredéknek. A forma analógiáit Marosszentanna
temetőjében és az untersiebenbrunni fejedelmi gyereksír fésűjében találta meg.679 A Kat.
396. sz. fésűtöredék fogójának tövénél egy kis íves bevágást látunk. Ilyen kialakítású
fésűket közöltek Gamzingrad-Romuliana erődjének 2002 és 2005 közötti feltárásából a
háromrészes, félovális alakú nyelű fésűk között.680 Mind a nyél két sarkánál két
horpadással képzett fogólap illetve a középső, fogazott lap felfelé ívelő sarkú kialakítása
Marosszentanna-Csernyahov

kultúra

emlékanyagában

igen

gyakori.

I.

Ioniţă

Independenţa temetőjében elkülöníti és a 2a típushoz sorolja ezt a jellegzetes formájú
fésűfajtát.681 Ez a jelleg provinciális fésűkön kifejezetten barbár sajátosságnak
tekinthető.682
Az egysoros háromrészes fésűk, félovális alakú nyelű fésűjének alaptípusa szintén
a Marosszentanna-Csernyahov kultúra temetőiben jelentkező fésűk egyik leggyakoribb
formája. A Fekete-tenger északi partjától Ukrajnán keresztül dél-Oroszországig,
Romániában és nyugati irányban a Dunáig és a Tamis folyóig mindenhol jelen van a
kultúra temetkezéseiben. Ugyan annak központi territóriumán az egész 4. század
folyamán gyártották, a forma a dunai provinciákban csak a 4. század második fele utáni
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időszakban bukkan fel.683 S. Petković szerint ezeket, különösen, ha kisméretűek, nem a
haj kifésülésére, hanem a konty megtartására használták. Minthogy a keleti germánok
babonás képzeteiben helyett kapott a hosszú haj, mint a férfierő szimbóluma elképzelés, a
fésű nem csak, mint egyszerű használati, hanem mint, kultikus tárgy is szerepet kapott.
Ilyesfajta funkciója apotropaikus volt, így viselhették övre tűzve vagy nyakba akasztva,
erre utalnak a Gamzingradban talált átlyukasztott fésűk. Ezt a funkciót a sírba téve sem
vesztették el.684
S. Thomas a III. típusban tárgyalja a háromrészes és ötrészes körszelet vagy
harang alakú fogójú fésűket, nem elkülönítve egymástól a jellegzetes altípusokat. Az
általa képpel is illusztrált példák két kivétellel Pannoniából vagy a MarosszentannaCsernyahov kultúra elterjedési területéről származnak.685 Egy oberwintherturi csontvázas
sírból származó példány valamint686 az augsti687 vagy a döbrichaui a félkör és a harang
alakú nyélforma közötti átmenetet képező fésű a típus észak-nyugat európai - nem túl
gyakori - jelenlétét jelzi.688
A Knjaževac közelében feltárt Timacum minus erődjének egyik helyiségében
háromrészes, félovális alakú nyéllel rendelkező fésű nyéllapjának félkész darabját találták
egyéb műhelyre utaló leletanyag társaságában. Az épületben a 4. század végén-5. század
első felében csont és agancsmegmunkáló tevékenység folyt, amelynek részeként fésűt is
készítettek,689 ugyanezt feltételezik Romuliana erődjében is.690
Minden darab Valeria tartomány területéről származik, egy kivétellel (Kat. 12.
Biatorbágy)

limes-menti

településekről,

ahol

jelentékeny

katonai

jelenléttel

számolhatunk. A fésűforma az alföldi barbár leletanyagban is megtalálható.691
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II.1.1.1b altípus: háromrészes, egysoros fésű ovoid alakú fogóval (Kat. 408.):
Az alcsoporthoz mindössze két, karakterisztikus kivitelű darabot sorolhatunk.
Készítéstechnikájuk és díszítésük az alább tárgyalandó c alcsoport díszítetlen darabjaival
rokon, de fogójuk alakja más; szokatlanul kifelé ível majd a fogópántokkal való
csatlakozásnál összeszűkül. Díszítés gyanánt a Kat. 408-as intercisai darabon kis
szegecseket találunk, ez esetben kis csövecskéket, amelyeket hármas csoportokban
rendeztek el nyélen és a nyélpántokon, a másik, petronelli fésű részeinek összefogására
szolgáló szegek elhelyezésében nincs ilyenfajta dekorativitásra törekvő szándék.692
II.1.1.1c altípus: háromrészes, egysoros fésűk harang alakú fogóval (Kat. 397-407.):
A csoport fésűi elkülönítésének alapja a fogó oldalainak befelé ívelő vonala és a
fogók középső lapot takaró részeibe való íves átmenet. Ennek megítélése gyakran
szubjektív, ugyanis több átmeneti formával találkozunk.
Ilyen sajátos átmeneti formát képvisel a Kat. 397-es soproni fésűtöredék,
amelynek nyele a II.1.1.1a típusú fésűkhöz hasonlóan közel derékszögben találkozik a
fogó középső lemezt takaró részével, ugyanakkor azokénál sokkal elnyújtottabb formájú
és díszítése is a harang alakú fésűk csoportjához közelíti. Utóbbiban a csoportban kétféle
tendencia mutatkozik; vagy pusztán a rétegek összefogására szolgáló, változatos,
esetenként tudatos dekorativitásra törekvő szándékkal elszórt szegek képezik, vagy
bekarcolt pont-körök. A Kat. 396-398., 402., 405. sz. fésűkön a szegecsek kis csövecskék.
Két ilyen példány ismert Aquincumból, három Intercisából693 és egy a Soproni
Múzeumból, lelőhelye nem ismert. T. Bíró M. az ilyen szegekkel összeállított fésűket
intercisai műhelyhez köti.694 Sem a kis csövecskék használata, sem pedig ezek dekoratív
elosztása nem pannoniai sajátosság: a Marosszentanna-Csernyahov kultúra temetőiben
talált fésűk némelyikén ugyanezzel a megoldással találkozunk.695
A II.1.1.1c típusú fésű díszített változatán bekarcolt pont-körök jelentkeznek.
Ezek gyakran kísérik a harang alakú nyél körvonalát. A Kat. 403. solvai és a Magyar
Nemzeti Múzeumban őrzött Kat. 405. sz. fésű hasonló motívummal operál; a többinél
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jóval nagyobb, négyszeres pont-kör motívumot helyeztek el a fogazott lapot takaró
nyélrészek két végén illetőleg a Kat. 405. esetében a nyél „csúcsánál” is. Az a
alcsoportban tárgyalt fésűk némelyikénél megfigyelt kivitel, a fogazott lap sarkainak íves
felkanyarítása a Kat. 406-os, vörsi példány esetében, ebben a csoportban is jelentkezik. A
csontdarabok összefogásához minden esetben bronzszegecset használtak.
A pannoniai harang alakú nyelű fésűk darabszáma a II.1.1.1a és b alcsoportokéhoz
hasonlóan az egyéb típusokhoz viszonyított arányaiban kicsi. Elterjedési területük
szélesebb zóna, mint a „félovális” alakú fogóval rendelkező típusoké.
A provinciális emlékanyagban nem különösebben jellemző forma. Moesiából egy
formailag igen közeli változat ismert Sapajából,696 ugyan harang alakú nyele van a
lóprotomés fésűk egy változatának,697 ezek nem sokban hasonlítanak a pannoniai
példányokra. Analóg forma a Stadtberg szórvány késő római anyagából698 vagy a
Lauriacumból közölt pont-kör díszítéses darab.699 I. Ioniţă a Maroszentana-Csernyahov
kultúrához sorolt Independenţa temetőjében talált egysoros, ívelt fogójú fésűkön
alkalmazott tipológiájában a Typ 2b csoportba különíti el a harang alakú nyéllel
rendelkező példányokat.700 A kultúra temetőiben találjuk a pannoniai harang alakú
nyélforma legközelebbi analógiát.
A pannoniai harang alakú fogóval rendelkező fésűk pontosabb leletkörülményeit
sajnálatos módon nem ismerjük. Ottományi K. a Páty, alsó-hegy-aljai hunkori temető
166. sírját az 5. század második harmadára keltezte, a temetkezésben egy pont-körökkel
díszített harang alakú nyelű fésű került elő.701
II.1.1.1d altípus: háromrészes, egysoros fésűk félkör/ körszelet alakú fogóval (Kat.
409-410.):
A háromrészes, egysoros fésűknek ebben a csoportjában a fogó legnagyobb
szélessége megegyezik a fésű hosszával.
Az alcsoport két fésűje sajátos megközelítésű átmenetet képez a körszelet illetőleg
a háromszög alakú fogóval rendelkező fésűk között. Mindkét darab ívelt fogójának
felületébe két egymást metsző vonalat karcoltak, amely a fésűket a háromszög alakú
696
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fogóval rendelkezőkhöz teszi „ránézésre” hasonlóvá. Ezt a benyomást a háromszög alakú
fogójú fésűk többségén jelentkező szegélyező rézsútos vonalkázás megjelenítésével is
erősíteni kívánták. A Kat. 409-es darab Brigetioból, a Kat. 410-es darab Solva castelluma
temetőjének 140. kőládasírjából származik.
II.1.1.1e altípus: háromrészes, egysoros fésűk lekerekített sarkú háromszög alakú
fogóval (Kat. 411.):
A Kat. 411. sz., a 2009.19.4. ltsz. aquincumi darab702 és a carnuntumból publikált
nr. 1244-es fésűk703 a provinciában nem különösebben jellemző formák. A carnuntumi
darab kehely valamint a Kat. 411-es és az aquincumi lekerekített sarkú háromszöghöz
közelítő formájú nyeléhez közel állók Thomas I. típusának példányaiban ismerhetők fel,
bár a carnuntumi darab azoknál homorúbb oldalú. Ez a típus egy meglehetősen hosszú
életű forma, amelyen belül Thomas az ívek domborúsága valamint az alapforma
háromszög felé közelítése alapján különít el alcsoportokat. Az 1-3 variánsok egységesen a
3. század második felétől a 4. század első feléig keltezhető leletkörnyezetből származnak
gyűjtésében, Dániától délfelé a Duna-vidékig, illetve kelet felé Dél-Oroszországig.
Utóbbi két helyen elterjedésük csak sporadikus, csak úgy, mint nyugatabbra. Ezzel
szemben Csehországban és az Elba-Saal vidéken jelentősen sűrűsödnek.704 Újabb
megfigyelések alapján dél-nyugat Németországban a fésűtípus 80%-ban római
lelőhelyekről kerül elő.705 A forma a Marosszentanna-Csernyahov kultúra706 és az alföldi
szarmaták emlékanyagában is megtalálható.707 A balácai fésű publikálója a fésű
legközelebbi analógiáit egy carnuntumi és az osztropatakai II. kincs fésűjében találta
meg. Minthogy a fésűt tartalmazó omladékréteg felett Licinius érem (314-316) került elő
és az osztropatakai kincs keltezése is erre utal, a fésű földbe kerülésének időszakát a 4.
század első felében határozza meg.708 Egy haßlebeni analóg formájú példány
leletkörülményei szerint a fésű a 3. század harmadik fele és 300 között került földbe,709
hasonló időszakra keltezik a Schlotheimben előkerült darabot is.710 Ezek alapján ez a
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dolgozat gyűjtőterületén legkorábban jelentkező (barbár) többrészes fésűtípus.711 A fésűk
díszítésmódja birodalomszerte igen egységes.
Alapjaiban hasonló formát követ a Pannoniában unikális a pécsi Nagy Lajos
Gimnázium udvarán feltárt birituális temető egyik kései csontvázas sírjából (63. sír)
származó fésű is,712 középső lapjának rövidebb oldalai rézsútosan kifelé tartanak, ezzel
egyidejűleg homorú beugrás figyelhető meg rajtuk, lekerekített sarkú háromszög alakú
fogója áttört. A fogazott lap oldalsó ívének kialakítása a háromszög alakú fogójú
példányok (II.1.1.2.) körében jellemző, a nyél áttörésére Magyarország területén a
Barbaricumban találunk példát. Az egyszerűbb kivitelű hiányos darabokat BékéscsabaFelvégi legelő lelőhelyen ill. Piskolton találták.713 Pintye G. Intercisa-típusnak nevezi ezt
a fésűfajtát, egy Intercisában előkerült, az 1954-es Intercisa I. kötetben, a palánktábor
szintjén előkerült csonttárgyak között a Nr. 1-es szám alatt közölt (X. t. 10a-b)
fésű(töredék)re hivatkozva, amelyet állítása szerint Barkóczi L. a 2. századra keltezett.714
Barkóczi L. tárgymeghatározása alapján ez egy „csontnyelű borotva, vaspengével” és a
kötetben a fésű interpretáció sehol sem szerepel.715 A publikált fotó alapján nehezen
eldönthető a tárgy pontos funkciója, annál is inkább, mert a fésűfogó elem elképzelést
bizonytalanná teszi az azzal összetartozóként közzétett vaslap töredék. De kétségtelen,
hogy a római kori provinciális borotvatípusok között nem ismerünk csontnyelűeket,
különösen nem olyat, amelynek a formája ehhez lenne hasonló és, hogy a töredék közel
áll a fésűk ezen speciális fajtájának fogóformájához, ugyanakkor egy típus elnevezése egy
bizonytalanul interpretálható töredék alapján, véleményem szerint, nem szerencsés.
Pintye G. a fésűtípus jelenlétét a Ripa Sarmatica vonalán a szarmata foedratihoz köti,
amelyet az intercisai temetőkben nyugvók antropológiai vizsgálata illetve egyes sírok
mellékleteik késő szarmata jegyei erősítenek meg.716 Elképzelése szerint egy olyan
szarmata népességgel kerültek a provincia emlékanyagába, amelyek utolsóként érkeztek a
területre, így a római csontfaragók nem ismerhették meg és nem is gyárthatták ezt a
711
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variánst.717 Ez az elgondolás ugyanakkor bizonytalanná válik a sopianaei fésű
ismeretében, amely olyan temetőben került elő, ahol nincs nyoma idegen etnikumnak.

22. kép: A sopianae-i fésű sematikus rajza (a szerző rajza)

II.1.1.2. típus: egysoros, háromrészes fésűk háromszög alakú fogóval (Kat. 412438.):
A pannoniai háromszög alakú fogóval rendelkező fésűk többségének fogója
geometriai szempontból nem háromszög. Valójában egy sokszög, amelybe egy
háromszög írható, és a háromszög alakú fogó és a köríves fogójú példányokon
ténylegesen vagy formailag elkülönülő középső lapot fedő pántok „összevonásával”
keletkezik. Nevezik háztető alakú fésűnek is a magyar szakirodalomban,718 de mivel a
háztető alak sem specifikus forma, nem tartom követendőnek ezt a névhasználatot. Az
egyszerűség kedvéért a továbbiakban a háromszögfogó vagy háromszög alakú fogó
elnevezéseket használom.
A fésűk három része a két nyéllap, és a középső fogazott lap. Itt is, mint, ahogy az
egyéb többrészes formáknál, az egyes részek több csontdarabból állhatnak. A középső
fogazott lap oldalai lehetnek függőlegesek, kifelé ívelők, homorúak, rézsútosak vagy
formára vágottak. Speciális alcsoportjukon a középső lap nem követi a fogó formáját,
hanem annak két oldalán nyúlványt képez, amely ló- vagy állatfejet formázhat (Kat. 433435.). A pannoniai háromszögfogós fésűk nyéllapjain szinte kizárólag oldalakat követő
bekarcolt egyenesek, rézsútos vonalak és kisebb-nagyobb pont-körökből álló díszítés
látható. Kivételt képez ez alól a tatai Kuny Domonkos Múzeumban őrzött, lelőhely
nélküli, de vélhetően Brigetio környékéről származó nyéllaptöredék, amelyen a
félkörfogós, ötrészes fésűkön látható szaggatott vonalkázás jelentkezik (Kat. 432.) vagy a
savariai Iseumból származő fésű, amelynek nyelén a típusra nem jellemző pattintgatott
hullámvonal van (Kat.431.). Előbbi töredék formáját tekintve is ritka, a háromszög
csúcsának levágása nem gyakori, de előfordul (Kat. 418). Hasonló díszítést látunk egy
717
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Steinheim am Albuchból származó darabon.719 Igen jellegzetes a csoport fésűin a fogó
szegélyének rézsútos vonalak sorával való díszítése, amely a fésű oldalára is kiterjed
(Kat. 419., 422-427., 429.) Ezek a fésűk, amennyiben ismerjük a lelőhelyüket,
Brigetióból, Carnuntumból720 vagy Csákvárról származnak. Ezek egy változatán a
vonalkák hármas vagy négyes csoportokban különböző irányokban dőlnek: Kat. 429-430
illetve egy S. Thomas által közölt győri darabon.721 Unikális a savariai Iseumban feltárt
egyik késő római sírból publikált Kat. 431-es fésű díszítménye: a nyél középpontjában
nagyobb kettős pont-körből illetőleg kisebb egyszeres pont-körökből kialakított rozetta, a
szegélyek mentén kettős, poncoláshoz hasonlító technikával pattintgatott háromszögek
alkotta füzér, amely a háromszög vízszintes oldalán a szegecseket kettős hullámvonalban
alulról-felülről keretezi. Ez a díszítőtechnika egyéb pannoniai háromszögfogós fésűn nem
jelentkezik.
T. Bíró M. a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében levő fésűk alapján
elkülönít egy brigetioi műhelyt, amely termékeinek karakteres ismertetőjegyei a
szegélyek mentén sorakozó rézsútos bekarcolások, továbbá a szegélyeket követő kettős
vonal és az ezek által közrefogott mezőben jelentkező pont-kör díszítés. Megfigyelése
szerint a brigetioi fésűk bekarcolt vonalai mélyebbek, a pont-köröket körzővel készítették,
a pont-körök az egész felületet egyenletesen kitöltik.722 Minthogy a pont-kör díszítést
csak „körzővel”/fúróval kivitelezhették, ez tehát nem lehet egy műhely ismertetőjegye. A
háromszögfogós fésűkön a fent említett egyetlen kivétellel pont-kör díszítés jelentkezik.
A szegélyeket a fésűk nagyrészén, függetlenül a lelőhelytől, kétszeres, akár háromszoros
bekarcolás követi, amely motívum általános a provinciális csontfésűkön. A rézsútos
vonalkázás pannoniai jegynek tűnhetne, de Germaniából (Langensalza) is ismert.723
Kétségtelen tény, hogy a pannoniai háromszögfogós fésűk túlnyomó többsége Brigetioból
származik, ezeken a pont-körök gyakrabban terjednek ki a díszítőmező belsejére, mint az
egyéb ismert lelőhelyű darabokon: egy intercisai Kat. 417. fésűn és a Kat. 416. sz.
zamárdii darabon csak a szegély mentén húzódik a pont-körös díszítés, csakúgy, mint a
Kat. 414-415., 430. csákvári fésűkön, a Gorsiumból közölt elnyújtott formájú fésűn pedig
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egyáltalán nincsenek pont-körök.724 Ugyanakkor a Carnuntumból publikált Nr. 1248-as
fésű díszítőmezejének középpontjában három pont-körből kialakított rozetta ül.
Nem világos, hogy a Kat. 438. trapéz alakú fogazott lap milyen fésűformához
tartozott, talán egy háromszögfogós fésű középső, félkész lapja lehet.
A háromszög alakú fésű barbár forma, de a germán törzsek körében is csak a 4.
század első felében jelentkezik.725 A római provinciákban általánosan előfordul,
megtalálható az összes jellegzetes germán közegben is észlelt nyélforma és típus.
Pannoniában főleg a magas, hegyes forma dominál (Brenner Variente I), de jelen van a
lapos, elkerekedő sarkakkal bíró típus (Brenner Varente II) is, a kifelé ívelő fogazat és a
lófejes típus (Brenner Variente III)726 is. S. Petković használati idejüket az 5-6. századra
teszi Moesiában.727 T. Bíró M. szerint a háromszögfogós fésűk későbbiek, mint a
kétsorosak.728 Ugyanő közölte a Gorsium forumán előkerült példányt, amely
megállapítása szerint a legkorábbi az összes gorsiumi példány közül, de az nem derül ki,
hogy ezt mire alapozza.729 A Magyar Nemzeti Múzeum fésűit feldolgozó munkájában ez
a kijelentést már a teljes háromszögfogós fésűanyagra vonatkoztatja.730 Sajnálatos módon
igen kevés pannoniai római kori háromszögfogós fésűnek ismerjük a leletkörülményeit.
Amennyiben igen, akkor azok ugyanabban az időszakban kerülnek földbe, mint minden
egyéb összetett fésűforma.
Unikális darab a Magyar Nemzeti Múzeumban található, Szőnyből származó (Kat.
433.) kisméretű háromszögfogós fésű, amelynek középső lapját a fogó háromszögének
két befogója mentén, a sarkak közelében egy-egy íves, a csúcsánál pedig két virágszirom
szerű nyúlvánnyal toldották meg. T. Bíró M. szerint ezek egy-egy delfin, amelyek szemeit
két pont-kör érzékelteti731 esetleg ló.732 A forma a háromszög alakú fogóval rendelkező
fésűk jellegzetes altípusához sorolható lóprotomés fésűk egy típusának jegyeit viseli
magán. Ezeken a háromszög befogója mentén kialakított általában profilból ábrázol lófej
alakú nyúlványok mellett a középső lap a háromszög csúcsa felett is túlnyúlik azon.
Ugyanakkor ezek között a zoomorf alakábrázolás ilyen fokú stilizálása nem jellemző.
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A Kat. 434-435. sz. darabokon a lóprotomék már biztosan kivehetők. Kat. 435. a
brigetioi legiotábor szomszédságában került elő megelőző feltárás gépi munkálatai során,
vélhetően csontvázas sírból származik. A Kat. 434. töredékes darab a tatai Kuny
Domokos Múzeum gyűjteményében van, lelőhelye ismeretlen, de tudható, hogy Brigetio
közelében találták. Egy harmadik a Visegrád-gizellamajori az erődben került elő
temetkezésben.733
A három fésű formája és kivitele különböző. A Kat. 434-es tatai töredék
fogólapjai keskenyek, középső fogazott lapja a háromszög befogójának oldalán túlnyúlva
lófejet formáz, amelynek szemét pont-kör imitálja, a lejjebb, a fogak két oldalán a lap
széle profilált kialakítású, mintha az állat szügyét és a patáját is látnánk. A fogólapok
szegélyét bekarcolt vonalak kísérik, továbbá függőlegesen is két mezőre osztják azokat,
középpontjukban egymással szemben 4-4 pont-kör csoportosul. A fésű pontos analógiáját
a

hódmezővásárhelyi

református

gimnázium

Párducz

M.

által

feldolgozott

régiséggyűjteményében találjuk.734 A fogazott pánt formájának további analógiái
Južacból és Gamzindradból ismertek.735
A Kat. 435-ös fésű kivitele egyszerűbb, fogólapjai magasabbak. A fogólapok kissé
szabálytalan pont-körös díszítése oldalanként eltérő. Mindkettőn a szegélyek mentén
nagyobb, kettős pont-körök sora fut, amelyek között az egyik oldalon kettesével kisebb
egyszeres pont-körök „bújnak meg”, a másikon utóbbiak elhelyezése nem következetes,
egy-egy helyen bukkannak csak fel. Mindkét felületen találunk a mező középpontjában is
egy-egy dupla pont-kört, amely az egyiken további három kisebbel egészül ki. A fogó
vízszintes oldala mentén, a vasszögek között, háromszögfogós fésűk némelyikén szintén
felbukkanó (Kat. 425-426) keresztirányban elrendezett pont-körök díszítősora húzódik. A
befogók két oldalán jelentkező lóprotomék sörényét rézsútos bekarcolások, amelyek a
fésű fogólapjainak két alsó sarkában is megismétlődnek, szemét pont-körök érzékeltetik.
A szemek alatt egy-egy kerek furat látható. A Kat. 435. komáromi fésű legközelebbi
analógiája a Visegrád-gizellamajori erőd mellett feltárt késő római temetőből előkerült
darabban ismerhető fel.736 Visszaköszön a középső fogazott lap rövid oldalainak közel
függőleges, homorú íve - amely nem jellemző a lófejes fésűkön - azonos a lófejek és a
fogólapok formája és utóbbiak díszítése is hasonló.
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A magyarországi lófejes fésűket legutóbb Bartha S. gyűjtötte össze.737 A 8 darab
fésű - Lébény-Magaspart, Szob, Erdőkövesd, Hódmezővásárhely, Gorsium, Mözs,
Rábapatona, Budapest-Budafoki út - kiegészül a két brigetio darabbal. A Budapestbudafoki úti fésű ugyan lófejekkel díszített, de készítéstechnikája alapján nem ide, hanem
az ötrészes fésűk közé sorolandó. A provincia területéről előkerült darabok között a
lébényi,738 gorsiumi739 és a rábapordányi740 sírok mellékletanyaga nem római etnikumra
utal.
A lébényi fejedelmi sírban talált fésű alapformája a Kat. 435-ös darabhoz közelít;
fogója magas, hegyesszögű háromszög, amelyet alsó sarkaiban ívesen bevágtak, teljes
felületét sűrűn pont-körökkel díszítették. A fésűhöz tok - két keskeny lemezből álló
„hüvely”, amely a fogakra volt rácsúsztatható - tartozik, amelynek két rövidebb oldalán a
fogón levő két lóprotoméval azonos formájú fej megismétlődik, felülete hasonlóan pontkörökkel sűrűn díszített.741 A szintén tokkal rendelkező gorsiumi fésű formája különleges.
Fogói pántszerűen keskenyek, középső lapjának két, a fogópánton túlnyúló sarka a fogó
feletti területen ívesen visszakanyarodik, a két lófej az ív fogóhoz csatlakozó részén
vehető ki. A fogópánt középső sarka felett egy gomba formájú, pont-körrel díszített
nyúlvány van, ez a díszítés a visszahajló íveken is megismétlődik. Mindez kiegészül az
ötrészes fésűkre, illetve a kétsoros, háromrészes fésűk némelyikének pántján jelentkező
fésűkön megismert pattintgatva kivitelezett, szaggatott vonalak alkotta kereteléssel a fogó
és az ívelt pánt szélei mentén. A trapéz alakú, gazdagon díszített tok két lemeze közé,
annak két szélén, egy-egy abból kinyúló, keskeny stilizált madárfej alakú lapot fogtak be,
úgy, hogy azok, ha tokot a fésűre húzzák, a fogak két oldalára essenek. 742 A rábapatonai
lelet töredék, a lófejek közül csupán az egyik maradt meg, fogai szinte teljesen
hiányoznak. Fogólapja háromszög alakú, külső felületét kisebb egyszeres és nagyobb
többszörös pont-körök díszítik. A lófej erősen stilizált inkább madárra emlékeztet.743
Vélhetően ehhez a fésűhöz is tok tartozott. Az erdőkövesdi fésűtöredék kiképzése
kivételesen egyszerű, a hódmezővásárhelyihez és a Kat. 434-es darabhozhoz hasonlóan
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lapos háromszög alakú fogójú darab lófejének lekerekített formái és fogazott lapjának
domború íve szokatlan.744
Lóprotomés fésűk (Thomas Typ II, Variente 3.745, H. W. Böhme E forma,746
Brenner III típus 3. alvariáns,747 Petković VI. típus, 1-2. variáns748) a római provinciák
mindegyikében megtalálhatók a Fekete-tengertől Britanniáig, különösen nagy számban
jelentkeznek a Duna és a Rajna mentén, Galliában, vagy Britannia dél-keleti partvidékén.
Mint a magyarországi példák is mutatják formájuk változatos lehet, nagy többségben
háromrészes fésűkön, háromszög alakú fogóval társul két esetleg négy ló- (állat)fej, de
előfordul harang alakú nyelű, háromrészes, vagy félkör alakú fogójú ötrészes típusokon,
sőt ritkán kétsorsos fésűn is. Fontos megjegyezni, hogy a lófejként interpretált és így
hivatkozott fésűk egy részének esetében a lófej azonosítása kétséges, nem zárható ki,
hogy ezen típusú fésűk körében nem csak ló, hanem más állatábrázolással számolhatunk,
mint, ahogy azt a gorsiumi fésű fogója (madár) vagy a Kat. 433. (delfin?) is mutatja. Ezen
esetekben a tárgyak megnevezésére az „állatfejes fésű” kifejezés alkalmasabb.749
Általánosan a 4. század utolsó negyede és az 5. század közepe közötti időszakban
kerültek földbe. H. W. Böhme szerint az egy lóprotomé párral készült fésűk korábbiak a
két pár lófejjel díszített daraboknál.750 A lóprotomés díszítés eredete nem teljesen világos.
A Prohorovo (szarmata) kultúra, dél-oroszországi, i. e. 4-2. századi temetkezéseiben
megjelennek olyan fafésűk, amelyek fa nyelén ló vagy egyéb állatprotomék vannak, az
alsó-Volga völgyében ezek a lófejes fésűk egészen az 1-2. századig előfordulnak. A fésű
önmagában nem tipikus szarmata lelet, a heraldikus állatpárok jelenléte perzsa vagy
sztyeppei hatásról árulkodik.751 Állatfejes fésűk ezután „legközelebb” a MarosszentannaCsernyahov kultúra temetőiben bukkannak fel Ukrajnában a 3. század második felétől
kezdve, a kultúra korai időszakában nem ismertek.752 De S. Petković a lófejes fésűkkel
foglalkozó tanulmányában bemutatott, a kultúra ezen időszakából példaként hozott
fésűknek harang alakú nyele van és bár középső lemezük profilált oldala a fogón
túlnyúlik, azon állatprotomé nem ismerhető fel. Elmélete szerint az itteni harang alakú
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nyelű példányokból fejlődött ki a háromszögfogós fésűforma és ezzel együtt a háromszög
alakú nyelű lóprotomés fésű is, aztán innen, a Csernyahov-kultúra befolyási területéről
terjedhetett nyugat felé, a háromrészes, egysoros fésűkkel együtt. Legkorábbi provinciális
példányai az alsó és középső dunai limes mentéről származnak, kronológiailag megelőzve
a galliai vagy britanniai darabokat. Gyártásuk itt indulhatott meg erős keleti germán hatás
alatt a 4. század utolsó negyedében.753 Ezzel szemben viszont Nagy T. a budafoki úti
ötrészes állatfejes fésűvel kapcsolatban megjegyzi, hogy az állatfejes fésűk korábban nem
voltak ismerek a keleti germánok körében.754 Bóna I. meglátása szerint a fésűk technikai
megoldása és díszítésmódja - amelyen J. Tejral a galliai germán poncolt övgarnitúrákon is
megtalálható formakincs befolyását érzékelte755 - sajátosan késő római, amely alapján
római műhelyek termékeinek tartandók. Az 5. század során fésűket a birodalomba bejutó
barbárok használni (ide sorolja a lébényi darabot) illetve utánozni kezdtek (ennek
példájaként a gorsiumi és a budafoki úti fésűket hozza).756
S. Petković hangsúlyozza, hogy a háromszögfogós lóprotomés fésűk az 5. század
második felénél később már nem bukkannak fel,757 ennek ellentmond a tác-fövenypusztai
darab, amellyel együtt olyan fibula jelentkezett, amely az 5. század végi-6. század elejei
germán viseletre jellemző.758
Ezen fésűtípus legnagyobbrészt katonai létesítmények közelében, nyomon
követhetően a ripa egyes szakaszainak mentén vagy egyéb határvédelmi zónákban (Litus
Saxonicum) összpontosulnak. Ez a tendencia Pannoniában is nyomon követhető: a fésűk
többsége a provincia északi határvidéke (Brigetio, Arrabona), vagy a Dunakanyar
környékén (Visegrád, Szob) összpontosul, kivételt képez ez alól Gorsium vagy Mözs. Ez
a tény a fésűk elterjedésének és funkciójának értelmezésében is jelentőséget kap. S.
Petković elmélete szerint a fésűket a határok mentén - írott források alapján Pannoniában besorozott, germán (alán és gót) etnikumú személyekkel feltöltött lovas
seregek (equites pseudocomitatenses) és azok családjai vitték nyugatra.759
H. W. Böhme kétféle fajta lóprotomés fésűt különít el; az egyik a nyugat-európai
típus, a másik a dunai variáns.760 Böhme az állatfejek formája valamint a középső lemez
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egyenes szélei alapján különbözteti meg a Duna-menti lelőhelyekről származó típusokat.
Kétségtelen, hogy a pannoniai darabok fogazott lapjának rövid oldalai kevésbé kifelé
ívelőek, mint a nyugat-európai fésűk többsége, ugyanakkor a nyugat-európai fésűkkel
rokonítható formák a Duna mentén Moesiában is előfordulnak.761
S. Petković elképzelése szerint a lóprotomés fésűk is - minthogy díszítőmotívumai
stilisztikailag összeillenek az ugyanabban a korszakban használatos, lófejekkel díszített
övveretekkel - a katonai övgarnitúrák része volt. Ezt támasztaná alá a fésűk viselésének
lehetséges módja, a díszítések szimbolikus jelentése és a sírleletek. 762
Két Nyugat-Európából - Furtooz és Köln - származó darabon olyan
felfüggesztésre közvetlenül utaló nyomokat talált, mint a fém pántok, illetve a kerek
furatokba akasztott fémkarikák,763 amely az övre szerelt fésű elképzelést támasztaná alá.
Megfigyelése szerint a dunai példányokat azonban mindamellett, hogy kisebbek és nem
rendelkeznek tokkal, más módon kellett, hogy viseljék. Erre utalnak a háromszögek
csúcsánál jelentkező nyúlványokon vagy az egyvonalban elhelyezett furatok,764 amelyek
alapján ezeket függőként felakasztva hordták. Fésű alakú függők ismertek a Csernyahovkultúra emlékanyagában csak úgy, mint a nyugati germánoknál. 765 Számomra ez a
megkülönböztetés nem tűnik meggyőzőnek. Áttekintve a publikált emlékanyagot mind a
nyugati, mind Duna-vidéki fésűkön jelentkeznek furatok vagy olyan a lófejek íves
kialakításával képzett kerek nyílások, amelyek felakasztásra alkalmassá teszik a
tárgyakat. Ezek minden esetben szimmetrikusan helyezkednek el. Továbbá a Duna-vidéki
fésűkhöz is nem egy esetben tartozik tok. Mindenesetre a fésűkön található furatok és az
ezekbe akasztott fémkarikák a tárgyak felfüggesztésére utalnak. Petković nem tartja
kizártnak azt sem, hogy a fésűket hajba tűzve hordták, különösen, hogy tudjuk, hogy
barbár férfiak római alakulatokba besorozva is őrizték a hosszú haj divatját.766
Elképzelése szerint a hajba tűzött vagy övön hordott lóprotomés fésűknek
elsősorban rangjelző szerepük volt, amely összefüggésben van a fésű és a ló szimbolikus
jelentésével. A fésű, mint általános szimbólum számos kultúrában kapcsolatba hozható a
fejjel és a hajjal. A fésűt a Marosszentanna-Csernyahov kultúra temetkezéseiben gyakran
helyezik a fej közelségébe, a haj, az erő a virtus szimbólumaként értékelhető, ezért is
hordanak a kultúra népei vagy a germán törzsek tagjai a nyakukban fésű alakú függőt is.
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Akár hajban, akár övön, akár nyakba akasztva hordják a fésűnek apotropaikus funkciója
van. A ló fésűn való megjelenése annak univerzális szimbólum szerepén keresztül
értelmezhető, ugyanakkor az egész fésű önmagában, mint egy kocsi; egy kétlovas biga
vagy egy négylovas quadriga egyszerűsített megjelenítéseként is szemlélhető.
Mindezek értelmében a lófejes fésű a férfierőt szimbolizálja és védelmezi, így
könnyen összefüggésbe hozható a katonasággal. Kis példányszámát magyarázza, hogy
csak magas katonai beosztású személyek viselték, ezáltal rangjelző is.
Petković elképzelésének rendszerében erősen túlzónak érzem viszont, hogy a
fésűkön jelentkező pont-köröket és koncentrikus köröket szoláris vagy asztrális
szimbólumoknak lássuk és a fésűk félkör alakú fogóját az égbolt leképezésének. 767 Nem
gondolom, hogy ilyen használati tárgyak ezen szimbólumok hordozófelületéül kellett,
hogy szolgáljanak, hiszen a csontfaragásban a pont-kör igen gyakran alkalmazott
egyszerű díszítőmotívum. A lóábrázolásnak sem kell ebben az összefüggésben nagyobb
jelentőséget tulajdonítsunk annál, hogy ez az állat egy katona életében igen fontos
szerepet töltött be, így jelenléte már csak ebből kifolyólag is indokolt és érthető katonai
környezetben. A fésű, rangjelző szerepe is kétséges, ugyanis nehéz elképzelni, hogy miért
kellett volna egy magas beosztású germán katonának a rangját egy egyszerű,
szarvasagancsból vagy marhalábszárcsontból faragott fésűvel jeleznie, amikor erre akár
nemesfémből készült ornamentumokkal is lehetősége nyílna.
A lóprotomés fésűk szóródása a birodalomban katonai közegre utal. A sírban
előkerült fésűk nagyrészét férfiakkal temették el, de nem kizárólagosan; épp az
ellenkezőjére vagy gyermek sírokra utal a fövenypusztai, a Budapest-budafoki úti, a
cortrati, a balleuri sírok mellékletanyaga.768 Ennek ismeretében még inkább kétségessé
válik azok rangjelző mivolta.
Bár Bóna I. szerint a lófejes fésűk hovatartozásáról szóló „kérdés végleg a késő
római irányba dőlt el”.769 Ő egyértelműen római készítménynek tekinti a lóprotomés
fésűket, amelyet nem zár ki az a tény, hogy azok a birodalom határain kívül is vagy
egyértelműen barbár közegben is előkerülnek. Ugyanakkor, mint az összes többi összetett
fésűtípus esetében ugyanekkora eséllyel jelenhetnek meg római közegben akár germán
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kéz által készített darabok is, különösen, ha figyelembe vesszük a korszakban a germán
népek állandósuló jelenlétét és S. Petković elméletét a római seregekbe besorozott
germán etnikumú katonák szerepéről a fésűtípus elterjedésében. Nagy M. a Budafoki út
78. sz. alatt talált sírba, lófejes fésűvel eltemetett asszony hovatartozásáról azt gondolja,
hogy egy a hun foglalás előtt vagy annak idejében (420-430) beköltöző keleti germán
lehet.770
II.1.2. alcsoport: egysoros, ötrészes fésűk (Kat. 439-467.)
A pannoniai fésűk speciális csoportja 5 részből áll. Ezek a középső fogazott lap, a
két fogólap és a két fogópánt. Egyetlen kivételről tudunk csupán, a solva castellumának
temetőjében előkerült fésű egyik oldalán a fogót és a pántot egy darabból faragták (Kat.
439.) míg a másik oldal az ötrészes fésűk készítési metódusát követi. A fogó általában
megközelítőleg félkör alakú (II.1.2.1) egyetlen esetben négyszögletes (II.1.2.2).
II.1.2.1. típus: egysoros, ötrészes fésűk félkör alakú fogóval (Kat. 439-466.):
A típus fésűinek egy nagyobb csoportja díszítetlen (Kat. 439-443.), néhány
példányukon pont-kor díszítés van (Kat. 444-445.), legnagyobb példányszámban
jellegzetes pattintó véséshez hasonló technikával kivitelezett vagy félkörívekből
összeállított hullámvonalak alkotta ornamentikát hordoznak (Kat. 446-464.).
Díszítetlen fésűk sorozatát találjuk Solva castellumának temetőjében (Kat. 439,
441-443.). A fésűkön a szögek kiosztása ismétlődő, ezen kívül egyéb kivitelezésbeli vagy
méretbeli egyezés vizsgálatát nem teszi lehetővé a tárgyak rossz állapota. A Solván kívül
előkerült néhány darab771 fogóján (Kat. 440.) eggyel több szegecset találunk. A Kat. 439.
darab nem csak a csoportban általánostól eltérő fogólap kialakítása, hanem középső
fogazott lapjának íves oldala miatt is különleges. A díszítetlen, ötrészes fésűk között nem
jellemző a fogazott lap oldalának profilálása. Elképzelhető, hogy egy kétrészes fésű
középső lapját használták fel vagy egyedi kialakítással van dolgunk.
A katalógusba sorolt díszítetlen ötsoros fésűk között két olyan darab van, amelyek
abszolút kronológiája nagy biztonsággal megállapítható. A Kat. 439. a sírban talált
bélyeges tegulák alapján a 370-es évek elején, a Kat. 443. a 360-as évek végén, 370-es
évek elején került földbe.
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Ide sorolhatjuk még a Békásmegyeren talált fésűt is: Nagy 1993, 17. kép, 5a-b, III. t. 1.
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A Kat. 444. sz. kis fésű formája eltér a csoportban megfigyelttől; fogója
arányaiban keskenyebb, mint az egyéb ötrészes fésűké, fogóját és pántját bekarcolt pontkörök díszítik, csakúgy, mint a Kat. 445-ös Pilismarót-Öregek dűlő lelőhelyen feltárt
sírból származó darabot. Ez a díszítésmód a fésűket a II.1.1.1a csoporttal rokonítja.

23. kép: Ötrészes fésűk és jellegzetes díszítőmotívumaik (a szerző felvétei és rajzai)

A típus legnagyobb példányszámú csoportja jellegzetesen díszített. A díszítésmód
változatos, de igen jellemző technikákat és motívumokat használ. Az egyik a szaggatott,
mintegy pattintgatva kivitelezett vonal, amellyel kettős korvonalakat, cikk-cakk és
hullámvonalakat rajzolnak a fésűkre. Ugyanezzel a technikával kivitelezett stilizált
állatábrázolás is találunk. A másik igen karakterisztikus díszítésmód az egymásnak
fordított félkörívek lánca alkotta füzér. Az állatalakok körvonalát pont-körrel, esetleg
vonalkázással tölthetik ki. Az egysoros fésűk többségéhez - a háromszögfogósak
kivételével - hasonlóan az ötrészes fésűkön is megfigyelhető, hogy míg a kétsoros fésűk
egyenes vonalain nyomon követhető valamiféle vezető használata, addig itt a pántok
szegélyét követő egyeneseket - már csak a „pattintgatós” technika okán is - szabadkézzel
kivitelezik. A félkörívekből álló hullámvonal kivitelezésére hasonló eszközt használtak,
mint amivel a pont-köröket készítik, de minthogy csak félkörök bekarcolására volt
szükség, így az egyel kevesebb marótüskét tartalmazott.772 Az állatalakos fésűkön jól
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megfigyelhető, hogy az állatok körvonalát a fésűk összerakása után karcolták a
lapokra.773 A fésűk részeinek összefogására szolgáló szegecsek alapanyagában nagyobb
arányban találkozunk a csoportban a vassal, mint az egyéb fésűformák esetében.
Az egymás felé fordított félkörívek láncolatából álló füzérmotívum jellemzően a
fésűk fogólapjának és pántjainak szegélye mentén fut, kiegészülhet a szaggatott
technikával kivitelezett hullámvonalakkal és egyenesekkel. A pattintgatott technikával
dísztett fésűk díszítése összetettebb; a pántok és a fogólapok szegélye mentén húzódó
kettős körvonalak közrezárta mezőben hullámvonalakat cikk-cakk mintát illetőleg stilizált
állatalakot találunk.774 Kos stilizált alakját látunk az egyik intercisai fogólapon,775 a Kat.
447. sz. darabon szarvasünő ábrázolása van776, a Kat. 448. sz. példányon Ottományi K.
bálnát vél látni777 - bár a díszített mező belsejébe benyúló csepp alakzat meglehetősen
távolról emlékeztet csak bálnára - a Kat. 446-os Csákvárról származó fésűn és egy
gomolavain madárábrázolást találunk.778 A birodalom határain kívül előkerült analóg
típusú fésűkön látható állatábrázolásokkal tovább bővül a repertoár: Marosvásárhelyről
nyúl,779 Medgyesről és Maroslekencéről kecskeábrázolás ismert.780 Különleges a Kat.
449. fésű díszítése; a csoportban jellegzetes szaggatott vonalat a pont-kör motívummal
kombinálja, utóbbi az ötrészes egysoros fésűk díszítésében nem jellemző.
A lóprotomés fésűk tárgyaláskor már említettük, de típusát tekintve ide sorolható a
Budafoki út 78. sz. alatt feltárt magányos sír fésűje. Az ötrészes, félolvális alakú fogójú,
vékony pántokkal rendelkező fésű középső lapját a nyél két oldalán egy-egy lefelé néző
profilból ábrázolt lófejjel toldották meg. A fogón bekarcolt pont-körökből álló rozetta, a
pántokon kisebb-nagyobb, négyesével csoportosított, egyszeres vagy többszörös pontkörök alkotta díszítés van, bronzszegecsek fogják össze. A lóprotomés fésűk egyik
Nyugat-Európából ismert változata harang alakú fogóval rendelkezik, 781 ugyanakkor ezek
mind kivitelükben, mind készítéstechnikájukban erősen különböznek a budafoki úti
fésűtől. Analógiáit a Duna-vidéki provinciák és a Masrosszentanna-Csernyahov
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kultúrában kereshetjük, még, ha ezek ötrészes változatai között a lóprotomés díszítés
unikális is. Nagy T. a fésűre hagyatkozva a sír keletkezését az 5. század első harmadára
keltezi, vagyis a provincia hun meghódítása előtti időszakra,782 ugyanebbe, a D2
horizontba (410-425) helyezi el J. Tejral a Közép Duna-vidék népvándorláskori leleteinek
rendszerében, Nagy M. megállapítása szerint a sírba temetett asszony tárgyai és viseleti
elmei Pannonia provincia hun meghódítása előtti vagy a foglalás idején a 420-430-as
években készülhettek,783 a nő etnikai hovatartozását tekintve pedig a „budai oldal keleti
germán beköltözőinek egyikét reprezentálja.”784

24. kép: A budafoki úti fésű (rajz: Bartha 2011)

T. Bíró M. az ötrészes fésűket az ún. Marosszentanna-típusú fésűk közé sorolja.785
Elnevezésüket az erdélyi Marosszentanna településről kapták, amelynek temetőjében
többek között először megtalálták ezeket. Áttekintve a temető 1912-es publikációját
azonban azt látjuk, hogy mindössze két darab T. Bíró M. által Marosszentanna-típusú
fésűk jellegzetességiként meghatározott szerkezetet mutató példányt találunk közöttük,786
a többség formailag közelebb áll az ívelt fogójú fésűk háromrészes típusaihoz. Mint láttuk
ezek mindegyik típusánál a legjobb analógiákat a Marosszentanna-Csernyahov kultúra
temetői nyújtják, ebből kifolyólag nem szerencsés az ötsoros fésűket, amely a kultúra
fésűformáinak repertoárjában csak egy, ezzel a névvel külön kiemelni. Véleményem
szerint a fésűtípus elnevezésére az ötrészes fésű félkör alakú fogóval elnevezés a
legalkalmasabb.
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A II.1.2.1 típusú fésűk jellegzetes díszítésű típusa Bíró M. megfigyelése szerint
csak a Kárpát-medencében fordul elő,787 később már 271 darabról tud Pannonia és Dacia
tartományok területéről.788 Ottományi K. szerint a félköríves fogójú, 5 lapból álló fésű
csak Pannoniára jellemző, a 3 darab erdélyi darabot nem számítva.789 Pannoniában eddig
Brigetio, Intercisa, Ulcisia Castra, Campona, Gorsium,790 Gomolava, Almásfüzitő, Páty,
Budaörs, és Csákvár anyagában ismerjük a típust, de ezenkívül megjelenik Moesiában;
Singidunumban, Pontesban, Castrum Novaeban791 és Daciában; Pietroasaléban,792
Leţcaniban793 is. A fésűforma az észak-nyugati provinciákban sem ismeretlen,794 de
ebben a jellegzetes kivitelben és díszítésmóddal Pannoniában, a magyar Alföldön,795 az
észak-nyugat Balkánon; Moesia, Dacia, és a Marosszentanna-Csernyahov kultúra
területén kerülnek elő példányai. A római provinciák közül Pannonia az itt előkerült
ötrészes fésűk számszerű arányait tekintve messze kiemelkedik, de a Csernyahov-kultúra
területén talált ötrészes fésűk számszerű arányait nem múlhatja felül.
Mint fent említettük S. Thomas a III. típusba sorolja a marosvásárhelyihez hasonló
típusú, germán lelőhelyről származó fésűket, anélkül, hogy elkülönítené ezt a jellegzetes
készítésmódú és díszítésű fésűtípust, az egyéb háromrészes formáktól.796 Az ilyen félkör
alakú nyéllel rendelkező fésűforma nem tekinthető egyértelműen hagyományos germán
eredetű formának, a 4. század második felétől jelenik csak meg a germán törzsek körében
is. Az ötrészes, körszelet alakú nyelű, egysoros fésűformát a marosszentannai,
maroslekecei, medgyesi, marosvásárhelyi temetőkben találták meg először és így a keleti
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gótokhoz kötötték,797 de Ottományi K. szerint a Marosszentanna-Csernyahov kultúra
hordozói a Pontus-vidék görög-római városaiban vehették át a formát,798 de, hogy ezen
állítását mire alapozza, nem derül ki. Mint fent már volt szó róla ezt a kultúrát nem
kizárólag ez a fésűtípus jellemzi; az oda sorolt településeken-temetkezésekben talált fésűk
sokszínű formai repertoárjában - amelyeknek párhuzamait megtaláljuk Pannoniában csak egy az ötrészes, félkör alakú fogóval rendelkező fésűé. A Pannoniában jelentkező
díszítésmódok - egymásnak fordított félkörívekből álló füzérdísz, pattintgató vésés - és
ezek jellegzetes elrendezése; a minta jellegzetes oldalakat követő kiosztása, cikk-cakkok,
hullámvonalak megjelennek a kultúra fésűin is.799 A szaggatott vonalas vésés jellemző
már a korai germán ívelt fogójú fésűkre is, sőt ugyanezzel a technikával kivitelezett
állatábrázolást is találunk rajtuk.800 Ottományi K. megállapítása szerint, bár a
sztyeppékről hozott keleti fémművességnek kedvelt motívumai az állatok, az ötrészes
fésűk zoomorf ábrázolásai nem hasonlítanak a germán állatstílusra, mert vázlatszerűen
jelenítik meg őket.801 A poncolásra emlékeztető díszítéstechnika nem kizárólag ötrészes
fésűkön jelentkezik, hanem kétsoros, háromrészes fésűk pántját is díszítheti, lásd pl. a
Kat. 560-566. sz. fésűket.802 T. Bíró M. ezt a tényt annak bizonyítékaként veszi, hogy a
motívum a provinciális csontfaragásból hagyományozódott és a fésűket nem a germánok
hozták be a birodalomba, hanem a provinciából exportálták a Barbaricumba.803 Hasonló
állásponton van Ottományi K. is, aki szerint az ötrészes fésű a helyi kézműipar terméke, a
provinciából kerül a gótok, gepidákhoz.804 T. Bíró M. érdekes elméletet fogalmaz meg
2009-es az intercisai csontfaragó műhelyek tevékenységét újra feldolgozó munkájában.
Megállapítása szerint a fésűk stilizált állatábrázolásainak legjobb párhuzama egy
Intercisából származó, kurzív felirata alapján a tetrarchia korára keltezett, bekarcolt
tegularajz, amely egy általa fésűnek meghatározott töredékes sirmiumi félkör alakú
csontlap kettős emberábrázolására emlékeztet.805 Nem gondolom, hogy a tudatosan
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elkészített és ugyan stilizált, de meglehetően markánsan egységesen kivitelezett
fésűábrázolások analógiáját egy spontán és ad hoc módon keletkezett tegularajzban kell
keresni. Ezzel a fésűk helyi készítését alátámasztani nem lehet. V. Brierbauer és J.
Werner szerint az állatbekarcolásos fésűk a hunok elől menekülő keleti germánok (gótok)
hagyatékának tekinthetők.806 A Marosszentanna-Csernyahov kultúra területén előforduló
ívelt fogójú, egysoros fésűtípusok „dömpingjét” látva, amelyek repertoárja ráadásul
formailag sokszínűbb, mint a provinciális fésűké, nem tűnik megalapozottnak egy a
Barbaricum felé irányuló provinciális exportot feltételezni, annál is inkább, mert, ahogy
azt az említett szarmata szállásterületen jegyzett csontmegmunkáló műhelyek jelenléte
jelzi,807 a szarmatáknak és általában a barbároknak nem kellett feltétlenül közvetlenül a
provinciából beszerezniük fésűiket, a náluk fellelt a provinciában is előforduló ötrészes
fésűt saját maguknak is elkészíthették.
T. Bíró megállapítása szerint csontfésűn „vas szegecseket a provinciális anyagban
legfeljebb csak sérült bronzszegecsek pótlására használták.”808 Ugyanakkor a csoport
fésűit igen nagy arányban fogták össze vasszegekkel, amelyek nem javítás eredményei.
Ha T. Bíró M. teóriáját elfogadjuk, akkor a többek között általa jellegzetes provinciális
árunak tartott ötrészes fésűket nem a provinciában készítették?
Ottományi K. fésűkészítő műhelyet rekonstruál minden fésű lelőhelyén, illetőleg
felveti, hogy a nagytétényi és pátyi darabokat esetleg Aquincumban készítették.809 Ennek
azonban itt épp annyira nincs bizonyítéka, mint a többi lelőhelyen. Egyedül Intercisában
van olyan csontfaragó műhelyre utaló leletanyag, amely kapcsolatba hozható a
fésűkészítéssel. Az intercisai tábor belsejében, fürdőépületként definiált, nagyméretű
épületkomplexum (3. épület) 1908-as és 1909-es feltárásából származik egy 11 darabból
álló nyersanyagcsoport. Ebben a szarvasagancs rózsák, szárvégek és levágott
szarvközéprészek a csontmegmunkálás folyamatának közvetlen bizonyítékai, ezek mellett
az anyagban két keskeny, megmunkált csontlap is található.810 Salamon Á. feltételezi,
hogy a lapok csontfésűk félkész darabjai lennének, ugyanakkor erre azok formája nem
enged egyértelműen következtetni. A fésűkészítőműhely-teóriát a szintén a 3. épületben
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talált 2 darab, egy fésűhöz tartozó, félköríves állatalakkal díszített nyéllap (Kat. 447.)
műhelyhez való kötésével igyekszik erősíteni.811 A két darab töredék azonban nem
félkész vagy rontott darab, amint azt az a tény is bizonyítja, hogy bekerülésükkor még
egy ép fésűhöz tartoztak, ezért ugyanakkora eséllyel készülhettek helyben is, mint másutt.
Kétségtelen tény, hogy a fésűtípus igen nagy példányszámban kerül elő Pannoniában,
ezért helyi gyártását - akár Interisában is, ahol Solva és Brigetio mellett viszonylag nagy
példányszámban fordul elő - mindenképpen feltételezhetjük.
Az ötrészes fésűk Pannoniában limesmenti településeiben sűrűsödnek - Brigeto,
Solva, Aquincum környéke, Budaörs, Páty, Campona, a Dunakanyarban Pilismarót,
Intercisa - kisebb arányban, de előfordulnak a provincia belsejében is - Gorsium, Csákvár
- vagy délen a Száva mentén - Gomolava - is.
Néhány pannoniai ötrészes, félkörfogós fésű földbe kerülésének időszakát
abszolút kronológiai dátumokhoz tudjuk kötni; a két solvai díszítetlen ötrészes fésűt
tartalmazó sírt a 360-as évek végétől vagy a 370-es évektől keltezik. Egy budaörsi sírban
a fésűvel együtt II. Constantius érmét találták, így az terminus post quem 337-től
keltezhető.812 Különösen érdekes a fentebb már említett matricai fésű. A javarészt 2-3.
századi hamvasztásos sírokat tartalmazó temető egyik kőkoporsós sírjában találták Probus
(276-282) éremmel. Topál Judit szerint a temetkezés a 4. század első felében
keletkezett,813 de nem kizárt, hogy ennél később, a temető ugyanis ennél tovább is
használatban lehetett, ugyan nem jelentkeznek benne a korszak jellegzetes mellékleteivel
ellátott temetkezések. S. Petković a 4. század közepétől az 5. század közepéig keltezi ezt
a fésűtípust.814 Pannoniában a típus használatára az 5. századi hun/germán
leletkörnyezetben kevés esetet ismerünk, de ilyenek pl. a budakalászi vagy a pátyi
temetők hun sírjai. Ugyanakkor hozzá kell tegyük, hogy mindkettőnek volt közvetlen
római előzménye.815 A birodalom határain kívül előkerült példányok keltezése a
provinciabeliekéhez hasonlóan alakul.816
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A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből való az az ötrészes fésű (Kat. 467.),
amelynek négyszögletes fogólapjai és különálló pántjai vannak (II.1.2.2. típus). Középső,
fogazott lapját több csontdarabból állították össze. A fogók teljes felületét pont-körök
borítják; a négy sarokban és az oldalak középpontjában nagyobb, kettős, azok között két
sorban a szélek mentén, a szegecseket körülölelve, valamint a lapok középvonalában
kisebb egyszeres pont-körök sorakoznak. A pántokon szintén sűrű pont-körös díszítés. A
fésű oldalán sűrű, hálóminta jellegű bekarcolás látható. A leltárkönyv szerint Brigetio
castrumának területén került elő. Ez a fogóforma unikális.
IV.2.2.2. Kétsoros, háromrészes fésűk (II.2. csoport, Kat. 468-574.):
A kétsoros fésűk összetett változata, három részből áll; egy fogazott lapból és két
pántból. A középső lap készülhet több darabból is, a két pánt mindig egy darabból
faragott. A fogak több esetben eltérő méretűek és sűrűségűek a fésű két oldalán, a szélek
felé gyakran rézsútos vonalban megrövidülnek. A lapok rövidebb oldalai lehetnek
egyenesek, homorúak,

25. kép: Kétsoros, háromrészes fésű ( a szerző rajza)

kifelé ívelőek vagy csipkézettek. Gyakran megfigyelhető, hogy a két pánt közül az egyik
lapos, a másik háromszög keresztmetszetű, amennyiben a fésű díszített (az esetek 90%ában az), az az utóbbin koncentrálódik, előbbi díszítetlen. A díszítés ritkán terjed ki a
középső lapra is, egy esetben viszont csak az díszített (Kat. 556.). Leggyakrabban
egyszeres vagy többszörös, kisebb-nagyobb pont-körök vagy függőleges, vízszintes és
rézsútos vonalak alkotják. Ritkább esetben a vélhetően a pont-körök készítéséhez is
használatos eszközzel bekarcolt, az egysoros fésűformák ötrészes változatánál (II.1.2) is
megfigyelt, félkörívekből kialakított hullámvonal(ak) kísérik a szegélyeket, illetve
előfordul a szintén a II.1.2-es csoportnál gyakori pattintó véséssel szaggatott vonalakból
álló díszítés is. Ez utóbbi aránya ugyanakkor messze alulmarad az egyenesekkel és pont163

körökkel díszített változatokhoz képest. Az egyes díszítőelemek ritkán kombinálódnak.
Ugyan a pántokat szegélyezhetik bekarcolt egyenesek, az egyenesekkel építkező
díszítések néhány kivételtől eltekintve - ilyen pl. egy Intercisában feltárt töredékes fésű,
amelynek díszítése pántjának töredéke alapján a függőlegesekkel elválasztott mezőkben
pont-köröket és rézsútos vonalakat kombinál817 - nem tartalmaznak pont-köröket sem
hullámvonalat és fordítva.
A kétsoros fésűk díszítése igen változatos, gyakorlatilag nem találni a fésűk között
két egyezőt, bár kevés fajta dekorációs elem variálásával épül fel. A pánt díszítőmezeje
lehet osztatlan, keretezhetik csupán bekarcolt egyenesek (Kat. 495-497.), lehet benne két
a mező teljes felületét kitöltő egymást keresztező vonal (Kat. 485-488.) vagy
szabálytalanul elrendezett egymást metsző vonalkötegek sora (Kat. 489-494.). A pántok
többsége díszítésének rendszerét az azokat mezőkre osztó függőlegesek határozzák meg.
A legegyszerűbbeken a mezők üresen maradnak (Kat. 498-502) vagy általában kétszeres
rézsútos (Kat. 505-512.)818 vagy egymást keresztező (Kat. 514-531.)819 vonalakkal töltik
ki. Ritkaságszámba megy a solvai Kat. 534. sz. fésű pántja, amelyet nagy felületen
rácsmintával borítottak, hasonlót látunk egy gorsiumi, igen szép kivitelű fésűn,820 ill. egy
ordacsehii darab töredékén (Kat. 535.). Előfordul, hogy a mintát horizontálisan tükrözik,
különösen, ahol a pánt háromszög keresztmetszetű. Az ezeken a darabokon látható minta
egységes. (Kat. 525-531.). A pont-körös díszítések rendszerében ilyenfajta rendezési elvet
nem találunk.
Bizonyos díszítéstípusok és elrendezések nagyobb csoportokban köszönnek
vissza. Ilyen a pántok teljes felületét kitöltő egyszeres x minta. A fésűk egymástól távoli
lelőhelyeken kerülnek elő. Legalább 8 darabon jelentkezik a pántot tagoló mezőkben
rézsútos vonal. Legnagyobb számban a solvai castellum temetőjében kerülnek elő, de
Sopronban, Intercisában, Budapest-Gazdagréten, Biatorbágyon és Intercisában is
felbukkannak. Jellegzetes csoportot képviselnek a középső mezejükben elhelyezett
függőlegessel áthúzott x-el díszített pántok (Kat. 520-524.) legnagyobb számban
Brigetioban, de egy vörsi darabon is. Csákváron ugyanez a minta, a töredék alapján két
oszlopba rendezve jelentkezik (Kat. 519.). Sopronban két darabon is előfordul ugyanaz a
szabálytalan cikk-cakk vonalas díszítés (Kat. 491-492.). Bár nem teljesen egyformák, de
3 db brigetioi lelőhelyű, egy darab solvai valamint csákvári darabokon is darabon
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találkozunk az 1-3 mezőben függőlegesen egymás fölé állított kisebb x-ekből álló
díszítménnyel (Kat. 535-531.). A Magyar Nemzeti Múzeumbeli Kat. 532-533-as darabok
díszítésének analógiái a Mözs, Icsei-dűlőben feltárt 5. század második felére keltezett
temetőben lelhetők fel.821
A pont-körrel díszítettek elrendezésében a fentiekhez hasonló szabályszerűség
nincsen, a különböző méretű egyszeres vagy többszörös pont-körök változatosan töltik ki
a fésűk pántjainak mezejét. Nem gyakori a Kat. 555. sz. fésű pántját borító nagyobb
félkörívek vagy a Kat. 501-es és a Kat. 559-es darabok hosszabbik oldalát kísérő egymást
metsző kisebb félkörívek vagy a Kat. 557. egymásba forduló íveinek sora, amely
visszaköszön a Kat. 558. sz. fésűjének pántján. A Kat. 559-es fésű pántjának díszítése a
horizontális és függőleges tagolás kombinációja és a fél pont-körök füzére okán is egyedi.
A pattintgatott vonalak rendszerint a pántok szegélyét kísérik vagy hullámvonalat
képeznek. A Kat. 560-561. mágocsi és nagytétényi fésűk pántjának díszítése hasonló
szerkezeti elvet követ, különleges a szabadbattyáni fésű pántjának töredéke, amely a
kétsoros, összetett fésűk díszítésének általános szerkesztő elvét és a csoportban ritkább
pattintgatott technikát alkalmazza egyidejűleg; a függőleges egyenesek által leválasztott
mezőt egymást keresztező hullámvonalak töltik ki (Kat. 564.) A poncoláshoz hasonlító
technikával kivitelezett díszítés valamint az egymásnak fordított félkörívekből álló
füzérdíszítés a kétsoros fésűkön jóval ritkábban fordul elő, mint az egysoros, ötrészes
fésűtípuson (II.1.2) és kevésbé összetett mintákat produkál.
A kétsoros fésűk reprezentativitása a középső, fogazott lap szegélyének formára
vágásával növelhető. Ezek aránya nem túl nagy az egyenes végűekhez képest, formájuk
változatos. Kivételesen összetett a Gorsiumból publikált fésű középső pántjának
körvonala,822 az ívek 3 darab egyvonalba helyezett lyukkal kombinálódnak, szintén lyukat
találunk a Kat. 551. biatorbágyi csipkézett szélű fésű lapján, valamint a jóval
egyszerűbben kivitelezett Kat. 526. sz. fésű oldalán is. Egyes, nagyobb példányszámot
produkáló lelőhelyeken előfordul, hogy a lapok formája több darabon is megismétlődik.
Lásd pl. Biatorbágyon kétféle formát használnak, mindkettő két-két fésűn bukkan fel.823
Solva környéki lelőhelyekről származó darabokon, többek között a castellum temetőjében
négyféle hasonló sémát tudunk elkülöníteni; az egyik 4 darab temetőbeli példányon
bukkan fel (Kat. 507-508,), a másik egy darabon jelentkezik (Kat. 475.), egy harmadik
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változatot látunk két darabon (Kat. 477., 568.) illetőleg ugyanennek egy kissé módosított
variációját egy harmadik példányon (Kat. 497.).
Az egyes részeket összetartó szegek többnyire bronzból készülnek, egyvonalban
helyezkednek el a pánt középvonalában. Olykor a középső pántra is jutnak, ezeknek
többnyire csupán dekoratív szerepük van (Kat. 461.).
T. Bíró M. stilisztikai megfigyelések alapján a pannoniai anyagban műhelyeket
próbált elkülöníteni. Egyet mutatott ki; a függőleges vonalkötegekkel vertikális mezőkre
osztott, azokban egymást metsző egyenesekkel díszített pántok a szőnyi műhely
tevékenységéhez köthetők.824 A brigetioi fésűk kétségtelenül nagy százaléka ezen elv
mentén díszített, de ezek a motívumok megtalálhatók Solva, Csákvár és Mözs anyagában
is. A függőlegesekkel mezőkre osztás és a minta azokba koncentrálása nem pannoniai
sajátosság, a megoldásnak analógiáit megtaláljuk a birodalom nyugati felében,825 és a
Balkánon egyaránt.826 Utóbbi helyen - Pannoniát is beleértve - gyakoribb. Pannoniában
unikális, mindössze egy darabon jelentkező egymásba forduló nagyobb körívekből amelyek középpontjában egy-egy pont-kör van - álló minta Moesiában több darabon is
jelentkezik,827 igazán finom kivitelben az észak-nyugati provinciákban fordul elő.828 Az
egymással szembe fordított rézsútos rovátkolásos díszítés is több darabon visszaköszön az
észak-nyugati provinciákban829 és a Balkánon egyaránt.830 A Kárpát-medence térségén
kívül máshonnan egyelőre nem jelentkezik a poncoláshoz hasonló illetve az egymásnak
fordított félkörívekből álló füzérdísz technika ezen a fésűtípuson. A felső-Moesiából
publikált anyagot áttekintve észrevehető, hogy a középső fogazott lapok profilálásának
kivágataiban is a pannoniaihoz igen hasonló esztétikai igények érvényesülnek.
Mint láttuk a kétsoros, háromrészes fésűk formavilága és díszítésmódja birodalmi
szinten igen egységes. Tulajdonképpen kétfajta díszítőelem - itt most nem számítjuk a
poncolásos díszítést - az egyenes vonal és a pont-kör, variációjával építkezik. A pannoniai
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anyagot vizsgálva a fenti díszítőelemek jellegzetes ismétlődése, az egyes lelőhelyeken
következetesen használt kivágatok lokális műhelyek létére engednek következtetni, a
kézműves a divatos formák és minták közül egyéni ízlés szerint válogatott és állított össze
kombinációkat,

amelyekben

lehetnek

egyes

földrajzi

térségekben

sűrűsödő

jellegzetességek, de ezek nem annyira egyéniek, hogy ezek alapján a lelőhely nélkül
felbukkanó darabokat műhelyhez kössük.
T. Bíró M. megállapítása szerint a kétsoros fésűk mérete egyező, amelyre a nem
intakt fésűk esetében a minden esetben egyforma méretű pántok hosszából
következtethetünk.831 Noha hozzávetőlegesen kevés az ép fésű, a provincia anyagát
vizsgálva ez a megállapítás nem állja meg a helyét. A kétsoros fésűk között igazán
szélsőséges méretkülönbséget találunk, a legkisebb 6,5 cm a legnagyobb 16,2 cm hosszú,
átlagos méretük pedig 8 és 12 cm között ingadozik. Ha a pántok hosszát nézzük,
értelemszerűen a hosszabb fésűkhöz hosszabb, a rövidebbekhez rövidebb pánt tartozik, ez
már csak az ismertetett méretkülönbségeket figyelembe véve sem lehet egyező. Azt
mondhatjuk, hogy a kétsoros fésűk általában tenyérnyi méretűek.
A pannoniai többrészes fésűk közel 50%-a kétsoros, háromrészes fésű. Ez a
leggyakrabban előforduló kései fésűtípus, a birodalom minden területén előfordul. A
többi összetett fésűtípussal együtt, egy időben jelentkezik, különösen gyakori korjelző
sírmelléklet.
Ez az a késői fésűtípus, amely formája alapján legközelebb áll a korábbi,
„klasszikus” római fésűformához. Az egy darabból faragott fésű kései változatában két
pánttal egészül ki. Ennek vélhetően praktikus oka volt, két pánttal megerősítve nem
kellett egy, egész darab agancsból, hosszúcsontból kifaragni a fésűk lapját, hanem
felhasználhattak kisebb csontdarabokat is, amelyeket egymás mellé illesztve a pántok
segítségével rögzítettek egymáshoz. Minthogy a fésűk „divattá” válásával egyre nagyobb
számban kellett azokat előállítani, a nagyobb vásárlóigényeket kielégítendő ez lehetett a
leggazdaságosabb

nyersanyagfelhasználási

módszer.

Továbbá

motiválhatta

a

fésűkészítőket a technika megváltoztatásában a barbár formákhoz hasonló, több részből
álló, egysoros fésűk divatja is, ez a tendencia mutatkozik meg az ötrészes fésű
díszítéstechnikájának kétsoros fésűkön való jelentkezésében is. Mint szó volt róla S.
Thomas gyűjtésében a kétsoros fésűtípus nem található meg a birodalom határain túl élő,
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császárkori barbár törzsek hagyatékában, csak abban az időszakban bukkan fel, amikor
azok fokozatosan bebocsátást nyertek a birodalomba.
IV.3. BOROTVÁK (Kat. 577-586.)
A római korban használt borotvák (novacuale) formai repertoárjáról tárgyi és képi
forrásokkal egyaránt rendelkezünk. Borotva elsősorban borbélyok (tonsores) - de akár
nők832 - sírkövein jelenik meg akár teljes borbély instumentáriummal együtt. Ezek alapján
nem csak az egyes borotvatípusok, de a borbélyok által használt eszköztár elemei is
kiválaszthatók.
A képi ábrázolásokon négy féle borotvaforma ismétlődik. Mindegyiknek
karakterisztikus széles pengéje van, amely lehet négyszögletes, ehhez ez esetben L
alakban meghajló kis fogó tartozik. A második a lekerekített sarkú trapéz formájú,
keretbe foglalt pengéjű típus, amely a tárgyi emlékanyagban is nagy számban
megfogható. A harmadik típus az ikerpengéké, amelyek két ollópengéhez hasonló,
hosszúkás elemből állnak, élükkel egymás felé fordítva ábrázolva, értelemszerűen
kettesével, egy esetben a pengéket összetartó zsineg is látszik.833 A negyedik jellegzetes
csoport a régészeti emlékanyagban delfinfogós típusnak nevezett borotváké, amelyek
sematikus ábrázolása szintén felbukkan.
Az ezidáig megjelent régészeti szakirodalomban nincs teljes mértékben
konszenzus a borotvaként definiálható tárgyakat illetően; J. Garbsch 71 darab publikált
tárgyat bemutató munkájában a nyél és a pengeformák alapján 3 féle alaptípust különít el;
a keskeny, hosszúkás (Typ A), a széles, lekerekített (Typ B) és a széles, négyszögletes
pengéjű darabokat (Typ C). Mindegyik borotvatípushoz más, külön öntött, jellegzetes
nyéltípus tartozik.834 M. E. Mariën munkáiban a Garbsch által elkülönített A ill. C típus
nem jelentkezik a borotvatípusok között, viszont elkülönít egy nem különálló nyelű, teljes
egészében vasból készített, formájában ugyanakkor a jellegzetes lekerekített pengéjű
(groupe B) típusokhoz hasonló csoportot (groupe A).835 Garbsch A csoportjának
definíciója vitatott. A kés relatíve kis méretét, a nyél rövidségét, valamint speciális
halhólyag formájú kiképzését hozza fel érvéként a kések borotvaként való értelmezése
mellett. Elméleti rekonstrukciója szerint a nyél kialakítása arra utal, hogy azt a két ujj - a
832

Anthuse lakóniai fogadalmi reliefjén a kozmetikai és testápoló eszközök között mintha egy borotvát is
látnánk. pl. Gostenčnik 2005, 116. Abb. 12.
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hüvelyk és a mutatóujj - között tartották a többi alátámasztásával, amely metódus a
borotváknál általános.836 G. C. Boon szerint ez a késtípus megtalálható a gyakran
hivatkozott „késárust” ábrázoló reliefen egyéb étkezéshez használt, azonos méretű kés
között, ezen túlmenően a penge keskeny, hosszúkás volta, valamint hegyes vége sem
feltétlenül utal annak borotvaként való alkalmazására.837 Egyetlen írott forrást talált arra
vonatkozóan, ahol kis kés (cultellust) borotválkozással jelentkezik egy kontextusban; egy
borotválkozás közbeni baleset illusztrálásakor; Ulpianus a borbély kezében levő eszközt
nevezi meg így.838 Ez azonban nem segít a tárgytípus elkülönítésében. Az ilyen kisméretű
késtípust elsősorban körömvágásra használt kozmetikai késként (cultellus tonsorius)
interpretálja.839 Tipokronológiájában elkülöníti a Mariën A csoportjával egyező, korai,
háromszög alakú pengéjű borotvákat (triangular razors), a Garbsch B csoportjának
megfelelő keretes borotvákat (framed razor), a fent idézettekből hiányzó, bár Garbsch C
típusának megfeleltethető, és elsősorban Pompeii emlékanyaga alapján elkülönített
összecsukható borotvákat (folding razor), a szintén a Garbsch féle C csoporthoz tartozó
„delfines borotvákat” (dolphin razor) és egy eddig mindössze Britanniában előkerült,
vésőszerű, elsősorban vélhetően a láb borotváláshoz használt típust (chisel class).840
Írott források841 valamint a tárgyi emlékanyag egyaránt alátámasztja, hogy a
pengéket, élüket védendő, fa tokokban tárolták; egy az angliai King Harry Laneből
származó kora császárkori darab juharfa tok maradványait őrizte meg.842
Pannonia provincia Magyarországra eső területén az ismertetett tipológiák formai
gazdagsága egyelőre nem jelentkezik, az előkerülő borotvatípusok repertoárja
szerényebb. Legnagyobb példányszámban a G. C. Boon által keretes borotváknak
nevezett (Garbsch Typ B., Mariën Group B) típust ismerjük (I. csoport: Kat. 577-582.).
Ez egy tojásdad illetőleg kissé trapéz alakú, lekerekített sarkú pengéből és egy azt magába
fogadó ívesen visszahajló alapformájú fogóból áll, amely rövid oldalkarjaival követi a
penge oldalát mintegy keretbe foglalva azt. Mint fent szó volt róla, a borotvafajta
világosan kivehető egy tosor humanus feliratú narbonne-i sírkőtöredéken.843 A fogó két
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lapja közé becsúsztatott pengét gyakran egy-két szöggel rögzítik a nyélhez, de ez nem
minden példányon figyelhető meg. Utóbbiak esetében talán már a penge és a nyél
összeillesztésével

is

szoros

kötést

tudtak

létrehozni,

esetleg

a

két

elemet

összeforrasztották. A borotváknak vas pengéje van és bronz fogója. R. F. Tylecote a
borotvapengéknek legalkalmasabb ötvözetnek a szénmaggal ellátott acélt tartja, egy
British Museumban látható La Tène III időszakból származó borotva ilyen vas-acél-vas
szerkezetet mutat.844 A pannoniai borotváknak a leggyakoribb esetben csak a fogója
marad meg, a penge vagy erősen hiányos vagy teljes egészében hiányzik, egykori megléte
azonban a nyelek keresztmetszetében világosan kivehető.
Az ide sorolt pannoniai fogók közül 10845 jól kivehetően oldalra néző állatfejet
formáz. M. E. Mariën a B csoport fogóin kétféle állatalakot különít el; griff-fejet (B1),
nagymacskafejet (B2) illetőleg egy stilizált, egyszerűsített ábrázolást (B3).846 J. Garbsch a
B típusban az oroszlánfej-, valamint a párducábrázolást, madár- és kutyafejet,847 valamint
mindezek stilizált változatait különíti el.848 Az állatfejes pannoniai példányok többsége
madárfejet formáz (I.1. csoport: Kat. 577-581.). Ezek oldalra néző, kampós csőrű
madárfejek, hangsúlyos „bóbitával.” Ezen jegyek a birodalomszerte előforduló
alapformájában meglehetősen uniformizált griffes borotvanyéltípusokon jelentkeznek.

26. kép: I. csoport: keretes borotvák és pannoniai változatai (rajz: Garbsch 1975 és a szerző rajzai)
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A legépebb és legfinomabban kidolgozott darab a nemesvámos-balácai villa
főépületében került elő, (Kat. 577.) tollazatát függőleges vonalak között húzódó
vízszintes vonalak sorával jelenítették meg, pofájának anatómai jegyei szokatlanul
valósághűek. A Kat. 579. brigetioi töredék plasztikusabb madárábrázolásáról a tollazat
ilyen típusú hangsúlyozása hiányzik. A Carnuntumból publikált 13667 és 13668-as leltári
számú borotvanyeleken hangsúlyosabb és plasztikusabb tollazatot jelölő kiképzést látunk,
szemüket azonban sematikusabban pont-körrel jelölik.849 A Kat. 578. sz. fémkeresős
gyűjtésből származó példány madárábrázolásának esetében ilyenfajta plaszticitásra nem
törekedtek, a tollazatot - függőleges vonalak keretezte rövid, rézsútos vízszintesek - és a
szemet bekarcolással - pont-kör - alakították ki. A nyelek díszítésében visszatérő
szerkezeti elem, a foglalat íve felett, attól változó távolságban jelentkező, mintegy a nyél
díszített részét lezáró borda ill. kettős borda, amely a Kat. 577. darabon cikk-cakk
vonallal díszített, a többi példány esetében díszítetlen. A borda feletti mezőben a madárfej
ábrázolástól független minta jelentkezik, amely a Kat. 578. sz. darabon egymást metsző
félköríveket a metszéspontokon homorú félgömbökkel, a Kat. 579. példányon
virágsziromszerű alakzatok sorát, a Kat. 577. sz. darabon cikk-cakk vonal lezárta mezőt, a
carnuntumi Nr. 13667 és 13668-as nyeleken egymásba illeszkedő, egymás mellé
rendezett félköríveket, valamint levélszerű alakzatokat850 jelent. A motívumok helye a
griffes és oroszlános/párducfejes borotvanyeleken meglehetősen karakterisztikus, a
virágszirom-alakzat hozzávetőlegesen gyakori díszítés, J. Garbsch virágkehelynek
nevezi.851
A penge nagyobb darabja csupán a Kat. 577. példányon maradt meg, ebből annak
egykori formája nem kikövetkeztethető, viszont minthogy a máshonnan ismert ép - vagy
ábrázolt - példányok pengéjének alakja minden esetben nagyon hasonló; egyik oldalán
egyenes, lefelé szélesedő ovoid forma, a pannoniai példányoknak is hasonló formájú
pengét rekonstruálhatunk. A Kat. 578. sz. fogó meredekebb oldala mentén egyvonalban
két szöget látunk, hasonló köszön vissza a carnuntumi 13667 és 13668-as leltári számú
darabokon valamint bizonytalanul, de a Kat. 577. sz. borotvanyél két szegecse is kivehető
ugyanott. A szegecsekkel való pengerögzítési módszer általánosnak mondható, de azok
helye változó lehet.
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A madárfej ábrázolás elnagyoltabb kivitele mutatkozik a Kat. 580-581. sz.
darabokon. A griff-fej könnyen felismerhető sziluettje követhető, de a madár jellegzetes,
felismerhető testrészeit nem igyekeztek megjeleníteni, csupán a nyakat és a fejet
elválasztó jellegzetes vonal jelzésére szorítkoztak, amely Kat. 581. példányon kiegészül a
fej külső ívén futó rovátkolások sorával. A realisztikusabb darabokon megfigyelt, nyelet
és az oldalkarokat elválasztó borda és a díszített mező is eltűnik - a Kat. 581. sz. darabon
megfigyelhető bekarcolt vízszintesek sora ennek helyettesítéseként értelmezhető helyette egy kis szarvacska áll ki az oldal síkjából a fej oldalán. Ez a Kat 582. sz. töredék
nyélen is megtalálható, amelynek állatfejes díszítése nagymacskafélére emlékeztet.852 A
carnuntumi 21980-as leltári számú borotvanyél szintén nagymacskaféle fejét formázza és
erősen stilizált, kivitelében a Kat. 581 sz. példányhoz közelít, a nyél díszített részének
elkülönítése bekarcolt, ez esetben erősebben bemélyített, vízszintesekkel történik.853 A
Kat. 581. sz. és a carnuntumi 21980-as leltári számú példányok kivitele valamiféle
átmenetként értelmezhető, a nyelet tagoló bordát vízszintesek helyettesítik, a nyúlvány
nem olyan hegyes és nem annyira „visszakunkorodó”, mint a Kat. 580-as és Kat. 582-es
tagolatlan darabokon, inkább mintha az „egykori” borda meghosszabbítását látnánk. Az
elem jellemzően a kisebb és stilizált borotvanyeleken fordul elő, függetlenül az ábrázolt
állatalaktól, elkülöníthető csoportot képezve (I.2. csoport). Hasonló jellegzetesség, hogy
míg a valósághűbb, részletgazdagabb, nagyobb, állatfejet formázó nyelek pengét
körbefogó karjai szélesek, addig a 2. csoport darabjainál ezek igen keskenyre
redukálódnak. A Kat. 581-es példányon ezen jellegzetesség mellett jól kivehető a penge
rögzítésének módszere; az azt „körbeölelő” szárainak végén két szegecslyukat látunk.
A tartománybeli példányok kivitele ugyan részleteiben vagy egészében nagyon
hasonló az egyéb provinciális, publikált darabokhoz, pontos analógiájuk megtalálása a
többnyire sematikus tárgyrajzok között problematikus.
Leletkörülményeikről vagy igen keveset vagy semmit sem tudunk. Egy részük
fémkeresős gyűjtőtevékenység révén került múzeumi gyűjteményekbe, két esetben
tudjuk, hogy villa illetve település épületomladékaiból származnak.
J. C. Boon megfigyelése szerint a keretes borotva-forma meglehetősen korai típus;
már késő-kelta leletkörnyezetben jelentkezik Heppenheimben,854 formája hosszú ideig

852

Azokhoz a típusokhoz hasonló, amelyeket Garbsch a kutyafejet ábrázoló nyelekhez sorol. Garbsch 1975,
Abb. 5, 13-15.
853
Humer 2009, 324, Nr. 1223.
854
Boon 1991, 28.

172

változatlan, a harmadik század közepétől standardizált lambda-alakúvá válik.855 A késő
kelta (La Tène D III periódusra keltezett) borotvák trianguláris elrendezésűek, a nyél a
penge egyik sarkához rögzül és nem foglalja keretbe azt.856 A nyelek között találunk
stilizált állatfejeket is.857 A legkorábbi római kori (1. század második fele) provinciális
borotvák között megtaláljuk a visszahajló végű, kifelé szélesedő pengéjű, de különálló
fogó nélküli típust, amely alapkarakterében a későbbi keretes borotvák formáját követi
(Mariën: groupe A),858 viszont egyéb átmeneti formákat nem ismerünk. I. M. Stead vitatja
a hasonlóságra épülő tipológiai kapcsolatot a késő vaskori és a kiforrott római
borotvaforma között, annál is inkább, mert a késő La Tène típusok borotva funkciója nem
egy esetben vitatott.859 Az állatfejes keretes borotvák kevés keltezhető példánya zömmel a
2. század második felében vagy a 3. század első felében került földbe. Meglehetősen
hosszú életű forma, a 4. század végére utaló leletkörnyezetben is előkerül.860 J. Garbsch a
keltezhető példányok kis száma és a leletkörülmények ismeretének hiányában
tipokronológia felállítását nem tartja lehetségesnek, bár elképzelhetőnek tartja, hogy
naturalisztikus kivitelű, virágkehellyel díszített párduc- vagy griff-fejes nyelek korábbiak
lennének,

mint

a

stilizált

kehely

nélküli

darabok.861

A

pannoniai

darabok

leletkörülményeik ismeretének hiányában nem járulnak hozzá a tipokronológia esetleges
finomításához.

27. kép: II. csoport: delfinfogós borotva (rajz: Garbsch 1975)
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A második Pannoniában is jelentkező borotvatípus a delfines vagy delfinfogós
borotváké. (II. csoport (Kat. 583-584.)=Garbsch Typ C, Riha Variente A, Boon:
dolphin razor)
A két pannoniai darab a tatai Kuny Domokos Múzeumba került Kállay
gyűjtemény részét képezi, lelőhelyükről csupán annyi tudható, hogy Szőnyben kerültek
elő. Mindkét példány fogó a penge igen csekély darabjával, mindkettő a jellegzetes
alapformát követi. Ez egy hullámzó testű hal körplasztikája, hát és farokuszonnyal, utóbbi
a hal testére merőlegesen áll. A halak szája kiszélesedik, ott ahol a nyél a penge
befogadására kialakított két jellegzetes formájú lapkában folytatódik. A pengét a két
lapka közé csúsztatták be. A Kat. 583. sz. darabon ennek stabil rögzítésére egy szegecset
is alkalmaztak. Ez a publikált borotvákon máshol nem jellemző, vagy csak nem vehető ki.
Mindkét példány farokuszonya tulipánt formáz, testüket bekarcolt vonalak, körívek,
halszálkaminta díszítik, a Kat. 583. fogó halának félkörívekből és egy középpontból
kialakított szemét pontokból-vonalakból álló csillag keretezi. A másik példány (Kat. 584.)
szeme pont-kör technikával készült.
A delfinfogós borotvák pengéje a fogóhoz képest arányaiban igen nagy, trapéz
alakú. Néhány példány esetben a fogóhoz közelebb eső oldalt megnyújtják és fölfelé
ívelve csatlakoztatják ahhoz. J. Garbsch kétféle típusát különbözteti meg a halak testének
íve alapján.862 Az elsőt, amely csoportba tartozó halaknak köríves vonalú testük van a 3.
század elejére keltezi, a másodikat, amelyeknek a teste megtörik a 3. század második
felétől a 4. századig.863 Kései használatát a római katakombákból származó Loculus-tábla
is bizonyítja. J. C. Boon megállapítása szerint a későbbi darabokon a delfinforma
degradálódása és tudatos stilizálása figyelhető meg.864 Ugyanő veti fel, hogy az
ugyanabban az időszakban, párhuzamosan használt keretes és delfinfogós borotvatípusok
közül talán az előbbi személyes használatra, utóbbi professzionális használatra szolgált
volna, ugyanakkor hozzáteszi, hogy ennek eldöntése egyelőre nem lehetséges.865
J. Garbsch tipokronológiája alapján a két brigetioi borotvanyél a 3. század első
felében kerülhetett földbe.
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Bizonytalan interpretációjú, de az ásatók által következetesen borotvanyélként
definiált,866 az a két áttört díszítésű ívesen oldalra hajló levél-lambda alakú fogó,
amelynek mindkét eddig előkerült pannonai példányát Brigetio polgárvárosában találták,
lakóépület omladékában. (Kat. 585-586.) Felépítésük egyező, két elkülöníthető elemből
állnak; egy vízszintes pánthoz a lambda alakú áttört fogó csatlakozik. Az interpretáció
alapját előbbi képezi, amely foglalatként értelmezhető, mert a pánt két része között
befoglalt vas lap maradványai találhatók. A formának az eddig borotvaként interpretált
római kori tárgytípusok között nincs analógiája. J. Oldenstein a felső-germaniai és raetiai
limes területén gyűjtött, 2-3. századi auxiliáris katonai felszereléshez és ruházathoz
tartozó fém veretek között publikál egy hasonmás darabot.867 A tárgy a L. Jacobi által
1897-ben publikált saalburgi leletek között szerepel a következő meghatározással;
kardhüvelyveretek. A leletkörülmények ismeretlenek.868 A négy tárgyat a pont-kör
díszítés (Kreisaugenmotiv) kapcsolja össze, amely nem túlságosan gyakori a germániai
limes mentén előkerülő katonai veretek díszítésmódjának repertoárjában. J. Obenstein
szerint egy készlethez tartozhattak, mint lószerszámveretek.869
A fogó visszahajló formájában a keretes borotvák nyelének jellegzetes alakja
köszön vissza, ugyanakkor a foglalat formája keskeny, hosszúkás pengére utal, amely
nem közelít a borotvatípusok karakterisztikus pengeformáihoz. A befoglalt vaslap talán
inkább egy késformára utal. Hosszúkás késnyéllel rendelkező borotvatípusokat különít el
J. Garbsch a pengeformán alapuló tipológiája A csoportjában. Ezeknek a késeknek
ugyanakkor jellegzetes, könnyen felismerhető kiképzésű nyele és pengefoglalata van,
amelyek között nem található a Kat. 585-586.. sz. nyelek foglalatának analógiája.
IV.4. FOGTISZTÍTÓK (Kat. 587.)
A Kat. 587. kerek keresztmetszetű, középtájon gyűrűköteggel tagolt rúd egyik
végén kis „fülkanál”, a másikon egy nagyobb, félkör alakú, lapos, hiányos, áttört mintájú
lapka van. Ez utóbbi eleme törött és hiányos. A hasonló kettősvégű eszközök alapján a
lapka minden bizonnyal a jellegzetesen egyik irányba kihajló, íves levélformára
egészíthető ki. Ezt a formát már egészében látjuk a BTM Aquincumi Múzeumban őrzött
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ép fogpiszkálón870 vagy a carnuntumból publikált darabokon is.871 Előbbi ugyanakkor
nem kettős eszköz, kerek keresztmetszetű nyele lapos fogóban folytatódik.
Az ívelt, lapos, kampós végű lapban végződő eszközök funkciójának
megtalálásában a kutatásban nincs konszenzus. Az anyagközlések egy részében sebészeti
eszközként, másik részében testápoló és tisztálkodó eszközként interpretálják ezeket.
Előbbi funkció jogosan merül fel a valetudinariumokban vagy sebészeti eszközök
körében előkerülő darabok esetében. Az eleddig egyetlen biztosan valetudinariumban
talált darab Novae legiotáborának „kórházában” (Svištov, Bulgária) került elő.872 Bár
kampós végű lapátkában végződő eszközöket a nagyobb orvosi eszközkészlet leletekben
is találunk, azok formája eltér ezek jellegzetesen ismétlődő alakjától. Az eddig publikált
példányok többsége ismeretlen leletkörülmények közül való, egyedi vagy kincslelet.
Ennek ellenére a tárgytípus több helyen is ókori terminussal azonosítva vagy pontos
orvosi funkciómeghatározással szerepel. H. Deringer J. Milnére hagyatkozva a
pterygotommal azonosítja, amelynek a különböző hályogok és sipolyok szemből való
eltávolításában volt szerepe, illetőleg egy speciális, szemhéjat érintő műtétek során
alkalmazott kettős élű eszközzel.873 Hasonló meghatározással szerepelnek a carnuntumi
anyagközlésben.874 P. Dyczek is a szemműtétek során hasznos eszköznek tartja,875 M.
Tabanelli szerint egyfajta sebkauterizáló.876 E. Krunić is a sebészeti eszközök között
tárgyalja,877 E. Hauff pedig egyszerűen a fülkanalak közé sorolja ezeket.878
Ezeknél az elképzeléseknél azonban sokkal meggyőzőbb Max Martin bőséges
anyagismereten alapuló interpretációja, amelyben a kampós végű lapokat fogtisztítóként
definiálja.879 Erre utal a tárgyak leletkörnyezete, hogy evőkanalakkal vagy evőkészlettel
együtt
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28. kép: A vetimigliai és a liobleni utazó étkészletek (Fotó és rajz: Martin 1984)

kerülnek elő, mint pl. a ventimigliai vagy a liobleni készletek, és
legközvetlenebbül a kettős funkciójú eszközök, mint, amilyen pl. a levélformában
végződő kertschi evőkanál (ligula),880 és a szűrőkanál-fogpiszkáló együttesek.881
A ránk maradt római kori fogpiszkálók háromféle kivitelben léteznek. A
legegyszerűbb egy hegyes végű, rövid rúd, másik jellegzetes forma a hegyes végű kampó,
a harmadik a tárgyalt levélalak. Utóbbiak kettős funkciójú eszközökön, többnyire
fülkanállal vagy (evő)kanállal társulnak. A fogpiszkáló-„fülkanalak” szára egyszeresen
vagy kétszeresen tagolt, lehet csavart, vagy kannelúrázott, lapátjuk, a tulajdonképpeni
fogpiszkáló, egyszerű vagy áttört. Vannak közöttük igen reprezentatív darabok is, a
csavart, kannelúrázott nyélen és az áttört lapkán túl lehet rajtuk akár reliefdíszítés vagy
plasztikus állatábrázolás, ezért minthogy fa fogpiszkáló mindenkor rendelkezésre állt,
ezek a tárgyak a tehetősebb társadalmi rétegek reprezentációs céljait szolgálták.
Max Martin megfigyelése szerint a fogpiszkálók túlnyomó többsége a birodalom
nyugati provinciáiból származik, legkeletibb előfordulásuk Kertsch és Trója. Ugyanakkor
ő is megerősíti azt a gyanút, hogy ez az eredmény, ezen területek régészeti leletanyagának
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nagyobb arányú közzététele eredményezi, nem pedig valamiféle tényleges szóródás.882
Mindenesetre publikációjának megjelenése óta a Balkán más részei és Pannonia is
produkált ilyen emlékanyagot.883 Egyetlen olyan esetet ismer, amikor fogpiszkáló sírból
került elő; a ventimigliai híres utazókészletben, de inkább kincsleltekben és települések
anyagában találják.884 Csak kis részük származik keltezhető leletkörnyezetből, ezek
alapján megállapítható, a Kat. 587. sz. darabhoz hasonló kivitelűek zömmel terminus post
quem 3. század közepén kerültek a földbe885 vagy 4. századi kincsleletekben kerültek
elő.886 Ez alól kivételt képez a Krunić által feldolgozott példány, amelyet az 1-2. századra
datál.887 A példányok stilisztikai szempontú megfigyelésével Max Martin relatív
kronológia sorrendet tudott felállítani; a nagyrészt csavart nyelű, kváderformájú tagoló
elemekkel rendelkező példányok későbbiek, mint a kerek keresztmetszetű nyelű,
gyűrűkötegekkel, baluszterekkel vagy gömbszerű tagokkal felosztott darabok.888 Ez alól
megintcsak a „Krunić-féle” moesiai kettős eszköz képez kivételt, amely a fenti
körülmények között csavart nyelű. A korai császárkorból jóval kevesebb fogpiszkálót
ismerünk; ezek alapján kiderül, hogy az említett moesia darabon kívül, az egyenes,
hegyes végű, „fülkanálban” végződő típust használták. Ebből a korszakból több
vonatkozó írott forráshellyel is rendelkezünk; ezek azonban csak megnevezik a
fogpiszkálót illetve bizonyítják azok használatát, de azon kívül, hogy milyen anyagból
készültek, külalakjukról nem tudunk meg semmit. Martialis a dentiscalpium kifejezést
alkalmazza, amely masztixfából készült, de szerinte a madártoll szára is kiválóan
alkalmas erre a feladatra.889 Trimalchio fogai tisztításához egy pinna argenteát
használt.890
A carnuntumból közölt darabok között találunk a Kat. 587-eshez hasonlóan kettős,
fülkanál-fogpiszkáló eszközöket, kivitelük egyszerűbb, szárukat a lapka alatt közvetlenül
baluszeres-gyűrűköteges plasztikus elemek díszítik.891 A Nr. 214-es példány szára áttört.
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A Nr. 211-es fogpiszkálónak rövid nyele van, amely gyűrűben végződik, a 212-es darab
töredékes,

29. kép: Fülkanál-fogpiszkáló kettős eszközök (Martin 1984)

szárán a megszokottnál több tagolást látunk.892 A publikáló egységesen a 4. századra
keltezi a példányokat.893
A

Magyar

Nemzeti

Múzeumban

őrzött

kettős

eszköz

lelőhelye

és

leletkörülményei ismeretlenek, az Aquincumból publikált darabról is csupán annyit
tudunk, hogy ott került elő.
A pannoniaihoz hasonló eszközökön látott ferde, íves levélforma, mint
fogpiszkáló a római kort követően hosszú ideig, egészen a 9. századig továbbélt.894

IV.5. STRIGILISEK (Kat. 588-640.)
A karakterisztikus formájú kaparó az ókori testápolás legjellegzetesebb eszköze.
Használata az ókori görög kultúrkörből öröklődött a római tárgykultúrába. A legkorábbi
ismert görög példány az i. e. 6. század közepéről való,895 E. Kotera-Feyer megfigyelése
szerint Itáliában a legkorábbi időpontra keltezhető példány egy tarentumi darab az i.e. 5.
század elejéről,896 már egységes formavilágú kaparókanalak terjedtek el az i. e. 4.
századtól Közép-Itáliában, készítésük legkorábbi központja Praenestre lehetett.897
Strigilisek találhatók a cisalpin kelta törzsek arisztokratáinak i. e. 4-3. századi sírjaiban, a
provinciális anyagban, Hispaniában már az i. e. 3-2. században használt temetők
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mellékletanyagában megtalálhatók,898 az észak-nyugati tartományokban és a Dunavidéken a provinciák meghódítása nyomán jelentek meg. A strigilis görög nyelvű
elnevezése az στλεγγίς, de a császárkortól inkább a ξύστρα-t használták.899
A strigilisek eredeti funkciója a birkózók bőrét síkossá tevő, a mérkőzés során
homokkal és verejtékkel keveredő olaj testről való eltávolítása volt,900 idővel azonban
bekerült az általános testápolás állandó eszköztárába, a kísérőleletek valamint írott és képi
források tanúsága szerint, a római korban már elsősorban ezzel a generikus funkcióval
számolhatunk.901 A strigilisek fürdőfelszerelésként való használatára írott forrással
rendelkezünk; a Colloquia Monascensia részletesen felsorolja azokat az eszközöket,
amelyekre egy fürdőbe látogatónak szüksége volt (insrumenta balnei vagy utensilia
balnei). Ilyenek a törölköző (sabana), a kétfajta strigilis, amelyek közül az egyiket az
arcra (strigilis faciale), másikat a lábakra használták (strigilis pedale), olajos edény
(ampulla) és „szappan” (aphronitrum).902 Ez a forráshely a strigilisek különböző
funkciójú változatainak létezésére is rávilágít. A felakasztható aryballosból, ampullából
és az 1-4, karikára vagy tartóra fűzött striglisből álló általános fürdőfelszerelés képi
ábrázolásokon, és mint jellegzetes tárgyegyüttes, a tárgyi emlékanyagban is jelentkezik.
Reliefeken, mozaikokon fürdőbe igyekvő polgárok vagy dominusuk után siető rabszolgák
kezében látunk ilyen együtteseket903 vagy fürdők közelében, azok bejáratánál, mintegy
dekorációként és a helyszínt egyértelműsítendő.904 Az egyszerre számos toaletteszközt
felvonultató, nők által állítatott fogadalmi, vagy nőknek állított sírrelief ábrázolásainak
repertoárjában is megjelennek. Köznapi használatban a strigiliseket tisztálkodásra, az
unguentumok bőrről való lehúzására alkalmazták, úgy tűnik, hogy a fürdőkben a kaparók
használatának speciális helyszíne a destrictarium nevű helyiség volt.905 Aristophanes
komédiájában a nők a szőrtelenítőszer eltávolításához használnak strigilist.906 Orvosi
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felhasználásukra írott források utalnak.907 Van ezeken kívül két kevéssé gyakran említett
lehetséges felhasználási területük; a lókaparó,908 ill. mint mezőgazdasági eszköz.909
Előbbi a késő római korban jellemző.910
A strigilis a tükör mellett azon kevés test- és szépségápolás során alkalmazott
tárgytípus közé tartozik, amelyek gyakorlati használati metódusa képi forrásokkal
dokumentált. Ez utóbbiak elsősorban a görög vázaképek, illetőleg egy-egy gemma és
kisplasztika. Az ezeken megfigyeltek - a strigilst egy kézzel fogják és az egész testen
alkalmazzák - minden bizonnyal alapvetően nem változtak a kaparókanalak
használatának közel tíz évszázadában, leszámítva a változó nyélformák miatt
bekövetkező eltéréseket. A görög vázaképeken a kaparók nyelét azok visszahajlított
nyelének két lapja közé bedugott kézzel fogják, ezt a római kori fogótípusok már nem
teszik lehetővé.

30. kép: Fürdőkészlet Pompeiiből (rajz: Riha 1986)

Két részből állnak; a kanálból (ligula) és a nyélből (capulus). Egyes kutatók még
egy harmadik részt, a clausulát, is elkülönítenek, amely a tényleges fogó, vagyis a nyél
visszahajlított része.911 Ez utóbbi értelemszerűen csak a kettős nyelű példányok esetében
jelentkezik. A ligula egy meghajlított, éles szélű, kissé öblös (az így képződő csatorna a
tubulatio), változó szélességű és hosszúságú kanál. A nyél (capulus) sokféle formájú
lehet: henger alakú, tömör, lapos, kéttagú dobozszerű, ún. visszahajlított doboznyél,
907
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plasztikus, figurális stb. A kaparók mérete változatos, átlagos hosszuk 15-30 cm, de
egészen kisméretűeket is ismerünk, ez utóbbiak inkább votív tárgyként vagy játékszerként
értékelhetők. Bronzból, ezüstből, aranyból, ólomból, elektronból vagy vasból, továbbá
üvegből, csontból, elefántcsontból, agancsból, terrakottából készítették. Előfordul, hogy a
nyél és a kanál alapanyaga eltér.912 Készítésükkor az esetek többségében figyelembe
veendő kritériumként szolgált, hogy az eszközök felakaszthatóak legyenek. Ennek
érdekében, amennyiben a nyél tömör, akkor annak keresztmetszetében egy nyílást
alakítottak ki, ritkább esetben a nyél végéhez kis gyűrűt forrasztottak. Függetlenül attól,
hogy vasból vagy nemesebb fémből készültek, a kanalat és a nyelet díszíthették;
bekarcolással, poncolással, emaillal, fémberakással vagy nielloval. A nyélen előfordulhat
bélyegző - amely bizonyos elképzelések szerint egyfajta minőségi garanciát jelentett a
vásárló számára - 913 ritkábban felirat/mesterjegy. A csont példányokon a díszítés ritkább,
de előfordul. In situ példák alapján a strigilisek kanalának élét védendő, azokat szövet
vagy bőr tokban tárolhatták.914
Az ép kaparókanalak többnyire sírmellékletként kerülnek elő. Ezt a szokást
Plinius is rögzíti a troasi Assusban levő szarkofágban látott tárgyak leírásakor,915 strigilis
mellékletként adásának szokása használatának kezdetével egyidős és azzal párhuzamosan
végigkövethető.
IV.5.1. Tipológia
A római kori strigiliseknek nincs összefoglaló jellegű szakirodalma, bevett
tipokronológiája és nevezéktana.
A legtöbb nagyobb anyagközlés illetve monografikus munka csak érintőlegesen
foglalkozik a római kori emlékanyaggal, annak is főként a korai (késő köztársaság-kor, 1.
század) időszakával. E. Kotera-Freyer nagyvolumenű munkája fontos hivatkozási alap a
strigilisek egyes részeinek nevezéktanára, előkerülési körülményeik vizsgálatára, görög
és római forrásokban való felbukkanásurka és ezekben megnevezésük alakulására
vonatkozóan, de behatóan és részletesen az Itáliában előkerült és a köztársaságkorra datált
leletekkel

foglakozik,

továbbá

táblázatban közreadja a Pompeii-ben előkerült

példányokat.916 Tipokronológiájában az i. e. 1. századra kialakuló „egyszerű
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négyszögletes nyelű standard római strigilistípuson” („der römische Standardtypus mit
einfachem Vierkantgriff”) két alapvető csoportot határoz meg a kanál formája alapján. A
csoport: a függőleges és lineáris állású kanál, amely meglátása szerint az i.e. 1. század
elejétől kezdve, változatos formában terjedt el, a b csoportba az S alakú kanalakat sorolja,
amelyek sokféle nyélformával az 1. század végétől jelentkeznek a leletanyagban. Ezek
között elkülönít egy 200 körültől keltezhető, nagyobb példányszámú variáns csoportot,
amelyre példaként a - főleg a 3. századra datált - „pannoniai kaparókat” hozza, amelyet
Radnóti A. keleti görög típusnak nevez.917 Ezt a tipológiai kísérletet ugyanakkor a recens
szakirodalomban már kritika éri, mert meglehetősen egyszerűsítő, a tárgyak komplex
vizsgálatával már nem alkalmazható, ugyanis figyelmen kívül hagyja a szintén jellegzetes
nyélfomákat.918 Nagyobb anyagközlés J. Tabolli a római Museo delle Antichità Etrusche
ed Italiche Gorga gyűjteményének strigiliseit prezentáló tanulmánya, az itt alkalmazott,
szintén a kanálformán alapuló, részletes osztályozása a provinciák emlékanyagára csak
érintőlegesen alkalmazható, hiszen a gyűjtemény az i. e. 5. századtól az i. sz. 1. századig
terjedő korszakból tartalmaz tárgyakat és csupán egy olyan típust tartalmaz, amely a
tartományunkban is megtalálható.919 E. Riha az augsti jól dokumentált feltárásokból
származó strigilisanyagon alkalmazott némileg következetlen tipológiájában, a nyélforma
illetőleg a díszítés alapján különít el A-E-ig jelölt csoportokat.920 M. Bolla és A.
Buonopane szintén meglehetősen korai és kevés formát tartalmazó gyűjteményt dolgoz
fel a Veronai Régészeti Múzeumból.921 A. Giovannini és P. Maggi aquileiai bélyeges
strigiliseket közölnek részletes tanulmányukban, amely a strigilisbélyegzők vizsgálata
szempontjából általános érvényű megfigyeléseket tesz, de az általuk kidolgozott tipológia
csupán a strigilisek bizonyos fajtáira alkalmazható.922 A provinciális strigilisanyag
feldolgozása szempontjából további problémát jelent, hogy hiányoznak a nagy
példányszámú

anyagközlések.

Ezek

szükségessége

L.

F.

Vagalinski

konferenciaelőadásának írásbeli változatát923 vagy S. Krunić doktori disszertációját
olvasva924 válik igazán nyilvánvalóvá, amelyek nem csak kiváló analógiákkal szolgálnak
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a pannoniai leletanyaghoz, hanem kirajzolnak olyan - Pannoniára is kiterjedő territoriális sajátosságokat, amelyek a főként Itáliára koncentráló anyagközlések alapján
nem lennének nyomon követhetők.
A strigiliseket formai alapon, valamint készítésmód és alapanyag szerint
osztályozhatjuk.
A kanalak formája alapján E. Kotera-Freyer a római strigilisanyagon két alapvető
csoportot különít el: a csoport: függőleges és lineáris, b csoport: s alakú kanál. A
pannoniai emlékanyagban a kétféle kanál világosan elkülöníthető. Ez képezte a
csoportosítás alapját, ugyanakkor a jellegzetes, továbbá a sajátos és kizárólagosan
bizonyos kanálformákhoz tartozó nyélformák alapján képeztem alcsoportokat.

31. kép: A strigilisek kétféle kanálformája ( a szerző felvételei)

I. csoport: Lineáris, derékszögben meghajló kanalú strigilisek
I.1. Lineáris kanalú strigilisek egyszeres, lapos, szalag alakú nyéllel
I.1.a. strigilisek lapos, tömör szalag alakú nyéllel
I.1.b. strigilisek lapos szalag alakú nyéllel
I.2. Lineáris kanalú strigilisek kétszeres, külön öntött doboznyéllel
I.3. Lineáris kanalú strigilisek kettős, visszahajlított doboznyéllel
II. csoport: Strigilisek a kanál síkjából kidomborodó, S alakú kanállal
II.1. strigilisek rúd alakú nyéllel és S alakú kanállal
II.2. strigilisek külön öntött doboznyéllel és S alakú kanállal
II.3. strigilisek S alakú kanállal és visszahajlított, megkettőzött doboznyéllel
III. csoport: azonosíthatatlan töredékek
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IV. csoport: strigilisek csontból
I. csoport: Strigilisek lineáris kanállal (Kat. 588-596.)
Az I. csoport függőleges, lineáris, közel derékszögben megtörő és a másik
csoporthoz képest rövid kanalú strigilisei kétféle kanáltípussal társulnak. Az egyik egy
egyszerű, négyszögletes keresztmetszetű, lapos szalag (I.1.) másik a megkettőzött
doboznyél (I.2). Mindkét fogótípuson belül kétféle altípust különíthetünk el a készítési
metódus alapján. Az I.1.a nyéltípus öntött, tömör szalag, az I.1.b nyél utólagos
szilárdítással keletkezik. Az a típust a kanáltól külön, a b típust a kanállal együtt öntötték.
Kettős doboznyelek szintén két változata van. Bár kivitelük alapvetően azonos - két lapos
szalagból állnak, amelyek között változó méretű nyílás van - a kettős doboznyelek
egyszerűbb formáját visszahajlítással képezik, úgy, hogy a strigilis kanalát egyszerűen
meghosszabbítják - nyelet képeznek - majd visszahajlítják, és annak hátoldalához
rögzítik. A kettős doboznyelek másik változata öntéssel készül, a kanáltól külön, utólag
illesztik össze a ligulát a capulusszal. Előbbiek zömmel a II. kanálformával társulnak,
utóbbiak az I. csoportra jellemzők. Ez utóbbiak általában masszívabbak, vastagabbak és
reprezentatívabb kivitelűek.
I.1.a. altípus: lineáris kanalú strigilisek lapos, tömör nyéllel (Riha Variente A,
Giovannini-Maggi 2. csoport: Kat. 588-591.):
Az ide sorolt kaparókanalak nyele lapos, téglalap keresztmetszetű tömör hasáb. Az
ide sorolt, karakterisztikus strigilisforma birodalomszerte széles körben elterjedt típus,
különösen gyakori Észak-Itáliában.925 Példányai jellemzően bronzból vagy ezüstből
készülnek. Nyelükön gyakran találunk díszítést; bekarcolást, poncolást, fémberakást,
niellót, ritkábban feliratot. Egyéb strigilisformákhoz képest nagyobb arányban vannak
egy vagy több készítőbélyegzővel ellátva. Ezek legrészletesebb gyűjteménye A.
Giovannini és P. Maggi aquileiai anyagon történő feldolgozása, legalaposabb epigráfiai
elemzésük

A.

Buonopane

tanulmánya.926

Előbbiek

számuk,

alapformájuk,

elhelyezkedésük szerint, valamint egymáshoz képesti viszonyuk alapján 5 csoportot
különítettek el: A. négyszögletes bélyegző, B. négyszögletes bélyegző befelé ívelő
925
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oldalakkal, C. négyszögletes bélyegző befelé ívelő oldalakkal és lekerekített sarkokkal, D.
ugyanennek a meghosszabbított változata, E. az előző kettőhöz hasonló formájú, csak
rövidebbik oldalán szögletesen bevágott formájú bélyegző, F. négyzet alakú bélyeg,
befelé ívelő oldalakkal, G. négyzet alakú bélyegző befelé ívelő oldalakkal és lekerekített
sarkakkal, H. kerek alakú bélyeg. A négyszögletes bélyegzők közül egy minden esetben a
nyél belső oldalán, a kanál és a nyél találkozási pontja alatt kb. fél cm-re helyezkedik el.
Általában vízszintesen ál, de előfordulhat függőlegesen is, amennyiben több
készítőbélyegző található a nyélen, akkor a vízszintes és a függőleges kombinálódhat,
jellemzően T alakban. Aquileiai sajátosságnak tűnik, hogy a második esetleg a harmadik
bélyegző a nyél másik végén vízszintesen helyezkedik el. Az itteni bélyegek minden
esetben csak neveket tartalmaznak; latin neveket genitivusban, egyetlen esetben fordul
elő görög név, de latin betűkkel kiírva. Gentiliciumok, vagy duo nominák, vagy ezek
rövidített változatai csak a kezdőbetűkkel jelölve. Egy név tendenciózusan egy strigilisen
fordul elő, kivéve egyet, amely 4 példányon is megjelenik.927 A. Buonopane megfigyelése
szerint a bélyegek általában a készítő nevét tartalmazzák, amely állhat nominativusban,
amennyiben a nevet a fecit igelak vagy annak rövidített változata követi genitivusban.
Ritkán tria nominák, gyakrabban kéttagúak (praenomen és nomen), olykor csak a
kezdőbetűkkel jelölve, vagy egyszeres nevek; nomenek vagy cognomenek. Nyelvük a
keltezéstől és az előkerülési helytől függően görög, etruszk vagy latin.928
A lapos, tömör nyelű strigilisek esetében a nyél és a kanál külön készül.
Összeillesztésük metódusa a tárgyak vizsgálatával nyomon követhető; a strigilisek
kanalának tövét két hosszanti nyúlvány öleli körbe. E. Riha rekonstrukciója szerint, a
szárat toldották meg ezzel a két oldalsó, kb. 4,5 cm hosszú villával, amely oldalról
közrefogta a kanalat. Ezek közé beékelve a kanalat azt a nyéllel összeforrasztották.929 A
lapos, tömör nyelű kaparókat is felakasztották. Ennek kivitelére legalább háromféle
metódus különíthető el a publikált anyagon: 1. a nyelek keresztmetszetében egy ovoid
nyílást alakítottak ki 2. kis gyűrűt forrasztottak hozzájuk 3. a nyelet átlyukasztották. Az
első két megoldás - mint látni fogjuk - jelentkezik a pannoniai anyagban. A I.1.a típusú
strigilisek hordozására is az alább tárgyalandó, jellegzetes kerek, vagy ovoid alakú,
egymásra fedő végű, bronzszalagból készült karikát használták.930 Ez ugyanakkor a
csoportban, értelemszerűen, csak keresztmetszetében oválisan áttört nyelű kanalak
927
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hordozására volt alkalmas, a nyelükön kis karikával megtoldott vagy átlyukasztott
strigilisek drótra vagy zsinórra lehettek felfűzhetők. Ennek példája a Kat. 588. darab
nyélkarikájába befűzött deformált drótkarika, amennyiben eredeti és in situ megoldással
számolhatunk. A kaparókanalak aryballosszal/ampullával/oleariával együtt alkothattak
teljes készletet.
A tömör nyelű strigilisek I.1.a típusa jellegzetes csoportot alkot (Kat. 588-590.). A
kaparók nyelének egyik oldalán egy tengelyre felfűzött, kéttagú akanthus levelek niello
díszítéses sora (akanthus levelekből álló kandelláber díszítés)931 húzódik végig, a darabok
többségén emellett a sarkokat négy rövid, derékszögű vonalka keretezi (Kat. 589-590.). A
kanalat külső oldalán bordák tagolják. (A csoport megfelel Riha A variánsának.) A Kat.
589-es vetus salinai és a Budapest vízivárosi katonai tábor vicusában talált, Kat. 590-es
példányokon ugyanazon a helyen, a nyél és kanál találkozási pontja alatt közvetlenül, a
nyél belső oldalán, Giovannini-Maggi tipológiája D csoportjának megfelelő, befelé ívelő
oldalú, lekerekített sarkú, kissé elnyújtott készítőbélyegző van. A Magyar Nemzeti
Múzeumban őrzött strigilisen (Kat. 588.) ez hiányzik. Felakasztásukhoz előbbi kettő
esetében egy ovális nyílást hoztak létre a nyél keresztmetszetében, utóbbinál annak
végéhez kis gyűrűt forrasztottak. Ebben, mint fent szó volt róla kis, deformált drótkarika
lóg. A vetus salinai és a vízivárosi darabok kivitele egységes; hátoldalukon a díszítés nem
tölti ki a nyél teljes hosszát, a sarkokat négy derékszögű vonalka keretezi, a belső oldalon
ott a készítőbélyegző, bár a Kat. 590-es kaparó díszítése jóval sűrűbb, mint az adonyié
(Kat. 589.). A Kat. 588-as példányról a bélyegző és a derékszögű vonalkák hiányoznak,
ugyanakkor a díszítés a nyél teljes hosszán végighúzódik és kivételesen jó állapotban meg
maradt. Az adonyi példány (Kat. 589.) bélyegzőjén az URBAF, a Budapest Vízivárosin
(Kat. 590.) az URBAN felirat olvasható.
A strigilisek analógiáit az észak-nyugati provinciákban találjuk, kivitelük igen
egységes. A Kat. 588-as Magyar Nemzeti Múzeumbeli kaparó analógiáját Augstból
ismerjük,932 bár a niellodíszítés némiképp eltér, ugyanitt URBANUS feliratos példányt is
találtak az adonyihoz (Kat. 589.) hasonlóan ritkás és derékszögű vonalkákkal kiegészített
díszítéssel, ennek aljához gyűrűt forrasztottak.933 Minden ismert hasonló díszítésű,
bélyegzővel ellátott példányon egy URBANUSra kiegészíthető név valamely alakja
olvasható; URBAN, URBAF, URBANUS. F. Mallet és F. Pillon elképzelése szerint az
931
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Urbanus ragadványnév,934 amely névadás más hordozófelületről is ismert.935 I. Kajanto
megfigyelése alapján az Urbanus cognomen az afrikai provinciákban igen népszerű.936
(Egy a Musée Saint-Croix de Poitiers-ben őrzött példány tanúsága szerint Urbanus
műhelyéből más típusú strigilisek is kikerülhettek; ennek külön öntött, visszahajlított
doboznyele van.)937
A pannoniai darabok leletkörülményiről rendelkező ismereteink nagy többségben
nem teszik lehetővé azok készítésének és használati idejének pontos datálását. A Kat.
590. darabot a vízivárosi (Vitéz utca-Csalogány utca-Fő utca-Kacsa utca által határolt
területre eső) római tábor vicusában egy paticsfalú, agyagpadlós épület padlóján,
beolvasztásra szánt bronztárgyak között találták 1. századi érmekkel.938 Az adonyi
példány (Kat. 589.) humuszolás közben került elő, annyit tudunk, hogy vélhetően egy
fürdőépületből. Az augsti darab leletkörülményei sajnálatos módon szintén ismeretlenek.
A keltezhető leletkörnyezetből előkerülő, I.1.a csoportba sorolható, bélyegzővel ellátott
strigilisek, A. Giovannini-P. Maggi 2. csoportjába sorolt példányok, megfigyeléseik
alapján az 1. század második felétől 2. század végéig terjedő időszakban kerültek
földbe.939 K. Gostenčnik erre is alapozva állítja, hogy bélyeges strigilisek Augustus-kori
és kora császárkori kontextusból kerülnek elő, jellemzően katonai táborok területéről.940
Bélyegzővel vagy anélkül a tömör, lapos nyelű strigilisek földbe kerülésének időszaka a
birodalomban jellemzően az i. e. 1. század második fele - i. sz. 1., legkésőbb 2. század.941
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A publikált carnuntumi anyagban találkozunk egy szokatlan díszítésű töredékes
strigilisszel. A példány nyelének belső oldalán bekarcolt, kacsos indamotívum húzódik
végig, a díszítés a kanál belső oldalára is kiterjed, itt egy kis, félköríves területen
rovátkolt, amit egy stilizált virág zár le. A közölt fotó és a leírás alapján nehezen
eldönthető, de utóbbiból („massiver Griff”) arra következtetünk, hogy a strigilisnek
tömör lapnyele van.942 Ugyan a nyél növényi ornamentikával való díszítése általános a
római kori strigiliseken, ez a kivitelezésmód valamint a kanál díszítése egyelőre példa
nélkül áll a közölt leletanyagban.
Fülep F. 1949-es, a vajtai kocsisír anyagát közzétevő tanulmányában hivatkozik
egy a Székesfehérvári Múzeumban őrzött strigilisre, amelyről rossz minőségű képet is
közöl. Utóbbi alapján megállapítható, hogy a kaparónak minden valószínűség szerint
tömör lapnyele van, amelyet bekarcolt függőlegesek tagolnak, kanalának tövében
bekarcolt v alak vehető ki.943
I.1.b altípus: lineáris kanalú strigilis a nyél szilárdításával képzett szalag-nyéllel
(Kat. 591.):
A lapos, tömör nyelű strigilisek másik változata a nyél szilárdításával készül. Ez a
folyamat egy Augstban előkerült darab alapján vált rekonstruálhatóvá; a kaparón
alapvetően vékony, egyszeres szárának hosszanti oldalait a kaparókanál hátoldala felé
visszahajlították, az így képzett részben ólomberakást találtak. 944 Ez alapján tehát a nyél
tényleges vastagságát csak az utólagos ólommal vagy egyéb fémmel történő kitöltése után
érte el. A Kat. 591-es aquincumi töredék kivitele ehhez az augsti darabhoz igen hasonló, a
szár szélei a kaparókanál hátoldala felé derékszögben meghajlanak.
I.2. típus: strigilisek lineáris, derékszögű kanállal és külön öntött, kettős doboznyéllel
(Riha Variente B, Kat. 592.):
Mint fent szó volt róla a kettős doboznyelek egyik csoportja külön készül. A nyél
és a kanál összeillesztésében a tömör nyelű strigiliseknél rekonstruált metódust
alkalmazták, a két oldalsó nyúlvány itt is kivehető.
A külön öntött doboznyél forma meglehetősen hosszú életű; az i. e. 1. század
végétől a 3. századig jelentkezik Itáliában, az észak-nyugati provinciákban és a Balkánon
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egyaránt. A Kat. 592. strigilis keskeny nyelének formája jellegzetes, csak szűk nyílást tart
a két szalag között. Ennek a keskeny, vékony, vége felé kissé szélesedő típusnak az
analógiái jellemzően az. 1. század eleje és a 2. század eleje között kerültek földbe,945
bélyegzővel ellátott típusokkal is találkozunk köztük.946
A Kat. 593-as töredék strigiliskanál az I. csoport kanalainak jellegzetes
derékszögű formáját követi. Az analógiák947 alapján ez a kanáltípus leggyakrabban a
lapos, tömör (I.1.a altípus) vagy ritkábban a külön öntött doboznyéllel (I.2.) társulhatott,
amelyet nem csak az alapformája, hanem az oldalakon kivehető két nyúlvány, valamint
hátoldalának jellegzetes íves csúcsban végződő, plasztikus bordázata is egyértelművé
tesz. Ez a díszítésmód igen gyakori az említett strigilistípusok kanalának hátoldalán. E.
Kotera-Feyer Blattreliefierungnak nevezi a metódust és két fajtáját különbözteti meg: az
egyszeres, ill. a többszörös változatát. Az egyszeres változat esetében két íves csúcsban
végződő vonal zár közre egy függőleges bordát, a kétszeres esetében az ívelt vonalak
megduplázódnak.948 A publikált emlékanyagban a „blatterilefierung” díszítésmód
változatosabb lehet, jelentkezik a középső függőleges borda nélkül illetve összetettebb
változatban is.
A kanáltípus

kronológiai és

szóródásának

körülményeivel

kapcsolatban

ugyanazok a megállapítások érvényesek, amelyek az I.1.a és az I.2. típusoknál tettünk.
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32. kép: Pannoniai nyéltípusok ( a szerző felvételei)

I.3. típus: lineáris kanalú strigilisek visszahajlított doboznyéllel (Kat. 594-596.):
A kanál meghosszabbításával és visszahajításával kialakított nyélforma nem római
invenció, már a korai, egyszerűbb görög példányok is így készültek,949 használata a 3.
századig biztosan nyomon követhető. Jellegzetes római formája négyszögletes,
keskenyebb és hosszabb, mint a görög gyártmányoké, attache-uk nem olyan látványos. A
négyszögletes nyél E. Kotera-Feyer megfigyelései alapján az i.e. 3. század folyamán
„kristályosodott ki”, az i.e. 2. század folyamán folyamatosan alakult, az attache-nak, mint
lényegi díszítőelemnek, az elhagyása az 1. században ment végbe. 950 A visszahajlított
doboznyél a leghosszabb életű és igen gyakori római strigilnyél forma lett. Mind a két
kanálformával társul, ugyanakkor a 2. fajtával gyakoribb.
Ez esetben a nyél tulajdonképpen a kanál része, amelyet visszahajlítva a kanál
hátoldalához rögzítenek. A római kori visszahajlított nyelű strigilisek formavilága
meglehetősen egységes. A nyél formája leginkább egy lekerekített sarkú hasábra
emlékezet, visszahajlított szárvége elkerekedő, a szalagok hosszanti oldalai a nyél belseje
felé derékszögben behajlanak, a visszafordított szárrész (clausula) a kanál hátoldalához
többnyire derékszögben megtörve csatlakozik be. A clausula rögzítésére a pannoniai
példányokon többféle eljárás figyelhető meg. A tárgyak többségénél a visszahajló
szárrészt derékszögben meghajtva a kanál hátoldalához forrasztják, így, hogy a rögzítés
helye nem kivehető. Más megoldás látszik a Kat. 605-ös, az aquincumi legiotábor nagy
fürdőjében előkerült kanálon: a visszahajlított nyélrészt derékszögben a kanál hátoldala
949
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felé hajlítják és egy a kanállal párhuzamos kis nyúlványt (attache) képeznek rajta,
amelyet a kanál hátoldalához forrasztanak (pl. Kat. 605.). Egy újabb metódus
rekonstruálható a Kat. 594., a szombathelyi Iseum területén felszínre került bronz
strigilisen; a visszahajló szárrész egyenesen, derékszögű megtörés nélkül kapcsolódik a
kanálhoz, amelynek hátoldalán bordát alakítottak ki, ehhez csatlakozik a nyél visszahajló
lapja. Itt, a clausula és kanál hátoldalának találkozási pontján, a szár mára a kanáltól
elvált. Ez utóbbi kaparó fogójának formája révén is unikális; trazép alakban kiszélesedő
vége nem jellemző.
A lineáris kanalú strigilisek között a vas alapanyag ritka, ugyanakkor az I.3-as
csoportba sorolt példányok között már megtaláljuk. A pannoniai vastrigilisek kivitele
egységes - mint alább látni fogjuk - és minden esetben visszahajlított, doboznyéllel társul.
(Hozzá tennünk, hogy a tárgyak állapota miatt gyakran a pontos készítési metódus
nehezen rekonstruálható, de a karakterisztikus formák alapján vélhetően ezzel
számolhatunk.) Az idesorolt két darab (Kat. 595-596.) közül csupán az egyik, viszonylag
ép formája vizsgálható, amely a tartománybeli, zömmel a 2. típusú kanállal rendelkező
vastrigilisek egységes formavilágától, csak kanala ívében tér el. Mindkettő vassalak közül
került elő egy gödörben.
A vas alapanyag használata nem feltétlenül a rendelkezésre álló, kisebb anyagi
erőforrások jele. L. Vaganiski figyelte meg Thrákiában, hogy gazdag felszerelésű
sírokban is előkerülnek vas strigilisek, sőt van rá példa, hogy egy készletben vegyesen
fordul elő bronzból és a vasból készült példány. 951
II. csoport: Strigilisek S alakú kanállal (Kat. 597-636.)
A második csoport jellegzetes kanálformája a fogót követően nem folytatólagosan,
hanem annak síkját elhagyva, kifelé ívelve folytatódik. Általában jóval hosszabb, mint az
I. csoporté, továbbá jellemző, hogy vége kissé felkap. Pannoniában háromféle
nyélmegoldással társul: II.1. rúd alakú, II.2. külön öntött doboz és II.3. visszahajlított
doboznyél.
II.1. típus: strigilisek rúd alakú nyéllel és S alakú kanállal (Kat. 597-601.):
A csoportba sorolt kaparókanalak nyele kétféle. A Kat. 597. sz. darab kivitele igen
szokatlan; nyele kerek keresztmetszetű, alsó és felső végén egyaránt egy-egy kiszélesedő
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korongban végződik. Minthogy a nyél rúdja igen keskeny és a két támaszték is erre utal,
vélhetően egy szerves anyagból készült nyéltokkal vastagíthatták meg. A kanál
meglehetősen keskeny és erősen deformált. Lelőhelye ismeretlen. Hasonló felépítésű
darabokat az Augustodunumból származó strigilisek952 valamint a barcelonai Régészeti
Múzeum kiállított tárgyai között találtam; ezen strigilisek esetében azonban nyéltokra
nem volt szükség, amit, nem csak a nyél vastagsága, hanem utóbbi esetben annak
plasztikus kiképzése is valószínűsít. A barcelonai ismeretlen lelőhelyű kaparót az 1-2.
századra datálják.
A rúd alakú nyelek legreprezentatívabb csoportját a Hercules-bunkót imitáló
darabok képviselik (Kat. 598-600.). Ez egy vége felé szélesedő, lekerekített sarkú
négyszög keresztmetszetű henger, amelynek felületét egymásba illeszkedő, csepp alakú
bekarcolásokkal gazdagították. A nyél alján, annak keresztmetszetében egy ovális,
keskeny nyílás van. A Hercules-bunkó formájú nyelekhez kétféle kanálforma tartozik;
széles, öblös (Kat. 598, 600.), vagy keskeny (Kat. 599.). Előbbieken poncolt, bekarcolt
díszítés van. A kanál és a nyél egybeöntött. A Kat. 600. brigetioi és a Kat. 598. érdi
példányok kanalának külső oldalán hasonló elemekből álló és hasonlóképp felépülő
poncolt, bekarcolt minta látható, amely ezeket az alább tárgyalandó, visszahajlított
doboznyelű típus (II.3.) egy jellegzetes csoportjával rokonítja. A strigilisek kanalának
középtengelyében két párhuzamos, függőleges egyenes húzódik, amelyet alul-felül több
vízszintes, rövidebb vonal keretez. Ez alatt egy kantharos áll, amelyből stilizált növényi
ág áll ki. A függőlegesek két oldalán egy-egy hal látható. Az érdi példányon (Kat. 598.) a
halak felett egy-egy spirál és kettős hullámvonal található, a kanál végén egy bekarcolt V,
alatta három rövidebb vízszintes van. Ezen minta és a függőlegesek lezárása közé egy
további spirálisan visszakunkorodó végű S vonalat karcoltak. A halak testét és a
kantharos körvonalát vonalkázással töltötték ki. A harmadik Héraklész-bunkót imitáló
nyelű strigilis kanala díszítetlen, hátoldalán sűrű bordák húzódnak (Kat. 599.). Ez a Kat.
598-as díszített kanalú kaparóval párban került elő az érdi kocsisírban.
A Héraklész-bunkót imitáló nyelek analógiái balkáni tartományokból ismertek;
Thrakiából953 és Moesiából,954 továbbá tudomásunk van két, ugyanahhoz a DüsseldorfUrdingenből származó fürdőkészlethez tartozó példányról, amelyek fogóinak kivitele

952

Autun, Augustodunum. Capitale de Éduens. (ed.: Pinette, M.) 168, 299.
Vagalinski 1995, 436, 7-9, 11.
954
Krunić 2000, Nr. 148, 149; T.17, 148, 149.
953

193

közel áll a csoporthoz.955 A díszített pannoniai példányok mintájával - a kantharos testét
kitöltő vonalkázás és a halak kivitelében jelentkező eltéréseket nem számítva - egyező
díszítés egy novaei töredékes strigilisen figyelhető meg.956 Thrakiából publikált
kaparókon szintén ilyen szerkezetű díszítés jelentkezik, csak a hal vagy a kantharos hol
hiányzik, hol helyük felcserélődik.957 A novaei strigilist publikálója a 2-3. századra
keltezi,958 a thrakiai kaparók egységesen, szintén a 2-3. században kerültek földbe.959 Az
érdi kocsisír a 2. század végére legkésőbb a 3. század elejére keltezhető.960
A publikált példányok túlnyomó többsége, csakúgy, mint a pannoniai darabok
sírból származnak.
A strigiliseken látható egyező szerkezetű és visszatérő elemekből - egy a kanál
hossztengelyébe helyezett függőlegesek köré rendezett hal, spirál, hullámvonalak - álló
bekarcolt, poncolt díszítés pannoniai valamint a balkáni lelőhelyű strigiliseken jellemző.
A Héraklesz-bunkót imitáló nyelű kaparók mellett, nagyobb példányszámban, a kettős,
visszahajlított nyelű strigiliseken jelentkezik. Pannoniában úgy tűnik egyelőre, hogy a
számos mintakombinációból ezzel a nyéltípussal a kantharos-két hal variáció párosul. A
csoportról és a díszítésről részletesen alább még lesz szó.
A típus ötödik példánya a Hercules-bunkó formájú nyelek formáját ismétli, a
bekarcolások nélkül, ugyanakkor atipikusan kicsi. (Kat. 601.) Majdnem teljesen ép, de
csupán 15,5 cm hosszú. Nyele vékony, ovális keresztmetszetű, törésfelületén kivehető,
hogy épp azon a helyen tört el, ahol egy jellegzetes nyílással számolhatunk.
Leletkörülményeiről semmit sem tudunk.
II.3. típus: strigilisek S alakú kanállal és külön öntött doboznyéllel (Kat. 602-603.):
A pannonia doboznyelű strigilisek legszebb darabja a Kat. 602-603-as brigetioi
emaildíszes

nyelű

strigilispár. A középtájon kiszélesedő, meglehetősen öblös

bronzkanalak és a négy rekeszben kék, zöld illetve piros alapon fehér és kék-fehér
pöttyök alkotta négyzetekkel díszített, millefiori (mozaiküveg) technikájú emailberakásos
nyél egy a szár hátoldalán levő levélforma nyúlvánnyal (attache) csatlakoznak
egymáshoz. A kanalak és a nyelek külön kerültek be a múzeumba, utóbbiak négy
darabban. A restauráláskor a kanalak hátoldalán jól kivehető volt a levél alakú attache-sal
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egyező formájú forrasztásnyom.961 A szárak végén kis, plasztikus díszítőnyúlványok
helyezkednek el. A kaparóknalak egy D betűt formázó tartón lógtak. Ennek egyenes
oldalán négy darab támasztékot alakítottak ki, amelyek közé a kanalak behelyezhetőek
voltak. Feltételezhető, hogy a készlethez egykor aryballos is tartozott.
A

kanalak

jelen

állapotukban

derékszögű

ívben

megtörve,

nagyjából

folytatólagosan követik a fogót, ugyanakkor az I. csoport kanalainál hosszabbak és végük
jellegzetesen felkap. Minthogy a kanalakat és a nyeleket eredetileg külön találták, a
kanalak jelenlegi állása nem feltétlenül tükrözi azok egykori helyzetét, így nincs okunk a
strigiliseket az I. csoporthoz sorolni, annál is inkább, mert a derékszögű íven túl a kanalak
minden tulajdonságukban a II. csoport liguláira hasonlítanak.
A két strigilishez a Magyar Nemzeti Múzeum vásárlás útján jutott 1930-ban. A
leltárkönyv szerint csatornaárok ásás közben bukkantak a kaparókat tartalmazó sírra,
amelyet utóbb orvossírként definiáltak.962 Erre a temetkezés mellékletanyagában semmi
sem utal. A sírban talált tárgyak a következők: egy lóhereformájú szájnyílású és egy
nagyobb bronzkancsó, egy kanálszonda (Kat. 825.) és egy hengertok (Kat. 1032.),
tintatartó és stilusok bronztartóval és a strigilisgarnitúra.
Bónis É. a nyélen található emailberakás stilisztikai vizsgálatával arra a
megállapításra jutott, hogy a garnitúra földbe kerülésének időszaka a 2. század vége-3.
század eleje közötti időszakra tehető.963 Ez az időszakot reprezentálják a sír egyéb keltező
értékű darabjai is.964 A kanalak díszítésének analógiája egy carnuntumi nyéltöredéken
lelhető fel.965 A rekeszek „négyzethálós” mintája itt a kék-bordó-citromsárga színek
kombinációja, amely kétoldalt kiegészül egy-egy vörös függőleges sávval. A nyél végén
egy a brigetioival egyező profilált nyúlvány van. A kísérőleletek alapján szintén a 2.
század végére - 3. század elejére keltezik.966 A strigilisek formai analógiáját szintén
Carnuntumban találjuk. A díszítetlen nyelű kaparók egy a brigetioi strigilispárhoz
tartozóhoz igen hasonló felépítésű tartóra akasztva lógnak.967
Bónis É. a két brigetioi emailos strigilist egy tréner hagyatékaként határozta meg.
Minderre azonban semmi sem utal.
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A katalógusba vett strigilisek között egy önmagában álló kanál van. A Kat. 604-es
a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében őrzött igen széles, ívesen meghajlított,

33. kép: A brigetioi emailos strigilisnyelek ( a szerző felvétele)

rövid kanál felületén semmi nyoma esetlegesen letört nyélnek, nyélindításnak,
vagy a nyélrögzítés lenyomatának. Ez a forma analógiák alapján doboznyéllel társulhat,
amely, minthogy ellenkezőjére semmi sem utal, külön készült. A kanál legközelebbi
analógiái egy Nova Zagora melletti 2. század elejére keltezett sírból ismertek. 968 Az itt
talált két kanál egy igen reprezentatív plasztikus, figurális zárszerkezettel rendelkező
tartóval együtt került elő. A nyelek ezen kanalak esetében is hiányoznak. Hasonló
kanálformája van Ulpia Noviomagus (Nijmegen) temetőjének 8. sírjában ampullával
együtt felszínre került, négy darabot tartalmazó készletben található strigiliseknek. A
publikált fotó alapján nem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy külön öntött vagy
visszahajlított doboznyéllel - amelynek kivitele meglehetősen szokatlan, négy-négy
helyen négyszögletesen áttört - rendelkeznek-e, de a kanalak hátoldalán kivehető az levél
formájú nyúlvány, amellyel a kanalat a nyélhez rögzítették. Ezt a megoldást látjuk a Kat.
602-603. emailos nyelű strigiliseken is. A kaparók szintén egy D alakot formázó tartón
lógnak. A temetkezés keletkezésének idejét terra sigillaták alapján 80 és 100 közé
teszik.969
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Koster, A., Zwei römische Gräber mit Bronzegefäsen aus Ulpia Noviomagus (Nijmegen, Niederlande).
In: Akten der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen. Freiburg 18. - 22. Juli 1988. Stuttgart 1994,
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II.4. típus: strigilisek S alakú kanállal és megkettőzött, visszahajlított doboznyéllel
(Kat. 605-630.):
A strigilisek legnagyobb példányszámú csoportja kéttagú, üreges, visszahajlított
doboznyéllel rendelkezik. A csoportban minden más típusnál nagyobb számban találunk
vasból készült darabokat, amelyek kivitele meglehetősen egységes, jóllehet hozzá kell
tennünk, hogy erőteljes korrodáltságuk, töredékességük nem teszi lehetővé a pontosabb
megfigyeléseket, különösen a nyélképzési metódusok vagy az esetleges díszítettség terén.
Mindegyik darab formája a fentebb leírt alapsémát követi; lekerekített sarkú hasáb alakú
nyél, befelé hajló hosszanti oldalak, kanaluk vége gyakran felkap.
A legépebben megmaradt vas strigilis a szombathelyi Szabolcs Z. utcában feltárt
urnasírból származik (Kat. 616-617.). A temetkezésben két kaparóból és tartóból álló
készletet, továbbá sminkesdobozt (Kat.1028) és kanálszondát (Kat. 816) találtak. A két
összetartozó strigilis kivitele nem egységes. Az egyik darab kanala jóval szélesebb, mint
a másik - az egyiké 5,6 cm, a másiké csupán 2,3 cm - és bár töredékes, de az íve is
nagyobb lehetett. A sír keletkezésének idejét az 1. sz. második fele és a 2. század első
évtizedei közötti időszakra teszik.970 Ehhez hasonló készlet lehetett az inotai halomsírban
is: a 2. sz. halomsír második, kocsialkatrészeket is tartalmazó gödrében legalább 4 darab,
egy készlethez tartozó, amennyire megállapítható, egyező kivitelű strigilist tártak fel
(Kat. 625-629.).971 A temetkezések keletkezési idejét az 1-2. századra teszik. Vélhetően
szintén egy készletet alkotott a Kat. 621-624. sz., Intercisa temetőjének egy hamvasztásos
sírjából származó 2 töredékes, vas példány. A kálozi 1902, 1927-ben és 1930-ban feltárt
kocsisírként interpretált temetkezésben legalább két strigilis töredékes darabját találták
(Kat. 620.). Az 1902-ben megtalált kaparók B. Bónis É. szerint a ló ápolására
szolgálhattak.972 B. Bónis É. még bizonytalankodik a temetkezés egyes, a fenti
időpontokban feltárt, különböző részeinek interpretációjában és egymással való
összefüggésének módjában,973 Mráv Zs. az 1. sz. (1902-ben megtalált) gödröt a
mellékleteket tároló gödörként írja le, amely az egy hátaslovat és két fegyveres férfi
tetemét valamint az egy kocsit és két lovat tartalmazó sírokhoz tartozik.974 Az 1. gödör
mellékletei között ugyanő egy az eraviscus elit temetkezéseiben jellemző, teljes
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fürdőkészletet mutatott ki975 - erről alább még lesz szó - a két strigilis ennek képezi
részét, tehát nem a lovak ápolására szolgált.
A pannoniai visszahajlított doboznyelű, S alakú kanállal rendelkező, alapvetően
egyező kivitelű vas strigilisek leletkörülményeire jellemző, hogy eddig kizárólag
hamvasztásos sírokból kerültek elő az 1-3. században.
A visszahajlítással készült doboznyelű strigilisek másik csoportja bronzból
Ezek zöme díszített. Elkülönül közöttük egy stilisztikailag egységes
strigilisek kanalának hátoldalán, plasztikus nyelek altípusának

készült.

csoport, amely

tárgyalásakor

már

érintőlegesen említett bekarcolt vagy poncolt, geometrikus és

figurális

elemeket kombináló díszítés jelentkezik. Ebből a típusból mintegy 10

darabot őriznek

magyarországi múzeumok, Intercisából, Brigetioból,
és Zsámbékról (Kat. 605-615.). A díszítés - mint

ahogy

Aquincumból, Nagytétényből
a

plasztikus

nyelek

tárgyalásakor említettük - egy a kanál hossztengelyébe helyezett, két párhuzamos
egyenes, amelyet alul-felül rövid vízszintesek határolnak, köré rendeződik. B. Bónis É.
ezt a motívumok stilizált oszlopként definiálja.976 A másik állandó elem az ép kanalú
kaparók csúcsán kivehető vízszintes vonalakkal kísért v alakú bekarcolás vagy félkör. B.
Bónis É. szerint ez a körömágy stilizált megjelenítése.977 Ez a motívum nem csak ennek a
tárgycsoportnak a sajátja; Milano „Casa Binda” temetőjének 7. sírjában talált, lapos
tömör nyelű (I.1.a típus) strigilis kanalának végén az emberi köröm egyértelműen
azonosítható ábrázolását látjuk.978 Ezeken kívül a további díszítőelemek repertoárja
változatos. Legegyszerűbb az aquincumi legiotábor thermae maiorisában talált kaparó
kanalán (Kat. 605.) levő díszítmény, itt a középső elemet két oldalról egy-egy
párhuzamos kíséri és a kanál csúcsán csupán egy félkörív van. Szintén innen, de egy a
polgárvárosból származó strigilis kanalán a függőlegesek alatt egy kisebb és egy
nagyobb, egymással érintkező, poncolt csepp alakú minta van (Kat. 606.). Az egyik
intercisai töredéken Kat. 607. a stilizált oszlop két oldalán hullámvonalak, alattuk pedig
levél jelentkezik. Egy aquincumi (Kat. 608.) strigilisből csupán a kanál csúcsa maradt
meg, ezen az előbbihez hasonló hullámvonalak figyelhetők meg. A díszítés komplexebb
változatát látjuk az intercisai (Kat. 609-610.) és a nagytétényi strigilispárokon. (Kat. 611612.) Ezeken az „oszlop” alatt hal alakja látható, amellett pedig változatos módon
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kivitelezett hullámvonalak. A strigilisek páronként nem feltétlenül egyezőek; míg a
nagytétényi strigilisek nagyjából hasonlóak, addig az egyik intercisai kaparó (Kat. 610.) a
vele együtt előkerült strigilishez képest inkább a nagytétényi darabokkal (Kat. 611-612.)
áll rokonságban. Ezeken a stilizált oszlop két oldalán spirálisan visszakunkorodó végű S
alakú vonalak majd egyszerű hosszanti irányú hullámvonalak indulnak. A halak
oldalnézetben láthatók. A díszítmények kivitele itt sem teljesen egyező, az egyes elemek
mérete, arányai eltérőek, de láthatóan ugyanazon minta kivitelezésére törekedett a
készítő. A másik intercisai kaparón (Kat. 609.) stilizált borostyánlevélben végződő
többszörösen, spirálisan bekunkorodó hullámvonalakat látunk, a hal kivitele más; míg a
Kat. 610-612-es példányok esetében a halak teste a fejig bezárólag, több sorba rendezett
vízszintes vagy rézsútos vonalakkal megjelenítve „pikkelyes”, addig itt csak az állat
testének vízszintes középtengelye mentén egy sorban, farka ívesen kunkorodik és villás.
Hasonló elemeket vonultat fel a zsámbéki kocsisír két strigilistöredékének díszítése is, de
más elrendezésben (Kat. 613-614.) A halak itt megkettőződtek és az „oszlop” két oldalára
kerültek, az oszlop tengelyében, az alatt három, egymástól nagyjából egyenlő távolságban
levő kör van, amelyet két oldalról egy-egy kettős nyílban végződő hullámvonal fog közre.
Díszítés itt a nyélre is kiterjed; egy a kanálon látottal egyező kivitelű poncolt hal és egy
stilizált fa vagy levél látható itt. A két strigilis mintája egyező, bár a Kat. 614. töredékre
az egyik hal már nem került rá.
Bónis É. a strigilisek ezen jellegzetes csoportjával foglalkozó tanulmányában
következetesen delfinként interpretálja a tárgyakon látott halakat.979 Ha azonban alaposan
megnézzük az ábrázolásokat, kivehető, hogy ezeknek az állatoknak a bőre pikkelyes, amit
vízszintes vagy rézsútos vonalkázással, esetleg vízszintes vonalakkal jelenítenek meg,
fejük nem jellegzetes formájú, farkuk ugyan villás, de függőleges állású, uszonyuk sem
annyi és ott helyezkedik el, ahol a rómaiak befolyási övezetének tengereiben előforduló,
tehát általuk ismert delfinfajták (közönséges delfin (delphinus delpis), palackorrú delfin
(tursiops trucatus)) esetében megfigyelhető. Sőt az intercisai strigilispár 2. sz. (Kat. 610.)
példányán ábrázolt halnak bajsza van. Ezek alapján, véleményem szerint, a kaparókon
nem delfineket, hanem kopoltyús, talán édesvízi halakat jelenítettek meg.
Ugyanennek a díszítésnek egy még gazdagabb változata jelenik meg a már
említett Hercules-bunkót imitáló nyelű csoport egyes példányain (Kat. 598., 600.). A
stilizált oszlopok alatt kantharos áll, amelyből stilizált növényi ág áll ki. A kantharosok
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felett párosával elhelyezett halak teste rézsútos rovátkolással kitöltött, farkuk a Kat. 598as kanál esetében háromágú villás, a Kat. 600-es darabon kétágú, mindkettőnek bajsza
van.
A poncolt díszítésű kaparókanalak csoportjának példányai általában párosával,
sírmellékletként kerülnek elő. Az intercisai strigilisek (Kat. 609-610.) a Magyar Nemzeti
Múzeum leltárkönyve és adattárának tanúsága szerint abból a felirat nélküli szarkofágból
származnak, amelyben agyagkancsó, agyagmécses, caligaszegek és az 1.1900.2 ltsz.
aryballos is előkerült. Ez utóbbi Radnóti A. szerint a Pontus-vidékről vagy a Balkánfélszigetről származik, egy 3. század elején működő műhelyből.980 A két strigilis és az
aryballos fürdőkészletet alkothatott. A nagytétényi (Kat. 611-612.),981 zsámbéki (Kat.
1613-614.)982 és az érdi (Kat. 598-699.) darabokat kocsitemetkezésekben találták,983 a
Kat. 600-as brigetioi töredék sírlelet,984 az aquincumi (Kat. 605-606., 608.) és az
intercisai töredékek (Kat. 607.) előkerülési körülményeiről semmit sem tudunk. Bónis É.
az intercisai szarkofág leletei alapján a poncolt díszítésű, visszahajlított nyelű kaparók
földbe kerülésének időszakát a 3. század első felére keltezi.985 A Héraklész-bunkó
formájú strigilist tartalmazó érdi kocsisír edényeinek analógiáit ugyan már az 1.
században megtaláljuk, de a kaparók, mint alább szó lesz róla, balkáni analógiái
valószínűtlenné teszik a korai keltezést.986

34. kép: Poncolt díszítésű strigilisek (rajz: B. Bónis 1968)
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Bár a poncolt díszítés strigiliseken a birodalom nyugati felében is előfordul,987 a
csoport darabjainak formai analógiáival, valamint jellegzetes elrendezésű és azonos
motívumokat variáló díszítésükkel thrakiai és moesiai példányokon találkozunk.
Jellemzően itt a 2. század közepétől a 3. század végéig keltezett sírokban kerülnek elő. A
Héraklész-bunkó formájúak és a visszahajlított nyelű, poncolt díszítésű darabok
kronológiailag nem választhatók szét. B. Bónis É. és Radnóti A. is arra a következtetésre
jutott, hogy a strigilisek valahol a Balkán-félszigeten vagy a Pontus-vidéken működő
műhelyből származnak,988 ezzel a meglátással a thrakiai strigliseket azóta összegyűjtő, a
területen előforduló ilyen típusú díszítéssel rendelkező kaparókanalak magas arányát
ismerve,989 L. F. Vagaliski is egyetért, de nem tartja elfogadhatónak B. Bónis É azon
megállapítását, hogy a wărdovkai kaparókanalak és az érdi, brigetioi striglisek egy
műhelyben készültek volna, mert azok között ilyen jellegű stilisztikai vagy készítésbeli
egyezés nincs.990 Annyi mindenképpen leszögezhető, hogy a halakkal, kantharosszal,
stilizált oszlopokkal és a kanál végén körömágyat utánzó poncolt motívumokkal díszített,
visszahajlított vagy Héraklész-bunkó formájú nyéllel rendelkező strigilisek egy jól
elkülöníthető

csoportot

képviselnek,

legnagyobb

példányszámban

a

Balkánon

jelentkeznek a 2-3. században, legnyugatibb előfordulásuk Pannonia.
B. Bónis É. a strigiliseken megjelenő díszítőmotívumok ikonográfiáját hosszasan
elemzi.

991

Az egyes elemek a sporttal vagy a fürdőkultúrával vannak összefüggésben. A

delfin, azon túl, hogy a gyorsaság, elevenség, vidámság szimbóluma, jelenléte a sporttal
közvetlen összefüggést mutat. Pausaniastól tudjuk, hogy a római kori olympiai játékokon
a lóversenyek rajthelye egy hajóorr volt, amelynek végére egy oszlopon delfinszobrot
helyeztek. A hajóorr közepén oltár állt, amelyen egy kiterjesztett szárnyú sas bronzszobra
volt. Amikor elindult a verseny, az ezzel megbízott ember egy szerkezetet hozott
mozgásba, amelynek hatására a sas a levegőbe emelkedett, a delfin pedig lehullott a
földre.992 A szimbólum egyszerű; sas, mint a levegő, a delfin, mint a víz bajnoka birkózik
egymással. Ezenfelül az oszlop és a hal/delfin együttes megjelenésére is magyarázatot ad.
Cassius Dio szerint Agrippa delphinorum columnaet állíttatott fel a Cicus Maximusban,
amely egy faállvány volt delfinekkel, és arra szolgált, hogy a megtett köröket számlálja,
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ugyanis minden kör után egy delfin leesett.993 A fentebb említett, a delfinek fajtabeli
jellegzetességeitől eltérő kivitelű halábrázolások okán azonban úgy tűnik, hogy a delfin
helyét a pannoniai darabokon egy itt honos hal vette át. Az érdi (Kat. 598.) és a brigetiói
(Kat. 600.) strigiliseken látható kantharosból egy pálmaág áll ki. A pálmalevél a
győzelem továbbá a testgyakorlás és az ünnepi játékok szimbóluma, mint ahogy az
gymnasiarchos Diodorus prúsai, császárkori sírkövén látható. Itt egy olajos kancsót, egy
koszorút, három kaparót és két pálmaágat ábrázoltak.994 Héraklész és a fizikai kihívások
összefüggése nyilvánvaló, a héróst az atléták példaképüknek tekintették, sőt a
császárkorban vallásos collegiumokba tömörülhettek tiszteletére.995 A British Museumban
gyűjteményében őriznek egy jelvénytartót, amelynek fő díszítménye egy Héraklészbunkó, amely mögött két oldalról delfinek ugranak fel. Ez vélhetően egy atlétacollegium
használatában lehetett.996 A kaparók használata birkózók és testgyakorlók körében
közismert - bár ez a kontextus erre az időszakra, mint látni fogjuk, már kissé háttérbe
szorult - ennek pannoniai bizonyítéka az aquincumi polgárváros második számú nagy
közfürdőjéhez tartozó palaestra bejárata melletti, kis fürdőépület mozaikpadlójának
birkózójelenete. A kép jobb felső sarkában egy strigilisgarnitúra, bal sarkában, pedig egy
aryballos látható997 A készlethez három, félköríves tartóra akasztott kaparó tartozik. A
tárgyak a palaestrában végzett tevékenységekhez való kötését B. Bónis szerint
közvetlenül az ábrázolások ikonográfiája bizonyítja, és ebből kiindulva köti azokat a
példányokat is a sporttevékenységet végzőkhöz, amelyeken ezek a motívumok nem
jelentkeznek, lásd feljebb a brigetioi emailos striglispár (Kat. 602-603.).998 Még ha
ikonográfiai okfejtése helytálló is, ellentmondásban áll azzal a ténnyel, hogy hasonló
motívumokkal

díszített

strigiliseket

Thrakiában

nősírokból

is

ismerünk.999

A

díszítőábrázolások ikonográfiája alapján tehát a strigilisek felhasználási körére
következtetni nem feltétlenül lehet.
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35. kép: Strigilis a vajtai kocsisírból (fotó: Fülep 1949)

Külön figyelmet érdemel vajtai kocsisír töredékes strigilise.1000 Kanalának külső
oldalán bekarcolt díszítés van; körülbelül a közepéig hossztengelyében két párhuzamos
vonal/borda húzódik, majd bekarcolt levélszerű motívum és két széttartó egyenes
következik. A kanál és a nyél találkozásánál kis, kerek átfúrt lyuk látható. A nyél hiányos,
csonkja alapján feltehetően visszakanyarodott. A nyéltöredéken felirat olvasható; Ρουψος
ταρσευς εποιει, azon a részen, amely az általános visszahajlított nyélképzési metódussal a
nyél belsejébe esne. Ebből kiindulva Fülep F. elképzelése szerint a felirat nem
mesterjegy, hanem a tárgy javítását végző kézműves utólagos bevésése a clausula
letörése után szabaddá váló felületre, vagyis a tárgyat hiányosan is tovább használták. A
kurzív görögbetűs felirat; Ρουψος ταρσευς εποιει alapján tehát nem következtethetünk a
tárgy gyártási helyére, csak arra, hogy tarsosi származású mester kezébe került javítás
végett, aki ezt elvégezve a strigilis készítőjeként tűntette fel magát.1001 B. Bónis É.
viszont, mint egy tarsosi görög mester termékeként interpretálja a striglist.1002 Szintén egy
tarsosi mesternév bukkan fel egy trentoi depoleletben talált strigilisen, ugyanígy a
clausula belső oldalán, sőt a ligulájának díszítésben a vajtai strigilsen megfigyeltekhez
hasonló szerkezeti elemek köszönnek vissza, ugyanolyan beosztásban.1003 Ugyan
kanalának díszítése eltérő, de egy a daciai Bucinumból származó darabon szintén
ugyanott találjuk a készítő mesterjegyét és A. Buonopane egy további példányt ismertet
Maltepeből (Adramyttion).1004 A trentoi, bucinumi és a maltepei strigilis tarsosi
készítőjének neve azonos. Négy egyező kivitelű és azonos metódussal megjelölt
kaparókanál azok készítésében nem esetlegességet, hanem tudatos gyakorlatot sejtet. A.
Buonopane

szerint

a

feliratot

a

nyél
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visszahajlítását

megelőzően

vésték

a

bronzszalagba.1005 A trentoi példányról publikált fotón kivehető, ami a vajtai
strigilisnyélről közölt gyenge minőségű fotón nehezen, a letört nyél csonkja egy „átlagos”
kettős nyélre utal, a daciai kaparókanál nyele is kettős, visszahajlított. A trentoi darabot
publikálója szerint a depolelet egyéb bronztárgyaival együtt az 1-2. században helyezték
el,1006 a bucinumi strigilis stratigráfiai keltezéssel a Traianus és Alexander Severus
uralkodási ideje közötti időszakban került földbe.1007 A vajtai kocsitemetkezés
keletkezésének idejét Fülep F. a 2. század közepe és a 3. század első évtizedei közé
teszi.1008 A négy darab azonos kivitelű, tarsosi származású mesterek által készített strigilis
egy - limitált példányszámú - sorozatot képez, amelyen felbukkanó karakterisztikus
elemek egy tarsosi műhelykör sajátos kézjegyét képviselik, anélkül természetesen, hogy a
tárgyak ténylegesen a városból származnának.1009
A vajtai töredéken középtájon kerek lyuk van. Ez talán a visszahajló clausula
rögzítésére szolgált. Ez utóbbinak példája lehet a carnuntumban felszínre került
kanáltöredék, amelynek egyik végén kerek alakú nyílást látunk, ami a tárgy leírója
alapján a nyél rögzítésére szolgálhatott. Jóllehet itt külön öntött, és a kanál formája
alapján, doboznyéllel számolhatunk.1010
A bekarcolt, kézírásos - strigilisbélyegzők másik, gyakoribb fajtájának szabályos
rendjéhez képest meglehetősen intuitív - mesterjegyek nem szokatlanok strigiliseken.
Ezek kivitele ugyan nem igényel komolyabb technikai felkészülést, ugyanakkor A.
Buonopane megítélése szerint a kézzel „írott” mesterjeggyel ellátott példányok nagyobb
értéket képviselhettek, hiszen nem voltak szériában készíthetők, minden darabot
egyesével kellett a mester kézjegyével ellátni.1011
III. csoport: azonosíthatatlan töredékek (Kat. 630-636.)
Az alább tárgyalandó töredékeket a formai alapú tipológiába, hiányosságuk okán,
besorolni nem tudjuk.
A strigilisek kanalának díszítése nem ritka jelenség Pannoniában, ugyanakkor a
Kat. 634-es töredék dekorációja nem sorolható be a visszahajlított nyelű strigilisek
poncolt díszítésű változatának jellegzetes, fentebb tárgyalt, csoportjába, ugyanis a
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díszítmény jellege azokétól eltér. A töredék egy kaparó kanalának vége, külső oldalán
sűrű, bekarcolt geometrikus díszítéssel. Ebben nem köszönnek vissza a csoportra jellemző
motívumok, csúcsán, három csoportban egymással ellentétes irányú fenyőágdíszítés van,
ez alatt pedig deltoid formájú, kettős körvonallal határolt mezőkben, illetőleg azok között
pont-körök láthatók. Ez a fajta egyszerű geometrikus díszítés kevésbé jellemző a Balkán
vagy Pannonia strigiliseinek motívumkincsére. Hasonlóan unikális a Kat. 633-as
deformált ligula-töredék. A széles, erősen ívelő töredéken bekarcolt keresztirányú
vízszintesek lehatárolta mezőkben, virágsziromszerű alakzatok láthatók szorosan egymás
mellett.
A pannoniai strigilisek formai alapú tipológiájában olyan tendenciák figyelhetők
meg, amelyek a tartományon kívüli analógiák felhasználásával nagyvonalakban
felvázolják a császárkori strigilisek tipokronológiáját. E. Kotera-Feyer a lineáris,
derékszögben megtörő, rövidebb kanáltípus kialakulását az i.e. 1. század elejére teszi. Ez
a kanálfajta társulhat tömör szalagnyéllel, amely strigilistípus Itáliában és a
provinciákban az i. e. 1. század második felétől, legkésőbb a 2. század végéig volt
használatban, illetőleg külön öntött doboznyéllel, amely ezzel a kanálformával együtt
szintén ebben az időszakban jellemző. A tömör, lapos nyél a 2. század végére eltűnik,
csakúgy, mint a lineáris, derékszögű kanáltípus. Egyetlen kivételt a 2. század vége-3.
század eleje közötti időszakban földbe került brigetioi emailos strigilipár képezne,
amelynek kanala derékszögű, és nem hagyja el a nyél síkját, de a lineáris kanalaknál
hosszabb, íveltebb és a vége felkap. A kaparókat eredetileg több darabban találták meg, a
kanál jelenlegi íve nem biztos, hogy az eredeti állapotot tükrözi, annál is inkább, mert a
derékszögű álláson kívül a kanál formája teljes egészében a 2. kanáltípushoz közelít. A
visszahajlított doboznyél, mint láttuk meglehetősen archaikus forma, de igen hosszú
életű. Lineáris, derékszögű kanállal ritkábban társul, de előfordul. Ezen esetekben a kanál
formája korjelző. E. Kotera-Feyer megállapítása szerint az S alakú kanálforma az 1.
század végétől jelentkezik a leletanyagban. A pannoniai emlékanyagban a kanál íve
legkorábban a szombathelyi Szabolcs Z. utcai, 1. sz. második fele és a 2. század első
évtizedei közötti időszakra keltezett1012 temetkezés illetve az 1-2. században használt
inotai halomsír strigilisein hagyja el a nyél síkját és a 2. század végétől keltezett darabok
között már csak a 2. kanáltípust találjuk. A 2. típusú kanálforma a jellegzetes Hercules-
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bunkót imitáló fogójú szériát leszámítva, csak kettős doboznyéllel jelentkezik, amelyek
között a visszahajlítással keletkezett típus jóval nagyobb példányszámot produkál, mint a
külön öntött nyélfajta. Sajátos lokális típus a 2-3. századra keltezhető, visszatérő
elemekkel operáló, poncolt díszítésű csoport.
Elgondolkodtató, hogy a strigilisek tipokronolológiájának alapját képező
kanálforma változása mögött milyen motiváció állhatott. Csupán ízlésbeli vagy
funkcionális változást is tükröz? A két alapvető kanálformán belül különösen az
öblösségben, szélességben észlelt különbségek arra mutatnak, hogy a különböző
kanálformák különböző funkcionális igényeket elégíthettek ki. Ezt támasztja alá a strigilis
faciale és strigilis pedale forrásokban való megkülönböztetése is.
IV. csoport: strigilis csontból (Kat. 637.):
Pannoniában eleddig egyetlen csontból faragott strigilis került elő. A Magyar
Nemzeti Múzeum gyűjteményében található, lelőhelye ismeretlen. Mérete jóval kisebb,
mint a fém daraboké, mindössze 19 cm. Formája is csak „emlékeztet” fém hasonmásaira,
ennek nyilvánvalóan a nyersanyag milyensége is az oka. Keskeny, ívelt, ovoid
keresztmetszetű nyele van, kanala fokozatosan szélesedik, ívben végződik, kissé öblös. A
nyél végén egy vízszintes bevágást figyelhetünk meg.
A csont kaparókanalak formája jellegzetes, a pannoniai darab J-Cl. Béal által a
XXIV,1-es csoportba sorolt példányokkal rokon.1013 Hasonló csont kaparókanál ismert
Trierből L. Restituti spata felirattal.1014
IV.5.2. A leletkörülmények vizsgálata
Pannonia

provinciában

strigilisek

legnagyobb

arányban

temetkezésekből

származnak, funkcionálisan definiálható lelőhely továbbá a fürdő, szentély és a mansio.
Pannoniában nem különösebben jellemző, a római kori strigilisek előkerülési
körülményeinek esetében hangsúlyozott, militáns leletkörnyezet.1015
A temetkezések egy kivétellel hamvasztásos sírok. A sírokba általában egynél
több kaparókanalat helyeznek, nem egyszer egyéb test- és szépségápolással kapcsolatba
hozható tárgyak társaságában; pl. sminkdoboz, paletta, kanálszonda vagy aryballos,
balsamarium. A strigilist tartalmazó temetkezések között elkülöníthető egy nagy
1013
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példányszámot és reprezentatívabb darabokat produkáló rítus a kocsisír. Ezekben a
kanalak kettesével, több esetben aryballosszal együtt kerültek elő, vagyis fürdőkészletet
alkottak. Mráv Zs. megállapítása szerint az észak-kelet pannoniai gazdag kocsisírok
szinte állandósult melléklettípusát a személyes higiénia és tisztálkodás különböző kellékei
alkotják, amelyek fürdő- és sporteszközökből - így a strigilis és az ampulla - illetve
tisztálkodásra használt bronzedényekből - lábmosó edények és kézmosókészletből; urceus
és trulleum - állnak össze.1016 Ilyen együttesekből származnak a Kat. 598-599. érdi, a Kat.
613-614. zsámbéki, valamint a kálozi1017 strigilisek (Kat. 620.) A sírok kivétel nélkül egy
társadalmi csoport prominens személyeinek nyughelyeként definiálhatók. A kálozi sírba
egy eraviscus törzsi előkelőt temettek, aki egyben auxiliáris lovaskatonaként teljesített
szolgálatot.1018 A zsámbéki temetkezésben talált kocsi alkatrészei között „helytartói
törzsjelvényt”1019 találtak, amely arra utal, hogy tulajdonosa egy principalis rangú katona
lehetett, akit helytartói hivatalba vezényeltek.1020 Strigilis illetőleg fürdőkészlet
elhelyezése az őslakos elit gazdag felszerelésű, 1-3. századra keltezett sírjaiban nem ritka
jelenség, sem az észak-nyugati provinciákban, sem a Balkánon - Thrakiában több ilyen
sírt gyűjtött össze Mráv Zs., mint az összes észak-nyugati provinciából együttvéve -,
ugyan ezeknek csak egy része kocsisír.1021 Az így definiálható temetkezések aránya
Pannoniában a legnagyobb.1022 A sírokba - mint életpályájukból is kitűnik - férfiakat
temettek, ez az összes lelőhely tekintetében is igaznak bizonyul, bár az elhunyt nemének
meghatározása a sírok magas százalékában nem történt meg. Mráv Zs. megállapítása
szerint az összecsukható szék és fürdőkészlet párosítás, amely az esetek túlnyomó
többségében strigilist is tartalmaz, férfi identitás kifejező melléklettípus lehetett. A
fürdőkészletek felbukkanása nem csak a római fürdőkultúra átvételét jelezte a
1016
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bennszülöttek körében is, hanem igényüket arra vonatkozóan is, hogy ezzel a gesztussal,
vagyis a római világban igen magas szintű testkultúra gyakorlati elsajátításával,
külsőségekben is a Romanitas polgáraivá váljanak.1023 A balnearia sírba helyezésének
gyakorlatáról epigráfiai forrásanyaggal is rendelkezünk, egy lingo identitású előkelő
végrendeletében meghagyta, hogy fürdőkészletével együtt hamvasszák el.1024
A lelőhelyek között kiemelt figyelmet érdemelnek szentélyek is. A Kat. 594.,
632., 635. strigilisek ill. töredékek a szombathelyi Iseumban, a Kat. 619-es vas strigilis a
vetus salinai Juppiter Dolichenus szentélyben kerültek elő. Ezekről alább még lesz szó.
A pannoniai készletben előkerült strigilisek általában két példányt tartalmaznak.
A kanalaknak készletenként nem kell feltétlenül egyformának lenniük. Mint fentebb szó
volt róla a szombathelyi Szabolcs Z. utca két vasstrigilise (Kat. 616-617.), az érdi (Kat.
598-599.) és az intercisai (Kat. 609-610.) példányok között is méretbeli vagy éppen
díszítésbeli különbségek vannak. Az érdi kaparók esetében a két példány kanalának
formája is eltér. B. Bónis É. felveti, hogy a különböző kivitelű kaparók, talán a
tisztálkodás

különböző

fázisaiban

kaptak

szerepet.1025

Ugyanakkor

Pannonia

tartományban az L. Vagalinski által regisztrált jelenség, miszerint különböző alapanyagú
és típusú kaparók kerültek egy készletbe1026 eddig nem volt megfigyelhető. A fenti
különbségek ellenére a strigilisek típusa, alapanyaga és díszítésének milyensége mindig
megegyezik.
IV.5.3. A strigilisek szimbolikus és nemi identitásjelző szerepe
Ugyan

a

kocsisírokban

fellelt

strigilisek

tárgyaláskor

már

érintettük,

foglalkoznunk kell a strigilisek további lehetséges szimbolikus valamint nemi
identitásjelző szerepével.
A görög antikvitásban figurális és képi ábrázolásban megjelenő strigilis
egyértelműen, kevés kivétellel, kijelöli az ábrázolt tevékenység mibenlétét és helyszínét;
egy palaestrában zajló sporttevékenység, és mint ilyen résztvevői kizárólag férfiak. A
strigilis ezáltal önmagában a férfias sporttevékenység, a férfias virtus szimbolikus
tárgyaként értékelhető.1027 Ezzel összefüggésben kapta nemi identitásjelző szerepét,
amelyet a klasszikus és hellénisztikus kori sírleletek alá is támasztanak, t.i. strigilis csak
1023
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férfisírokban jelentkezik. Ez a marker szerep, már ebben a korszakban is bizonytalanná
válik, pl. azon képi ábrázolásoknak ismeretében, amelyek nőket jelenítenek meg
strigilishasználat közben.1028 A strigilisek nemi identitásjelző szerepét, leletkörülmények,
a tárgyi és képi emlékanyag, és a sokszor idézett Aristophanes szöveghelye egyaránt
cáfolja. Legkésőbb az i.e. 4-3. században a strigilis általános testápoló felszereléssé vált,
és, mint ilyen mind férfiak, mind nők hagyatékában felbukkanhatott. A kontextus
változásának legkorábbi példái E. Kotera-Feyer megfigyelései alapján az etruriai sírok,
amelyekben strigiliseket gazdag felszerelésű nősírokban kerül elő.1029 A tárgyi
emlékanyagban közvetlen példaként többek között az i. e. 280-270-re keltezett bolsenai
ezüst strigilisek hozhatók, amelyek a kísérőleletek és egy RA(mtha):MU(rinasa) feliratos
bélyegző alapján egyértelműen nő hagyatékához köthetők1030 vagy a három Londonban
őrzött Palestrinából származó példány, amelyek plasztikus fogója egy-egy nőalakot
(Aphrodité(?) jelenít meg, amint az a lábikráját tisztogatja a kaparóval. 1031 Ez utóbbi a
nők strigilishasználatát is bizonyítja. A római korban a strigilis képi megjelenítése gondolok itt azokra a kozmetikai eszközök sorát felvonultató, nők által vagy nőknek
állított sír- és áldozati reliefekre, amelyek repertoárjában a strigilis is megjelenik - és a
tárgyak leletkörülményei egyaránt kizárják a kaparók nemi identitásjelző funkcióját,
strigiliseket találunk nők sírjának mellékletei között is. A pannoniai anyagban, sajnálatos
módon, ilyen, antropológiai vizsgálattal alátámasztható - ez ugyanis a strigilises sírok
egyikén sem történt - esetről nem tudunk. A kísérőleltek a fent már tárgyalt három
kocsisír (Érd, Zsámbék, Káloz) esetében férfi elhunytra mutatnak, ugyanakkor ezek
esetében a sírba tett strigilis szimbolikája nem elsősorban a férfi identitásjelző szerep,
hanem a magas társadalmi státus illetve a „rómaiság” jelzésének igénye, ebből a
szempontból a strigilisnek nincs különösebb jelentősége a többi sírban elhelyezett
tárgyhoz képest illetve azokkal összefüggésben vizsgálható. Női elhunytra utalhat a
szombathelyi, Szabolcs Z. utcából származó melléklet együttes, amelyben a strigilis
mellett kanálszonda és sminkdoboz is volt (Kat. 616-617.) B. Bónis É. már többször
idézett interpretációját, miszerint a brigetioi emailos strigilispár (Kat. 602-603.) és,
ezáltal, az azt tartalmazó temetkezés egy tréner hagyatéka lenne, semmi sem támasztja
alá. A tárgyalt területen strigilisek egyetlen egy esetben jelentkeznek egyértelműen
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testgyakorlással összefüggésbe hozható környezetben, akkor is csak képi ábrázolás
szintjén, az aquincumi polgárváros mozaikján, ugyanakkor ez egy fürdőépületet díszített.
E. Kotera-Feyer elemzi a sírba helyezett strigilisek lehetséges „funkcióit”.
Eszerint a két nagy kategória a használati tárgy és a nem tényleges használati tárgy
funkció. Utóbbi kategórián belül elkülöníti az ajándék, hagyaték és presztízstárgy
szerepeket.1032 Véleményem szerint, minthogy nem tudunk a strigilisek speciális, csak
sírba tételre szánt változatáról - különösen nem a római korban - a használati tárgy/ nem
tényleges használati tárgy elkülönítés felesleges. Legyen a sírba helyezés szándéka
mögött bármilyen motiváció; ajándékozás, az ezzel tulajdonképpen ekvivalens hagyaték
szerep illetve a reprezentáció, a sírba helyezett tárgy minden további nélkül lehetett
használati tárgy, annál is inkább, mert a sírban talált kaparók semmiben sem különböznek
a nem sírban talált strigilisektől. Mindemellett a szerepek között átfedés van: egy életben
a tisztálkodás során használt tárgy bekerülhet a sírba presztízstárgyként is, amely egyben
a család hagyatéka. (Felmerül a kérdés, hogy amennyiben hagyaték, miért teszik a sírba,
miért nem hagyják örökül, ahogy az elhunyt elődei is tették, az életben maradottaknak?)
Ha mindenképpen meg kell találnunk a strigilis sírba helyezésének magyarázatát, akkor a
legkézenfekvőbb a túlvilágon hasznos tárgy illetve a Mráv Zs. által részletesen kibontott fentebb tárgyalt - presztízs-szerep. Ennél tovább megy A. Giovannini, aki érdekes
elméletet fogalmaz meg egy Cividaléban feltárt, striglispárt is tartalmazó, 1. század
elejére keltezett hamvasztásos sír melléklet együttesének értékelésekor. Eszerint a
strigilisek jelentősége - az északi-itáliai, erre az időszakra tehető - temetkezésekben több
lehet, mint egy a palaestrában testgyakorló férfi nemiségére való utalás, vagy mint a
fürdőlátogatáskor alkalmazott, és egyúttal a túlvilágon is hasznos, esetleg presztízstárgy,
hanem szimbolikusan kötődik egy adott korszakhoz és társadalmi csoportosuláshoz. Ez
esetben az Augustus által propagált „klasszikus atlétaideál” kultuszához és annak
„követőihez”.1033
Időben legkorábban, a klasszikus kori görögség körében dokumentált jelenség a
strigilis ex-votok elhelyezése.1034 Itáliában faliszk temetőkből ismerünk nagyobb
számban égetett agyagból készített strigiliseket, amelyek esetében a tényleges használat
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kizárható, vélhetően kifejezetten sírba tételre szánták ezeket. 1035 A Római Birodalomban
nem különösebben jellemző a - kicsinyített - másolatok készítése kifejezetten ezzel a
szándékkal,1036 de a strigilisnek, mint ex-votonak használata előfordul, a tevékenységre
írott forrással is rendelkezünk.1037 Az itt feldolgozott anyagban is dokumentált több eset,
amelyekben a strigiliseket szentélyek leletanyagában találták. A Kat. 619. vetus salinai
Iuppiter Dolichenus szentélyben vas kaparókanál került elő, a publikáló Bánki Zs. szerint,
mint ex-voto került a szentélybe.1038 Nem ilyen egyértelmű a helyzet a szombathelyi
Iseumban feltárt strigilisek esetében. A Kat. 594. viszonylagos épségben talált példányt
egyéb tárgyakkal együtt tudatosan deponálva találták meg. Az Iseum 1. sz.-i megépülése
előtt illetve annak első, Flavius-kori fázisával párhuzamosan, annak területén és
környezetében jelentékeny kézműves tevékenység; bronzöntés is folyt. A „depo” az
ásatók tájékoztatása szerint a geológiai altalajba volt beásva és csupán a legkorábbi római
réteget vágja, a strigilisen kívül, két jellegzetes alakú csont kanálkát és egy
vörösbevonatos, rovátkolással díszített korsót találtak benne. A stratigráfiai pozíció
alapján Falvius-korinak mondják, a kerámia viszont akár a 3. századig keltezhető.1039
Mindezek alapján nehezen eldönthető, hogy a depo és benne a strigilis a szentély
megépülte előtti „ipari” fázishoz tartozik-e, vagy már annak emlékanyagához köthető.
Minthogy a szentély stratigráfiai alapú keltezése egyelőre kezdetleges állapotban van,
hasonló problémával számolhatunk az Iseumban talált egyéb töredékekkel kapcsolatban
is.

IV.5.4. Strigilistartók (638-640.):
A strigiliskészletek darabjai általában speciálisan erre a célra képzett tartón
függenek. Ez jellemzően kör, ovális vagy fektetett D alakot formázó nyitható fémszalag,
amely általában a strigilisekkel egyező anyagból készül. Leggyakrabban egyszerű,
díszítetlen, de bekarcolt, vagy plasztikus, figurális díszítésűeket is ismerünk. Ez utóbbiak
a „zárszerkezetnél” összpontosulnak. L. F. Vagalinski a zárszerkezetek alapján két típust
különít el:
Az első csoportba a plasztikus díszítésű zárszerkezettel rendelkezőket sorolja,
ezek esetében a tartó két mozgó végén két egyező figurális elem találkozik és illeszkedik
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egymásba, amelyek közül az egyik zsanérokon elmozdítható. A díszítések között
leggyakrabban egymással szembe forduló stilizált állat (kutya-) fejet találunk, de
ismerünk zsákmányát marcangoló oroszlánt,1040 vadkanra támadó kutyákat,1041 vagy a
nemeai oroszlánnal küzdő Herculest megjelenítő ábrázolásokat is.1042 A sematikusabb
kutyafejek között gyakran egy kerek elemet látunk. Ez a díszítés már a pompeii-i
emlékanyagban jelentkezik,1043 a Vagalinski által közölt traciai darabok a 2. század
elejére, illetve a 2. század utolsó harmadára datálhatók.1044
A második csoport zármegoldása egyszerűbb és gyakoribb; a szalag találkozó
végei fedik egymást, azokat széthúzva lehet a strigiliseket ki és betenni. Az egyszerű
bekarcolt díszítőmotívumok; x-ek, függőlegesek a túllógó szalag külső oldalán
összpontosulnak.1045
A katalógusba vett pannoniai strigilistartók mindegyike a második csoportba
tartozik, fektetett D (Kat. 638.) vagy ovoid alakot formáz (Kat. 639-640.) A Kat. 638-as
bronztartó kivitele egy fokkal összetettebb, mint a másik két darabé; vízszintes pántján a
két strigilis stabil kitámasztására nyúlványokat képeztek ki. Ugyanez a megoldás látható
egy carnuntumi tartón is, amelyre a Kat. 638-as készletben levőkhöz hasonló típusú és
formájú strigiliseket akasztottak,1046 illetőleg egy herstali (Belgium) 2. század, második
felére datált temetkezésben található készletben.1047 A végek fedik egymást, a
hosszabbikat három függőleges bekarcolás díszíti.
A másik két strigilistartó vasból van és ebből kifolyólag meglehetősen töredékes,
de alapformájuk kikövetkeztethető. Az egyik (Kat. 639.) a szombathelyi Szabolcs Z. utcai
temetkezés készletéhez tartozott, a másik az inotai halomsír mellékletei között kerül elő
(Kat.640.).
A strigilistartók formája vagy zármegoldása nem kronológiai indikátor. D alakot
formázó tartók doboznyelű strigilisekkel társulnak, a kerek alakúakkal kapcsolatban a
kevés ép, illetve a nem önállóan publikált példány okán - mint például a magdalensbergi
strigiliskészlet, amelyben 2 darab tömör nyelű, keresztmetszetében átlyukasztott kaparó
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függ egy kerek tartón1048 - ilyen tendenciák nem megfigyelhetők, ugyanakkor a
magdalensbergivel egyező típusú, lapos nyelű strigilisek mozgatása egy kerek tartón
könnyebb lehetett, mint az éles szögben megtörő D alakú példányokon.
IV.6. KANALAK ÉS SPATULÁK
A kanálként és vagy spatulaként használható eszközöket a felhasználási módok
átfedése miatt együtt tárgyalom. Ezek között elkülönítünk karakterisztikus formájú, jól
definiálható tárgytípusokat; a kanál- és spatulaszondákat és a fülkanalakat, de ide
sorolhatunk mindenfajta vélhetően kozmetikai kanalat, applikátort, spatulát.
A kanál- és spatulaszondák kivitele egységes; hosszú, vékony nyelük olívamag
alakú megvastagodásban végződik, a fülkanalak karakterisztikus jegye a kis, megdöntött
lapátka. Ugyan megnevezésük így terjedt el a szakirodalomban, ezek azonosítása,
különösen az egykori görög és latin terminusokkal, és ezzel együtt a pontos funkciók
meghatározása korántsem egyértelmű.
Minthogy mindhárom tárgytípus állandó eleme a zárt orvosi eszközegyüttes
leleteknek, így egykori megnevezésük és, ezáltal, funkciójuk megállapítása az orvosi
szakírók szövegeiben felbukkanó terminusok számbavételével lehetséges. Ezt elsőként J.
S. Milne kísérelte meg. Az olvasottakat leegyszerűsítve a kanalaknak önkényesen a
cyathischomele, spatuláknak a spathomele, a kis kerek kanalú eszközöknek az
auriscalpium nevet adta.1049 Ezek a görög és latin terminusok és fordításaik kanálszonda, spatulaszonda és fülkanál - honosodtak meg aztán a szakirodalomban és az
anyagközlésekben. Mintegy 100 évvel később R. J. Bliquez próbálta meg megtalálni az
eszközök egykori lehetséges, tényleges elnevezését, ismerve J. S. Milne megnevezéseinek
bizonytalanságát. Megállapította, hogy a Milne által alkalmazott nevek tulajdonképpen
kitalációk,
használtak.

valójában
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megnevezésére

vélhetően

gyűjtőnevet

Ennek ellenére az orvosi eszközöket taglaló recens szakirodalmakban a

latin nevek megadásakor általában a fenti kifejezések szerepelnek.
A római kori görög nyelvű orvosi szakirodalomban leggyakrabban a μήλη szó
jelentkezik, a tárgytípusokra leginkább ráillő „szonda” általános jelentésben, de előfordul
a μηλωτις vagy a μηλωτρίς kifejezés is. A μήλη önmagában nem több, mint egy
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egyszerű bronzrúd, de gyakran kiegészül egyéb elemekkel; mint a τό πλατύ vagy τό
έλασμα - a „széles dolog”, a „lap”. Ezeken kívül olvashatunk olyan szondáról is, amelyet
egy kanálkával - κυαθίσκοςszal - láttak el. A „szonda-μήλη kanala-κυαθίσκος” kifejezés
számos orvosi tevékenység leírásában felbukkan; pl. használják a fertőzött nyelvcsapra
való orvosság felvitelére,1051 kötőhártya-gyulladás következtében a szemhéjon keletkezett
tályog kikaparásának taglalásakor,1052 - itt egyébként egy elkeskenyedő végű kanálkát
említ Galenus - alkalmas volt a szemhéj kifordítására szemműtéteknél,1053 a κυαθίσκος
hátán a nyaki ütőérből kifolyó vér sugarát megfelelő irányba terelhették,1054 vagy a
fogakat kaparták vele1055 stb. A μήλη kiegészülhet a πυρήν szócskával is.1056 Utóbbi
jelentése gyümölcs - különösen olívabogyó - magja. A szonda πυρήν-jának számos
felhasználási területe derül ki az írott forrásokból; ilyen a porítás, a keverés, az
orvosságok felvitele, használják, mint szondát,1057 és számos sebészeti beavatkozás során;
szemműtéteknél,1058 orvérzés előidézésére,1059 a vízsérv, a lágyéksérv kezelésekor,1060
koponyalékelésnél távolságmérésre,1061 az eltört orrcsontot helyretételénél1062 vagy
fogfájás enyhítésre szolgáló melegítő borogatás felvitelekor1063 stb. A μηλωτις és a
μηλωτρίς egymással felcserélhető terminusok által megnevezett eszközök a leírások
alapján szintén rendelkeztek κυαθίσκος-szal vagy πυρήν-nel. A κυαθίσκος-szal ellátott
μηλωτις vagy μηλωτρίς alkalmas volt idegen tárgyak eltávolítására sebekből vagy a
hallójáratból,1064 a hólyagkő kivezetésére a húgyvezetékből,1065 gyapjúba csavarva
orvosság felvitelére a szemre, a fülre, az orra és az ínyre1066 valamint szondaként és elzárt
járatok megnyitásához.1067 Sok esetben a μηλωτις és a μηλωτρίς felhasználási módja
egybeesik a μήλη-éval.
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A korabeli görög nyelvű írott forrásokból ismerünk tehát olyan eszközöket,
amelyeknek kanálka (κυαθίσκος) és egy mag (πυρήν) is része volt. Az eszköz három, úgy
tűnik egymással felcserélhető névvel azonosítható; μήλη, μηλωτις és μηλωτρίς. Ezek
mindegyikéhez tartozhatott kanálka vagy mag, de nem egyszerre. A megnevezések közös
jelentése rúd-szonda. Bár Bliquez szerint a három elnevezés ugyanazé az eszközé és a
felhasználási

területük

is

egybeesik,

nem

tartom

kizártnak,

hogy

adott

szövegkörnyezetben nem véletlenül használják az eszköz adott megnevezését.
Ugyanakkor végignézve az orvosi készletekben található kanalak és spatulák számos
variációját, még ha számba vesszük a jelzőkkel megkülönbözetett szondákat is, ez a
három terminus mindenképpen kevés. Sőt éppen ezek nem konzekvens használata
igazolja a μηλωτις/μηλωτρίς és a μήλη nevek felcserélhetőségét. Ugyanis pl. a speciális
feladatra rendelt τραυματική jelzőjű szonda - amelyet a lövedék eltávolítására használtak
a sebből1068 - mindhárom főnévvel előfordul. A kanál- és spatulaszonda római kori görög
elnevezését ezek között kell keresnünk. A spatulaszondák megkülönböztetésére
vonatkozóan egyetlen lehetséges utalásunk van; a μήλη terminus τό έλασμα-val való
kiegészítése.
A harmadik J. S. Milne által azonosított eszköz az ún. „fülkanál” nem a görög,
hanem a latin „nevén” honosodott meg. Ez nem véletlen, ugyanis a görög nyelvű források
nem tartalmaznak utalást ilyen speciális formájú és funkciójú eszközre, így vélhetően ezt
is a μηλωτις/μηλωτρίς és a μήλη gyűjtőnevek mögött kereshetjük. Celsus latin nyelvű
orvosi írásában megjelenik egy oricularium jelzővel kiegészített specillum. A specillum a
görög szonda latin megfelelője, számos olyan orvosi/sebészeti beavatkozás leírásában
szerepel, ahol a görög nyelven író orvosok a μηλωτις/μηλωτρίς vagy a μήλη kifejezéseket
használják. J. S. Milne a specillum oriculariumot Celsus kortársa Scribonius Largus által
használt,1069 túlnyomórészt orvosságok felvitelére alkalmazott auriscalpium kifejezéssel
azonosnak vélte.1070 Ezt R. J. Bliquez is meggyőzőnek tartja.1071 Az auris-scalpo szó
szerinti jelentése fülvájó kanálka, fülkaparó, ugyanebben a formában jelenik meg
Martialis epigrammájában, amelyben az eszközt a zsírtól viszkető fül kitisztítására
ajánlja.1072 A oricula, oricularius, auricularius jelző ugyan fül kezeléséhez való eszközt
sejtett, de nem speciálisan csak a fül vizsgálatára-gyógyítására alkalmazták, hanem
1068
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például vesekő eltávolításakor,1073 továbbá Scribonius Largus az aranyér kezelésében az
orvosság felvitelére auriscalpium adverso, quam partem κυαθίσκος Graeci vocant
ajánl.1074 Mindezekből nem derül ki, hogy a kis, kerek, megdöntött fejű kanálkák
lennének a szövegekben auriscalpiumnak vagy specillum oriculariumnak nevezett
eszközök, hiszen azok kiviteléről pontosabban nem esik szó, csupán annyi, hogy kanaluk
volt, ami pedig egyéb eszközökre is ráillik. Sőt Scribonius Largus idézett sorában
használt görög kifejezés ezeket is a fentebb tárgyalt görög elnevezések körébe vonja.
Ennek további bizonyítéka, hogy Celsus ugyanott használja a specillum oricularium
kifejezést, ahol a görög források a μηλωτις/μηλωτρίς és a μήλη elnevezéseket.1075
Mint fentebb említettük a specillum kifejezés felel meg a görög szonda jelentésű
szavaknak. A kanál- és spatulaszondák latin terminusát ezek között kereshetjük. A πυρήνról latin forrásokban egészen a 4. századig nem esik szó, amikor is Theodorus Priscianus
úgy írja le ezen alkotórészeket, mint baca vagy bacula (bogyó vagy bogyócska) esetleg
purena meles.1076
A fejezetben tárgyalandó kanál- és spatulaszondák valamint fülkanalak egykori
görög és latin elnevezését tehát a μηλωτις/μηλωτρίς és a μήλη és a specillum kifejezések
mögött találjuk. Sajnos, bár ezek sebészeti alkalmazásáról bőséges információt kapunk, a
tárgyak kiviteléről csak felületesen - kanala van, lapátja van, éles, hegyes stb. - esik szó.
Minthogy az elnevezések mögött rejlő tárgy mibenlétét csak sejtjük, azok funkciója is
bizonytalan. Különösen, hogy kizárólag az orvosi felhasználásra utalnak. Ez alól egyetlen
kivételünk van Martialis fentebb már idézett epigrammája, amelyben egy auriscalpiumról
ír, mint Saturnaliakor adható kis ajándékról, amelynek a fül kitisztítása volt a feladata. Ez
az információ tovább bonyolítja a helyzetet, mert ezek szerint egy sebészeti eszközt és
egy hétköznapi tisztálkodó eszközt ugyanúgy hívtak. Ez ugyanakkor alátámasztja
régészeti leletek azon bizonyosságát, amely szerint a kozmetikai zsebkészleteken lógó, az
orvosi készletekben találtakkal egyező kivitelű „fülkanalak” valamint a női sírokban
tükörrel és palettával fellelt kanálszondás kozmetikai együttesek eszközei ugyanazok,
mint azok, amelyeket a sebészeti, orvosi „szettekben” találunk.
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Az alábbiakban az orvosi és kozmetikai kanalak három speciális formáját az
egyértelműség kedvéért a hagyományos fülkanál, kanálszonda és spatulaszonda neveken
tárgyalom.
IV.6.1. Fülkanalak (Kat. 641-766)
A gyűjtött anyagban jelentékeny számban jelentkeznek vékony, kerek
keresztmetszetű, kihegyesedő nyelű, kis, kerek, esetleg legyezőszerű, vagy csepp alakú,
lapos fejű kanálkák. Ez utóbbi a nyéllel, minden esetben, kb. 10º-os szöget bezárva
megdől. Bronzból illetve csontból készültek, ritkább esetben üvegből, nyelük néhány
esetben gyűrűkkel tagolt, egy jellegzetes csoport esetében felső egyharmadukban
gyűrűkkel-gyűrűkötegekkel vagy bekarcolással díszített.
IV.6.1.1. Fülkanalak fémből (Kat. 641-731.):
Fülkanalak legnagyobb példányszámban bronzból ritkábban ezüstből készülnek.
Többségük díszítetlen, de egy nagyszámú csoportjuk díszített. Ez utóbbinak megléte
illetve mértéke a funkció meghatározásának kritériuma lehet.
Bevett elnevezésük a fülkanál, -kutasz, -kaparó (Ohrlöffel, Ohrlöffelchen,
Ohrsonden, ear spatula, cure-oreilles stb.), amelyek az antik orvosi szakszövegekben
felbukkanó auriscalpium vagy specillum oricularium terminusokkal való azonosításukból
erednek, azok fordításai. (Ezek bizonytalanságáról fentebb már részletesen szó volt.)
Minthogy, a jellegzetes kivitelű eszközöket ezekkel a felhasználási helyüket már a
nevükben is egyértelműsítő tárgyakkal azonosnak tartják, így azok funkciója - ti. a fül
tisztítására és gyógyítására, abból idegen tárgyak eltávolítására lennének alkalmasak ezen tárgyakra is áthagyományozódott, ami azonban korántsem bizonyított. A
fülkanálnak nevezett tárgyak előkerülési körülményeiből az mindenképpen kiderül, hogy
mind orvosi eszközként, mind pedig kozmetikában, testápolásban hasznos tárgyként,
illetőleg hajtűként használták a nemegyszer ugyanolyan kivitelű példányokat. Gyakran de nem kötelezően és nem olyan nagy arányban, mint ahogy azt a római orvoslással
foglalkozó régészeti szakirodalom sugallja - részei az orvosi készleteknek és minthogy
ezekben egyéb biztosan sebészeti/orvosi felhasználási körű, specifikus eszközök
találhatók, ezáltal, a fülkanalak odatartozását is egyértelműsítik. Ezzel szemben minden
kisméretű, karikára vagy tartóra felfűzött testápolási, tisztálkodási zsebkészletben
megtalálhatók, hajtűként való használatukra pedig sírleletek és képi ábrázolások utalnak.
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A kozmetikai zsebkészletekben a fülkanál mellett jellemzően csipesz, körömreszelő (?),
körömtisztító, fogpiszkáló van, vagy fogpiszkáló és szűrőkanál illetőleg fogpiszkáló, villa
és kanál. Ez alapján a körömápolás illetve általános tisztálkodás, valamint a szájhigiénia,
mint lehetséges alkalmazási terület merül fel. Előbbivel kapcsolatosan vetődött fel a
körömágybőr visszatolására alkalmas eszköz elképzelés,1077 és a fültisztítás sem kizárt.
Hasonlóan a szépség és testápolás körébe utalják azok a ritka zárt leletegyüttesek,
amelyekben egyéb szépségápolás során alkalmazható eszköz van és nincs köztük, olyan,
ami biztosan orvosi vagy sebészeti eszközként lenne definiálható.1078 Viszont a
kifejezetten evésre és fogtisztításra alkalmas összecsukható készletekben - mint, amilyen
a ventimigliai ezüst étkészlet1079 - található fülkanalakat nem gondolom, hogy
fültisztításra vagy körömágybőr visszatolásra használták volna, amelyet a kettős végű
fogpiszkáló-fülkanál eszközök is megerősítenek. (pl. Kat. 587.) Fülkanalakhoz hasonló
elemek egészen a 19. századig megjelennek a toalettkészletekben.1080 Pannoniában a késő
római korban sírleletek tanúsága szerint díszítetlen fülkanalakat használtak hajtűként1081
vagy Barkóczi L. szerint fejfedő díszítő tűként,1082 ugyanis jellemzően a koponya
közelében kerülnek elő. Képi ábrázolásokon a tárgyi emlékanyagban felbukkanó formák
analógiái bukkannak fel egyértelműen hajtű funkcióban.
Mindezek alapján a tárgyak funkcióját a szépség- és testápolás körében csak
találgatjuk; szerepet játszhattak az általános tisztálkodásban, a körömápolásban, formájuk
szerint alkalmasak lehettek továbbá kozmetikumok felvitelére, kiemelésére vagy
keverésére, egy későbbi fázisban - nem gondolom, hogy ezekkel párhuzamosan hajtűként kezdték használni ezeket.
Az egyes felhasználási köröket elválasztani a tárgyak bizonyos külső jegyei
alapján is lehetséges, ám fontos tudni, hogy az alább felsoroltak közül az első
jellegzetességet leszámítva ezek nem kizárólagosak. A rövid nyelű, kis hurokban végződő
„fülkanalak” zsebkészletekhez tartoztak ebből kifolyólag nem lehettek orvosi eszközök,
se hajtűk. A publikált orvosi készletek tárgyait áttekintve, azokban igen hosszú szárú,
vékony, gyakran tagolt nyelű példányokat találunk, a hajtűként használt típusok pedig
rövidek, gyakran vastagabbak és díszítettek.
1077
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Legnagyobb példányszámban egyszerű, díszítetlen példányok kerülnek elő. Ezek
mind orvosi eszközként, mind a testápolásban, mind - amennyiben nem rendelkeznek
túlságosan hosszú szárral - hajtűként funkcionálhattak. Minthogy az orvoslás nem témája
jelen dolgozatnak, nem kívánom a fentieken túl tovább vizsgálni a fülkanalak lehetséges
orvosi felhasználását.
A pannoniai bronz fülkanalaknak több jellegzetes megjelenési formája van.
Fülkanalakon részletes tipológiát E. Riha alkotott az augsti anyagot feldolgozó
munkájában,1083 Ahol létezik megfelelője az általam képzett csoportoknak, azt mindenhol
feltűntetem.

I. csoport:
Legnagyobb

példányszámban

egyszerű,

kerek

keresztmetszetű,

változó

hosszúságú, (nagyjából három kategória különíthető el: rövid kb. 5-8 cm-es, közepesen
hosszú: 9-9,5 cm-es és hosszú: 12-16,5 szárral rendelkezők), kihegyesedő végű nyelű
darabok találhatók (I. csoport=Riha Varente E: Kat. 641-685.). A szár középtájon kissé
megvastagszik, néhány esetben markánsabban (Kat. 662.). A kanál, szinte minden
darabon lapos, kerek vagy ovális esetleg kissé legyezőszerű és kis szögben megdől.
Sajnálatos módon nagyon kevés adattal rendelkezünk a fülkanalak előkerülési
körülményeiről.

Többségük

településekről

előkerült

szórvány,

de

jelentkeznek

sírleletként, amely esetben a temetkezésben rögzített előkerülési helyük nem olyan
specifikus, mint az alább tárgyalandó díszített kanalak esetében, de mint fentebb
említettem, jelentkeznek a koponya környékén, a lábak között és a sír végében is. A
koponya környéke a biztosan késő római temetkezések esetében jellemző (Kat. 670.,
678.).
A pannoniai sírleletek vagy leletegyüttesek nem nyújtanak segítséget a
fülkanalak pontos funkciójának meghatározásához, mert kizárólag önmagukban,
testápolás vagy orvoslás körébe tartozó tárgyak kísérete nélkül kerülnek elő. A
megállapítás alól kivételt képeznek a koponya környékén előkerülő példányok, amelyek a
hajtűként való használatra utalnak.
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II. csoport:
A kanalak másik nagy csoportja díszített (II. csoport: Kat. 686-731.). A díszített
fülkanalak csoportjában stilisztikai és, mint látni fogjuk funkcionális alapon is, több
alcsoportot különíthetünk el.
Az 1. alcsoportba azokat a fülkanalakat soroltam, amelyeken ugyan díszítés
található, ám jellegükben igen különbözőek a csoport többségét jelentő, alább tárgyalandó
kanalaktól (II.1 csoport: Kat. 686-688.). Ezek, a díszítetlen példányok némelyikéhez
hasonlóan, hosszú és vékony nyelűek, amely utóbbi az orvosi eszközökön és a
kanálszondákon is megfigyelt, jellegzetes plasztikus gyűrűkötegekkel tagolt, leginkább
annak felső egyharmadánál vagy egyharmadában. A Kat. 686-os, ismeretlen lelőhelyű
fülkanál nyele meglehetősen hosszú és igen vékony, és a tárgytípusra nem jellemző
módon négyszögletes keresztmetszetű. A Kat. 787-688. darabok nyele szintén vékony,
díszítésük hasonló szerkezetű, a Kat. 687-es kanálé ugyanakkor gazdagabb és a kanál
hátoldalára is kiterjed sugárirányú bekarcolások formájában. Mindkettőnek szokatlanul
öblös, kerek kanala van, a Kat. 688-as példányé a szártól vélhetően külön készült. A
csoport E. Riha D variánsávnak feleltethető meg.1084 Ezeket a példányokat orvosi
eszköznek tartja, amelyre a hosszú nyelük és az öblös kanaluk is utal. Orvosi
készletekben, amennyiben van, jellemzően ez a típus jelentkezik. E. Künzl megfigyelése
szerint a profilált nyelű fülkanalak igen korán megjelentek a római orvosi
eszközkészletek repertoárjában, ennek egyik bizonyítéka a Dangstetten am Oberheinben,
i. e. 9-ben létesített katonai állomáshelyen talált példány, amelynek kivitele közel áll a
Kat. 686-os darabunkhoz.1085
A díszített fülkanalak egy részén bekarcolt díszítést találunk jellemzően
közvetlenül a kanál alatti szárrészen illetőleg a kanál hátoldalán (II.2 csoport: Kat. 689693.). A Kat. 689-es aquincumi deformált fülkanálon 2-2 ad hoc-nak tűnő vízszintes
bekarcolás van, a Kat. 690-es darab díszítőmotívuma a kanál hátoldalán, a csoportban
jellegzetes sugár irányú rovátkolásokkal is kiegészül.1086 A Kat. 691-es intercisai példány
kanalának hátoldalát borító sugárirányú vonalas díszítés mellett, a száron fenyőágminta
húzódik végig. Ugyanez jelentkezik egy carnuntumi darabon is.1087 A Kat. 692. sz. és a
Kat. 693-as fülkanalak nyakán spirális bekarcolás van.
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A díszített fülkanalak harmadik csoportjában a szár díszítése plasztikus (II.3
csoport: Kat. 694-731.). A jellegzetes elemekből építkező díszítés közvetlenül a kanál
alatt indul és előfordul, hogy akár a nyél felét beborítja. Ide soroljuk, bár a csoportban
többségben jelentkező egységes elemekből építkező ornamentikától eltérő, a Kat. 694695-ös fülkanalak egyszerű spirális megcsavarását,1088 vagy a Kat. 697-es aquincumi
töredék nyakát borító gyöngysor-profilálást, amelynek analógiáját Wormsban találjuk.1089
Ugyan a Kat. 694. és 695. fülkanalak díszítése ugyanaz a motívum, a két tárgy merőben
eltérő leletkörnyezetből, és vélhetően eltérő felhasználási körben került elő; előbbi a
savariai Iseum kora császárkorra keltezett tárgyai között,1090 utóbbi a solvai castellum 4.
század végi temetőjében hajtű funkcióra utaló helyzetben.1091 A funkcióbeli különbséget
erősíti a Kat. 694. sz. fülkanál öblös kanala. Más jellegű, de szintén csavart díszítés van a
Kat. 696. ismeretlen lelőhelyű, a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében őrzött
töredékes ezüst kanálon. Ez a csavart minta közelebb áll az alább tárgyalandó Solvából
ismert tűkön (Kat. 727-728.) látottakhoz, ám azoknál plasztikusabb.
A díszített fülkanalak 3. csoportjába sorolt eszközök többségén gyűrűkből,
gyűrűkötegekből, sokoldalú mértani testekből összeálló, változatos díszítmény van, amely
bekarcolással is kiegészülhet. Különleges a Kat. 698-as ezüst kanálka, amelynek szárát,
annak felső egyharmadában plasztikus elemek tagolják, feje és a díszítmények között ék
alakú bevágások sorával díszített, kanalának hátoldalán az előző csoportban is megfigyelt
sugár irányú bekarcolások láthatók. Díszítésének kivitele eltér az alább tárgyalandó
gyűrűköteges díszítésű tűkétől, azoknál szögletesebb formákat használ. Mint látni fogjuk
ezek a „fülkanalak” egységes csoportot alkotnak, előkerülési körülményeik késő római
leletkörnyezetre utalnak. Ez a kanál viszont a vasasi kőbányában feldúlt, kora császárkori
temetőből, a Janus Pannonius Múzeumnak beszolgáltatott tárgyak közül származik. A
bánya területén 3 darab hamvasztásos sírt sikerült a múzeum munkatársainak
megmenteni, Fülep F. megállapítása szerint az ezekből előkerült illetve a területről
szórványként megszerzett tárgyak egyike sem mutat a 2. századnál későbbi időre.1092
A II.3. csoport fülkanalainak többsége a hasonló alapformákból építkező
díszítmények okán jellegében igen egységes, annak ellenére, hogy a gyűrűk,
gyűrűkötegek, baluszterek változatos kiosztásával számos díszítővariáció érhető el (Kat.
1088
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699-730.).1093 A Kat. 701-702., 711. sz. fülkanalaink kanalának formája a szokástól
eltérő; hosszúkás, csepp alakú. A tárgyak egy másik csoportján a gyűrűköteges díszítés
poliéder alakú elemmel is kiegészül: Kat. 713-717., 721.) A Kat. 717-es DunaújvárosÖreghegy nevű késő római temetőjében előkerült fülkanál levágott sarkú, hasáb alakú
tagján szabálytalan kereszt alakban pontszerű bevésések vannak. Ennek analógiája egy
bad deutsch-altenburgi darabon jelentkezik.1094 Több fülkanálon visszatérő motívum a
nyak alatt közvetlenül bekarcolt halszálka vagy fenyőágminta, amely „hegyével” felfelé,
vagyis a kanál felé, kevésbé gyakran lefelé is állhat, és amely megelőzi a plasztikus
gyűrűs-gyűrűköteges, poliéderes díszítést (Kat. 718-723., 729-730.). Legnagyobb
példányszámban Brigetioból, de Csákvárról és Carnuntumból1095 is ismerünk tűket ezzel
a díszítéssel. A díszítésnek analógiáját találjuk a H. Deringer által Lauriácumból közölt
darabok1096 és a Zágrábi Régészeti Múzeum gyűjteményéből publikált, vélhetően
Sisciából származó darabok között is.1097 Sajátos díszítőelem a hálószerűen bekarcolt
hengeres tag (Kat. 725-726.), amely a brigetioi csoport egyik gazdag díszítésű példányán
is jelentkezik (Kat. 722.). Ugyanez az elem spirális bekarcolással is felbukkan Solva
illetve Solva környéki lelőhelyeken (Kat. 727-728.) és egy a Zágrábi Régészeti Múzeum
gyűjteményében

levő,

talán

Sisciából

származó

példányon

is. 1098

Esztergom

castellumának késő római temetőjében egy különleges darabbal találkozunk (Kat. 731.).
A kerek, szokatlanul öblös, hiányos kanálka nyele nélkülözi a temető - és a korszak egyéb tűinek astragalos díszítését, csupán egy henger alakú megvastagodó elem tagolja a
szár alsó egyharmadánál. A nyél hegyes és kissé ellaposodó végét visszahajtották, ezáltal
kis hurkot képezve. H. Kelemen Márta piperekanálnak nevezi és 5. század elejei barbár
temetők anyagában talált kozmetikai készletek kanalaival rokonítja a szóban forgó
eszközt.1099 A kanál öblös feje az orvosi eszközként interpretált eszközökére emlékeztet,
de kivitelének, tagolásának nincs analógiája a vonatkozó tárgyi emlékanyagban. Hurkos
vége okán hajtűként nem használhatták, vélhetően inkább felfűzve, eredeti kanál
funkcióban, mint ahogy arra a késő római korból publikált evőkészletek utalnak. Max
Martin által közölt késő római, kora népvándorláskori (5-6. sz.) nősírokban talált
1093

További díszítővariációk carnuntumi darabokon: Hauff 180, 182, 184, 186, Nr. 186-187, 189-190, 192193, 195, 198-199, 200-202, 204, 206, 208. Taf. 35, 186-187, 189-190. Taf. 36, 192-193, 195. Taf. 37, 198200, 202. Taf. 38, 204, 206, 208.
1094
Hauff 1993/1994, 178, Nr. 183, Taf. 34, 183.
1095
Hauff 1993/1994, 178, Nr. 185, Taf. 34, 185.
1096
Deringer 1954, 145, Abb. 79, 3.
1097
Gregl 1982, 184, Kat. 1. T. 1, 1.
1098
Gregl 1982, 184, Kat. 8. T. 1, 8.
1099
H. Kelemen 2008, 116.
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fogtisztító készletek jellegzetes díszítőeleme a nyél közepén vagy annál kissé feljebb
elhelyezett négyszögletes vagy poliéder alakú megvastagodás. 1100 Hasonló időszakot
reprezentál a szekszárd-palánki 5. század második felében temető 215. sírjában talált
kozmetikai készlet analóg felépítésű darabja.1101
A díszített „fülkanalak” előkerülési körülményeiről valamivel többet tudunk, mint
a díszítetlen kivitelűekéiről, ennek az az oka, hogy az ismert leletkörülmények közül
valók nagyobbrészt sírleletként kerülnek elő. Amennyiben rendelkezünk információval a
tárgyak síron belüli helyéről, az az esetek túlnyomó többségében a fej környéke, igen
ritkán más hely, amely leginkább bolygatás következménye. Az egyetlen kivételt a Kat.
699. darab leletkörülményei jelentik, ugyanis ez esetben a tű, in situ, az eltemetett csípőre
hajtott bal keze táján került elő. A temetők jellegzetesen késeiek, a 4. században vagy a
század végén és az 5. század első felében használtak; Bogád, Esztergom-Solva, Bánomidűlő; Intercisa-Dunaújváros, Öreghegy; Tokod-Erzsébetakna, Csákvár. Sajnálatos módon
ugyanakkor a katalógusba bekerült tárgyak többségének esetében az előkerülési
körülmények ismeretlenek, de minthogy a tárgytípus annyira jellegzetes, az ismeretlen
lelőhelyű vagy leletkörülmények közül való tárgyak földbe kerülésének idejét általában
szintén erre az időszakra tehetjük.
Pannoniában Barkóczi L. figyelt fel arra a jelenségre, hogy a késő római kortól
kezdve a sírokban általa ún. astragalos motívumos tűknek nevezett tárgyak tűnnek fel,
amelyek nyomon követhetők egészen a 6-7. századig. Az általa közzétett publikált
darabok között stilisztikai alapon elkülöníthető egy tárgycsoport; ezeknek elnyújtott
lapátkájuk van a jellegzetes kerek fülkanálforma helyett, a száron az anyagon
megfigyelhető szokásos formarepertoárjánál gazdagabb díszítés. A feldolgozott
anyagban, mint fent említettük, a Kat. 701-702-es és a Kat. 711-es darabok rendelkeznek
hasonló kanálformával, díszítésük egyszerű gyűrűköteges díszítés. Előbbi két fülkanál
esetében csak a származási helyet ismerjük; Brigetio illetve Szárazd (Tolna megye),
utóbbi az 1972-es gorsiumi feltárások során került elő, az összes többi csepp alakú kanál
a Lipp V. által a 19. század végén feltárt keszthely-fenékpusztai erődített teleptől délre
feltárt sírokban talált darabokon jelentkezik. A kevés részletesen bemutatott temetkezés
1100

Martin 1984, 129, Abb. 73, 1, 2, 3, 5. 105, Abb. 58, 1.
Kiss A., Die Gräberfeld von Szekszárd-Palánk aus der zweiten Halfte des 5. Jahrhundert und der
ostogotische Fundstoff in Pannonien. Zalai Múzeum 6 (1996) 78, Abb. 8, 1c.
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egyikében éppen egy ilyen tű került elő az eltemetett nő koponyája alatt; astragalos
mintája mellett egy négyszögletes, áttört mintájú tag is díszíti, kanala hosszúkás, csepp
alakú. A temetkezésben jellegzetes késő római leletanyagot találtak.1102 A sírt Müller R.
újraközli a 2010-es, Keszthely-Fenékpuszta erődjének déli fala előtt létesített temetőben
végzett feltárások eddigi eredményeit összefoglaló nagyvolumenű munkájában; 1885/IV
sír. Müller a sírban talált anyagot jellegzetes késő római anyagnak tartja a sírt pedig késő
római téglasírnak, ugyanakkor a benne talált tűt felsorolja a temetőből előkerült korai
Keszthely-kultúrás és kora avar kori anyag között is.1103 Lipp V. további 5 tűnek a rajzát
is közzéteszi, azonban ezek előkerülési körülményeiről nem szolgál semmilyen
információval. Müllernél ezek többsége szintén a korai Keszthely-kultúra és a kora avar
korból származó tárgyak listájában szerepel.1104 Mindegyik tűn, beleértve a késő római
téglasírnak meghatározott temetkezésből előkerültet is, gazdag és változatos, a késő római
leletanyagban máshonnan nem ismert motívumkinccsel rendelkező díszítés van. Ilyen
unikális elemek a már említett áttört doboz alakú tag vagy a gömb. KeszthelyFenékpuszta területén zajló ásatások során eddig további egy tucat kanalas tűt találtak,
egy bizonytalan kivételtől eltekintve mind a korai Keszthely-kultúra időszakára keltezett
sírokból.1105 Ezeknek, amennyire a rajzokon megállapítható inkább hosszúkás, mintsem
kerek alakú kanala van, díszítésük többnyire egyszerű asztragalos, de a fent említett
doboz alakú tag is felbukkan.1106 A Lipp V. és Müller Róbert által is közölt késő római
sírból előkerült tű stilisztikailag tehát közelebb áll a Keszthely-kultúra és az avarkor
emlékanyagában jelentkező,1107 a kutatásban stilusnadel-nek nevezett tárgyakhoz.
Lehetséges, hogy a késő római temetőkben felbukkanó kerek alakú kanalú tűktől
különböző fejű, 3 darab fülkanalas tűnk (Kat.701-702. 711.) nem római kori, hanem a
kora avar kor emlékanyagához sorolható.1108

1102

Lipp 1886, 147, IV. t. 7a. Müller 2010, 15, Taf. 2.
Müller 2010, 16, 19.
1104
Müller 2010, 19, MNM 52.69.6 31.1885.25-26.
1105
Barkóczi L. A 6th cemetery from Keszthely-Fenékpuszta. ActaArchHung XX (1968) 275-311, 281, T.
LIX 15. Müller R. Sági Károly temetőfeltárása a Keszthely-fenékpusztai erőd déli fala előtt (1963-1967)
Zalai Múzeum 9 (1999) 154-179.=Müller 2010, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 73. Taf. 36.1, 2, 21. Taf. 37, 13,
34. Taf. 38, 4. Taf. 40, 31, 28. Taf. 41, 93, 13. Taf. 49, 9.
1106
Müller R., Megjegyzések Fenékpuszta történetéhez. Zalai Múzeum 1 (1987) 106-122, 4. kép,
61.=Müller 2010, Taf. 49, 61. Ez a motívum a czikói avar példányokon is megvan. Barkóczi 1993, 10. kép,
3-4. Kiss G. a Keszthely-környéki temetők fülkanalas tűinek formaváltozásiról írt tanulmányában a
négyszögletes keresztmetszetű tagot egy jellegzetes avar kori fejlődési iránynak tartja. Kiss 2012, 186.
1107
Lásd: 42. lábjegyzet.
1108
Ez erősítik a Zamárdi-Rétiföldek lelőhelyen feltárt avar kori temető tűinek hosszúkás formái. Garam É.Bárdos, e., Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek. Monumenta Avarorum Archaeologica 9,
2009, Budapest, Taf. 174.
1103

224

A Keszthely-kultúra és az avar kor stílustűinek előképei a rómaiak fülkanalas tűi
lehettek, amelyek a késő római temetőkben, így Keszthely-Fenékpusztán is jelentkeznek
(Kat. 685.) Az avar kori kanalas dísztűk formavilága és díszítésük motívumkincse a késő
római fülkanalas tűkre megy vissza, de jellegzetes különbségekkel, ez a Keszthely-kultúra
vonatkozó emlékanyagán, mint láttuk, jól nyomon követhető.1109 Ezen problematikának
kibontása azonban kívül esik a dolgozat címében meghatározott időkereten s nem is célja
annak.
A (fül)kanalas végű tű forma többé-kevésbe változatlan formában élt tovább a
korai császárkortól, egészen a 4. század végéig-5. század elejéig, majd az újra
felbukkant/öröklődött az avarkori népek anyagában. Salamon Á. és Barkóczi L. a
csákvári temető anyagának feldolgozásakor azt írják: „Nem számít pannoniai árunak a 6.
sír ezüst tűje.”1110 (=Kat. 730. Mint fent szó volt róla, több mint fél tucat analógiáját
ismerjük pannoniai lelőhelyekről.) Barkóczi L. későbbi specifikus tanulmányában a 4-6.
századi fülkanalas tűkkel kapcsolatban már arra a megállapításra jut, hogy azok
használata Délnyugat-Pannoniában, Itáliában alakult ki, római előzmények után.1111 Majd
azt írja: „A Valeria tartomány északi részén megjelenő asztragalosz mintázatú tűk DélNyugat Pannoniával, Itáliával állnak kapcsolatban, tehát olyan személyekről lehet szó,
akik onnan kerültek Tokod, Intercisa, Gorsium vidékére.”1112 Nem gondolom, hogy ez a
folyamat feltétlenül migrációhoz kell, hogy köthető legyen. Ugyan Z. Gregl horvátországi
anyagközlése alapján - amelyben azok nagyfokú ismeretlensége okán nem tűnteti fel a
tárgyak lelőhelyét és nem részletezi leletkörülményeiket - sejthető, hogy a tárgytípus
elterjedt volt Pannonia déli részén is,1113 de a késő római lelőhelyeken, Valeria tartomány
északi részén sűrűsödő és meglehetősen azonos formai repertoárú díszítéssel rendelkező
tárgyak egységes csoportot képeznek.1114 Minthogy a fülkanál, mint forma a
provinciákban akkor már évszázadok óta ismert volt, talán egy újfajta divat hatására
került a hajtűk (a tűk funkciójáról alább még lesz szó) díszítőelemei közé az asztragalos
minta, valamint, az azóta már funkcióját veszett, fülkanál. Bóna I. máshová teszi a 4.
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A keszthely-fenékpusztai és a kora avar kori stílustűk tipokronológiájának felállításával Kiss G.
kísérletezik már említett tanulmányában. Az általa felvázolt folyamat első „állomása” az astragalos mintájú
tűké, amelyekhez hasonló díszítményeket látunk a késő római fülkanalas végű tűkön is. Kiss 2012, 186.
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Salamon-Barkóczi 1971, 78.
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Barkóczi 1993, 331.
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Barkóczi 1993, 331.
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Gregl 1982, T. 1-3.
1114
Több, mint egy tucatot közöl E. Hauff Carnuntumból, azonban ezek esetében a pontos
leletkörülményeket egy esetben sem tudjuk. Publikációjában ezeket a tárgyakat nem különbözteti meg
funkcionálisan a fülkanalaktól (oricularium specillum). Hauff 1993/1994, 178-183.Taf. 34-36.
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század végi - 5. század elejei temetőkben felbukkanó dísztűk sírba helyezése szokásának
origóját. Szerinte az az Alpok késő római lakosságának köréből terjedt el.1115
A provinciákban előkerült, nagyobb mennyiségű orvosi vagy kozmetikai eszközt
feldolgozó publikációkban a fülkanalak díszített változatai között általában jelentkezik ez
a jellegzetes kivitelű tárgytípus is, ugyanakkor jellemzően funkcionálisan nem
elkülönítve,1116 ezért a leletkörülményeikről és kronológiai helyzetükről információt
általában nem kapunk. Ezek alapján a fülkanalas (haj)tű forma jelentkezik Raetiában,1117
Noricumban,1118 Moesiában,1119 egy múmiaportré alapján sejthetően Aegyptusban is.1120
Arányuk ugyanakkor elenyészőn a Valeria tartományban előkerültekéhez képest,
legalábbis a közölt anyag alapján.
A tűk sírban talált helyzetének vizsgálatával azok funkcióváltozása is nyomon
követhető. A pannonai késő római temetőkben a fülkanállal kiegészített tűk, mint fent
említettük, néhány kivétellel, a koponya mellett kerülnek elő, függőlegesen vagy kissé
ferdén megdöntve. Ritka kivétel a Kat. 670. sz. fülkanalas tűé, amelyet a Pátyi késő római
temető egyik sírjában, a láb végénél egy tálban találtak,1121 vagy a már említett bogádi
temetkezésé. A tűk többségét ezek alapján hajtűként használták, vagy Barkóczi L.
megállapítása szerint kalapokat és fejfedőket díszítettek.1122 Egy Kairóban őrzött
múmiaportén egyértelműen kivehető egy hasonló díszítésű tű az ábrázolt hölgy
kontyában.1123 A kora avar kori tűk kevés kivétellel a kulcscsonton, azzal egyvonalban
vagy vízszintesen esetleg a mellkason, heggyel befele kerülnek elő. A „fülkanalas” tű
tehát 6. századi újramegjelenésére funkcióváltáson ment keresztül; immár ruhakapcsoló
vagy dísztűként alkalmazták. Mindezek ismeretében nem helytálló Kiss A. Alföldi
1115

B. Vágó-Bóna1976, 202.
E. Riha számos gyűrűs díszítésű fülkanalat közzé tesz (Variente A), de ezek nem sorolhatóak egy körbe
az itt hajtűként szereplő anyaggal, mert arra sem a kivitelük, sem a leletkörülményeik, sem pedig a keltező
értékű kísérőleletek nem utalnak. A B csoportba sorolt a többi darabtól igen eltérő díszítésű példányokat
jellegzetes késő rómainak tartja, de nem különíti el azok funkcióját. (Riha 1986, 58-59.) E. Künzl trieri
anyagközlésében a fotók tanúsága szerint jelentkezik ez a tárgytípus. (Künzl 1984a, 178-179. Taf. 25. L26,
L28-29). Itt sem elkülönítve. Ebben minden bizonnyal a leletkörülmények ismeretének hiánya is
közrejátszik. Carnuntumban szintén a fülkanalakkal együtt tárgyalt tárgycsoportban jelentkező analógiákat
a megfelelő helyeken felsoroltuk. A publikáló itt sem tárgyalja a díszített tűk - eltérő - funkcióját.
Hasonlóan jár el S. Krunić (Krunić 2000, T. 88, 581, 586. T. 89, 591. T. 90, 5949 E. Deringer (Deringer
1954, 145, Abb. 79, 1-3.) és Gregl (Gregl 1982, 195-196, T. 1-3) a moesiai, lauriacumi vagy a
horvátországi orvosi eszközök közlésekor.
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Kaiseraugst: Martin 1976, 73, Taff. 11/A,2 Taf. 12/A,1, Taf. 47/747, B,1, Taf. 50, 772/B,1.
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Lauriacum: Deringer 1954, 145, Abb. 79. 1-4. FiL 1954
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pl. Callatis: Preda, C., Necropola romano-bizantină. Bibliotheca de archeologia XXVIII. Bucureşti
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Andrásra hivatkozó megállapítása, mely szerint „a stílustűk hajtű formában való
használata a meroving kori germánoknál honosodott meg”,1124 továbbá, hogy a római
kontinuitás egyik jelét éppen a tűk viselésének helyében látja. Az augsti a pannoniai
temetőkhöz hasonló időszakot reprezentáló, több fülkanalas tűt produkáló temetőben
vizsgálható az előkerült tűk síron belüli helyzete is. Ennek alapján hasonló
megfigyeléseket tehetünk; a tűket tartalmazó sírok már a római kort követő időszakhoz
tartoznak és általában a mellkason, a vállon vagy a medence közelében kerülnek elő,
csupán egyetlen egy esetben a fej mellett.1125
A késő római és „Keszthely-kultúrás” fülkanállal ellátott tűk megnevezésében a
kutatásban nincs konszenzus. Véleményem szerint talán a „fülkanalas” vagy kanalas hajtű
kifejezés a legalkalmasabb, a tárgycsoport világos megkülönböztethetősége végett. Nem
tartom szerencsésnek a H. Kelemen M. vagy B. Vágó és Bóna I. által használt (valamint
az avarkori anyagközlésekben alkalmazott) stílustű kifejezést,1126 mivel ezek a tárgyak - a
kerek lapátkájuk révén - sokkal inkább hasonlítanak a fülkanalakra, mint a jellegzetes
felépítésű stylusokra.
A leírtakat ismerve kiviláglik, hogy a fülkanál-forma a római császárkortól kezdve
meglehetősen hosszú életű volt, öröklődött a népvándorlás kori népek anyagába, és nem
csak, mint dekoratív eszköz, hanem eredeti funkciójában is. Sok kérdés vetődik fel arra
vonatkozóan, vajon volt-e kapcsolat a fülkanalak egyes funkcionális fázisai között. A
késő római korban hajtűként alkalmazott egyszerű, díszítetlen fülkanalaknak van-e köze a
kozmetikai, orvosi célú kanalakhoz? Feltételezhetünk-e egy lineáris fejlődési folyamatot,
amelynek kiindulópontja az egyszerű, díszítetlen fülkanál, amely egy későbbi fázisban
eredeti funkcióját elvesztve díszítő jellegű eszközzé vált? (A párhuzamos használat
véleményem szerint kizárt.) Vagy ettől teljesen független a díszített fülkanalas tűk
kialakulása, és csupán a lapos kanál, mint forma dekoratív célú kiemeléséről van szó?
Mindenesetre a díszítetlen fülkanalak alkalmankénti hajtűként való alkalmazása
felveti annak lehetőségét, hogy a települések anyagában talált vagy ismeretlen
leletkörülményű darabok, nem a szépségápolás-orvoslás körébe sorolandók, hanem egy
részük egyszerű hajtű volt.
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Kiss A., A Keszthely-kultúra helye a pannóniai római kontinuitás kérdésében. ArchÉrt 95 (1968) 93.
Augst 56, 74, 165, 174, 186, 420, 461, 747, 772, 941. sírok. Martin 1976, Taf. 106.
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36. kép: Fülkanalak díszítésváltozatai (a szerző rajzai)

IV.6.1.2. Fülkanalak, spatulák egyéb nyersanyagokból
Fülkanalak csontból (Kat. 732-762.):
A fülkanálként, spatulaként interpretált eszközök másik nagy csoportja csontból
készül. Kétféle változatban fordul elő a pannoniai leletanyagban; az egyik a fémből
készült darabok csont utánzata (I. típus), a másik egy önálló, csak csontból ismert formát
képvisel (II. típus).
Pannoniában előbbi meglehetősen ritka, utóbbiakat nagyobb számban találjuk. A
fülkanalak általános formáját követi a Kat. 732-es példány külalakja, ugyanakkor egy
olyan típust képvisel, amely a bronzból készült példányok között is ritka. Lapátkája kerek
és öblös. Szintén fülkanál formák a Kat. 733-738. darabok, de azoknál némiképp
robosztusabbak, vastagabbak, „nyakuk” jellegzetes módon, erőteljesen elvékonyodik,
kanaluk inkább legyező alakú. Szerencsésebb spatulaként definiálni ezeket. A Kat. 735736-os spatulák feje nem dől meg. Utóbbi a Győr Rákóczi út 36. sz. alatt feltárt római
kori temetőrészlet 17. sz. koporsós sírjában került elő, amelyben egy 2,5-3 éves kislány
vázát tárták fel. A kanál a koporsón kívül a koponya mellett/mögött helyezkedett el. A sírt
a 2. századra keltezik.1127 A leletkörülmények felvetik a lehetőségét annak, hogy a
spatulát hajtűként használták. Hasonlóan hajtűként interpretálja S. Petru a az emonai
temető 1. sz. sírjából származó két darabot.1128

1127
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Bíró Sz. szíves szóbeli közlése.
Tito utca-Graiser hotel lelőhely 11. sír: Petru 1972, 165.
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37. kép: Csont fülkanalak két típusa (a szerző rajzai)

A Kat. 739. savariai darab szára a nyakrész előtt erőteljesen kivállasodik, a nyak
elvékonyodik, a csepp alakú lapát elnyújtott. Ehhez hasonló kanalakat A. St. Clair
publikált a Palatinus-dombról 1-2. századi leletkörnyezetből.1129
A tárgyak J. C. Béal XXIII.1-2-es csoportjaival rokoníthatók, amelyeket a
spatulák közé sorol. A tárgyak funkciójának leírásakor J-C. Béal sorra veszi az angol és
német

szakirodalomban

előforduló

elnevezéseket,

ő

úgy

találja,

hogy

ezek

kozmetikumok, illatszerek, festékek kihelyezésére és keverésére szolgáltak egy arra
alkalmas lap felületén, de a kisebbek fültisztításra is használhatóak lehettek.1130 A
csontkanalak funkciójának leírásakor az anyagközlésekben ugyanazok a területek
jelentkeznek, amelyek a fémből készült fülkanalak esetében; keverés, kiemelés, adagolás,
fültisztítás stb. E. Riha ezt a típust sem funkcionálisan sem elnevezésében nem különíti el
a fülkanalaktól.1131 St. Claire a Palatinuson talált csontanyagban az „utensils with
spatulae and bowl-shaped terminals” csoportban a ligulák között tárgyalja a kis kerek
vagy a csepp alakú fejű, csontból faragott kanalakat (I.a).1132
Ugyanő a Palatinuson gyűjtött anyagban 1. százai kontextusban előkerült
darabokat is talált,1133 J. C. Béal megállapítása szerint az 1. századnál korábbi időszakra
keltezhető példányról nincs tudomásunk,1134 ugyanakkor A. Schenk Heuneburg és

1129

St. Clair 2003, 102.
Béal 1983, 241.
1131
Riha 1986, 63.
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St. Clair 2003, 102.
1133
St. Clair 2003, 102.
1134
Béal 1983, 242.
1130
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Manching oppidumának vaskori anyagából hivatkozik a típus legkorábbi példányaira.1135
Az augsti stratigráfiai alapon keltezett példányok kísérőleletek alapján az 1-től a 3. század
utolsó harmada közötti időszakban kerültek földbe.1136 A két pannoniai keltezhető
példány a már fent említett 2. században földe került darab, illetve a szombathelyi Iseum
emlékanyagában talált spatula (Kat. 734.) amelynek stratiráfiai pozíciója korai keltezést
sejtet; a spatulákat tartalmazó gödör csak az Iseum legkorábbi - Falvius-kori - rétegét
vágja, ugyanakkor a benne talált leletanyag nem korjelző.
A csont „fülkanalak” másik csoportjába (II. típus), amely megfelel J-C. Béal
XXIV.2a típusának,1137 uniformizált, karakterisztikus kivitelű eszközök tartoznak (Kat.
740-762.). Kerek keresztmetszetű, elvékonyodó, kihegyesedő végű rudak, amelyek
átellenes végükön kiszélesednek és félkörívben záródva ellaposodnak, ez utóbbi rész
öblét egy csepp alakú bevágással, bemélyítéssel alakítják ki. Itt általában a „kanál” V
keresztmetszetű. Többnyire simára csiszoltak, díszítetlenek, de a publikált provinciális
emlékanyagban festett díszítésű változatokat is ismerünk. Az itt feldolgozott anyagban
egyetlen példány esetében figyeltünk meg a nyélen spirális mintát. (Kat 754.) A kanálka
élénk rozsdaszínű felületében annál világosabb árnyalatú, vékony spirális vonalból álló
díszítés húzódik. A díszítés analógiáját Magdalensberg emlékanyagában, valamint K.
Gostenčnik által megemlített, a Salzburg Múzeum gyűjteményében őrzött, publikálatlan
fülkanálon találjuk.1138 Gostenčnik a magdalensgergi faragott csonteszköz-anyagban
valamit J.-C. Béal publikációi alapján elkülönít egy festett díszítésű csoportot. Ezeken hajtűk, tűk, guzsalyok, tükörnyél - jellegzetes, színezett, halványrózsaszíntől a
vörösesbarnáig megfigyelt árnyalatokban játszó háttérben, világosabb, zömmel spirális
vonaldíszítések futnak. K. Gostenčnik rekonstruálja a kivitelezés lehetséges folyamatát;
eszerint a kívánt mintát, valamilyen nem áteresztő anyaggal, például viasszal rajzolják
meg, majd ezután festik meg a tárgyak felületét.1139 A spirális díszítésű darabok
Magdalensbergben az Augustus-kortól a Claudius-korig datált rétegekből származnak,
egyéb analógiák leletkörülményei nem ismertek.1140

1135

Schenk 2009, 41.
Riha 1986, 63.
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Béal 1983, 246.
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Gostenčnik 2014, 625, Abb. 7, 3.
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Gostenčnik 2014, 626.
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Gostenčnik 2014, 628.
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E. Riha,1141 J. Obmann1142 és S. Deschler-Erb Ohrsonden-nek,1143 K. Gostenčnik
Ohrlöffelchen-nek,1144 J-C. Béal cullières à parfume-nek,1145 A. St.Claire spoons for
unguent-nek,1146A. Dular Kosmetikspatelnek,1147 A. Schenk sonde cullière-nek,1148 T.
Bíró Mária unguentum spatula-nak1149 nevezi ezt a tárgytípust. Sokféle elnevezés mögött
a funkció leírásakor többnyire ugyanaz áll; kozmetikumok, orvosságok kiemelése,
adagolása,

keverése.

Kiegészül

ez

a

körömágybőr

visszatolására

vonatkozó

elképzelésekkel, amelyre formája szerint még alkalmasabb is, mint fém változatai, K.
Gostenčnik véleménye szerint a kanalak hegyes vége acus discriminalisként is
funkcionálhatott.1150 Hasonlóan vélekedik Dular; ezeket kettős funkciójú tárgyaknak
tartja, amelyek egyszerre töltik be egy spatula és egy acus discriminalis szerepét.1151
Véleményem szerint

„fülkanál” kifejezés használata ezen tárgyakra még kevésbé

megalapozott, mint a fém „fülkanalak” esetében, bár alkalmasak lehettek a fül tisztítására
is, habár az átlagos méretek kissé nagyobbak, mint az elvárható. Mint említettük A.
Schenk az avenchesi csontanyagot feldolgozó munkájában kanálszondának (sonde
cuillère) nevezi ezt az eszközt,1152 ami az így nevezett tárgytípus - kanálszonda - speciális
külalakjának ismeretében, és a tárgyalt kanálformával való hasonlóság teljes hiányában
erősen indokolatlan. H. Mikler megfigyelése szerint ez a kanáltípus nagyarányban,
különösen Emona temetőjében üvegfiolák társaságában kerül elő.1153 Ettől függetlenül
képi források bizonyítják, hogy ezt a tűformát hajtűként is használták: egy a sírfeliratában
ornatrixnak nevezett Cyparenis rabszolganő sírkövét egy kétsoros fésű társaságában ilyen
formájú tárgy reliefes ábrázolása díszíti.1154 Néhány császárkori nőket ábrázoló
portrészobor hajviseletének ábrázolásában világosan kivehető egy hajtűtípus, amelynek a
formája egyezik a tárgyalt tárgytípuséval. A tűt hátul a tarkó felett körben összecsavart
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kontyba keresztben beszúrva látjuk.1155 Ezek alapján, minthogy régészeti leletegyüttes az
ellenkezőjére nem utal és hacsak nem multifunkcionális eszközökről van szó, ezen
tárgyaknak is az egyetlen biztos funkciója a hajtűként való használat.
A jellegzetes formájú kanalak nagyobb számban kerülnek elő települések
anyagában, mint temetkezésekben, de ezen tárgyak esetében sem rendelkezünk a
leletkörülményekről bőséges információval. Kiemelendő, hogy a szombathelyi Iseum
körzetében különösen nagy mennyiségben jelentkeznek.
J.-C. Béal megállapítása szerint ez a kanálforma ugyan galliai lelőhelyeken az 1.
században gyakori, a típus hosszú életűnek tűnik,1156 K. Gostenčnik elterjedésük fő
időszakának a 2. századot tartja, a Magdalensbergben feldolgozott, jó keltezhető
leletkörnyezetből előkerült 29 darab a kora császárkorból származik.1157 Augstban 1-3.
századi datáló értékű leletek alapján a stratigráfiai alapon keltezhetőek erre az időszakra a
kanalak.1158 A. St. Claire megfigyelése szerint a forma az i.e. 1. századtól az 5. századig
előfordul, de legnagyobb arányban az 1-2. században jelentkezik.1159 A. Dular
megállapítása szerint a spatulák földbekerülésének legjellegzetesebb időszaka az 1-2.
század fordulója.1160 A leletkörülmények ismeretének hiányában a Pannoniából
feldolgozott anyag kis százaléka keltezhető, ezek a kora császárkorban kerültek földbe.
Fülkanalak borostyánból (Kat. 765-766.):
Ugyanez a forma köszön vissza a soproni Csengery utcai szarkofág mellékletei
között talált két borostyán kanálkán. Kerek keresztmetszetű nyelük kiszélesedik,
ellaposodik és csepp alakban bemélyített. Szélességük és méretük alapján alkalmasak
mind hajtűnek, mind pedig kanálkának. Azzal kapcsolatban, hogy a kőládasírban hol
helyezkedtek el nem rendelkezünk információval.
Fülkanalak üvegből (Kat.763-764.):
Mindössze két darab nagyméretű, csavart nyelű, kerek kanálkájú színes üvegrudat
találtam a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. Az, hogy a „fülkanalakkal” egy
helyütt tárgyalom, azt a jellegzetes kanálka indokolja. Nyelük igen hosszú, töredékesen
1155

pl. Obmann 1997, 65, Abb.11 vagy K. Parlasca: Ritratti di mummie. Repertorio d’arte dell’Egitto
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17,5 és 13 cm. Hasonló lapos, kerek kanálkában végződő, csavart, de visszahajlított végű
üvegrudat publikáltak Aquileiából. M. C. Calvi az 1. század második felére keltezi a
darabot és „specilla”-ként definiálja.1161
IV.6.2. Kanálszondák (Kat. 767-841.)
Az általánosan kanálszondának nevezett eszközök kivitele igen jellegzetes és
könnyen felismerhető; vékony nyelük hosszúkás, ovális megvastagodásban végződik,
kanaluk nem túl nagy, hosszúkás és keskeny. Száruk legtöbbször gyűrűkkel,
gyűrűkötegekkel, baluszter alakú elemekkel tagolt, ritkábban kannelúrázott, fémberakásos
vagy niello díszítésű. Kerek, néhány esetben négyszögletes keresztmetszetű. Amennyiben
tagolt egy gyűrű alakú elem mindig jellegzetes arányban osztja fel két részre. Kanala
lehet propeller-, lapát-, levél- vagy virágszirom alakú, kerek vagy hegyes véggel.
Általában V vagy U keresztmetszetűek, általában az első a virágszirom formával párosul.
Elnevezésük J. S. Milne cyathischomelejenek fordítása. Ez a kifejezés nem egy
eredeti terminus technicus, (különösen, hogy a régészeti szakirodalomban általában latin
betűkkel idézik ezt a görög szóösszetételt) az antik orvosi írásokban jelentkező κυαθίσκος
és a μήλη szavak kombinációja. Előbbi a kanál kicsinyítőképzős alakja, utóbbi a szonda
általános megnevezése. Mint fentebb részletesen szó volt róla, utóbbi megnevezést a
különféle kanalak jelölésére használták, latin megfelelője a specillum kifejezés. A Milne
által kreált szóösszetétel, annak ellenére, hogy nem valós, igen találó. A kanalak szárának
uniformizáltsága, tagolásuk egyező aránya tudatosságot sejtet, vagyis, hogy a nyél
önmagában is speciális funkciót tölthetett be, amelyet azonban - minthogy annak
mibenlétével nem vagyunk tisztában - legegyszerűbb szondának hívni.
Kanálszondák az orvosi készletek gyakori, de nem elmaradhatatlan részei, igen
gyakran kerülnek elő viszont egy darab paletta, vagy esetleg sminkkészlet társaságában.
Az eszköz orvosi felhasználása sokrétű lehetett, ezekkel a fentiekben felsoroltakon kívül
nem kívánok foglalkozni. Kozmetikai eszközként való alkalmazásukat a régészeti
emlékanyag bizonyítja, képi forrásokon, mint például a sok tolaletteszközt felvonultató
reliefes sírköveken, nem fordulnak elő. A kanalak közül biztosan kozmetikai eszköznek
az tartható, amely nem specifikus - vagyis speciális orvosi tárgyakat nélkülöző leletkörnyezetből került elő, nő elhunyt mellől és egyértelműen kozmetikai eszközök
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társaságában. Formai kritériumok alapján a két - orvosi és testápolási - funkció nem
különíthető el.
Ezek tudatában természetesen a leletkörülményekről informáló adatok hiányában
vagy szórványként felvett példányok akár orvosi eszközök is lehettek csakúgy, mint a
paletta-kanálszonda együttesek, de ismerve a Római birodalomban feltárt orvossírok
eszközgazdagságát, ezt kevéssé tartom valószínűnek.
A szépség- és testápolás során alkalmazott kanálka adagolásra vagy keverésre
szolgálhatott, a szár végén található megvastagodás zúzásra, törésre, porításra volt
alkalmas. A száron levő olívamag alakú megvastagodás, bizonyos elképzelések szerint,
esetlegesen a smink felvitelében és eltávolításában is szerepet játszhatott.1162 Érdekes
megfigyelés, hogy nem a formájuk alapján a palettán való keverésre, törésre sokkal
alkalmasabb spatulaszondák kerülnek elő általában a paletta-szonda együttesekben,
hanem a kanalak. Pannoniában például ilyen együttest csupán egyet ismerünk, az is
bizonytalan,1163 annál inkább paletta-kanálszonda kombinációt. Két darab savariai
kanálszonda (Kat. 774., és Kat. 816.) sminkdobozzal (Kat. 1028-1029) együtt került
felszínre. Mindkét együttesben hengertokok töredékét találták, nem eldönthető, hogy a
tok a sminkdoboz része vagy különálló darab volt-e. Megfelelő méretű hengertokokban
tároltak kanalakat, ennek példája többek között egy aquincumi in situ együttes. A
szombathelyi tokok közül az egyik (Kat. 1032.) többé-kevésbé teljes hosszában
megmaradt, 10 cm hosszú. A sírban előkerült kanál ennél töredékes állapotában is jóval
hosszabb. Tehát a tok a kanál tárolására nem szolgálhatott. A másik hengertok létezésére
egy (Kat. 1041.) kis töredék utal csupán, bárminemű következtetés levonására
alkalmatlan.
Bár a kanálszonda-paletta kombináció sírban való előfordulása - egyéb, jellegzetes
leletek hiányában is - nő elhunytat sejtet, ugyanakkor ismerünk több példát is arra, amikor
ugyanez férfiak sírjában jelentkezik.1164 Bár a római kori írott források világossá teszik a
férfiak arcfestésének szokását is, nem jellemző, hogy férfilét attribútumai közül épp ezt
emelnék ki.
A kanálszondák harmadik, elkülöníthető felhasználási területe a festészet lehet.
Ez azonban a régészeti tárgyi emlékanyaggal nehezen bizonyítható. 1845-ben Saint
1162
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Medard-des-Prés-ben tártak fel egy Festőlánysírként definiált temetkezést, amelyben
nagy, négyfülű alabástrom mozsarat, behajlított hüvelykujjhoz hasonló alabástromtörőt,
négyszögletes, négy rekeszre osztott dobozt ezüst fedelekkel, egy kanál- és egy
spatulaszondát, két csont ecsetnyelet(?),1165 téglalap alakú bazalt palettát, több kicsi,
hosszúnyakú, lapos fenekű üvegpalackot különböző színű zsíros anyaggal megtöltve,
valamint egy nagyobb üvegpalackot viasszal találtak. A sírlelet együttes az id. Plinius
által ismertetett enkausztikus festés eszközkészleteként való azonosítását1166 újabban a
kutatás nem tartja érvényesnek, azokat inkább a kozmetika és arcfestés során használt
eszközökhöz sorolja.1167 Egy másik festősírt is ismerünk a Római Birodalom területén;
egy nida-heddernheimi sírban nagyszámú agyag keverőtégelyt, belőlük származó
festékdarabkákat és nyers pigmenteket tártak fel, de semmiféle a fentiekhez hasonló
felszerelést nem.1168 A férfiak mellékleteként adott kanálszonda-paletta együttesek pontos
funkcióját tehát biztosan nem tudjuk; utalhatnak arra, hogy az elhunyt gyógyítással,
gyógyszerkészítéssel foglakozott - talán valami helyi „füvesemberként” - vagy esetleg
festéssel, hogy nőként magával vitte a szépítkezés során alkalmazott személyes tárgyait és
lehetett a palettáknak és a kanalaknak egy hétköznapibb felhasználási területe is, amelyet
azonban egyelőre megfogni nem tudunk.
A pannoniai kanálszondák kivitelében találkozunk olyan visszatérő, sajátos
stilisztika elemekkel, amelyek alapján a következő csoportok állíthatók fel. A kategóriák
mellett zárójelben E. Riha augsti tipológiájának azon csoportjait tűntettem fel,
amelyekben az adott típusnak analógiái találhatók. Jelenleg ez az egyetlen specifikus
kanálszonda-tipológia.1169
I: díszítetlen kanálszondák
II. kanálszondák bekarcolt díszítéssel
III: tagolatlan nyelű kanálszondák, egy vastag gyűrűvel a szár és a kanál
találkozásánál (Riha Variente G)
IV: tagolatlan nyelű, a szár és a kanál találkozásánál baluszter alakú elemmel és
egyszeres körgyűrűvel díszített kanálszondák (Riha Variente H)
1165

Gasparetz 1912, 223.
pl. Billon, B., Description de la villa et du tombeau d’une femme artiste gallo-romaine découverts à
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Sobel 1991, 135.
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V: tagolatlan nyelű, a nyél és a kanál találkozásánál baluszter alakú elemmel és
kétszeres körgyűrűvel díszített kanálszondák (Riha Variente H)
VI: kanálszondák, tagolatlan nyéllel, a „nyakon” (a kanál és a nyél találkozásánál)
összetett, profilált mintával (Riha Variente E)
VII. spirálisan csavart nyelű kanálszondák (Riha Variente B)
VIII: tagolt nyelű kanálszondák
VIII.1. díszítetlen nyéllel
VIII.2. kannelúrázott nyéllel (Riha Variente D)
VIII.3. spirálisan bekarcolt nyéllel (Riha Variente A)
IX: egyéb, nem besorolható
X. nyéltöredékek
Az I. csoport (Kat. 767-771.) kanalainak kivitele egységesen egyszerű; kerek
keresztmetszetű nyelük kissé megvastagodva folytatódik az általában kissé v
keresztmetszetű kanálkában.
A II. csoport kanalán látható díszítés ennél az eszközfajtánál unikális; a
négyszögletes keresztmetszetű nyél már önmagában is ritka, különösen a két oldalán
látható bekarcolt vízszintes és rézsútos vonalak sora és az ék alakú bevágások. (Kat. 772.)
A harmadik csoport kanálszondáinak kivitele igen különböző, nyelükön látható
igen egyszerű díszítés vonja a tárgyakat egy csoportba (Kat. 773-775.). A kanalak nyelét
csupán egyetlen gyűrű/gyöngy tagolja a kanál felett. A három katalógusba vett példány
közül kettőnek hiányos és deformált, (Kat. 774-775.) egy ép darabnak félkör
keresztmetszetű, propeller alakú kanala van (Kat. 773.). A Kat. 774-775-ös példányhoz
hasonló jellegű és felépítésű darabokat E. Riha publikál Augstból tipológiája G
csoportjában.1170 A kanalak a keltező értékű kísérőleletek alapján az Augustus-Claudius
kortól a 3. század végéig keltezett rétegekből származnak.1171 Kat. 774. sz. kanálszonda a
Kat. 1029. sminkesdobozzal egy csoportban került elő Savariában. A síregyüttest a
publikáló az 1. század vége 2. század eleje közötti időszakra datálja.1172 Ide sorolhatjuk
még a carnuntumban feltárt, E. Hauff által közölt Nr. 64-es, Nr. 72-es és Nr. 76-os
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Riha 1986, Taf. 47.
Riha 1986, 71.
1172
Tóth 2006, 71. Medgyes 1977-1978, 206.
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236

kanálszondákat is.1173 A Nr. 72-es kanálszonda kivitele a kanál tövénél jelentkező
gyűrűvel és tompa v alakú kanalával a következő csoport példányaihoz közelít.
A IV-es és az V-ös altípusok egységes csoportot alkotnak, díszítésük alapeleme az
orvosi és kozmetikai eszközök díszítésében gyakran jelentkező baluszter, amely a IV.
csoport esetében (Kat. 776-782.) egy gyűrűvel, az V. csoport esetében (Kat. 783-798.)
gyűrűvel társul. A plasztikus díszítőelemek a kanál és a nyél találkozásánál helyezkednek
el. A IV. csoport kanálszondáinak kanala, amennyiben ép, vagy legalább akkora része
megvan, amely alapján megállapítható, v-hez közelítő keresztmetszetű és virágszirom
alakú. Az V. csoport példányainak többsége szintén ezzel a kanálformával társul, kivételt
ez alól néhány darab képez (Kat. 787., 792.). A Kat. 778-as, 780-as, 781-es, 785-ös, 788as és 798-as kanálszondák pontos leletkörülményei ismertek; mind a 6 földsírból
származik és a Kat. 781. kivételével kőpaletta társaságában kerültek felszínre. Sírban
elfoglalt pozíciójuk változó; az elhunyt jobb bokája közelében (Kat. 788.) vagy
medencéjén (Kat. 780, 785.) vagy a válla felett kerültek elő (Kat. 798.). Topál J. a sírt,
amelyben a Kat. 780. kanálszondát találták, a 3-4. századra keltezi a benne talált
agyagmécses és pénz alapján1174 Keszthely-Dobogó 130. sírját (Kat. 798.) Sági K. az I.
Constantinus uralkodása alatt keletkezettek közé sorolta.1175 Hasonlóan 4. századi a Kat.
778-as majsi kanálszonda sírja.1176 A késő római provinciális temetkezésekben megjelenő
kanálszondák jelzik a kanálformák hosszú életét és a stilisztikai alapú tipokronológia
felállításának lehetetlenségét, ugyanis ezek az egyszerű formák már Pompeiiben és a
Vezúv által elpusztított városokban is előfordulnak.1177
Az VI. csoportba (Kat. 799-802.) azokat a kanalakat soroltam, amelyeken az előző
két típus esetében is jellemző helyen jelentkező plasztikus minta gazdagabb. Ez adódhat
egyszerűen a gyűrűk számának megsokszorozásából, (Kat. 799-800.)1178 de olyan
összetettebb díszítményekkel is találkozunk, mint amilyen a Magyar Nemzeti Múzeum
ismeretlen lelőhelyű darabja, (Kat. 801.) amelyet ezüstszálberakásos balusztere és a
pontszerű bevágásokkal díszített nyele igazán kvalitásos darabbá tesz. Ez a díszítés már
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Ide sorolhatjuk az E. Hauff által közölt Nr. 70-es darabot, ahol a balusztertagot 3 gyűrű követi (Hauff
1993/1994, 142, Taf. 14, 70.) vagy a Nr. 74-es kanálszondát, ahol a balusztertag és a kanál közé még egy
gyűrű ékelődik. (Hauff 1993/1994, 142, Taf.15, 74. továbbá a Nr. 58-as kanalat. (Hauff 1993/1994, 136,
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kora császárkori, itáliai példányon jelentkezik,1179 valamin augsti keltezetlen és 275-276ban vert érmekkel együtt előkerült darabokon is felbukkan.1180 A Kat. 802-es példány
kivitele merőben eltér a kanálszondák letisztult, repetitív formavilágától, nyakán a késő
római korban jellemző, fülkanalas hajtűkön jelentkező elemekből álló karakterisztikus
felépítésű díszítmény látható, olívamag alakú vége pedig formáját tekintve kevéssé
emlékeztet névadójára, annál sokkal tömzsibb. A csoportban a v keresztmetszetű kanál,
utóbbi darabot (Kat. 802.) leszámítva, nem jellemző.1181
A VII. csoport (Kat. 803-804.) spirálisan megcsavart nyele nem gyakori elem
kanálszondákon. E. Riha a B variáns alá sorolta az Augstban sem túl nagy számban
jelentkező spirálisan csavart nyelű kanálszondákat.1182 Egy syriai (Euphrattal) kozmetikai
vagy gyógyszerkészítéshez használt, császárkori sírmelléklet együttesben is találkozunk
hasonlóval.1183 A carnuntumból közölt anyagban Nr. 66-os jelzésű töredékes szonda
tovább gazdagítja a pannoniai csavart nyelű kanálszondák formavilágát; a kanál és a nyél
találkozásánál egy volutás, kiszélesedő lap található.1184 Ugyanezt látjuk a Zágrábi
Régészeti Múzeumban őrzött, talán Sisciából származó Kat. 28 és Kat. 38-as kanalak
spirálisan csavart nyelén is.1185
A VIII. csoportot a jellegzetes arányban tagolódó nyél különíti el a többitől. Vagy
egy újabb plasztikus díszítőelem - jellemzően gyűrű - osztja jellegzetes arányban ketté,
vagy ez utóbbi elmarad, de a nyél díszítése ugyanazon helyen, a megvastagodás alatt
megszakad. Ez utóbbi lehet kannelúra (VIII.2) vagy spirális bekarcolás (VIII.3),
amennyiben a kanálszonda nyelét plasztikus elem tagolja, a nyél díszítetlen is maradhat
(VIII.1).
A díszítetlen, tagolt nyelű kanálszondák (VIII.1) bár jellegükben hasonlóak, az
alapvetően

ugyanazokat

az

elemeket

kombináló

díszítések

változatosságának

eredményeképpen, nem találunk köztük két egyformát. Az egyszerűbb díszítésű
példányokon a baluszter kombinálódik alul-felül gyűrűkötegekkel (Kat. 806-812.).1186
Finomságában és díszítményének változatosságában kiemelkedik a Kat. 805-ös szonda,
amely a Kat. 801-es darabon is látott harang alakú díszítőelemet használja, és a Kat. 8131179

pl. Pompeii: Bliquez Nr. 178, Luzzi: Künzl 1982, 107, Abb. 85, 5.
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as darab, amely azok közé a szondák közé tartozik, amelyeken a plasztikus díszítés nem
közvetlenül követi a kanalat, hanem hosszú nyakat hagy annak. Ezen a kanálszondán a
szokásos arány megbomlik; a díszítések és a következő tagoló elem szokatlanul kis
távolságban követik egymást és utóbbi után egy hosszú, díszítetlen szárrész következik. A
szonda töredékes, az olívamag hiányzik.
A kannelúrázott nyelű példányok felépítése azonos (VIII.2 csoport: Kat. 814827.). Legnagyobb példányszámban a baluszterrel és két-két gyűrűvel díszített, majd a
kannelúrázott szárrészt lezáró újabb két gyűrűvel tagolt nyelű példányokat ismerünk
Pannoniából. (Kat. 817-823.) Arányaik és méretük különböző, két teljesen egyező
kivitelű szondát Intercisában gyűjtöttünk, (Kat. 817-818.), azonban hosszúságuk nem
tökéletesen egyforma. Sajnos a tárgyak leletkörülményeiről szerzett ismereteink
hiányosak, de valószínűleg nem egy helyen kerültek elő, ezért azonos készlethez
tartozónak nem tekinthetjük őket. A két kanálszonda kanala propeller alakú és öblös.
Egyedibb díszítés van a csoport további tagjainak szárán; gyűrűköteg (Kat. 814.), a
baluszter-két-két

gyűrű

elem

tulajdonképpeni

megkétszerezése

(Kat.

825.),

ezüstszálberakás (Kat. 815.) illetőleg az asztragalosz díszítés sokszög elemmel (Kat. 824.)
Utóbbi kivitelében közel áll a Kat. 802-es kanálszondáéhoz, nem csak a díszítés eltérő
jellege, hanem a szárvégi megvastagodás tömzsi formája és a csoportjukban szokatlan v
keresztmetszetű kanálforma okán is. E. Riha megfigyelése szerint a kannelurázott díszítés
meglehetősen általános kanálszondákon, ugyanakkor megjelenése a korai - 1. sz. példányokon korlátozott.1187 Pannoniában a keltezhető leletkörülmények a szondák
zömmel 1. század végi - legkésőbb 3. századi földbe kerülésére utalnak (Kat. 816., 821822.,1188 826.). A Kat. 819. kanalat a budapesti Búvár utcai 3-4.század fordulóján állított
szarkofágban találták.1189
A tagolt nyelű kanálszondák harmadik csoportjának szárát spirális bekarcolás
díszíti (VIII.3) A négy példány (Kat. 828-831.) közül három kivitele igen hasonló (Kat.
828-830.) a negyediken nem a laza spirális bekarcolás jelentkezik, hanem szárat
vízszintesen sűrűn rovátkolták (Kat. 831.). A bekarcolt spirál a fémberakás utánzata lehet.
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Riha 1986, 69.
A sírban talált négyszögletes, Juppiter Ammon büsztökkel díszített ólomkeret analógiája egy savariai
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Egy a Z. Gregl által közöl, a Zágrábi Régészeti Múzeumban őrzött,
legnagyobbrészt vélhetően Sisciából származó darabok között látható szonda alapján a
típus egy újabb változatát különíthetjük el.1190 A kanál tagolt nyele spirálisan megcsavart.
A IX. csoportba soroltam minden olyan kanálszondát, amelyek nem sorolhatók be
a fenti tipológiába illetőleg hiányosságuk okán nem dönthető el azok „hovatartozása”
(Kat. 832-841.).
A Kat. 833. kanálszonda kanala virágszirom alakú, a nyelet egyharmadánál
baluszteres, gyűrűköteges plasztikus elemek díszítik, ezek és a kanál közötti nyélszakasz
négyszögletes, ezek és a megvastagodás közötti szakasz kerek keresztmetszetű. Még
kevésbé megszokott forma, inkább a kanálszondák imitációjának tekinthető a Kat. 832-es
nagyméretű, vastag „bumfordi” kanál, amelyet szárának középpontjában két vaskos gyűrű
tagol, vége pedig megvastagszik. Hasonlóan nem közvetlenül a kanál és a nyél
találkozásánál, hanem attól kb. két centiméterre tagolja a Kat. 834-es aquincumi kanalat
egy nagyobb és egy kisebb gyűrű. Kanalának formája szokatlan. E. Riha a kanálszondák e
és f csoportjában publikál hasonló kiosztású darabokat, egyező kanálformával,
ugyanakkor mivel darabunk töredékes, nem lehetünk biztosak benne, hogy valóban
hasonló volt-e szondanyél tagolása. A Carnuntumból közölt kanálszondák között is
találunk szokatlan díszítésű darabokat, megemlítendők a Nr. 59-es, kanálnak hosszú
nyakat hagyó, a nyél egyharmadánál két csomó között baluszeterrel díszített, valamint a
Nr. 61-es, négyszögletes elemet tartalmazó szondák.1191
A kanálszondához tartozó nyéltöredékek (X. csoport) elkülönítése a jellegzetes
olívamag alakú megvastagodásból, vagy a nyél tagolásának módja és a díszítmények
elhelyezkedése alapján történik.

Vannak köztük spirálisan csavart, (Kat. 859-860.

kannelúrázott, (Kat. 858.) gyűrűkötegekkel tagolt (Kat. 861-862, 864.) és díszítetlen
darabok (Kat. 865-871.) - legalábbis töredékesen. Utóbbiakat nem itt tárgyalom. A Kat.
858-as kannelúrázott, baluszterrel, gyűrűköteggel díszített nyéltöredék biztosan
kanálszondához tartozott, az már nem eldönthető, hogy tagolt volt-e. Biztosan tagolt volt
viszont a Kat. 861-es aquincumi darab nyele. Valamiféle gyűrűs tagolás vehető ki a
restaurálatlan Kat. 862. nyélen is. A spirális nyelek nagy valószínűséggel kanálszondához
tartoztak, ugyanis a spatulaszondák között ez nem jellemző (Kat. 859-860.).

1190
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Gregl 1982, 186, Kat. 27, T. 4, 3. 11, 3.
Hauff 1993/1994, 136, Taf. 12, 59, 61.
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A szondák sokféle fajtáját látva adódik a lehetőség, hogy az egyes elemeket
számba véve megkíséreljük elkülöníteni az egyes adódó funkciókat. Logikai alapon az
bizonyos jellegzetes elemekhez olyan felhasználási területeket kapcsolhatunk, amelyekre
azok formai alapon alkalmasak lehetnek. Ilyen például, hogy az említett vérelvezető
funkcióra a V keresztmetszetű kanalak alkalmasabbak lehettek, mint a félköríves
keresztmetszetű példányok, ugyanakkor utóbbiak keverésre, adagolásra szolgálhattak
nagyobb eredményességgel. Hasonló jellegzetesség, hogy amennyiben egy kanálszonda
nyele díszített, az sosem terjed túl a tagolást adó második körgyűrűn vagy gyűrűkön, az
olívamag alakú megvastagodás előtt a szár vége mindig díszítetlen marad. De ezen
elképzelések igazolása épp ott nem lehetséges, ahol a tendenciákat keresni érdemes; a zárt
orvosi eszközlelet együttesekben. Ezekben mindenfajta kanálszonda előfordul, nem
érvényesül az az elképzelés, hogy ott bonyolultabb felépítésű tárgyak kell, hogy
megjelenjenek, a szondák nem feltétlenül tagoltak, nem különleges formák, a V
keresztmetszetű kanál pedig különösen nem gyakori. L. J. Bliquez szerint a gyűrűs
tagolás csupán esztétikai célt szolgál.1192 Pannoniában kanálszondát is tartalmazó,
biztosan orvosi eszközegyüttest nem tudunk elkülöníteni. A kanálszondák előkerülési
körülményeiről, illetve a kísérőleletekről arányaiban annyira keveset tudunk, hogy a
néhány palettával előkerült szonda külső jegyeinek számbavétele az anyag egészére nézve
nem szolgáltat releváns információt.
A fenti részletes tipológia csupán stilisztikai megfigyeléseken alapszik. A tárgyak
formavilága nem tartalmaz bizonyos időszakokra karakterisztikus elemeket, amelyet tetéz
a leletkörülmények ismeretének igen magas fokú hiánya, így nem állítható fel formai,
stilisztikai alapú tipokronológia.

1192

Bliquez 1994, 48.
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38. kép: Kanál- és spatulaszondák (szerző rajzai)

IV.6.3. Spatulaszondák (Kat. 842-857.)
A spatulaszondák a kanálszondákhoz hasonló felépítésű eszközök, de kanál
helyett spatulával. Nyelük kerek vagy négyszögletes keresztmetszetű, átellenes végükön
ott a jellegzetes olívamag alakú megvastagodás. Ritkán díszített, esetleg kannelurázott
vagy a „nyakon” hordoz gyűrűs-gyűrűköteges díszítést. Spatulájuk lehet evezőlapát
alakú, háromszög keresztmetszetű, egy határozott, középen végighaladó, függőleges éllel,
lehet ovoid keresztmetszetű, virágszirom, propeller, homokóra alakú, és jellegzetes az
alsó sarkak szárnyszerű kiszélesedése.
Majdhogynem állandó elemei az orvosi eszközkészleteknek, esetenként specifikus
orvosi eszközöket nem tartalmazó kozmetikai együttesekben is megtaláljuk, ez utóbbi
kevésbé jellemző. Funkciójuk; a spatulával krémes állagú kozmetikumok, medicinák
keverése, mindezek mellett a gyógyászatban, sebészetben a különböző vizsgálati
folyamatokban

lehetett

szerepük,

olívamag

megvastagodású

végük

szondaként

szolgálhatott, illetőleg keverésre. Természetesen ezt az eszközt is használhatták a
festészetben is, és nem zárhatjuk, ki a tárgyak egy egyszerű házi alkalmazásának
lehetőségét sem.1193
Bevett elnevezése a spathomele, ez azonban csakúgy, mint a kanálszonda latin
betűkkel kiírt görög terminusa, az eszköz használatának korában ilyen formában nem
létezett. Egykori megnevezését a görög μήλη és a latin specillum gyűjtőfogalmakban
kereshetjük. Görög szövegkörnyezetben utalnak a μήλη τό έλασμα-val vagy τό πλατύ - a

1193

Bliquez 1994, 46.
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„széles dologgal”, a „lappal” - kiegészített változatára, ez azonban nem kell, hogy
kizárólagosan a spatulaszondákra vonatkozzon.
Spatulaszonda Pannoniában hozzávetőlegesen ritka, főleg városias települések
anyagában kerül elő egyedi leletként, ritkábban sírmelléklet és csupán egyetlen esetről
tudunk, amikor egyéb kozmetikai eszközök társaságában került felszínre, ez azonban
bizonytalan és maga a tárgy is elveszett.1194 Az egyik intercisai példány (Kat. 852.) az
öreghegyi „katonai fürdőből” származik,1195 ez azért érdekes, mert egyike azon kevés
pannoniai kozmetikai eszköznek, amely a gyógyítás-szépségápolás ezen specifikus
helyszínén került elő.
A spatulaszonda formát kelta eredetűnek tartják.1196 A császárkori provinciális
emlékanyagban jelentkező formai repertoár a késő hellenisztikus anyagban megfigyelt
változatok átalakulásával, majd pedig ezen formák uniformizálódásával alakult ki a kora
császárkorban.1197
A pannoniai példányok majdnem mindegyike önálló formát képvisel, amelyek
többsége E. Riha augsti tipológiájában osztályozott típusokkal 1198 vagy J. Bliquez
csoportjaival

megfeleltethetők.1199

Pannoniában

az

evezőlapát

alakú

spatulával

rendelkező, háromszög keresztmetszetű darabok dominálnak (I. csoport=Riha Variente
C: Kat. 842-847.), Az evezőlapát alakú fejjel rendelkező spatulaszondák között további
stilisztikai alapú osztályozás lehetséges: Pannoniában elkülöníthetünk egy csoportot,
amelyek lapátjának alsó fele két oldalon befelé ívelve záródik. A nyél ezen tárgyak
esetében jellemzően a kanálhoz közelebb eső részen négyszögletes keresztmetszetű. (I.1.
csoport: Kat. 842-843.) A Kat. 842-es darabon a kanál alatt a szár elülső felén, bekarcolt,
vízszintesekből és rézsútos vonalakból álló díszítés van. A Kat. 843. sz. kanálszonda
nyele a kanál és a nyél találkozásánál háromszög alakban, a lap síkjához képest kiugrik.
Ennek hasonmását találjuk Carnuntumban.1200 Az evezőlapát alakú spatulával rendelkező
spatulaszondák másik csoportjának a nyelén a kanál alatt közvetlenül baluszteresgyűrűköteges díszítés van. (I.2. csoport: Kat. 844-846.) Az első és a második altípusok
kombinációjaként írható le a carnuntumi Nr. 57-es spatulaszonda, amelynek lapátja
profilált, ugyan ezúttal nem befelé forduló ívekkel, hanem két kis nyúlvánnyal, és alatta
1194

Tata, Kuny Domokos Múzeum, Kállay Gyűjtemény: a 367. sz. sír leletegyüttesében.
Buza A. szíves szóbeli közlése.
1196
Künzl 1996, 2448.
1197
Künzl 1996, 2448.
1198
Riha 1986, 74-78.
1199
Bliquez 1994, 46.
1200
Hauff 1993/1994, Nr. 40, 128-129, Taf. 9, 40.
1195
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egy kehely alakú plasztikus elemmel díszített. (I.3. csoport.)1201 A típus harmadik
változata díszítetlen (I.4. csoport: Kat. 847.) A II. csoportba a díszítetlen virágszirom
alakú spatulával rendelkező darabokat soroltuk. (II.1. csoport=Riha Variente B: Kat.
848-851.) A Kat. 848., 851. szondák spatulájának keresztmetszete háromszög, a két
fennmaradó példányé lapos, illetőleg kissé lencse alakú. A carnuntumi publikált anyag
alapján a csoport kiegészíthető egy baluszteres-gyűrűköteges díszítésű típussal is (II.2.
csoport). A Kat. 852-es intercisai, nem túl jó állapotú spatula feje homokóra alakú (III.
csoport). Elképzelhető, hogy ez a darab eredetileg a következő, lapátjuk végén
szárnyszerűen kiszélesedő sarkú példányok (IV. csoport Riha=Variente A: Kat. 853854.) közé tartozott, csak elkopott. A IV. csoportot - amelyet R. J. Bliquez „fish type”-nak
nevez1202 és amelynek példányai birodalomban hozzávetőlegesen nagy példányszámban
fordulnak elő - a katalógusban csupán két díszítetlen példány képviseli (IV.1.
csoport).1203 Carnuntum emlékanyaga alapján a csoport kiegészíthető, egy baluszterrel
díszített típussal (IV.2 csoport).1204 Ugyanitt ez a típus spirálisan bekarcolt nyéllel is
társul.1205 Az igen finoman kivitelezett a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött Delhaes
gyűjtemény spatulaszondájának hosszú, vékony, homorú oldalú spatulája, amelynek alsó
szárnyai különlegesen dekoratívak. Riha Variente D-jének darabjaival rokonítható.1206 (V.
csoport: Kat. 855.) Carnuntumban ez a forma egyszerűbb változatban is jelentkezik.1207
Orvosi leletkörnyezetből is ismert típus,1208 a Delhaes gyűjtemény spatulájának
kiviteléhez igen hasonló darabokat publikál M. Diemel Magdalensbergből.1209 E. Künzl
megfigyelése alapján az általa fecskefark-formának (Schwalbenschwanzform) nevezett
spatula késő hellenisztikus forma, amely a késő köztársaság-korban alakul át a
császárkorban jellemző lekerekítettebb formákká.1210 Ugyanakkor ez a keskeny, befelé
ívelő oldalú lapát eredetihez közelítő formájába is tovább él, ahogy azt a
magdalensbergi,1211 az augsti1212 vagy a wormsi1213 anyag is bizonyítja, minden bizonnyal
1201

Hauff 1993/1994, Nar. 57, 134, Taf. 11, 57.
Bliquez 1994, 46.
1203
Dél-Pannoniából további 3 darabot ismerünk a Zágrábi Régészeti Múzeum gyűjteményében. Gregl
1982, 191, Kat. 67-69.T. 9. 1-3.
1204
Hauff 1993/1994, Nr. 39, 128, Taf. 8, 39. 132, Taf. 10, 50.
1205
Hauff 1993/1994, Nr. 56, 134, Taf. 11, 56.
1206
Riha 1986, Nr. 582-588, Taf. 52-53, 582-588.
1207
Hauff 1993/1994, Nr. 36, 128, Taf. 8, 36.
1208
Riha 1986, 76. vagy pl. Cáceres el Viejo: Künzl 1996, 2585, 2584, 1.
1209
Diemel 1987, Taf. 99, 4-5.
1210
Künzl 1996, 2585.
1211
Diemel 1987, 368-369, 99/5-6, 7, Taf. 99, 4-5, 7.
1212
Riha 1986, 76.
1213
Künzl 1979/1980, 57, Nr. 19, Taf. 5, 19.
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speciális

funkcióval.1214

Külön

típust

képvisel

a

Janus

Pannonius

Múzeum

gyűjteményében őrzött unikális formájú spatula, amely csak nagyvonalakban követi a
szondák karakterisztikus formáját. (VI. csoport: Kat. 856.) Igen hosszú, kanala
evezőlapát alakú, de annál szélesebb, tömzsibb és kerekdedebb, szárának végén az
olívamag alakú megvastagodás csak jelzett. Analógiáját nem ismerjük a publikált
emlékanyagban.
A pannoniai spatulaszondák előkerülési körülményei szinte kivétel nélkül
ismeretlenek. Emiatt csakúgy, mint a kanálszondák esetében relatív kronológiai
megfigyeléseket nem tehetünk. Ha birodalmi szinten tekintjük át a keltezhető
leletkörnyezetből származó spatulaszondák egyes típusait, megállapíthatjuk, hogy a
szárnyszerű kiszélesedéssel rendelkező típus (IV. csoport) legegyszerűbb változatai az 12.

század

folyamán

nagyobb

gyakorisággal

fordulnak

elő

különösen

orvosi

eszközleletekben, mint az egyéb típusok, de még a 3. században is felbukkanhatnak,1215
Pompeiiből is nagy számban ismerünk ilyen példányokat,1216 Augstban az 1.-től a 2.
század végéig keltezhető rétegekből származnak,1217 Viminaciumban a 2. századból.1218
Az evezőlapát alakú, háromszög keresztmetszetű spatulájú szondák (I. csoport)
szepulkláris környezetben a 3. században dominálnak,1219 és a képpel illusztrált anyag
tanúsága szerint azonos együttesben a két típus nem fordul elő. Moesiában egy példány
tanúsága szerint már 1-2. századi leletkörnyezetben előkerülhetnek,1220 ugyanakkor itt is a
3. századi földbekerülési idő a jellemző,1221 Augstban a 2-3. század.1222 Ez a típus
Pompeiiből hiányzik. Ugyanitt dominálnak az egyszerű, díszítetlen, virágszirom alakú
spatulával rendelkező darabok (II. csoport), amelyek Augstban például az 1. és a 3.
század első fele közti időszakra jellemző leletkörnyezetben fordulnak elő.1223 Orvosi

1214

Ebben a típusban ritka, de jellegzetes egy a spatula fején lukkal ellátott változat. pl. egy négyszögletes
lyuk van egy augusti (Riha 1986, Nr. 585. Taf. 53, 585) és egy a Magyar Nemzeti Múzeum
gyűjteményében őrzött darabon, két kerek lyuk van egy lauriacumi példányon. (Gostenčnik 2013, 103, Abb.
3, 10.) A lyukas változat speciális funkciót sejtet csakúgy, mint a wormsi tűben végződő kettős funkciójú
eszköz. lásd: 138. lábjegyzet.
1215
pl. Mainz Künzl 1982, 63, 65, 35. kép 23.
1216
Belginum/Wederath: Künzl 1982, 73, 72, 46. kép, 3. Binginum: Künzl 1982, 80, 83, 57. kép, 11.
Colonia Claudia Ara Agrippinensium/Köln: 90, 68. kép, 6. 99, 98, 78. kép. Pompeii: Bliquez 1994, 139140, Nr. 120-128.
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Riha 1986, 74.
1218
Krunić 2000, Nr. 667, 670, 671.
1219
Saint-Privat d’Allier: Künzl 1982. 57, 58, 26. kép. 3. Lutetia: Künzl 1982, 75, 77, 51. kép, 17-18.
Ohrid: Künzl 1982, 108, 109, 86. kép, 2.
1220
Krunić 2000, Nr. 669.
1221
Krunić 2000, Nr. 677-679.
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Riha 1986, 76.
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eszközegyüttes leletekben ez a típus nem jellemző. Az V. csoportba sorolt „fecskefark”
formájú spatulaszonda forma, mint fent szó volt róla, a késő hellénisztikus korból
hagyományozódott

formának

tekinthető,

igen

korán

jelentkezik

provinciális

környezetben.
Bizonyos tendenciák tehát megfigyelhetők, de ez nem elég egy stilisztikai alapú
tipokronológia kidolgozásához.
Az egyes funkciók formai alapon történő elkülönítése bizonytalan, kritérium lehet
az eszközök kivitelének bonyolultsága, de ez korántsem egyértelmű. Bár a szárnyas
típusok gyakran szerepelnek orvosi készletekben, ezekben ugyanúgy használtak egyszerű,
virágszirom alakú spatulákat is; a pompeii-i Casa del Medico Nuovoban 6 egyéb orvosi
eszközzel együtt találtak hasonlót egy hengeres tartóban.1224 Ilyen hengeres tokokban1225
egyébiránt mindháromfajta kanáltípust tárolhatták, a kevés in situ megmaradt dobozban
leggyakrabban kanálszondát és „fülkanalat” találnak együtt.
IV.6.4. Szondanyél töredékek (Kat. 865-871.)
A katalógusban szereplő Kat. 865-871. tételek díszítetlen szondanyelek, amelyek
azonosítását a rajtuk található jellegzetes alakú megvastagodás teszi lehetővé. Minthogy
semmiféle karakterisztikus jellegzetességet nem mutatnak, nem eldönthető, hogy kanálvagy spatulaszondához tartoztak. Bizonytalan a Kat. 863. szondatöredék interpretációja.
Nyelének végén megtaláljuk a jellegzetes megvastagodást, ugyanakkor kanalának (?)
apró megmaradt töredéke, annak kiképzése egy az általános kanálformáktól eltérő,
egyszerűbb, elnagyoltabb megoldást sejtet.
IV.6.5. Egyéb kozmetikai kanalak, applikátorok, keverők (Kat. 872-880.)
Az ide sorolható tárgyak formája nem kanonikus. Idetartozásuk kritériuma, hogy
vélhetően ezeket is használták ebben a tárgykörben. Ezt az elgondolást nem minden
esetben támasztják alá a leletkörülmények, az gyakran csupán a tárgyak formája alapján
történő következtetés.
Utóbbi kategóriába tartozik a kanálszondákhoz hasonló fejű, nyakán kis
gömböcökkel díszített, hosszú nyelű kanál, amelynek végéről hiányzik az olívamag alakú
megvastagodás (Kat. 872.) Ide sorolhatók a kis spatulaszerűségek bronzból, mint amilyen

1224
1225

Bliquez 1994, 47. Nr. 118.
Ezekről részletesen a vonatkozó fejezetben lesz szó.
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a Kat. 873. sz. darab, és amelyhez hasonlót Augstból publikáltak.1226 Lemezből hajlítva
ismerjük ezt a formát Aquincumból is. (Kat. 874.) Ez utóbbiakat E. Riha a
spatulaszondák J. csoportjába sorolta.1227 A Kat. 873-as soproni bronz kanálka/spatula
feje csepp alakú, kivitelében leginkább a fülkanalak csontból készült jellegzetes
csoportjának külalakjához hasonlít. Bizonytalan rendeltetésű a Győrben gyűjtött csepp
alakú kiszélesedésben végződő rúd (Kat. 875.), ehhez hasonló felépítésű a Kat. 877. darab
is. Kis spatula vagy annak töredéke a Kat. 876-ös trapéz alakú fejű lapát.
T. Bíró M. a spatulák közé sorolta a Magyar Nemzeti Múzeum egyik rézsútosan
meghajlított, kihegyesedő végű csont rúd töredékét, 1228 amelyet megállapítása szerint
festékek kikeverésére használtak a csontból faragott festékkeverő palettán („paint
palette”). Ugyan a múzeum gyűjteménye nem tartalmaz ilyen lapot, az ismert
Pannoniából és T. Bíró M. Topál Juditra hivatkozik, aki a Bécsi úti temető egyik sírjában
festőpalettát talált keverőpálca társaságában.1229 Csontból faragott paletta nincs a
pannoniai leletanyagban és az eddig publikált anyagban a birodalom területéről sem
ismert hasonló, Topál J. viszont a hivatkozott Bécsi úti temető 7. sírjában kőpalettát talált,
amelyből több tucatnyi található a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. Ebben a
sírban 5 darab faragott csontrúd töredéket találtak, amelyek mindegyikén ún.
asztragalos/gyűrűköteges díszítés van. Az e betűvel jelölt darab Topál J. leírása szerint:
„Csontpálca alsó fele, sűrűn faragott bordázattal, vége hajlított, a hajlítási felületen erős
kopásnyomok észlelhetők – ezzel dörzsölték vagy kenték a festéket.”1230 A tárgy rajza
ugyanakkor nem mutat semmiféle olyan sajátos jellemzőt, amely alapján azt a kanalak,
spatulák vagy keverők közé sorolhatnánk. Akár kozmetikumok, orvosságok adagolására
szolgálhatott szintén a Nemzeti Múzeum gyűjteményében őrzött kis, kerek, kiszélesedő
fejű, öblös, csontból faragott kanálka, amelynek kivitele a jellegzetes csont
fülkanáltípushoz hasonlít, de azoknál kanala öblösebb és kiszélesedőbb (Kat. 878.).1231
Ide sorolhatjuk az aquincumi hiányos csont rudat (Kat. 877.) ék alakú bevágással,
amelynek végpontjából indul ki a kiszélesedő, hosszúkás, V keresztmetszetű kanáltöredék
tengelye. Ez szintén a jellegzetes csont fülkanalak kiviteli technikájához közelít, azonban
ez esetben a kanál hosszabb, mélyebb és nagyobb volt, amelynek keresztmetszete
meghaladja a rúd szélességét.
1226
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Az eszközök előkerülési körülményei többnyire nem ismertek, van azonban egy
csoportjuk, amelyek nem a formája, hanem in situ pozíciója enged arra következtetni,
hogy e körbe sorolandók. Savaria kora császárkorban használt, Paragvári utcai, északi
temetőjének két sírjában is találtak egyszerű csontpálcikát, magas, hengeres nyakú,
kónikus testű illatszeres üvegcsében. (Kat. 879-880.) Az egyik pálca töredékes, a másik
ép. Utóbbi kerek keresztmetszetű, kiszélesedő, gömbölyű végű forma. Egy egyszerű
hajtűhöz hasonlít. A másik töredékből is sejteni lehet, hogy hasonló formával bírt. Bár
formájuk semmiféle specifikus funkciómeghatározásra nem ad lehetőséget, az, hogy
illatszeres üvegben kerültek elő arra enged következtetni, hogy valamiféle krémes állagú
illatszer adagolására használták. Csonttégely-keverőpálca leletegyüttesek kerültek elő egy
hasonló korú Roma városi temetőből.1232 Mindez arra mutat, hogy illatszerek keverésére,
kiemelésére mindenfajta specifikumot nélkülöző tárgy is alkalmas lehetett - pl. egy fából
készült rúd, bot - így az egykor erre a funkcióra használt eszközök repertoárja jóval
szélesebb lehetett, mint azt a régészeti emlékanyag alapján érzékelni tudjuk.

IV.7. CSIPESZEK (Kat. 881-939.)
A változatos formájú csipeszek meglehetősen nagy példányszámú csoportját
képezik a gyűjtött anyagnak. Mivel a csipeszek többsége egyedi leletként, gyakran nem
specifikus vagy definiálható leletkörnyezetből származik, sőt gyakran utóbbiról
semmilyen információval nem rendelkezünk, azért, hogy a katalógusba zömmel a címnek
megfelelő felhasználási körű csipesz kerüljön - a leletkörnyezet megismerésén túl tárgyak kiválasztásánál a kutatásban jelenleg használt formai kritériumrendszert
használtam, amellyel a biztosan orvosi felhasználású csipeszek kiszűrhetők. Ennek alapja
bizonyos jellegzetes formai elemek meglétének vagy hiányának megfigyelése, valamint a
csipeszek kivitele bonyolultságának mértéke. Ilyen karakterisztikus formai elem a
fogazott szárvég, a „fülkanálban” vagy olívamag alakú megvastagodással végződő fogó,
vagyis a kettős funkció vagy a szárszorító, amelyeknek az orvosi, sebészeti kezelési,
diagnosztikai processzusban auktorok által is dokumentált funkciója van vagy lehet, de
egy kozmetikai felhasználású csipesz esetében nincs feltétlenül rájuk szükség. Kivitelük
összetettségének vagy reprezentatívabb voltának funkcióra utaló kritériumként való
értelmezése azon alapszik, hogy nagyobb, igényesebb, finomabb, reprezentatívabb,
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Edigi-Catalano-Spadoni 2003, 105, 74. 106, 75.
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bonyolultabb kivitelezésű csipeszeket orvosi eszközkészletekben találunk, a más
környezetben, egyedi leletként előkerült tárgyak zömmel egyszerű kivitelűek.
A csipeszek kozmetikai felhasználásának elsődleges területe a szőrtelenítés. Írott
forrásokból tudjuk, hogy a római kori (az írók, költők által „megörökített” társadalmi
réteghez tartozó) nők és férfiak egyaránt ügyeltek karjuk, lábuk, hónaljuk szőrtelenségére.
A csipesz a kisebb testfelületek (szemöldök) szőrtelenítésére alkalmas. Kevés biztosan
kozmetikai célú eszközlelet együttest ismerünk, amelyik csipeszt is tartalmaz. Ide
tartoznak a zsebben hordható, karikára, esetleg gyűrűs zsanérra felfűzött szettek. Az
együttesek felépítése többféle lehet, egyik csoportjuk - amelyik egyértelműen testápoló
funkcióval bír1233 - alapeleme a fülkanál és a csipesz, ezeken kívül tartalmazhatnak
körömtisztítót, -reszelőt, fogpiszkálót stb. Az együtteshez tartozó csipeszek minden
esetben, értelemszerűen, kisméretűek, általában enyhén kiszélesedő szárú, vízszintes
szárvégződésű, egyszerű formák. A korai császárkorban külön erre a célra a tárgy testétől
elkülönítve kialakított gyűrűs akasztóval rendelkeztek, a későbbi időszakokban a
jellemzően pántból készített csipeszek meghajlításakor képzett kis gyűrű alkalmas volt a
tárgy felakasztására.1234
A kozmetikai „zsebkészletek” csipeszei alátámasztják azt az elképzelést, hogy a
kozmetikai felhasználású csipeszek egyszerű kivitelűek, ugyanakkor ez az együttesek
formai és felhasználási sajátosságaiból is következik.
Különleges jelentőségű a kölni borbélysír mellékletanyaga, ez ugyanis egészében
tartalmaz egy teljes borbély eszközegyüttest, amelyről feltételezhetjük, hogy speciálisan
szőrtelenítő funkciójú csipeszt is tartalmaz. Az 1930-ban a kölni Jakobstraßén feltárt
koporsós földsírban a váz jobb lába mellett, térdmagasságban, egy kupacban került elő
egy pár, darabonként 29,3 cm hosszú kettős penge, két darab kisebb, 8,6 cm-es, azonos
kivitelű penge, egy delfinfogós borotva, pengék fogójaként értelmezhető bronz rudak,
továbbá egy bronz szárú, rugalmas, vas fogójú, hegyes végű, 17,5 cm-es csipesz (?),
amely a leírója szerint körzőhöz hasonló formájú.1235 Az eszközkészlet kiegészült még fa
vagy csont kétsoros fésűvel, amelynek lenyomata az egyik delfinfogós borotvapenge
korrodált anyagában őrződött meg, valamint textilkendőkkel, amiknek csekély
maradványa a két nagyobb borotvapengéhez tapadt.1236 A publikáló, W. Haberey, a
„körzőhöz hasonlító eszközt” hajsütővasként interpretálja, ugyanakkor a csipeszhez való
1233

A szettek másik része evőkészlet.
Riha 1986, 27.
1235
Haberey 1932, 129, Abb. 1.
1236
Haberey 1932, 129, Abb.1, 1-2, 3.
1234
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formai hasonlóságát elismeri, de az eszköz puhaságát kizáró oknak tartja a
szőrtelenítéshez való használatra.1237 Giordano és A. Casale Pompeii-ben előkerült
testápolással kapcsolatba hozható tárgyakat bemutató könyvükben közzéteszik C.
Avvisati rekonstrukciós rajzát a calamistrumról.1238 A szövegből nem derül ki, hogy
elméleti rekonstrukcióról van-e szó vagy a régészeti emlékanyag képezte alapját. 1239 A
rajz alapján a calamistrum felépítése és működése nem értelmezhető. A rajzon egy
vékony henger látható, amelynek egyik végén egy hurok a másikon pedig két „lapát” van.
A közbülső hengeren nincs nyoma szétnyithatóságnak, márpedig a két egymásba simuló
lapát megmozgatása ezt feltételezné. A rajz alapján a hurok megnyomásával mozgásba
hozható két lapát, amely a hajtincs befogását szolgálná, csak a közbülső henger
keresztmetszetének méretbeli dimenzióján belül mozgatható. Ez a szerkezet nem hasonlít
a kölni borbélysír csipeszhez hasonló eszközéhez. Ugyanakkor a borbélysír csipesze
kétségkívül eltér a tárgyi emlékanyagban felbukkanó formáktól, mérete is jóval nagyobb
az átlagosnál, formáját nem tekinthetjük jellegzetesnek a kozmetikai célú csipeszek
„kiszűrésének” folyamatában.
Nem könnyíti meg a nem orvosi célú eszközök kiválasztásának folyamatát, hogy
az összetartozó tárgyakat tartalmazó orvosi készletekben is előfordulnak minden
specifikumot nélkülöző, vagy egészen egyszerű formájú csipeszek is a bonyolultabb
felépítésűek

mellett.

Utóbbiak

többnyire

nagyméretű,

hosszú,

baluszterrel

és

gyűrűköteggel díszített fogójú darabok, előbbiek egyszerű, egyenes szárvégződésű,
lemezből hajlított példányok, amelyek megfelelnek a nem orvosi felhasználásúként
definiálható csipeszek formai kritériumainak is. Vagyis az egyszerű formáknak is van
orvosi, sebészeti felhasználási területe. Ugyanennek az ellenkezője megállapítható a
fentebb leírt kivitelű - baluszteres, gyűrűköteges - díszítésű darabokról is, amelyet
pompeii-i és Vezuv környéki lelőhelyekről származó hasonló formájú csipeszek nagy
mennyisége is alátámaszt, amely azok egyszerű, házi felhasználására utal. Könnyen
elképzelhető, hogy egy olyan magas szintű tárgykultúrával rendelkező korszakban, mint a
római császárkor, ezen hétköznapi használati eszközök kivitelében is felmerült az igény a
reprezentációra, így egy díszesebb csipesz megfelelő mértékű anyagi erőforrással
rendelkező gazdájának házi testápolókészletéhez is tartozhatott.

1237

Haberey 1932, 132. 15. lábjegyzet.
Giordano-Casale 2007, 71, Fig. 48.
1239
Giordano-Casale 2007, 72.
1238
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Mindezeket figyelembe véve a dolgozatban feldolgozott csipeszek nem orvosi
eszközkészletekből valók, nem specifikus formák, és leletkörnyezetük sem utal erre,
vélhetően zömmel köznapi funkciójúak, ugyanakkor különösen az ismeretlen
lelőkörülmények közül valók esetében nem zárható ki teljes bizonyossággal az orvosi
felhasználási kör sem.
A „köznapi funkciójú csipeszek” definícióba a dolgozat szempontjából
indifferens, de megemlítendő felhasználási területek is beletartoznak, mint, amilyen a
gyógyszerkészítés, a mindennapi/házkörüli tennivalók vagy kézműves tevékenységek;
ötvösség, kőmetszés stb.
Csipeszek csoportosításának alapja a kétféle készítésmód; többnyire bronzból
készültek fémszalagból való hajlítással vagy öntéssel. A szalagból hajlított csipeszek
egyszerű formák, az öntött csipeszek között összetettebb felépítésűeket, plasztikus
díszítésűeket is találunk. Utóbbiakat néhány esetben a készítő nevét tartalmazó
bélyegzővel1240 látták el, ezt egyelőre, csak az orvosi felhasználású csipeszeken sikerült
megfigyelni. A különlegesen reprezentatív kivitelű példányokon ezüstberakás lehet. Antik
elnevezésük vulsella, volsella, λαβίς, μύδιον.1241
A pannoniai csipeszek többsége kisméretű, egyszerű kivitelű, néhány nagyobb,
igényesen

kivitelezett,

plasztikus

díszítésű

példány kivételével.

A

formák

a

birodalomszerte előforduló fajták ismétlései, sajátosnak mutatkoznak a bekarcolt
díszítésű darabok.
Az anyagban az alábbi típusokat különítettem el készítéstechnikai illetőleg
stilisztikai kritériumokat alapul véve. Amelyik csoport megfelel az eddigi legrészletesebb
és legnagyobb példányszámú gyűjtésen alapuló, E. Riha által összeállított tipológia
variánsainak azt a megfelelő helyen feltűntettem.
I. csoport: Öntött, nagyméretű csipeszek baluszterrel díszített fogóval és
lépcsőzetes kialakított „vállú” karokkal (Riha Variente C)
II. csoport: Öntött, nagyméretű csipeszek plasztikus díszítésű fogóval és
lépcsőzetes kialakított „vállú” karokkal
1240

Ilyen pl. LILLIM (Lilli manu) bélyegző Chȃlon-sur-Marne, CIL XIII 10028,4. vagy …FECIT
mesterjegy egy ismeretlen lelőhelyű csipeszen a wormsi Városi Múzeumban. Künzl 1984, 63. A
legnagyobbb példányszámot produkáló mester Agathangelus, műhelyének bélyegzőjét nem csak
csipeszeken, hanem mintázóeszközön, egyfajta szikén, ecsettartón (?) is dokumentálták Pompeiitől
Londonig az észak-nyugati provinciákban. A műhelyet valahova Galliába lokalizálják és működését az 1.
század első felére datálják. Gostenčnik 1997, 9. Künzl 1984, 63-64.
1241
Künzl 1996, 2450.
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III. csoport: bronzszalagból hajlított, egyenes szárú és szárvégződésű csipeszek
(Riha Variente F)
IV. csoport: bronzszalagból hajlított csipeszek a szalag meghajlításával kialakított
kis gyűrűvel
IV.1: Csipeszek egyenes, széttartó karokkal a legszélesebb pontjukon
visszaforduló, rézsútosan egymás felé tartó szárakkal
IV.2: Csipeszek a hurok alatt

a szárak egyenesen, egymással

párhuzamosan tartásával kialakított képzett nyéllel/nyakkal, ez alatt erős
ívben kiugró vállakkal, majd változatos módon egymás felé tartó szárakkal
IV.3. Egyéb formák

39. kép: Csipeszformák (a szerző rajzai ill. Riha 1986)

Az I. csoport mindössze 3 példányt számlál (Kat. 881-883.). Közös jellemzőjük a
hosszú, keskeny nyak, az erőteljes váll és a fogón a baluszteres díszítés. Méretük és
arányaik nagyjából egyformák. A legegyszerűbb díszítésű a két dupla gyűrű közé foglalt
baluszteres Kat. 881. darab, ez egy másik példányon egy gyönggyel egészül ki (Kat.
882.). A Kat. 883. sz. csipesz fogójának végén a plasztikus díszítés megduplázódik, és a
két fentebb tárgyalt forma kombinálódik; két dupla gyűrű közé foglalt baluszter felett
megismétlődik ugyanez, de jóval keskenyebb formában és finomabb kivitelben,
gyönggyel lezárva.
A pannoniai példányok leletkörülményeiről semmit sem tudunk. A Kat. 882-es
darab baluszterjén bekarcolt körkörös vonal húzódik. Pontos analógiája két itáliai
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orvossírból Morlungóból1242 és Veronából1243 ismert. A veronai ún. „tomba del medico”
keltezése közlésenként eltérő; Giuseppe Pelegrini az 1. századra, Giuliana Facchini az 1.
század végére,1244 Ernst Künzl a 2. századra1245 teszi keletkezésének időszakát, a
morlungoit az 1. század végé datálják.1246 Ugyanezt a fogótípust találjuk fogazott
szárvégekkel egy trasdiernai darabon is, amelyet publikálója az 1-2. századra keltez.1247 A
gyűrűk közé ékelt baluszteres díszítés igen népszerű és meglehetősen általános
birodalomszerte, nem kizárólag csipeszeken jelentkezik, hanem (egyéb) orvosi eszközök
szárának - jellemzően kampók - díszítményei között is előfordul. Orvosi eszközkészlet
leletekben Itáliából,1248 Pompeii-ből,1249 Karanovóból,1250 Kölnből,1251 Luzziból,1252
Rheimsből1253 közöltek hasonlóan díszített nyelű példányokat. A leletegyüttesek földbe
kerülésének jellemző időszaka az 1. század második felétől a 3. század közepéig
terjed.1254
Ez a díszítés mintegy fél tucat példányon jelentkezik a L. J. Bliquez által publikált,
pompeii-i terminus ante quem 79 keltezett példányai között.1255 Ezek előkerülési
körülményeiről egyetlen esetben rendelkezik információval, amelyből biztosan kiderül,
hogy a darab nem orvosi környezetből való.1256 A lelőkörülmények a Lopodunumban1257
és Augusta Rauricában1258 előkerült példányok estében sem utalnak specifikus orvosi
felhasználásra. Utóbbi lelőhelyen a stratigráfiai viszonyok és a keltező értékű
kísérőleletek alapján a csipeszek az 1. sz. második felétől a 2. századig bezárólag kerültek
földbe,1259 a carnuntumi polgárvárosban előkerült példány a 2-3. században.1260
1242

Bonomi 1984, 98, Tav. 3. 17.
Bolla 2004, 218, Tav. 5, 40.
1244
Bolla 2004, 195.
1245
Künzl 1982, 104.
1246
Bolla 2004, 227.
1247
Krunić 2000, 158, Nr. 557; T. 84, 557.
1248
Egy a Britsh Múzeumban őrzött, R. Jackson által közölt, ismeretlen, itáliai származási helyű, vélhetően
sírban előkerült leletegyüttesben: Jackson 1986, 122. Fig. 1/12.
1249
Künzl 1996, 2592-2593.
1250
Kancewa 1994, 233-236, 235, Abb. 3. Bronze 10,
1251
Künzl 1982, 90, Abb. 68,3.
1252
Künzl 1982, 107, Abb. 85, 4.
1253
Künzl 1996, 73.2, 2622. Künzl 1982, 64, Abb. 34/11.
1254
Pompeii; terminus ante quem i. sz. 79. Karanovói orvosi eszközöket tartalmazó N1-es sírkamra
keletkezését a halomsír létrehozási idejének - 1. sz. második fele - 2. század első fele - utolsó periódusára
teszi közlője; Kancewa 1994, 236. Köln: kora császárkor: Künzl 1982, 90. Luzzi; 1. század vége: Künzl
1982, 107. Rheims: 2. század vége, 3. század első fele: Künzl 1982, 63.
1255
Bliquez 1994, 175; Nr. 257, 176; Nr. 261, 263-264,
1256
Bliquez 1994, 59.
1257
Schmidt 2004, 41, Taf. 17, D12.
1258
Riha 1986, 37.
1259
Riha 1986, 37.
1260
Hauff 1993/1994, 118, Nr. 10.
1243
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Margherita Bolla megállapítása szerint ez a csipesz típus az 1-2. században volt
elterjedt,1261 hasonló, az 1.-től a 3. századra kiterjedő megfigyelést tesz T. Schmidt a
lopodunumi példány közlésekor.1262
A Kat. 883 sz. csipesz összetettebb profilált díszítőtagja szintén nem unikális.
Ilyen díszítőtaggal rendelkező csipeszeket zömmel orvosi leletegyüttesekben találunk.
Jellemző, hogy az azonos együttesben levő egyéb orvosi eszközök szárán is azonos
díszítés tér több esetben vissza. A savariai orvossír eszközleletei között előkerült csipesz
fogójának díszítménye Kat. 883. számú darabéval egyező felépítésű, ugyanakkor annál ez
némiképp kecsesebb, finomabb kivitelű. Az együttest az azzal együtt előkerül emailos
korongfibula alapján a 3. századra datálják.1263
A birodalomban athéni,1264 rheimsi,1265 párizsi,1266 kölni,1267 nijmegeni,1268
wehringeni1269 jellemzően szepulkláris környezetben előkerült orvosi készletekben
találjuk meg a díszítés analógiáit, amelyek között a rheimsi tartalmaz nagyobb
példányszámú eszközleletet ugyanezzel a díszítéssel. Amennyiben az eszközlelet
együttesek előkerülési körülményei ismertek és a temetkezésekben abszolút keltező
értékű leletanyag is volt, ezen esetekben a tárgyak földbe kerülésének időszaka főleg a 2.
század végére - 3. századra tehető.1270 Amennyiben a publikáló nem rendelkezik ilyen
információval általában stilisztikai alapon a leletegyütteseket a kora császárkorra
keltezik.1271 Kivételt képez ez alól a fentebb már említett Karanovoi halomsír N 1-es
kamrája, amelyet publikálója a temetkezés használatának - 1. sz. második fele - 2. század
első fele - utolsó periódusára keltez.1272 A carnuntumi darabot publikálója szintén a 3.
századra datálja.1273 Pompeii orvosi készletekből és a szórványleletek közül ez a forma
hiányzik.
A profilált baluszteres fogójú csipeszeknek jellemzően kétféle típusú szára van.
Döntő többségükhöz lépcsőzetesen „kivállasodó”, visszahajlított, egyenes szárvégződésű
1261

Bolla 2004, 227.
Schmidt 2004, 41.
1263
Kárpáti 1897, 73, Abb. 4. Künzl 1982, 118. Abb. 92/3.
1264
Künzl 1982, 40-41, Abb. 10.
1265
Künz 1983, 61-63. Abb. 34-35. Künzl 1996, 26222, XXVI, 2-3.
1266
Künzl 1982, 74-75. Abb. 50/8, 10-11.
1267
Künzl 1982, 89-90. Abb. 68/4.
1268
Künzl 1982, 93-95. Abb. 75/8, 11.
1269
Künzl 1982, 121. Abb. 96.
1270
Künzl 1982, 63, 75, 95, 121.
1271
Künzl 1982, 41, 90.
1272
Kancewa 1994, 236.
1273
Hauff 1993/1994, 118, Nr. 8.
1262
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csipesz tartozik. A „vállak” helye, amely meghatározza a csipesz fogójának hosszát,
változó lehet. Az egyszerűbb, egy baluszeterrel díszített darabok esetében, egy-két
kivételtől eltekintve,1274 ez nagyjából ugyanott, a díszítés alatt kb. 1 ujjnyira van. Az
összetettebben díszítettek esetében ez gyakrabban csúszik lejjebb. A másik szártípus
egyenes, vállak nélküli, a végek oldalirányba kicsúcsosodnak. Ez utóbbi mindenképpen
orvosi eszköznek tekintendő, csakúgy, mint a gyakoribb csipesztípus esetében azok,
amelyek fogazott szárvégződéssel rendelkeznek. Ezek hiányában a nem karakterisztikus
leletkörnyezetben egyedi leletként előkerülő baluszteres díszítésű, öntött csipeszek, akár
orvosi, akár házi használatú eszközként is definiálhatók.1275
A II. csoportba sorolt csipeszek hasonló szerkezetűek, mint az I. csoport
példányai; fogójuk díszítése ugyanakkor eltérő (Kat. 884-885.)
A Kat. 885. csipesz szárának végén korong található díszítés gyanánt. Koronggal
ellátott fogójú csipeszeket ismerünk a nápolyi Museo Nationaléban őrzött, pompeii-i és
egyéb

vélhetően

eszközegyüttes

Vezúv
leletekből;

környéki

lelőhelyek
1277

Rheimsből,

anyagából,1276

Bingenből,

1278

bár

illetőleg
jóval

orvosi
kisebb

példányszámban, mint a baluszetres díszítésű példányokat, továbbá előkerültek augsti
rétegekben is.1279 Ezek felépítése ugyanakkor összetettebb, mint a Kat. 885. példányé. A
korong általában két kis volutával képzett kelyhen ül, vagy kis harang alakú tagon, az
augusta rauricai példányok esetében pedig a korong voltaképpen kis gyűrű. A koronggal
díszített csipeszszárak díszítésének ilyen egyszerű példáját máshonnan egyelőre nem
ismerjük.
A csoport másik példányának (Kat. 884.) kivitele a csipesz „vállainál” kialakított
tulipánkehelyszerű plasztikus tagolásnak köszönhetően különlegesebb, mint az öntött
csipeszek egyéb példányai. Fogója, jelen állapotában, két gyűrűt követő harang alakú
tagban végződik. Ez a fajta díszítés teljesen unikális lenne a birodalomban, ugyanakkor
nem zárható ki az a feltételezés sem, hogy eredetileg baluszter alakú volt, amely mára
vagy még a használat ideje alatt letört. Ez esetben lehetséges analógiáját a carnuntumi

1274

pl. Bliquez 1994, 176, Nr. 262.
Bliquez 1994, 60. Habár a leletegyüttesben egyértelműen definiálható orvosi eszközök vannak, T.
Kanceva a karanovoi N1-es sírkamra csipeszeinek funkcióját szőrtépésre használtként határozza meg.
Kanceva 1994, 235.
1276
Bliquez 1994, Nr. 247-252.
1277
Riha 1983, 63. Abb. 34/14.
1278
Künzl 1982, 80. Abb. 57/12.
1279
Riha 1986, 37, Nr. 97-98.
1275
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darabok között találjuk, fogazott szárvégekkel. Publikálója a 3. századra datálja.1280
Hasonló kehelyszerű díszítés van néhány orvosi leletegyüttesben előkerült csipesz szárán;
Luzziban egyszerű baluszteres díszítéssel és fogazott szárvégekkel,1281 Rheimsben korong
alakú fogódíszítéssel társul.1282 Előbbi leletegyüttes használati idejét az 1. század végére,
utóbbiét a 2. század végére -3. század elejére datálják.

1283

A Magyar Nemzeti

Múzeumban őrzött példány leletkörülményei ismeretlenek.
Az I-II. csoportok csipeszei formába öntéssel készültek. A III. és IV. csoport
példányai egy előre legyártott - öntött - szalag meghajlításával. Ez a III. csoport (Kat.
886-893.) esetében egységes kivitelű; egy keresztmetszetében felső egyharmadánál
hirtelen kiugorva, ezáltal a csipesz oldalán bordát képezve megvastagodó, majd a végek
felé újra elvékonyodó egyenes végű, keskeny - kb. 0,5 cm-es - szalag. A csipeszek szára
legtöbbször egyenes, és megtörés nélkül széttart, majd a legszélesebb ponttól rézsútosan
befelé fordul. Ez alól a Kat. 887. sz. csipesz alkot kivételt, amelynek szárai a
karakterisztikus borda felett egymáshoz simulva fogót képeznek.
Hozzávetőlegesen gyakori forma, orvosi leletkörnyezetben is előfordul, de nem
túlságosan jellemző. Formailag egyezik a mai „szemöldökcsipeszekkel”, ami persze nem
zárja ki a sebészi-orvosi használatot. L. J. Bliquez a nápolyi Museo Nationaléban őrzött
ide sorolható formájú csipeszeket, méretbeli dimenziójuk illetőleg egyéb sajátosságaik
alapján több csoportra osztja. A kisebb, egyenes szárvégződésű „hajtűszerű kiképzésű”
(„hairpin-like arrangement”) darabokat egyszerű epiláló csipeszként definiálja, a
következő csoportba a hasonló méretű és szerkezetű, de fogazott szárvégződésű
darabokat teszi, amelyek funkciója biztosan orvosi, de véleménye szerint ennél
pontosabban nem határozható meg. A harmadik csoportba a hosszabb, szerkezetükben a
baluszteres csipeszekéhez közelítő darabokat sorolja, amelyek felhasználási köre
kiterjedhet az orvosi beavatkozásokra - idegen testek eltávolítása a fülből vagy
csontszilánkok kivétele az orrból stb. - mint, ahogy azt a pompeii-i Piazza del Amfiteatron talált orvosi eszközlelet két csipesze is mutatja, ugyanakkor az ismert leletkörülmények
többsége ezek házi használatára utal.1284
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A funkció eldöntésében nincsenek segítségünkre a pannoniai példányok
leletkörülményei, mert egyik sem tartalmazott semmilyen specifikus leletanyagot,
különösen nem kozmetikai eszközöket.
Az ilyen típusú pannoniai csipeszek leletkörülményeit és földbekerülésének
lehetséges időszakát a többi csoporthoz képest jobb arányban ismerjük. A Kat. 891-892.
sz. csipeszek a szombathelyi Paragvári utcai temető, szórthamvas sírjaiból kerültek elő, a
temető használatát a Flavius-kortól a 2. század második feléig feltételezik.1285 A Kat. 886.
a savariai Iseum KE 1626-os rétegéből származó töredék földbe kerülésének időszaka a
szentély építéstörténetét figyelembe véve terminus ante quem 3. század. A győri
vasútállomás környéki temető R11-es földsírjában került felszínre a Kat. 887-es példány
I. Constantinus, Constans és II. Constantinus vereteivel.1286 A Kat. 888. sz. darabot
Ménfőcsanak-Szeles 2. századra keltezett római vicusának egyik földbe mélyített házában
tárták fel.1287
Pannonián kívül III-as típusú csipeszeket főleg az 1-2. századból regisztráltak.1288
Pannoniában a forma hosszú ideig használatban volt.
Különleges darab a Magyar Nemzeti Múzeum Kat. 893. sz. csipesze.
Készítéstechnikáját tekintve a 3. csoporthoz sorolható, viszont ezen darab kivitele
azokénál sokkal igényesebb, anyaga és formája szokatlan. Szárai a csipeszek között
megfigyelt méreteknél jóval szélesebbek, közel 1,8 cm-esek, ugyanakkor meglehetősen
vékonyak, egy helyen, a középvonal alatt egy pontban ovális alakban erőteljesen
kiugranak. Ennek a korongnak vélhetően nem esztétikai, hanem inkább gyakorlati szerepe
volt, az ujjak megtámasztását szolgálhatta. Analógiája nem ismert.
A csipeszek legnagyobb példányszámú csoportja azon többnyire egyszerű,
változatos formájú, bronzszalagból hajlított csipeszeké, amelyek közös jellemzője a
fogójuk végén kialakított gyűrű. (IV. csoport: 894-939.)
Kivitelezésükben kétféle tendencia érvényesül; a szárak a gyűrűt követően
egyenesen, megtörés nélkül széttartanak és legszélesebb pontjukon fordulnak vissza (IV.1
csoport: Kat. 894-921.), a másik körvonalazható csoportban a szárak egy darabon
1285
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párhuzamosan, szorosan egymás mellett futnak, mintegy nyakrészt képezve, ezután ívben
erőteljesen kiugranak, majd ívelten vagy rézsútos vonalban tartanak egymás felé. (IV.2
csoport: Kat. 922-935.). Egy következő csoportba (IV.3: Kat. 936-939.) soroltam azokat
a darabokat, amelyek nem illeszthetők be az előző két formai kategóriába.
A IV.1-es csoport példányai jobbára egységes formájúak, a IV.2-es csoportban
nagyobb a variabilitás. A két csipesztípus szétválasztása pusztán stilisztikai alapú,
tipokronológiai megfigyelésekre alkalmatlan. Annál is inkább, mert a csipeszek
leletkörülményeiről elenyészően kevés információval rendelkezünk. Különösen kirívó ez
a IV.1-es csoportban. A 2. csoport ismert leletkörülmények közül való példányai zömmel
3-4. századra utaló kísérőleletekkel jelentkeztek, de ezt nem lehet érvényesnek tekinteni a
csoportra vonatkozóan, mert ezek aránya igen kevés, továbbá nagyon általános formáról
van szó. A formai különbségek és az ezekkel párosítható különböző funkciók sejthetők,
de ezek megtalálásában a pannoniai darabok nem segítenek.
A IV.1 csoport egyes darabjain díszítést találunk. A bekarcolt, bevésett, poncolt
geometrikus elemekből álló díszítőmotívumok a csipeszek (egyik) külső oldalára
összpontosulnak. A Kat. 914-es csipesz oldalait ék alakú bevágások sorával tagolták,
amelyek némelyikét rézsútos egyenesekkel kötötték össze a másik oldal díszítőelemeinek
valamelyikével. A díszített darabok két példányán a vízszintes illetve rézsútos, egymást
keresztező bekarcolt vonalak a szárak felső egyharmadánál koncentrálódnak egy
csoportban. Kat. 915-916. Ezen darabok szára egyenes, nem kiszélesedő. Összetettebb
díszítés jelentkezik a Kat. 918. sz. töredéken; középtájnál kissé feljebb két bekarcolt
vízszintes határolta négyzetben X minta, ugyanitt a széleken bereszelt, vésett félkörívek,
az oldalélek bereszelése egészen a hurokig húzódik, amelyet egy középvonalban
végighúzódó vájat választ ketté. Formailag - kiszélesedő szár - és a díszítéshez
alkalmazott technikát szemügyre véve - oldalélek bereszelése, a díszítés középre
súlyozása - a Kat. 918-as és a Kat. 920-as töredék rokonítható. Utóbbi ugyanakkor sokkal
reprezentatívabb: szárát vízszintes vonalak tagolják több részre, az alsóban pont-körök
követik a széleket, a felsőben a szegélyt rézsútosan bevágták, a mező alján pedig két
pont-körrel és ék alakú bevésésekkel valamiféle állatalak - nyúl(?), macska(?) - stilizált
pofáját jelenítették meg. Ide sorolható még a Kat. 917. sz. csipesz is, amelynek szárán
csupán 3 bekarcolt vízszintes vonalból álló tagolást látunk és a Kat. 919-es karikára fűzött
darab is. Utóbbinak szegélyét holdacska alakú bevésések kísérik, ezt a mezőt pedig kétkét bekarcolt vízszintes köztük 3 pont zárja le. Finomabb kivitelű, egészen vékony és
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kicsi, viszont az átlagosnál szélesebb a Kat. 921-es csipesz. Díszítése sűrűbb és kevésbé
plasztikus, mint a Kat. 917-920-as csipeszeké.
A Kat. 915 és 916-os szerény bekarcolt díszítéssel rendelkező, nem kiszélesedő
szárú darabokhoz hasonló formavilágú és ornamentikájú csipeszeket nagyobb
mennyiségben N. Crummy és H. Eckart közöltek britanniai lelőhelyekre kiterjedő
anyaggyűjtésükben: a „Tweezers with linear decoration below the spring loop” illetőleg a
„Tweezers with saltire panel”csoportokban.1289 A darabok i. sz. 80-tól a 4. század
közepéig

datált

leletkörnyezetben

kerültek

elő.1290

A

két

pannoniai

darab

leletkörülményeiről annyit tudunk, hogy az egyiket terepbejárás során (Kat. 916.) a
másikat Intercisában sírleletként gyűjtötték (Kat. 915.).
A tokodi (Kat. 920.) és a vörsi darabok (Kat. 918.) díszítésmódjának analógiáját ék alakú bevágások, az oldalak rézsútos lecsiszolása, pont-kör díszítés - britanniai
darabokon és egy numantiai példányon látjuk. Crummy és Eckardt a késő római díszített
csipeszek csoportjában közöl ilyen példányokat. A keltezés stilisztikai alapú; a késő
római körömtisztítók, fibulák illetve karperecek hasonló díszítése képezi alapját.1291 A
numantiai csipesz a III sz. legiotáborából származik pontosabban meg nem határozott
helyről. A tábort az i. e. 2. század közepén létesítették.1292A kiszélesedő hurkú, szorítóval
rendelkező példány díszítéstechnikája amennyire a közölt rajz alapján megállapítható
hasonló, de nehezen összevethető egy késő római példánnyal. A vörsi darab késő római
telep épületomladékában került elő, a tokodi a castrum területéről. Leletkörülményeik
ismeretlenek.
A szalagból hajlított csipeszek készítésekor képzett hurok alkalmassá tette azokat
a felfüggesztésre, anélkül, hogy külön tagot kellett volna erre a célra képezni. A Kat. 917es és Kat. 919-es darabok drótkarikája megmaradt. Igen kis mérete és finomsága okán
(5,1 cm) a Kat. 909-es csipesz készlethez tartozhatott.
A IV. típusú egyszerűen, gyorsan és könnyen előállítható csipeszfajta igen széles
körben elterjedt. Pannoniában települések anyagában egyedi leletként gyakran,
sírmellékletként ritkábban fordulnak elő. Utóbbi esetben általában önmagukban, ritkán
párosával jelentkeznek, egyéb kozmetikai vagy orvosi eszközzel ritkán. Ilyen unikális
1289
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leletegyüttes a szombathelyi orvosi készlet, ami szikék, tűk, I. típusú csipesz, fogazott
végű csipesz töredéke, hengertok, és egyéb töredékes orvosi eszközök mellett két a
csoportba tartozó csipeszt is tartalmaz.1293 Ezek felhasználási körét mindenképpen ebben
a kontextusban kell keresnünk. Bár E. Riha és L. J. Bliquez egyaránt az egyszerű pántból
hajlított csipeszeket tartja a házi használatú szőrtelenítő csipeszeknek, 1294 egyértelműsítő
kísérőleletek hiányában a felhasználási kör pontos meghatározása lehetetlen. A Kat. 932.
csipesz olyan temetkezésben került elő, amely mérleget is tartalmazott. Ebben az
együttesben az eszköznek a mérleggel összefüggő funkciót tulajdoníthatunk, ugyanakkor,
a sírban semmilyen egyéb specifikus lelet nem volt, amely alapján az olyan általános
funkcionális kategóriáknál, mint apró tárgyak mozgatása, adagolás többet mondhatnánk.
Érdekes kérdés, hogy miért kerülnek sírokba önmagukban és milyen funkciót tölt
be két csipesz egy elhunyt férfi hagyatékában?1295
A keltezhető leletkörnyezetből származó leletek azt mutatják, hogy ezen egyszerű
formák az 1-4. századig használatban voltak, sőt öröklődtek a barbár népek anyagába.
IV.8. PALETTÁK (Kat. 940-1016.)
Nagyjából tenyérnyi méretű, négyszög alapú csonkagúla alakú, vékony kőlapok
lekerekített élekkel és sarkokkal. Alapanyaguk változatos fajta vulkanikus vagy üledékes
kőzet. E. Riha az augsti kőpaletták alapkőzet fajtáira vonatkozó megfigyelése
általánosnak bizonyul; az általa közölt darabok között 3 alapanyagcsoportot különít el: 1.
mészkő 2. vulkanikus kőzetek 3. márvány.1296 A publikált anyagban van mészkő, pala,
homokkő, kvarcit/vulkáni tufa,1297 fillit,1298 szerpentinit,1299 márvány,1300 porfír. A
palettákon végzett néhány anyagvizsgálat célja az eszközök nyersanyagának pontosabb
meghatározásán túl azok származási helyének megállapítása. A K. Gostenčnik által
közölt, két Oberdrauburgban feltárt római útállomás emlékanyagából származó paletta
közül az egyik anyaga mélytengeri üledékes mészkőnek bizonyult, amelynek kőzettani
jellegzetességei megadták az alapanyag származási helyét; a dél-alpesi régióból,
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közelebbről Isztriai-félszigetről esetleg az Appeninekből származott.1301 W. B. Stern és
M. Joos az augsti darabokat először mikroszkóp alatt negyvenszeres nagyításban
vizsgálta meg. EDS-XFA műszerrel és röntgendiffraktométerrel 6 szilikát anyagú
palettát, csak röntgendiffraktométerrel egy darabot vett vizsgálat alá. A fent már leírt 3
nagy anyagcsoport - karbonátok, szilikátok, márványok - hamar sikerült elkülöníteni. Az
első csoport nyersanyaga helyi, Augst környéki lelőhelyről származik, utóbbi kettő
importból:1302 az 1. mezozoikumi és paleozoikumi üledékes kőzetei az Alpokból, a
Fekete-erdő, a Vogézek területéről, a rajnai Palahegységből és egyéb területekről
származhatnak, a második csoport az Ardennekből, az Alpokból vagy a Massif Central
területéről, a 3. csoport mediterrán területekről, de az alpesi származás sincs kizárva.1303
Az import kőzetek nagyarányú jelenléte az alapanyagok kiválasztásánál tudatosságot
sejtet.
A paletták kivitele egységes, karakterisztikus csak méretbeli különbségek
észlelhetők, a jellegzetes külalakot a Római Birodalom fennállása alatt mindvégig
megőrizték. Nagyobb területű lapjuk lehetett a munkafelület, amelynek felületén szilárd,
por állagú festékek, kozmetikumok vagy gyógyhatású készítmények összekeverését
végezhették az olajos vagy vizes állagú összetevővel. Ezen gyakran látni ovális
bemélyedést illetve bemélyedéseket, amelyek a paletta használatából fakadóan
keletkeztek. Ritkán, de előfordul, hogy a lapka

40. kép: Kőpaletta (a szerző rajza és felvétele)
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mindkét oldalán jelentkeznek a használati nyomok.1304 Kivételes esetben olyan
közvetlenül a felhasználás módjára utaló jelek is találhatók rajtuk, mint zsíros, olajos
vagy festékfoltok.1305 A pannoniai anyagban kivételes az az intercisai paletta, amelynek
kisebb területű oldalára a LIGATI feliratot karcolták. (Kat. 994.) A palettákon talált
patinafoltok és rozsdafoltok egy egykori tárolódoboz (sminkesdoboz) nyomai lehetnek,
kőpalettákat a karakterisztikus formájú sminkesdobozok aljához rögzítve, készletben is
használtak.1306
Alkalmazásuk mind a test- és szépségápolás, mind az orvoslás vagy a festészet
során használt anyagok előállításában elképzelhető, formai alapon az egyes funkciók nem
különíthetők el. E. Riha szerint a nagyobb méretű lapok iparszerű előállításra készültek
„gyógyszerészek” számára, különösen azok, amelyeken két esetleg három egyforma
méretű horpadás látható. Ezekben egyidejűleg többféle illatszer, gyógyszer stb. is
előállítható volt.1307 A toalettkészleteket ábrázoló reliefeken ugyanakkor világosan
láthatók nagyméretű, öblös dörzstálak hüvelykujjhoz hasonló formájú törővel, amelyeket
mivel ezen eszközök között ábrázolják őket, minden bizonnyal e körbe tartozó szerek
előállításában alkalmaztak. Nyilvánvalóan sokkal nagyobb mennyiséget lehetett velük
előállítani, mint akár a legnagyobb méretű dörzspalettákkal. Véleményem szerint a
palettát a kívánt adag előkészítésére vagy festékárnyalatok kikeverésére használták, nem
feltétlenül a teljes felhasználandó mennyiség elkészítésére. Tudjuk továbbá, hogy az
ókorban a gyógyszerészi és orvosi hivatás nem volt egymástól elválasztható, az orvosok
saját maguk készítették az orvosságokat a náluk levő alapanyagokból és mindig csak
annyit, amennyi a páciens kezeléséhez szükséges volt.1308 Ez persze nem zárja ki, hogy
bizonyos szerek esetében a tégelyeket megtöltő teljes mennyiséget is ezzel készítsék, de
iparszerű vagy kereskedelmi mennyiség előállításról beszélni ezen eszközök kapcsán
túlzás.
Az összegyűjtött anyagban paletták legnagyobb százalékban települések
anyagából egyedi leletként, de temetkezési mellékletként és kozmetikai vagy orvosi
készletek

darabjaként

is

előkerülnek.

Előfordulnak

nagyobb

példányszámú

szépségápolással kapcsolatos tárgyat tartalmazó síregyüttesekben is. Kivételes a Kat. 995ös paletta leletcsoportja, amely sminkesdobozt (Kat. 1026.) hengertokot (Kat. 1034.)
1304
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Riha 1986, 44.
1306
Erről részletesen a Dobozok c. fejezetben.
1307
Riha 1986, 44. Nr. 216, Nr. 204-es darabok.
1308
Sobel 1991, 121.
1305
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kanálszondát (Kat. 816.) és strigilispárt is tartalmazott (Kat. 616-617.). A Kat. 974.
intercisai paletta mellett a sírban „orvosi dobozkát” (Kat. 1019.) és egy ezüst tükröt is
feltártak (Kat. 272). Ezen leletegyüttesek esetében, minthogy azok nélkülöznek minden
specifikus orvosi eszközt, a paletták funkcióját a testápolás körében kereshetjük. Nem
ilyen egyértelműen meghatározható a leggyakoribb leletkombináció, a palettakanálszonda együttes funkciója (Kat. 943., 950- 951., 966., 979., 993-994.). Ezek több
szempontból is érdekesek. Egyrészt, mert nem világos, hogy a látszólag arra sokkal
alkalmasabb spatulaszonda helyett miért éppen a kanálszondákat használták sík felületen
való keverésre, és ezzel az eszközzel hogyan keletkeztek a jellegzetes, mély, ovális
használati nyomok? Ez utóbbi sokáig arra sarkallta a kutatást, hogy egy a mai
mozsártörőkhöz hasonló eszközt keressen a palettákkal való együttes használatra,
amelynek folyamatos körkörös dörzsölésével kialakulhatott a lapok felületén a jellegzetes
használati nyom. Ezt a bronzból, üvegből illetve csontból készült ún. dörzsbotokban
találta meg, amelyek formája valóban alkalmas lenne efféle felhasználásra.1309
Ugyanakkor palettáknak ilyen eszközökkel való bármilyen előfordulásáról nem tudunk.
Ha valamilyen eszköz gyakran társul palettákkal az a kanálszonda. Ez alapján e két
eszközt használták együtt.
A pannoniai anyag egységes, minden darab az általános - téglalap alapú
csonkagúla - alapformát követi, néhány kivételtől eltekintve, változatosság a méretekben
és a felhasznált kőzetek minőségében van. Leghosszabb oldaluk mérete 6 és 16 cm között
van. A legkisebb 6,6 cm-es oldalhosszúságú, a legnagyobb 16,3 cm-es. Legnagyobb
példányszámú csoportjuk a 8-12 cm-es méretkategóriába tartozik. Vastagságuk 0,4 és 1,4
cm között mozog, a 0,4 cm igen vékonynak számít, legjellemzőbb a 0,8-1 cm közötti
mérettartomány. Alapjuk téglalap alakú, arányaik egyezőek, a Kat. 994-as intercisai és a
Kat. 1011-es darab kivételével, amelyeké a négyzethez közelít. Sajnálatos módon a
felhasznált kőzeteken anyagvizsgálatot nem végeztünk, így azok meghatározása a
publikáló, a feltáró közlésén illetve laikus megfigyeléseken alapszik. Kisebb arányban
kemény kőzetből

készültek,

fényesre

csiszolt

felülettel,

szabályos,

határozott

körvonalakkal. Van köztük porfir (Kat. 995., 1005.) és márványból faragott (Kat. 975.,
1010.) darab. Jellemzőbbek a porózusabb, puhább kőzetek; palák, homokkő. Ezek
körvonalai

sokkal

lekerekítettebbek,

szabálytalanabbak,

kopottak,

felületükön

értelemszerűen gyakoribb a használatból fakadó nyom, bemélyedés. Különösen határozott

1309

lásd pl. Riha 1986, 38-43.
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ez némely darabon (Kat. 998., 1000., 1016.). Többnyire egy, ritkábban két (Kat. 957.)
kivételes esetben 4 ovoid alakú mélyedéssel találkozunk (Kat. 952., 962.). A Kat. 998-as
darab esetében különösen intenzív vagy hosszú használattal számolhatunk, ugyanis
megfigyelhető, hogy amint a munkafelület túlságosan elhasználódott, a másik oldalt is
elkezdték használni, ugyanis azon egy újabb, sekélyebb mélyedés van. A paletták felülete
általában simára csiszolt, polírozott. Egyetlen kivételt a Kat. 75. sz. jelent, amelynek
nagyobbik felületét nem csiszolták meg. A megmunkálás nyomai a Kat. 1014. esetében
világosan kivehetők; a paletta hátoldalán rézsútos „reszelőnyomok” jelentkeznek. A
paletták felületén szabad szemmel nem vehető ki festéknyom, néhány esetben (Kat. 940.,
947., 953.) rozsdafolt észlelhető rajtuk. Ez általában egy - egy foltban jelentkezik a
paletták felületén, de a Kat. 940. esetében az egyik hosszabbik élt borítja. A rozsdás
foltok származhatnak egy egykori sminkdobozból, vagy keletkezhettek egyéb fém
kísérőleletek jelenlétének következtében.
Sajnálatos módon keveset tudunk a tárgyak leletkörülményeiről, a katalógusba
vett tárgyak közel fele ismeretlen lelőhelyű vagy ismeretlen leletkörülmények közül
származik. Megállapítható ugyanakkor, hogy nagy példányszámban kerülnek elő
sírokból. Valamivel nagyobb arányban származnak csontvázas, mint hamvasztásos rítusú
temetkezésekből, ez azonban annak is köszönhető, hogy az intercisai csontvázas sírok
jobban dokumentáltak, mint a többi lelőhely sírjai együttvéve, amely az arányok
eltolódását eredményezi. Ezekből a sírokból feltűnően nagyszámú paletta származik. Az
1-től a 4. századig jelentkeznek, a korai évszázadokban kissé nagyobb arányban, a
tartomány teljes területén, városias és vicus jellegű településeken egyaránt, egy esetben a
szentély - a savariai Iseum - területén (Kat. 1005.).1310 Amennyiben ismerjük a paletták
sírban elfoglalt helyét, az többnyire a láb környéke, kevésbé gyakran más hely; a
medence, váll vagy a mellkas. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a gyűjtőterületen
nagyobb arányban kerülnek elő nem specifikus orvosi felhasználású eszközkészletekben,
mert

míg

közel

egy

tucatnyi

kanálszonda-paletta,

kanálszonda-sminkesdoboz,

kanálszonda-tükör stb. leletkombinációt ismerünk, csupán egy olyan orvosi eszközlelet
együttesről tudunk, amelyben többek között szikével együtt került elő paletta, a tatai

1310

Bánki Zs. a vetus salinai Iuppiter Dolichenus szentély régészeti leletanyagát feldolgozó tanulmányában
a 15. képen egy - a rajz alapján - töredékes palettát is közöl. Ehhez ugyanakkor nem találunk a szövegben
tárgyleírást, ezért a tárgy interpretációja bizonytalan. Bánki 1981, Abb.15, 1.
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Kállay gyűjtemény leltárkönyve alapján, ez azonban elveszett.1311 Feltételezhetjük a
paletták valamiféle egyszerű házi, esetleg, a festés mellett, egyéb kézműves
tevékenységekben történő használatát is. Erre utal a nagyszámú településen előkerült
példány, valamint az a tény, hogy férfiak sírjában is találunk kanálszonda-paletta
együtteseket, amelyekre könnyen rámondhatnánk, hogy kozmetikai eszközök, és bár
ismert az ókorban a férfiak arcfestésének és testápolásának szokása, nem jellemző, hogy a
férfi „attribútumok” vagy a túlvilágon hasznos tárgyak közül pont ezt emelnék ki.
A Pannonia tartománybeli példányok között legérdekesebb az intercisai
nagytemetőben talált LIGATI kurzív feliratos kőpaletta. (Kat. 994.) A feliratot a kőlap
hátsó felületére, vagyis arra, amelyen nem dolgoztak, karcolták be vékonyan és
szabálytalanul. Herculaneumból és Stabiaeből származó epigráfiai emlékek között egy
Antiocus Ligati Cinaedus feliratot ismerünk.1312 I. Kajanto a Ligatus nevet azok között a
cognomenek között tárgyalja, amelyek kialakulását nem lehet azok jelentéséből levezetni,
ezek egyik csoportja az ún. igenévi cognomeneké.1313
IV.9. DOBOZOK, TÉGELYEK (Kat. 1017-1081.)
A kozmetika, szépségápolás és testápolás során használható dobozok körébe
többféle típust sorolhatunk:1314
1. az ún. „orvosságos” dobozkákat
2. a „sminkesdobozokat”
3. a hengertokokat
4. egyéb dobozformákat, skatulyákat
Az első három típus kanonikus forma, a negyedikbe azon dobozokat soroltam,
amelyek formakincse az előzőektől eltér. Természetesen ezek körében a legnagyobb a
bizonytalanság a címben meghatározott területhez köthető funkció tekintetében.

1311

Egy Szőnyben feltárt hamvasztásos sír, amely a 341. számot kapta, benne palettát, „orvosi dobozkát” és
„festékrudakat”, hengertokot szikével, kanálszondával és tűvel valamint egy olló töredékeit találták. Kuny
Domokos Múzeum, Tata, a Kállay Gyűjtemény leltárkönyve.
1312
CIL IV 1802.
1313
Kajanto 1982, 92.
1314
Természetesen a római kori kozmetikai és orvosi eszközök tárolására alkalmas dobozok, tartók köre
változatosabb lehetett, mint azt a fém, csont, kő esetleg fa nyersanyagra korlátozódó régészeti leletanyag
láttatni engedi. A jelenleg ismert arányoknál jóval magasabb lehetett a fa hordozók aránya, illetőleg egyéb
szerves anyagok; bőr, textíliák használatával is számolnunk kell. Utóbbinak bizonyítéka az wehringeni sír,
amelyben bőr erszény maradványait találták orvosi eszközökkel annak belsejében. Künzl 1982,121.
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Mindegyik típus többfunkciós tárolóeszköz; az elsőben, amennyiben a címben
megjelölt területen kerül felhasználásra, az alapanyagokat, a másodikban alapanyagokat
és az ezek összekeveréséhez használatos eszközöket, a harmadik fajtában az
alapanyagokat vagy az eszközöket tárolták. A negyedik csoport darabjainak mérete és
tárolókapacitása általában nagyon kicsi, kozmetikumok, orvosságok, alapanyagok, esetleg
ékszerek tárolására lehettek alkalmasak.
A másik e körben használatos tárgycsoport a tégelyeké. Ide a többnyire csontból
készült nagyjából egységes formavilágú hengeres tégelyeket (pyxiseket) soroltam.

IV.9.1. Dobozok (Kat. 1017-1042.):
IV.9.1.1. „Orvosságos dobozkák” (Kat. 1017-1052.):
Ide soroljuk a jellegzetes kivitelű, kb. tenyérnyi méretű, többrekeszes, hasáb
alakú, alacsony dobozokat. Készülhettek bronzból, csontból, elefántcsontból és fából.
Ritkán egyterűek, általában legkevesebb három, inkább 4-5 rekeszt tartalmaznak.
Szerkezetük és készítésmódjuk a nyersanyagtól függően más és más.
A fémlapból „hajtogatott” dobozok formája meglehetősen uniformizált. Kevés
kivételtől eltekintve 3-5 rekeszt tartalmaznak. Ezek, néhány esetben, egy sorban
vízszintesen, gyakrabban változatos módon elrendezve, vízszintesen és függőlegesen
helyezkednek el. Kivételes egy viminaciumi „orvosi dobozka” belső tere, amelyet két
félköríves lemezzel

41. kép: Orvosságos doboz (a szerző rajza)
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osztottak 3 részre.1315 A fiókokat, amennyiben vannak, nyitható-csukható lapokkal fedik
le. Ezek mozgatására többféle megoldással találkozunk; általános az egymásba illeszkedő
zsanérok használata, de egy egyszerűbb forma is létezik; a rekeszfedeleket a rajtuk vágott
megfelelő méretű nyíláson keresztül egyszerűen ráakasztották a dobozon kialakított
visszahajlított peckekre. Mindegyik fedélnek külön fogója volt, egy drótból hajlított
vödörfülhöz hasonló fülecske, amelyeket két kis lyukon keresztül fémszalaggal a
fedlapok hátoldalán rögzítettek. A fogók általában egyszerű kis drótszálak, ritkán
profilálást látunk rajtuk, amely arra utal, hogy öntötték azokat. A fiókok fedlapjának
külső oldalán általános a bekarcolt négyzetes keretelés, mint diszkrét díszítés, de
előfordulhat ennél összetettebb minta is. Az orvosságos dobozok többségéhez egy
további, a dobozok méretével és formájával egyező, külső oldalán díszített fedlap is
tartozott. Ezek egyik rövidebb oldalán jellegzetes elemet találunk; egy hullámosan ívelt
felületű keskeny, plasztikus pántot. A fedlapot a rekeszek fölé tolták be, a következő
módon; a dobozok oldalsó lapjai közül hármat meghosszabbítottak és a fiókok felé ívben
visszahajlítottak mintegy síneket képezve, az így kialakított kis nyílásba behelyezve a lap
rögzíthetővé és mozgathatóvá vált. A fedlap funkciója amellett, hogy munkafelületet
szolgáltatott, a kisebb rekeszek biztonságos lezárása lehetett, a betoláshoz-kihúzáshoz,
mintegy fogóként, pedig a kiemelkedő plasztikus tagot használták. Némelyik dobozka
negyedik rövid oldalán, egy kis középpontja körül elforgatható kallantyút látunk. Ez talán
megfelelő irányba forgatva a fedlap kicsúszását volt hivatott megakadályozni. A fedlap
külső oldalán levő díszítés a fiókok ajtaján levő többszörös, négyszögletes keretelést
ismétli, ritkábban bekarolt koncentrikus köröket jelent, de a reprezentatívabb
példányokon akár niello díszítés, fémberakás is lehet.
A fából, csontból készült dobozok oldalait egymásba csapolták. A fából faragott
darabok némelyike, a bronzdobozkák formáját ismétli - ezen esetekben a szükséges
járulékos elemek (szegek, zsanérok, fogók) fémből voltak - de vannak köztük egyterű és
csak egy ki-be tolható fedlappal zárható példányok is. A csont, különösen az elefántcsont
darabok fedlapja és oldalai is plasztikusan, gyakran figurálisan díszítettek.
Ezen dobozkák univerzális tárolóalkalmatosságok, amelyek előfordulnak orvosi
eszközkészlet együttesekben is. Elnevezésükben a kutatásban nincs konszenzus;
leggyakrabban

„orvosi

doboznak”,1316

1315

„orvosságos

doboznak”,1317

ritkán

Krunić 2000 T. II, 1-2. T. 49. Nr. 351.
pl. arzneikastchen: Sobel 1991 vagy pl. Künzl 1979/1980, 49, munkái stb. medical casket pl. Zsidi
2006, 56.
1316
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„sminkdoboznak”1318 esetleg szelencének1319 nevezik, jelezvén pontos funkciójuk
megállapításának nehézségét, amely formai alapon nem, de a kísérőleletek, a doboz
tartalmának ismeretében vagy a díszítés értelmezésével lehetséges.
Némely reprezentatívabb kivitelű dobozka fedlapján a növényi ornamentális
díszítés mellett figurális elemek is megjelennek. Amennyiben ezek ikonográfiailag az
orvoslással összefüggésbe hozhatók, ilyen például a babérfára tekeredő kígyó,1320 vagy
gyógyító istenalakok; Aesculapius és Hygieia ábrázolásai,1321 a dobozkát és tartalmát
gyógyító tevékenység során használtnak tekinthetjük. Ezen esetekben a dobozokban
orvosságokat vagy azok alapanyagát tárolták. Egyéb „pogány” mitológiai alakok és
jelenetek

ábrázolásai

kivonhatják

a

dobozokat

az

orvoslás

köréből,

azokat

sminkesdobozként, apróságok; pénz vagy ékszer tartójaként definiálhatjuk.1322 A
keresztény vallás terjedésével, a 4-5. században az akkor már többnyire elefántcsontból
faragott, külalakjukban hasonló dobozok fedlapjának figurális díszítésében szinkretizmus
jelentkezik. Ábrázolják Aesculapiust a keresztények Istene alakjában vagy Hygieia
társaságában keresztény jelképekkel kiegészítve. Ezek a dobozok már, kiegészülve a
tisztán keresztény mitológiai témájú domborműves faragású emlékekkel, általában
ereklyetartóként funkcionáltak, de nem zárthatók ki a profán felhasználási területek, sőt
különösen a „Krisztus, mint gyógyító” típusú ábrázolások esetében az orvoslás sem.1323
A

dobozok

tartalma,

amennyiben

megmarad

minden

esetben

szilárd

halmazállapotú ásványi vagy növényi anyagú pirulák, rudacskák, amorf darabok
formájában fogható meg, valamint növényi részek maradványa. Különleges az egy KisÁzsiából származó, a Deutsches Klingenmuseumban őrzött „orvosi dobozka”, amelyben
anyagmaradványokat kisméretű üvegampullában találták.1324 Az egyéb tárolható
tárgyakra - ékszer, pénz stb. - egyetlen példával rendelkezünk. A Kat. 1017. sz. intercisa
Nagytemetőjének egyik koporsós sírjában előkerült dobozka egyik rekeszében kék-fehér,
ovoid alakú, töredékes üveggyöngy van. A dobozka 1971-es közlésében látható fotón ez
az üveggyöngy nem vehető ki, ugyanis a képen az azt tartalmazó, középső rekesz fedele
nincs kinyitva. Az 1957-és 1969 közötti intercisai feltárások legfontosabb eredményeit és

1317

pl. container for medicine: Bliquez 1994, 69.
pl. Woelcke 1931, 36. vagy Zsidi 2006, 53.
1319
pl. Aquincumi Látványraktár 149, 151.
1320
Landesmuzeum Mainz: Sobel 1991, 124, Abb.1, Künzl 1996, 2637, Abb. XXXIII.
1321
Herculanem, Museo Archeologico Nazionale, Nápoly: Sobel 1991, 125. Abb. 2 és 3.
1322
pl. Sobel 1991, 141, Abb. 24; 142, Abb. 25a, b.
1323
Sobel 1991, 142-143.
1324
Künzl 1996, 2639, Abb. XXXVI. Inv. 65.8.
1318
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leleteit bemutató közleményben nem találunk vonatkozó sír- vagy tárgyleírást, ezáltal a
gyöngy in situ helyzetében vagy ennek ellenkezőjében nem lehetünk teljesen biztosak.1325
Azon anyagmaradványok, amelyeken anyagvizsgálatot nem végeznek, általában a
találgatás szintjén utalják a dobozokat az orvoslás vagy a szépségápolás körébe;
fémporból gyúrt golyók, mint fogápolásban használt szer,1326 színes anyagú, rézércből,
homokból, mészből és szódából álló arcfestékrögök1327 vagy orvosságmaradványok. A
vizsgálat alá vett minták anyagösszetételének mennyiségi analízise érdekes eredményeket
hozhat, amely azonban szintén nem feltétlenül visz közelebb a dobozok felhasználási
területének megtaláláshoz. Általános, hogy a vizsgálatok során jelentős mennyiségű
fémösszetevőt találnak az alapanyagokban. A frankfurt a. m.-pauenheimi dobozban talált
vörös és sárgásfehér festékrögökben 24,18% ólmot, 29,29% cinket, 7,18% rezet, széndioxidot, kalciumot és egy kevés vasat mutattak ki.1328 A. Jassoy megállapítása szerint
ezek az összetevők csupán a nehézfémek túlsúlyában térnek el a közlés megjelenésekor, a
20. század első évtizedeiben használt és hasonló formában forgalomba hozott ún.
Fettsminkesstäbchentől. Egy másik dobozka tartalmán végzett vizsgálat során a
„pirulákban” 69 százaléknyi ólom-karbonátot és 31% szerves összetevőt; gyantát,
myrrhát és tömjént találtak.1329 Hasonlóan magas arányban mutattak ki ólmot, kalciumot
és vasat a banskoi (Bulgária) dobozban talált anyagmaradványokon. 1330 Egy kis-ázsiai
doboz anyagmaradványain végzett röntgendiffraktométeres, differenciált-thermál-analízis
valamint mikroszkópos vizsgálatok legnagyobb arányban ólomkarbonátot (cerusit,
PbCO3) és ennek bomlástermékeit mutattak ki. Az ólomszármazékot állati zsiradékkal
tették krémes állagúvá.1331 A szerves anyagmaradványok között az előbbieken túl
koriandert, köményt1332 valamint sáfrányt találtak.1333 Minthogy fémek és számos
növényi anyagok orvosság vagy kozmetikum alapanyagként való használata minden
korban általános, néhány kivételesen szerencsés esettől eltekintve a maradványok
anyagösszetételének ismerete önmagában nem feltétlenül járul hozzá azok - és ezáltal a
dobozok - alkalmazási területének megtalálásához. Az anyagvizsgálatok során kapott
1325

B. Vágó 1971, Taf. XLIX. 8.
Pompeii: H. Eschebach. Das Heilweisen und die Arzthäuser von Pompeji. Antike Welt 15 (1984) 63.
Abb. 92, 93.
1327
Saintes (Franciao.) Sobel 1991, 145.
1328
Jassoy 1931, 39.
1329
Nin (Dalmatia): Sobel 1991, 145. Grmk., M. D., The chemical composition of the ancient pill from Nin.
Bull. d’arch. et d’histoire dalmatiae 54 (1952) 127-137.
1330
Sobel 1991, 145.
1331
Künzl 1996, 2639.
1332
Ladispoli (Italia): Sobel 1991, 144;
1333
Korać 1986, 53-71.
1326
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összetevők alapján képzett interpretációkat gyakran a publikáló szándéka determinálja.
Az ólom mérgező hatása már akkoriban is ismert volt,1334 a magas nehézfém tartalmú
„pirulákat” vélhetően külsőleg használták, gyógyításra, bőrápolásra vagy arcfestésre.
Célravezető lehet az orvosi szakírók által megnevezett vagy az orvosi - valamint
kollyrium - bélyegzők feliratai által hordozott ma is azonosítható anyagmegnevezéseinek;
árnika, timsó, ólom,1335 timföld, méhviasz, cinóber1336 stb. és az anyagmintákban
kimutatható anyagok összehasonlítás a lehetséges orvosi anyagok kiszűrésében, de
minthogy az arcfestékek és orvosságok anyaga akár közös is lehet, kísérőleletek
hiányában az orvosi-kozmetikai funkció nehezen különíthető el.
Ritka szerencsés esetekben önmagában a doboz tartalma vagy a kísérőleletek
epigráfiai forrásanyagot nyújtanak. Utóbbiak közé sorolható egy feliratos orvosi bélyegző
jelenléte, amely a leletegyüttest, benne a dobozkával, az orvosi eszközök körébe utalja.
Egy ismert esetben, a dobozban talált anyagmaradványon annak hatóanyagát megnevezik.
Egy viminaciumi orvossírban talált dobozka egyik bélyeges kollyriumán a következő
feliratok

olvashatók;
1337

STACTUM.

PGENALCROCO=p(astilli)

(ad)

genal(is)

croco(des)

A megnevezéseket a sáfránnyal és a myrrhával azonosították.

1338

és

Az első

felirat azt is megerősíti, hogy a medicinát szemgyógyításhoz használták, ebből kifolyólag
a dobozt is orvosi eszközként definiálhatjuk.
Amennyiben viszont egy dobozka kíséretében nem kerülnek elő orvosi eszközök
vagy orvosi bélyegző, nem mondhatjuk, hogy orvosi eszközlelettel számolhatunk, még
akkor sem, ha a dobozka tartalmán végzett anyagvizsgálat esetlegesen az orvoslásban
hasznos anyagokat mutatott ki. Ennek szemléletes példája az aquincumi gázgyári temető
J5. sírjában talált „orvosi doboz” (Kat. 1019.), amelynek szerencsésen megmaradt
tartalmán végzett vizsgálatok során azokban cink-hidrátot, grafit-oxidot, valamint
malachitot, cupritot, cassiteritet, azuritot valamint myrrhát találtak.1339 Ezek alapján Zsidi
P. megállapítja, hogy a dobozka egy (szem)orvos felszereléséhez tartozott, holott a sír
csupán egy nagyméretű vaskést tartalmazott, amely nem tűnik speciális orvosi különösen nem szemorvosi - eszköznek, ismerve a szemorvosi eszközleletek finomságát
és változatosságát, az anyagok pedig nem kizárólagosak.1340
1334

Sobel 1991, 145.
Köln: Oxé, A.- v. Stokar, W., Von römischen Augenärzten. Germania 25, 1941, 23.
1336
Mayen: Sobel 1991, 159. lábjegyzet.
1337
Korać 1986, 37, T. III, 4 és T. IV. 10-12.
1338
Korać 1986, 71.
1339
Dálnoki Orsolya vizsgálatai, kézirat. Zsidi 2006, 54.
1340
Zsidi 2006, 57.
1335

270

A feladatot nehezíti, hogy a dobozok funkciója, használatuk ideje alatt, akár
változhatott is.1341
„Orvosságos dobozkát” leggyakrabban sírmellékletként találunk, kivéve a Vezúv
környéki települések leletanyagát. Külalakjuk az 1.-től a 4. századig lényegében
változatlan.
A pannoniai „orvosságos dobozkák” bronzból készültek, feléptésük egységes, 3
vagy 5 rekesszel rendelkeznek, amelyek változatos kiosztásban helyezkednek el.1342 A
legegyszerűbb a Kat. 1017. doboz felépítése, amelynek három rekesze egyvonalban
fekszik, és azonos irányba nyílik. Ez a megoldás ritkább. Külön csoportot alkotnak a kétkét függőleges és középen egy vízszintesen álló rekesszel tagolt dobozok (Kat. 10201022.) Itt az egymással szembeni ajtócskák ellentétes irányba nyílnak. Egy fordított
kiosztást képviselnek a Kat. 1018-1019. példányok; egy-egy vízszintesen fekvő fiók
között, két függőlegesen állót látunk. Fogóik egyszerű u alakúra hajlított bronzszálak, egy
esetben találunk rajtuk profilálást. (Kat. 1021.) Mindkét fent említett nyitásra-csukásra
szolgáló megoldással találkozunk rajtuk.
A tartományból hiányoznak az igazán reprezentatív darabok, egyetlen díszüket a
rekeszek fedelein és a betolható fedlapon bekarcolt négyszögletes vonalak alkotják. A
Kat. 1021. aquincumi darabon ezt a fedlapok szegélyén átlós rovátkolás kíséri.
Ugyanezen a darabon és a Kat. 1020-as dobozon látható a fentebb emlegetett kis
kallantyú, amely egy általánosnak mondható alkotóelem. A Kat. 1019-es doboz egyik
hosszabbik oldalára rózsaszínes kőrudat rögzítettek. Ennek analógiája az eddig közzétett
anyagban nincs, funkciója ismeretlen, talán az eszközök élének fenésére szolgált. Szintén
meghatározhatatlan a rendeltetése a leletegyüttesben talált szegecsen forgó, kőhasábban
végződő bronzrúdnak is.
Amennyiben nem ismeretlen leletkörülmények közül valók, a pannoniai dobozok
temetkezésekben kerültek elő. A két intercisai dobozunk (Kat. 1017-1018.) koporsós
sírból származik, az egyik (Kat.1017.) kőpaletta és tükör társaságában került elő. Mindez
egyéb kísérőleletek alapján is arra utal, hogy a doboz nő mellékletéhez tartozott, és
minthogy szépségápolás során használt tárgyakkal együtt került elő, funkcióját is e
körben kell keresnünk. A doboz tartalma megmaradt; kis színes, porhanyós anyagú
rudacskákat tartalmazott valamint egy üveggyöngyöt. A másik dunaújvárosi sírból sem
1341
1342

Sobel 1991, 122.
Töredékes orvosi dobozkát ismerünk Carnuntumból is: Humer 2009, 182, Nr.789.
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került felszínre speciális orvosi leletanyag és ebben is nyersanyagmaradványokat találtak.
(Kat. 1018.) Aquincum nyugati temetőjének (Aranyárok menti temető) 219. számú
sírjában találták a Kat.1021. dobozkát. A kísérőleletek alapján az orvosi célú használat ez
esetben is kizárható, Zsidi P. megállapítása szerint a doboz „másodlagos” funkcióban
kerül a sírba, mint kozmetikai tároló.1343 Minthogy a dobozkák esetében a szépség- és
testápolás körében használt anyagok tárolására szolgáló funkció épp annyira valószínű,
mint az orvosságtartó alkalmazás, nem szükséges, a két terület között „alá és
fölérendeltséget” vagy sorrendiséget feltételeznünk. A már említett Zsidi P. által
meghatározott, Gázgyári temető J5. számú sírjából származó példány (Kat. 1019.) orvosi
dobozként való meghatározásával kapcsolatban, arra utaló kísérőleletek hiányában
kétségek merülnek fel.
A mellékletek alapján a temetkezéseket a 2. század elejétől a 3. század végéig
terjedő időszakra datálják: a Kat. 2. Intercisa nyugati, III. sz. temetőjének 2197. sz.
koporsós sírját Alexander Severus (223), Valerianus (253-259) és III. Gordianus pénzei
keltezik terminus post quem a 3. század közepére,1344 az Aquincum, Gázgyári temető, J5ös, hamvasztásos sír a mellékletek alapján a 2-3. század fordulóján keletkezett,1345 a Kat.
5. sz. dobozt tartalmazó temetkezést a 2. század eleje és a 2-3. század fordulója közötti
időszakban létesítették.1346 A Kat. 6. sz. aquincumi darabot a 2-3. századra keltezik.1347
A Pannoniai dobozok meglepően szerencsés arányban őrizték meg egykori
tartalmukat.

Ez

jellemzően

különböző

-

fehér,

halványbarna,

halványzöld,

halványrózsaszín - színű, szilárd, de krétaszerűen porladékony rudacskákat és gömböket
jelent, valamint növényi maradványokat (Kat. 1019.) illetőleg egy üveggyöngyöt (Kat.
1017.) Egyetlen pannoniai doboz tartalmán végeztek anyagvizsgálatot, a Kat. 1019-es
dobozén, ezt fentebb részletesen ismertettem.

1343

Zsidi 2006, 53.
. Szabó 1984, 106, 110. Zsidi 2006, 57. Kat. 5.: a temetkezést a 2. század eleje és a 2-3. század
fordulója közötti időszakban létesítették, Zsidi 2006, 53. a Kat. 6-ost a 2-3. században. Aquincumi
látványraktár, 151.
1345
Zsidi 2006, 57.
1346
Zsidi 2006, 53
1347
Aquincumi látványraktár, 151.
1344
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IV.9.1.2. „Sminkesdobozok” (Kat. 1026-1029.):
Ide soroljuk a jellegzetesen félgömb formájú rekesszel ellátott tenyérnyi méretű
skatulyákat, amelyekhez sínekkel rögzíthető kőpaletta tartozott. Formailag három típusát
különíthetjük el.1348
1. Téglalap alakú, három oldalán megmagasított, befelé ívelő peremmel ellátott
bronzlap. Felületéből egy félgömb alakú rekesz nyúlik ki, e fölé, a lap másik oldalára, a
megmagasított peremek alkotta „fiókba” kőpaletta volt betolható. (Kat. 1029.)
2. Hasonló szerkezetű, de a kidomborodó gömbtestű rekesz mellé egy másik
négyszögletes tolófedeles dobozka társul. (Kat. 1026-1028.)
3. A bronzlap egyik hosszabbik oldalához hengeres tok kapcsolódik.

42. kép: A sminkesdobozok három típusa és az applikált relieflapok pannoniai díszítésváltozatai
(rajzok: Tóth 2006, fotók: a szerző)

Utóbbi két típus rekeszei tolófedelének egyik rövidebb oldalán az „orvosi
dobozkák” fedlapján látottakhoz hasonló plasztikus díszítésű pánt húzódik, amelynek
segítségével az könnyebben mozgatható. Díszítésként külső oldalukra általában figurális
díszítésű relieflapot applikáltak.
1348

Nagy 2006, 78, Fig. 8.
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A dobozok tulajdonképpen kompakt hordozató anyagkészítő és tároló szettek. A
kőlapok és a félgömb alakú rekesz az alapanyagok porítására, nedves alkotóelemmel való
összekeverésére szolgálhattak, a tolófedeles fiók azok átmeneti tárolására. A hengeres
tokban a szükséges eszközöket tárolták. Ennek in situ példái a Flavion temetőjéből
származó „sminkesdoboz” hengeres tokjában megmaradt „fülkanalak.”1349 A dobozt
„összecsukott” állapotban használni nem lehetett, ugyanis a paletták, nagyobbik,
munkafelülete, becsúsztatva nem marad szabadon, hasonlóképp a félgömb alakú rekesz
sem lesz hozzáférhető.
A dobozkák orvosi használatára semmi sem utal, azok köznapibb alkalmazása
feltételezhető, amely talán a kozmetika-arcfestés vagy bármilyen fent felsorolt
előkészületeket igénylő tevékenység. Az alkalmazási terület megtalálását nem könnyíti
meg a „sminkesdobozok” 2. és 3. csoportjában jellemző négyszögletes rekeszek fedlapján
levő relieflapok ábrázolásának ikonográfiai vizsgálata sem. Ezek mindegyike mitológia
témájú, a megjelenített alakok köre változatos, de több esetben találkozunk visszatérő
elemekkel.
A sminkesdobozok 2-3. csoportjához a dolgoztat gyűjtőterületén 5 darab doboz
tartozik. Ebből kettő a keszthely-újmajori római temetőből származik és a második
világháborúban lebombázott keszthelyi múzeumban megsemmisült, ezek csupán
Kuszinszky B. balatoni monográfiájában közölt fényképek alapján vizsgálhatók.1350
A pannoniai sminkesdobozok négyszögletes rekeszein levő domborított mintájú,
applikált relieflapok díszítése alapvetően két csoportba osztható. Az egyik csoport
relieflapja négyszögletes vagy aedicula fronst formáz, a másik kerek alakú medaillon. Ez
a felosztás a Pannonián kívül előkerült dobozok díszítésére is érvényes. Az ezen
alapformákon belül megjelenített figurális ábrázolások köre kiterjedtebb, de ismétlődő.
Az 1. csoportba három pannoniai darabot sorolhatunk. Kat. 1027. sz. doboz
töredékes, hiányos lapkáján egy gyöngyfüzér tympanon és benne egy kiterjesztett
szárnyú, oldalra fordított fejű sas, valamint hullámzó szalagok és talán egy koszorú
láthatók.

A

ragasztó

vagy

forraszanyag

nyomaiból

egy

aediculae

fronsra

következtethetünk, ennek belső/alsó részéből csupán a bal felső sarokban maradt meg egy
kis töredék; egy koszorú és egy balra fordított fej látható rajta. Tóth E. Victoria

1349
1350

Sobel 1991, 138, Abb. 21.
Kuzsinszky 1920, 85-87, 120-123. kép, Tóth 2006, 76, Fig. 7. 3-4.
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ábrázolásaként értelmezi.1351 A forrasztás olvadékából - az analógiák ismeretében - az
ábrázolás többi részét is kivehetőnek véli; egy balra néző figura trónol az aedicula
belsejében. A sas és Victoria megjelenítése arra utalnak, hogy a figurában Iuppiter
alakjával számolhatunk.1352 A másik szombathelyi doboz jobb állapotú relieflapján (Kat.
1026.) hasonló képtípus látható. Az aedicula tympanonja gyöngysor keretezésű,
amelynek minden második tagja, egy S alakú elemmel a lap szegélyéhez kapcsolódik. A
háromszög csúcsán egy nagyobb félgömb van. A tympanon belsejében középtájon, két
lúd alakja között szalagos koszorút vehetünk ki. Az építmény jobb oldali, kétrészes
oszlopa megmaradt; alsó tagja csavart, felső pikkelyes szerkezetű. Ettől balra egy
háromágú datolyapálma áll. Az aedicula belsejében trónon ülő figurából csak egy lándzsa
szára és kinyújtott karjának töredéke látszik. Tóth E. a lap bal alsó sarkában kivehetőnek
véli a figura lábát és lábujjait, valamint egy pajzs sarkát. Ugyanő a bal felső sarok
elmosódott

figurájának

helyére

egy szárnyas

Victoriát

rekonstruál.1353

A

II.

világháborúban elpusztult, ma már csak fotóról ismert, Keszthely-Újmajor temetőjéből
származó dobozka relieflapjának épp az a része volt viszonylag ép, amely a két fentiről
hiányzik. Amennyire a fotóról leolvasható a gyöngysorral keretezett tympanon alatt,
csavart oszlopok között, szakállas, derékig mezítelen, köpenyes férfi ül, kinyújtott jobb
kezében lándzsát tart, balját egy pajzson nyugtatja. A trón mögött egy kard van. A
figurával szemben fejmagasságban egy lúd alakja látható. Tóth E. meghatározása alapján
a figura Marsszal azonosítható.1354

43. kép: Az elpusztult keszthelyi leletegyüttes (fotó: Tóth 2006)

1351

Tóth 2006, 73.
Tóth 2006, 72-73.
1353
Tóth 2006, 73.
1354
Tóth 2006, 78.
1352
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A másik díszítéstípust a sárvári dobozka (Kat. 1028.) kerek medalionja képviseli.
A gyöngysorral keretelt mezőben mellpáncélos alak áll; Mars, felemelt bal kezében
lándzsát tart, két oldalán derékmagasságban ludak.
A pannoniai darabok applikációinak díszítésváltozatai a birodalomszerte
legelterjedtebb motívumokat ismétlik, kétféle alapforma, az aedicula és medaillon
jelentkezik figurális ábrázolással.1355 Utóbbi azonosítása a „sminkesdobozok” pontos
felhasználási körének megtalálása szempontjából lehet érdekes. Bár a dobozokat
hagyományosan kozmetikumok, arcfestékek készítéséhez való eszközként értékeljük, és
ezáltal nők hagyatékába utaljuk, leletkörülményeik nem minden esetben szolgáltatnak
biztos adatot erre vonatkozóan, sőt a figurális díszítésű relieflapokon kifejezetten férfias,
militáns istenalakok - Mars, Iuppiter, Victoria, tropaeum, Romolus és Remus,1356
Mercurius, Neptunus1357 - szerepelnek. Kevés kivétel ez alól az andernachi vagy trieri
lelőhelyű Sol és Luna portréját hordozó,1358 valamint egy Nymwegen környéki lapka
egyik díszítőlapja. Utóbbira öt különböző méretű aediculás bronzlapot erősítettek, egy
nagyobbat középtájra és négy kisebbet a négy sarokba. A középső lapon Venus mezítelen
alakja látható kagylóban kis Amor figurával. Az oromzaton ludak között szakállas maszk.
A négy kisebb díszítményen ugyanakkor megint csak a felfegyverkezett Marsszal és
attribútumával a lúddal találkozunk.1359 (Bár ez utóbbi esetében az applikációk teljes
mértékben megegyeznek a „sminkesdobozok” rekeszének tolófedelén látottakkal, a lap
formája nem felel meg azokénak. Hosszúkás téglalap alakú formája szokatlan.
Véleményem szerint ugyan ez nem zárja ki, hogy „sminkesdobozhoz” tartozzon,
ugyanakkor ilyetén meghatározása bizonytalan.) Tóth E. megfigyelése szerint ez az
ellentmondás a tárgy felhasználási köre és a rajta levő díszítés ikonográfiája között nem
szokatlan

a

római

korban,

elég

csak

1355

a

reliefdíszítésű

tükrök

ábrázolásait

Az eddig publikált leletanyagban a két nagyobb csoporton - az aedicula frons és a medalion alakú
relieflapok - kívül egy harmadikkal is számolnunk kell, bár erre egyelőre egyetlen töredékes példány utal.
Aquileia Beligna lelőhelyen feltárt római temető 31. sz. koporsós sírjának mellékletei között talált
sminkesdoboz hiányos betolható fiókfedelének díszített relieflapja négyszögeletes, a publikált rajz alapján
teljes felületén kitölti a fedlapot, így a lamellát nem rekonstruálhatjuk aedicula alakúként. A tárgyat
publikáló a díszítés tartamáról mindössze annyit állapít meg, hogy az „mitológiai jelenet.” A közzétett
rajzon két csavart oszlop látható és gyöngysor alkotta elválasztó elemek, amelyek némelyikéhez a Kat….
76.2.43. darabon is látható s tag csatlakozik, továbbá az oszlopok felett egy állat; talán kos (?) kecske (?)
őzgida (?) alakja vehető ki. A rajzon látható további elemek értelmezhetetlenek. Giovannini – Mandruzzato
et alii. 1998, 267, Tav. 11. A relieflap nem aedicula frons alakot formáz, és nem tartalmazza a jellegzetes
állatalakok illetve attribútumok egyikét sem. Mindezek mellett az egyetlen 3. típusú sminkesdoboz, amely
nem germaniai vagy pannoniai lelőhelyeken került elő.
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megfigyelnünk.1360 Hasonló megállapításra jut S. Pahič is, aki szerint a miklavzi
dobozkán levő Neptunus, Mercurius, Mars ábrázolás nincs összefüggésben a tárgy
felhasználási körével, az istenalakok megjelenítése a tulajdonos számára bírt apotropaikus
tulajdonsággal.1361
J. Werner szerint a trónoló Mars ábrázolása egy számos hordozófelületen
megjelenő

jellegzetes

ábrázolásséma,

és

értelmezésében

Mars-Thingsusszal

azonosítható.1362 A liba, mint Mars attribútuma annak klasszikus római megjelenítésében
nem jelentkezik, csak Marsnak a germán Thingsusszal azonosított alakjáéban. Ugyancsak
Werner ikonográfiai és stilisztikai hasonlóságot vélt felfedezni a thorsbergi láplelet 1.
korongjának trónoló Mars ábrázolása és a sminkesdobozra applikált relieflapok hasonló
megjelenítései között. A sisakot és köpenyt viselő, jobbra néző figura, aki jobb kezét
kinyújtja, balját pedig egy pajzson pihenteti, jelentkezik egy bonni,1363 a keszthelyújmajori és a nymwegen közelében talált1364 valamint egy heidelbergi1365 relieflapon is. J.
Werner megfigyelte, hogy a lúd ábrázolása ott van, mind a relieflapokon, mind a korong
díszítményei között Mars alakja mellett. Véleménye szerint ez jelenti a kapcsolódási
pontot az ábrázolások között.1366 Számos analóg ábrázolást gyűjtött össze és ezek alapján
azonosította Mars-Thingsust. Ezt a csoportot a remageni Saciro f(ecit) feliratos
Dioszkurosz ábrázolásos tükördoboz-applikációval való stilisztikai hasonlóság alapján a
2. század második felében működő Saciro műhelyéből származó tárgyak közé az ún.
Saciro körbe sorolta. Minthogy a trónoló Mars és liba séma véleménye szerint
felcserélhető,1367 a Iuppiter-sas vagy akár Victoria-thropaeum kombinációjú, hasonló
szerkezetű ábrázolásokat is ide sorolta,1368 sőt a miklavzi medalionos relieflapot is.1369
Ezen elképzelés alapján a két savariai és a sárvári applikáció is e körbe tartozna. Werner
elgondolását, mind a kör létjogosultságát, mind annak datálását, ugyanakkor azóta többen
cáfolták.1370 A tárgyak stilisztikai alapú összevonása, ma már érthetetlen; a thorsbergi
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korong könnyed ábrázolásmódja erősen eltér az applikációk merev kifejezésmódjától.1371
A tárgyak nem tarthatók ugyanazon műhely gyártmányának. J. Werner anélkül datálta a
Saciro-kör működését, hogy egzakt ismeretei lettek volna a leletkörülményekről és a
kísérőleletekről, tekintve, hogy azok leggyakrabban ismeretlenek. Ha azonban figyelembe
vesszük ezeket, akkor egy a 2. század végénél 50-100 évvel korábbi dátumot kapunk.1372
A két pannoniai relieflap datálása is erre utal; a kísérőleletek alapján mindkét sír az 1.
század második felében, legkésőbb a 2. század elején keletkezett.1373
Ha nem is egy műhelykörből kerültek elő, a trónoló Marsot lúddal vagy Iuppitert
sassal ábrázoló egyező szerkezetű (két oszlop között trónon ülő alak, csavart oszlopok,
gyöngyfüzéres keretelés, liba és sas, mint attribútumok) relieflapok egységes csoportot
alkotnak. A savariai és a keszthelyi darabok készítési és származási helyét Tóth E.
Germaniába teszi.1374 Az aediculae frons alakú applikált díszítőlapos dobozok
előfordulása eddigi ismereteink alapján Germaniában és Pannonia nyugati részén
koncentrálódik. Kivitelük egységes koncepciójú; gyöngysorral keretezett tympanon,
csavart oszlopok, ülő alak, de nem azonos. Az aediculás képtípus és a liba, mint
attributum motívum helyi anyagtól idegen, szemben Germániával, ahol kőfaragásban már
a korai császárkortól alkalmazzák.1375 Heidelberg temetőjének 62/P4-es hamvasztásos
urnasírjában talált sminkesdoboz kivételesen összetett ábrázolása készítője bekarcolt
nevét is tartalmazza; Strabo.1376
A sárvári Mars alakját tartalmazó medalion ábrázolásának analógiáját egyelőre
nem ismerünk. Ez a képtípus is a fenti két helyen fordul elő, kivitelükről ugyanazt
mondhatjuk; egységes a gyöngyfüzérekkel körbevett medalion minta, az ábrázolt
mitológiai alakok köre az aediculás típusnál némileg változatosabb. Míg ott Mars vagy
Iuppiter mellett csak kivételként bukkan fel Bacchus,1377 itt a medalionokban Sol és
Luna,1378 vagy Bellerophon és Khiméra,1379 Neptunus, Mercurius is megjelenhet.1380
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Tóth E. szerint a dobozok nem kereskedelem útján juthattak el Pannoniába, hanem
migrációval. Erre utal, hogy a szombathelyi példányok egyazon temetőben, egymás
közelében kerültek elő, nem pedig szétszórva a város temetkezőhelyein. Olyan veteránok
(családjának) hagyatékához tartozhattak, amelyek csapata Germaniából Pannoniába
vonult, vagy akik a germaniai szolgálat lejárta után a szülővárosukban telepedtek le.
Ennek ugyan csekély epigráfiai bizonyítéka van, de dokumentálható.1381 Alföldi A.
megállapítása szerint a keszthely-újmajori temető „népességének” rokonsága Savaria
lakosságával kimutatható.1382 A „sminkesdobozok” jelenléte indirekt módon a két
település egy-egy lakójának közös eredetét igazolja.1383
Ugyan az aedicula frons vagy medaillon alakú applikált relieflappal díszített
dobozok előfordulási helye ugyan valóban Germania és Pannonia, a 2-3. típusú,
relieflappal díszített sminkesdobozok előkerülésével máshol is számolhatunk. Aquileia
Beligna temetőjében az 1992 és 1993. évi ásatások során feltárt, 1. század utolsó
negyedére keltezett, 31. sz. hamvasztásos sírban talált hengertokkal megtoldott
sminkesdoboz fiókfedelén reliefes lamellát is látunk. A négyszögletes lap ábrázolása a
publikált rajzon ugyan kivehetetlen, vélhetően mitológiai témájú, viszont hasonló
elemekből - gyöngyfüzér, csavart oszlop, állatalak - építkezik, mint a pannoniai
darabok.1384
Az 1. típusú díszítetlen „sminkesdobozok” kivételesen ép példája a szintén
savariai lelőhelyű (Kat. 1029.) darab. Leletkörülményei ismeretlenek. Ezen egyszerű
típus ritkább a birodalomban, mint a 2. kis, négyszögletes rekesszel felszerelt fajta.
Ismerünk példányokat Dél-Itáliából (Nápoly, Pompeii),1385 Splitből,1386 Starigradból1387
Zarából,1388 Neussból1389 és Kölnből.1390 Többségük leletkörülményei ismeretlenek, a
pompeii-i példányok bizonyítják, hogy a tárgytípust már a Flavius-korban használták.
A 3. típusú, hengertokkal felszerelt dobozok kimutatása Pannoniában nehézkes.
Mindkét savariai „sminkesdoboz” mellett henger alakú tok maradványai is előkerültek,
minden esetben azoktól (ma már) különállóan. Sajnálatos módon nehéz biztosan
1381
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megállapítani, hogy a hengertokok a dobozok részét képezték-e vagy sem. A kat. 1026.
esetében, min arról alább részletesen szó lesz, a tok nyersanyaga és állapota ugyan
elképzelhetővé teszi annak dobozzal való összetartozását, de a két tárgy mérete
különbözik. A Kat. 1027. hengertok töredék mérete nem teszi lehetővé ilyen
következtetések levonását.
Az egyes doboztípusok használatának időszakában időbeli eltérés nincs, azok
összetettsége nem egy fokozatos fejlődés eredménye. Amennyiben megállapítható minthogy többségük a leletkörülmények ismeretének hiányában nem keltezhető mindhárom típus példányai az 1-2. század folyamán kerültek földbe. A szombathelyi és a
sárvári darabok esetében a kísérőleletek pontosan ismertek; az első század végére,
legkésőbb a 2. század elejére utalnak.1391 A legkorábbra datálható „sminkesdoboz” a San
Ferreolban (Spanyolország) víz alatt talált 2. típusú dobozé, amelyet a kísérőleletek a Kr.
e. 40-20 évekre datálnak.1392 Mindezek alapján a „sminkesdobozok” használati időszaka
az i. e. 1. század második felétől az i. sz. 2. század végéig biztosan kimutatható.

IV.9.1.3. Hengertokok (Kat. 1030-1041.):
Bronzlapból

hajlított

henger

alakú,

ráhúzható

fedővel

rendelkező,

hőmérőhüvelyhez hasonló formájú, átlagosan 10 és 20 cm közötti méretű tokok. Korabeli
latin elnevezésük a theca vulneraria vagy specillotheca1393 lehetett. Leggyakrabban külső
felületükön bekarcolt, körkörös vonalakkal díszítettek, illetve tagoltak, amely
koncentrikus körvonalak formájában megismétlődhet a kupak tetején vagy a tok
zárólapján, plasztikus applikációt is figyeltek meg rajtuk.1394 A lezárások általában
vízszintesek, de találunk köztük kidomborodót is, ezáltal a tok valamiféle keskeny
kapszulához hasonlít. Szinte állandó elemei az orvosi leletegyütteseknek; hosszú, keskeny
eszközök; szondák, „fülkanalak”, tűk, stb. tárolására használták, amelyre „in situ”
leletegyüttesek

utalnak,

ugyanakkor

nyersanyagok,

orvosságok,

kozmetikumok,

alapanyagok őrzésére és hordozására is alkalmasak voltak. Ennek bizonyítéka az a
néhány intakt hengertok, amelynek tartalma megmaradt. Egy a R. Jackson által publikált,
Itáliából származó, ma a British Museumban őrzött orvosi eszközegyüttes leletben levő
hengertok egyik rekeszében sárgásbarna színű, por állagú anyagot találtak. Az anyagot
röntgenfluoreszcens fényszögtörésméréssel vizsgálták, amely legnagyobb arányban rezet,
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kalciumot, szilíciumot és vasat mutatott ki a mintában.1395 Ezek az anyagok azonban a
fémdoboz szennyezése okán dúsultak fel a tok belsejében talált szubsztanciában.
Mindezek mellett a mintában ólmot is találtak, amely nem származhatott ugyanebből a
forrásból, mert a tok alapanyaga igen keveset, mindössze 0,03 százalékot tartalmazott. Ez
vélhetően már a tárolt anyag összetevői közé sorolható, csakúgy, mint a
röntgendiffrakciós vizsgálattal kimutatott viasz, valószínűleg méhviasz.1396 Hasonló állagú
anyagmaradványokat tartalmazott néhány tok a Pompeii-ben talált példányok között,
ezeken azonban anyagvizsgálatot nem végeztek,

1397

a nea paphosi (Ciprus)

istrumentariumban őrzött hengertokban ugyancsak port valamint tablettákat találtak.1398
Ezek kémiai összetevőit sem ismerjük. L. J. Bliquez meglátása szerint a hosszú, keskeny
hengerek az eszközök, a rövidebbek, zömökebbek a medicinák, alapanyagok tárolására
voltak alkalmasak.1399 Ez azonban nem feltétlenül tendenciózus, hiszen a R. Jackson által
közölt hengertokok közül a hosszabb, közel 20 cm-es hosszúságú darabban mutatták ki a
fentebb tárgyalt por állagú anyagot, jóllehet ennek a szerkezete jelentősen eltér az
átlagostól.1400 Az önállóan előkerülő vagy „multifunkciós” kanál- és spatulaszondát,
„fülkanalat” tartalmazó tokok pontos alkalmazási területének megállapítása és a
kozmetikai célú hengertokok elkülönítése nehéz, különösen, hogy a hengertokok az
orvoslás, testápolás körén kívüli felhasználása sem kizárható, ebben a kísérőleletek és a
leletkörülmények lehetnek segítségünkre. Unikális esetben a díszítés. Ennek szemléletes
példája S. Krunić

44. kép: A hengertokok szerkezete (rajz: Jackson 1986)
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vizsgálata, amelyet a Belgrádi Nemzeti Múzeum gyűjteményében levő darabokon végzett
el. Ezek között miniatűr emberi alak applikációjával díszített példányt publikált. 1401
Meglátása szerint az alak vagy Isis Fortunát jeleníti meg, annak attribútumaival, a
cornucopiával, kormánylapáttal és a fején diadémmal vagy a fiát Harpocratést, egy
mezítelen fiút, a holdsarlós, kettős egyiptomi koronával. A fiú mellett a szikomórfa
(fügefa), a szent fa, a mögött pedig a cornucopia látható. Az hogy az állát fogja, vagy
eltakarja az ajkait egy apokrif gesztus. Amennyiben az alak Harpokratés a doboz egy
orvosé, amennyiben viszont Isis elképzelhető, hogy egy nő toalettkészletének részét
képezte.1402
A pannoniai hengertokok egyszerű formák, testükön és kupakjuk zárólapján
egyaránt körkörös bekarcolásokkal és esztergált bordákkal díszítve. Mindössze 6 darab
leletkörülményeiről rendelkezünk információval. A Kat. 1030-1032. 1035., 1039., 10401041.) és az Aquincumi,1403 példány mindegyike sírból származik, 5 hamvasztásos, kettő
csontvázas temetkezésből.1404 A Kat. 1035. sz. toktöredék, Bíró Sz. Savaria nyugati
temetőjének területén előkerült sírleleteket összegyűjtő tanulmánya alapján, a
szombathelyi körmendi úti téglagyár agyagkitermelő gödréből egy ”feldúlt téglasírból
került elő 1959”-ben és ajándékozással került a Savaria Múzeum tulajdonába.1405 A
„téglasír” meghatározás ugyan késő római csontvázas temetkezésre utalna, de a sírban
talált leleteket számba véve valószínűbb, hogy korai hamvasztásos, tegulával bélelt sírral
számolhatunk. A mellékletek között előkerült két vékonyfalú kerámia használatának és
földbe kerülésének idejét, analógiák alapján Bíró Sz. a 1. század közepe és a 2. század
eleje közé teszi.1406 A másik két savariai hengertok (Kat. 1032, 1041.) korai,
hamvasztásos temetkezésekből származik. A Kat. 1032. az 1. század második felére - 2.
század első évtizede közé keltezett kőurnás sírban,1407 a Kat. 1041. sz. 1. századra datált
hamvasztásos temetkezésben került elő.1408 Mindhárom savariai hengertok egyéb,
1401
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testápolással kapcsolatba hozható tárgyak társaságában; a Kat. 1032. palettával,
análszondával, sminkesdobozzal, a strigilisekkel, a Kat. 1035-ös palettával, a Kat. 1041es sminkesdobozzal, kanálszondával és palettával együtt került felszínre. A hengertokok
sminkdobozok 3. típusának összetartozó részét képezték. Ezek az átlagosnál kisebbek és
keskenyebbek, hosszuk a dobozok hosszabbik élénél kisebb nem lehet. A Szabolcs Z.
utcai sírban talált sminkdoboz (Kat. 1028.) rendkívül töredékes, hiányos állapotú. A
töredékek között talált henger (Kat. 1032.) anyaga, állapota és mérete elképzelhetővé
teszi, hogy az egykor a dobozhoz tartozott, ugyanakkor annak hossza nem teljesen
egyezik meg a doboz hosszabbik oldalának méretével; a henger 10 cm, a doboz csupán
9,4 cm hosszú. Ez nem zárja ki a két darab összetartozását ugyanis a doboz oldalához
csatlakozó henger annál hosszabb lehet.1409 A másik szintén sminkdobozzal együtt
előkerült szombathelyi hengertok töredék (Kat. 1041.) állapota nem teszi lehetővé
bármiféle következtetés levonását. Mint említettük, mindkét sminkdobozos savariai
leletegyüttes tartalmazott kanálszondát is. A Szabolcs Z. utcai sírban talált kanál (Kat.
816.) közel ép állapotban 11,2 cm hosszú. A hengertok csupán 10 cm-es. Igen töredékes,
de a teljes hosszúsága mérhető. Ez alapján a kanálszondát vagy nem a tokban tárolták,
vagy a tokhoz egy - egyébként általános - üreges kupak tartozott, amellyel annak hosszát
megnövelték. A leletegyüttes nem tartalmaz olyan töredéket, amelyről megállapítható
lenne, hogy a hengertok feltételezett kupakjához tartozna. A miklavži sminkesdobozhoz
tartozó hengeres tartón megfigyelhető egy megoldás, amellyel annak hosszát
megnövelték; a henger végéhez egy attól jól láthatóan elkülönülő tagot illesztettek. Ehhez
hasonló megoldást a savariai hengertokon nem látunk, ugyanakkor bár a henger teljes
hosszúsága mérhető, töredékessége okán egy ehhez hasonló toldalék tag megléte vagy
nem megléte nem vizsgálható.1410
Két savariai példány esetében a kísérőleletek - sminkdoboz, paletta, kanálszonda,
strigilis - alapján kijelenthető, hogy azokat a testápolás, szépségápolás körében
használták, az aquincumi ép és a Kat.1030-as sz. szentendrei példányok kísérőleletei
között sem találunk specifikus, orvosi, sebészi leletanyagot. Ez a két hengertok
különleges a pannoniai darabok sorában, mert tartalmuk is vizsgálható volt, ugyanakkor
azok funkciója ezen esetekben is csak a kísérőleletek figyelembe vételével dönthető el.
Az aquincumi canabae nyugati temetőjének (Budapest, Bécsi út 62.) kőfallal
körülvett, kövekkel és tetőcserepekkel lefedett szórthamvas sírjában talált töredékes
1409
1410

pl. a miklavž-i darab esetében: Pahič 1969, 53, Abb. 5.
Pahič 1969, 53, Abb. 5.
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hengertok a kísérőleletek alapján a kettős temetkezés női halottjának melléklete volt.
Pannoniában unikális módon két darab bronz fülkanalat tartalmazott in situ. A publikáló a
sírt a 2. század végére keltezi.1411 Legépebben megmaradt, intakt hengertokunk (Kat.
1030.) csontvázas, koporsós temetkezésben került elő, vélhetően eredetileg faládikában;
erre utalnak a tárgy közvetlen közelében talált leletek. A sír keletkezése a kísérőleletek
alapján a 2-3. századra tehető. A Ferenczy Múzeumban lehetőségünk nyílt a tok
tartalmának anyagvizsgálatára. Az elsőként próbált roncsolásmentes képalkotó módszer röntgen - kiválóan megmutatta a tárgy szerkezetét: vékony összecsavart fémlap, amelyet a
kupak alatti részen elvékonyítottak, és erre húzták azt rá, a kupak teteje alatt illetve a tok
végénél sokkal nagyobb sűrűséget mutatott, úgy tűnik, hogy azokon a részeken a henger
tömör fém. Ugyanakkor a tok belsejében nem rajzolódott ki semmilyen attól elkülöníthető
tartalom; a kivehető szerkezetű tárgyak, anyagok jelenlétét kizártuk.1412 A hengertok
felnyitásakor, annak belsejéből, fekete, ragacsos állagú por hullott, amely a tok
oldalfalára és aljára volt tapadva, azok óvatos megkaparásával a por mennyisége még
több lett. Ez arra utal, a hengertok egykori tartalma eredetileg folyékony halmazállapotú
lehetett.
A poron XRF anyagvizsgálatot végeztünk.1413 A részletes eredmény az alábbi
táblázaton látható:
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A vizsgálat eredményének kiértékelését Végvári Zsófia végezte el. Az ólom (Pb),
ón (Sn), cink (Zn), réz (Cu), (arzén (As)) minden bizonnyal a henger anyagának korróziós
folyamata eredményeként került a por összetevői közé. Minthogy az XRF technika csak
14-es tömegszám feletti atomokat azonosítja, így sok fém, mint például a nátrium vagy az
alumínium „láthatatlan” a mérőműszer számára. A fémek azonban legtöbb esetben
fémsóként azonosíthatóak, a mérés magas klór (Cl) tartalma fémsók jelenlétét jelzi. Vas
(Fe), a kalcium (Ca), (kén) „klasszikus” földfestékek alapanyaga, vagyis a porított
agyagban azonosítható komponensek. A sárga és vörösagyagon kívül a magyarországi
bauxit

is

magas

kalcium

és

vas

tartalmú

1411

ásvány.

Mindezeken

kívül

a

Hable-Márton 2001, 26, 27, 4. kép.
A vizsgálatért köszönettel tartozom a Tondó Bt.-nek és Vida Ágnesnek, valamint Dr. Légrády Dávidnak
a Budapesti Műszaki Egyetem docensének.
1413
A tokot Döbrentey Dávid Szilvia (Archaeolore Kft.) nyitotta fel, az anyagviszgálatot a Tondó Bt. és az
Archaeolore Kft. laborjában végezték Vida Ágnes és Végvári Zsófia.
1412
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„szennyezőanyagok”; molibdén, kadmium, króm (Mo, Cd, Cr) jellemzően a Kárpátmedence területéről származó földfestékek kiegészítő komponensei, ezek aránya alapján
földrajzilag meghatározható a földfestékek származása. A bauxit/ bauxitos/alumíniumos
föld porózus, vörös, amely hevítve feketévé válik. A minta mikroszkópos vizsgálata során
megfigyelt és a szemcsék között azonosított vörös darabok a por „pörkölését” látszanak
igazolni. Ez a fekete bauxitos föld képezhette a tokban tárolt anyag festékanyagát,
amelyet aztán vegyíthettek valamilyen szén alapú feketével is; lignitpor, szénpor,
elszenesedett szerves anyagok, továbbá a krémes állag biztosítására egyéb szerves
összetevőket keverhettek bele. A Kat. 1036. sz. töredék keresztmetszetét szilárd, fekete,
por állagú anyag tölti ki. Ezen anyagvizsgálatot nem állt módunkban készíteni. Hasonló
anyagot tartalmazott a római via Casale Ferranti-Ostreia del Curato területen feltárt
temető egyik sírjában talált hengertok is; a publikáló leírása szerint a tok fekete por
maradványait tartalmazta, amelyet a szem és a szemhéj kontúrozására alkalmas
szemfestékként használhattak.1414
A pannoniai dobozok kivitele egységes; kerek keresztmetszetű, vékony hüvelyek
ráhúzható kupakkal, amelynek jellemzően vízszintes fedele van - pannoniában egyelőre
nem jelentkezik a más tartományokból ismert kúpos fedelű típus. A tokok palástját és
kupakját egyaránt, egymástól egyenlő távolságban elrendezett 2-8, esztergával bekarcolt
körvonal díszíti, amely motívum a kupak fedelén is megismétlődik általában egy a lap
síkjából

kiemelkedő

körbordával

kiegészülve.

Méretük

változatos.

A

tárgyak

töredékessége miatt kevés a mérhető vagy rekonstruálható hosszúságú; ezek közül a
legkisebb 7,5 és 10 cm, a legnagyobb 19,8 cm. Szélességük jellemzően 1 cm körül
mozog, a 2 cm-es szélességet nem érik el.1415 A dobozok méretéből, anélkül, hogy azok
pontos leletkörülményei vagy azok egykor tartalma ismert lenne - mint fent
megemlítettük - következtethetünk azok funkciójára; a hosszabbak értelemszerűen
alkalmasabbak lehettek az eszközök, a rövidebbek a nyersanyagok, kozmetikumok,
orvosságok tárolására.

1414

Edigi-Catalano-Spadoni 2003, 108.
Az egyik legnagyobb űrtartalmú pannoniai hengertok a savariai orvossírból származik (Savaria
Múzeum ltsz. 54.375.1) 18,5x1,9 cm-es nagyságú, ez azonban a specifikus leletkörnyezetből kifolyólag
nem került a katalógusba. Kárpáti 1897, Abb. 4, 1.
1415
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IV.9.1.4. skatulyák, egyéb dobozok (Kat. 1042.):
Az ide sorolható dobozkák formája változatos. Közös jellemzőjük egy kis
tárolókapacitású tárolórekesz és a csúszófedél. Multifunkciós tárólóalkalmatosságok; apró
személyes tárgyakat, pecsétlőt, ékszereket, pénzt, kozmetikai eszközöket és anyagokat
tarthattak bennük. Pontos funkciójuk megtalálása a beltartalmuk és a kísérőleletek
vizsgálatával lehetséges. Egy nîmesi tólófedeles dobozka egy vasgyűrűt, egy üveg- és 2
karneolból faragott gyöngyöt tartalmaz, egy másik négy tűt és egy kanalat. 1416 Általában
csontból, elefántcsontból vagy fából készülnek.
A dobozok egyik jellegzetes típusa a négyszögletes, esetleg lekerekített sarkú
csúszófedeles kazettáké. Fedelük az „orvosságos” dobozokéhoz hasonlóan az oldalakban
kialakított vájatban ki és betolható. Pannoniában ilyen típusú tartót a soproni Csengery
utcai hamvasztásos kőládasír mellékletei között találtam. (Kat. 1042.) Igen kisméretű és
egy a tárgycsoportban ritka, de a szarkofág leletanyagát ismerve nem meglepő anyagból,
borostyánból van. Formája jellegzetes, keskeny talpon áll, teste lapított ovális, fedele
keskeny, rekesze egyosztatú. Pontosan ilyen dobozka látható egy boscorealei
falfestményen pénzérmékkel tömve egy pénzeszsák társaságában. 1417 A soproni dobozka
méretbeli dimenziói ugyanakkor kizárják a pénztartó funkció lehetőséget.
Formájának analógiái csontból, Avanchesból valamint Arlesból ismertek.1418
Utóbbi egy 1. század vége - 2. század eleje közé keltezett temetkezésből származik.1419 A
soproni kőládasírt az 1. századra keltezik.1420 Nem téglalap, hanem négyzethez közelítő és
egyenes-rézsútos oldalú, de hasonló megoldással zárható dobozkát közöltek Poetovióból
is. Leletkörülményeiről semmit sem tudunk.1421
A többnyire csontból készített tolófedeles kazetták a birodalom nyugati felében az
1.-től a 3. század végéig használatban voltak. Gyártásuk központja az 1. században
Itáliában lehetett, elterjedésük a birodalom észak-nyugati provinciáiba a Rajna folyó
tengelye mentén zajlott egészen a 3. századig.1422 Formájuk változatlanul öröklődött a
keresztény kultúrkörben.1423

1416

Schenk 2008, 102.
Schenk 2008, 101, Fig. 67.
1418
Schenk 2008, 103, Fig. 137, 1148. és 102, Fig. 69.
1419
Schenk 2008, 103.
1420
Buora-Gömöri é. n. 5.
1421
Bertoncelj-Kučar, V., Glas- und Bernsteinsmuck (Zusammenfassung). ArcVestnik XXX (1979) 272. T.
4. 15. 270-272.
1422
Schenk 2008, 103.
1423
Lásd az „orvosságos dobozkák” ide vonatkozó részét.
1417
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A csúszófedeles dobozkák egy speciális típusa plasztikus állatalakokat vagy
emberi fejet formáz. Belsejük üreges, egyik oldaluk jellemzően laposra csiszolt, ugyanitt
a nyílást egy jellegzetes, profilált fogóval ellátott tolófedél zárja. A fent említett soproni
szarkofágban több ilyen dobozkát találtak. Az egyik faragvány fekvő ludat ábrázol, hátán
egy kisebb méretű liba üldögél, farktollai alól egy harmadik liba kandikál ki. Bella L.
megfigyelése szerint a háton még egy kisebb libának kellett lennie, mert erre utal egy a
hát közepén levő csapszerű mélyedés.1424 A második skatulya férfifejet mintáz. Erősen
kiugró szemöldökcsontok, horgas orr, aránytalanul nagy fülek és kopaszság jellemzik,
Bella L. megállapítása szerint Pappus a „ludi Osci babonás és fösvényes öregje”.1425 A
harmadik dobozkán Bacchus vagy Silenus szakállas fejének oldalnézete látható szőlőlevél
koszorúval és fürttel.1426 Bella L. még aranyozást is megtudott figyelni a fürtökön.1427 M.
Pasquinucci a soproni „Pappushoz” hasonló vonásokkal rendelkező emberfejes
borostyánszelencét közöl Numagából, hasonlóképp üreges belsővel és négyszögletes
nyílással,1428 ő ezt groteszk esetleg satyrfejként írja le, csakúgy, mint Gömöri J. a soproni
faragványt.1429 A faragványt aquileiai gyártmánynak tartja.1430
Plasztikus állatalakot vagy maszkot ábrázoló kis tárolókapacitású faragványok
elefántcsontból is ismertek. Általában illatszertartóként, dactylothékaként, apró személyes
tárgyak, ékszerek tárolójaként azonosítják ezeket. Bella Lajos vagy Gömöri J. a figurális
díszítésű borostyánskatulyákat balzsamtartóként definiálja.1431

35. kép: Figurális borostyán balzsamtartók a Csengeri úti kőládasírból (fotó és rajz: Bella 1895)
1424

Bella 1895, 394, 392, I. a-b.
Bella 1895, 393, 2. a-b.
1426
Bella 1895, 393, 3.a-c.
1427
Bella 1895, 394.
1428
Rijkmuseum G. M. Kamm: ltsz. 15.5.23.22: Pasquinucci 1982, 280, Nr.1, Fig. 3-5.
1429
Buora-Gömöri é. n. 8.
1430
Pasquinucci 1982, 280.
1431
Bella 1895, 394. Buora-Gömöri é. n. 6, 8.
1425
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IV.9.2. Tégelyek (Kat. 1043-1081.)
Ebbe a csoportba a kisméretű, esztergált, cilindrikus testű tégelyek különböző
változatait soroltam. Leggyakoribb formájuk az egyenes vagy kissé homorú oldalú, alulfelül profilált bordákkal tagol tégelytípus kupakkal.1432 Ezen kívül néhány egyedi formát
is ismerünk. Anyaguk általában csont, de elefántcsont vagy fa is lehet.
A hengeres palástú tégelyek legalább négy, de akár 5 különálló részből állnak. A
négy elem; a palást, a zárókorong és a fedő valamint a fedő fogója, külön készült. Néhány
esetben előfordul, hogy a palást felső, szélesebb, profilált díszítősávja egy különálló
gyűrű (pl. Kat. 1047.). A palást kör keresztmetszetű, vékony csonthenger, amely
hosszirányú metszetében lehet egyenes, homorú vagy kifelé domborodó oldalú. Átmérője
gyakorta szélesedik a tégely alja illetve teteje felé, fala megvastagodhat, különösen a
perem és az alj környékén. Külső felületén esztergált bordákkal, körkörös vájatokkal,
bekarcolt motívumokkal díszítik, ritkán domborműves, figurális díszítményekkel. A
dobozok alja lapos korong, amelynek külső oldalát jellemzően bekarcolt koncentrikus
körök díszítik egy jelölt középpont körül. A dobozok fedele körszelet keresztmetszetű
vagy lépcsőzetesen megvastagodó korong, amelyet szintén díszíthetnek esztergált
körbordák és koncentrikus körök. A fedelekhez fogó társulhat, ez kerek keresztmetszetű,
elkerekedő végű kis rúd, amely leggyakrabban baluszter alakú. A különálló tégely aljak
és, különösen a fogójukat vesztett fedők könnyen azonosíthatók tévesen játékkorongként,
tesseraként vagy orsókarikaként. T. Bíró M. hívja fel a figyelmet néhány fontos
különbségre, amelyek alapján ezek elkülöníthetők; ilyen többek között kivitelük
magasabb minősége, valamint a kifejezetten középpont köré csoportosuló koncentrikus
körök és bordák jelenléte.1433 Ugyanő kétféle fedőtípust rekonstruál, egy dugószerűen
bedughatót és egy kupakszerűt, amelyet kívülről húztak a tégelyre,1434 ugyanezt a
megfigyelést teszi J.-Cl. Béal és M. Feugére a dél-galliai pyxisek 1. és 2. csoportjának
leírásakor.1435 Előbbi esetében a kupak külső felülete domború, utóbbi esetben lapos.
Mindkét fedőtípushoz külön készített, esztergált fogó tartozik.1436 T. Bíró M. a Magyar
Nemzeti Múzeum gyűjteményében őrzött példányok vizsgálata során megfigyelte, hogy

1432

Béal VI. típus VI.1. csoport Béal 1983, 79.
T. Bíró 1994, 41.
1434
T. Bíró 2000b, 92.
1435
Béal-Feugére 1983, 116-118.
1436
T. Bíró 1994, 41.
1433
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némelyik tégely hengerpalástjának alján, egy sorban kis furatok láthatók,1437 egy szőnyi
lelőhelyű talpkorong oldalán egy kis pöcköt valamint két furatot talált,1438 ez alapján a
hengerpalást és a talpkorong összeillesztésének módját a furatok és csapok
összeillesztésében látja. Ez csak oly módon kivitelezhető, ha a „tipliket” kívülről, a
hengerpaláston keresztül ütik bele a beillesztett, furatokkal ellátott talpkorongba. Ilyen
megoldásra azonban, az általa idézett két hiányos darabon túl, nem látunk példát, sem
Pannoniában, sem azon kívül. A hengerpalástok belső oldalán jellemzően egy sekély
vájat húzódik a talpkorong befogadására. A korongok gyakorta külön kerülnek elő és
furatot vagy csapot nem hordoznak, ez alapján inkább feltételezhető valamiféle
ragasztóanyag, enyv használata, mint ahogy az már többször megállapítást nyert. 1439
Bizonyos elképzelések szerint erre sem volt szükség, mert az esztergálás precizitása
önmagában elegendő volt az egyes részek biztos illeszkedéséhez.1440
A tégelyeket nagytestű állatok csöves csontjaiból készítették, a faragó dolgát
megkönnyítette, ha a késztermék formájához minél közelebb álló alapanyagból dolgozott.
A henger formájú csonttárgyak testét a marha tibia diaphysisének distalis részéből vágták
ki, a fedél és az alj a scepulumából készült.1441 Utóbbiak kimetszésére a rekonstrukciók
szerint egy több élű kerek fúrófejet használhattak, amelynek középső, kisebb körkörös éle
rövidebb a külső hosszabb volt. Míg a külső éllel kimetszették a korongot, a középső egy
enyhébb mélyedést képezett.1442 A korongok felületét tagoló bordák és árkok Vecsey Á.
szerin többféle módszerrel voltak kivitelezhetők. A félkész korongot, rekonstrukciója
szerint, egy kemény anyagba pl. fába ágyazták, ily módon vált lehetségessé - mint az
általánosan megfigyelhető - hogy a befogótüske a lapok hátoldalán nem hagyott nyomot.
A másik metódus szerint a lapok hátoldalát olyannyira lecsiszolták, hogy a befogótüske
helye eltűnt. Az előbbi rekonstrukció egyben arra is magyarázatot adna, hogy hogyan
hajtották az esztergapadon a korongokat. Eszerint egy keményfa rúd végében alakítottak
ki sokszögű mélyedést, amelye a megmunkálandó korongot helyezték, a rudat íjjal
hajtották meg.1443 A dobozok elkészítése az általános csontfaragási metódust követte; az
alapforma kimetszésese után eltávolították a szivacsos állományt, (főzéssel) letisztították
és előkészítették a csontot, megfaragták, esztergálták, csiszolták majd pedig dekorálták. A
1437

T. Bíró 1994, Nr. 442, Pl. LI, 442.
T. Bíró 1994, Nr. 452, Pl, LII, 451.
1439
Deschler-Erb 1998, 179. Béal-Feugére 1983, 115, fig.14.
1440
Schenk 2008, 106.
1441
Vallet 1994, 123. Gostenčnik 2005, 124.
1442
Mcgregor 1985, 58.
1443
T. Bíró-Choike-Vass-Vecsey 2012, 62.
1438
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levágott agancs vagy hosszúcsont darabot két egyvonalban elhelyezkedő befogótüske
vagy tok közé szorították. Az üreges hosszúcsont és a tömör agancs befogásához másmás megoldást kellett, hogy alkalmazzanak. Vecsey Á. szerint az agancsdarabba, belső
szivacsos állományába kis lyukat fúrva keményfa rudat helyezhettek, amelyek
segítségével fogták a két befogótüske közé. Nem értelmezhető

46. kép: A tégelyek szerkezete (rajz: T. Bíró 1994 és Pusley 2003)

számomra, hogy az agancs külső felületének megmunkálásakor miért volt szükség erre a
két kisegítő elemre, amikor annak állományába is rögzíthették a befogófejeket, hiszen az
ezek által képzett esetleges nyom az agancs belsejének kifúrásakor eltűnik. A tégelyek
belső oldalát fúrással vagy esztergálással is kialakíthatták, ennek egyik lehetséges
módszereként szintén Vecsey Á. a fentebb említett keményfa rudak felhasználta metódust
rekonstruálja. A háromágú fúrószár középső tagját a bevert keményfába illesztik, amely
körül a két szélső, ezáltal, egyenlő távolságban forog, így a tégely falvastagsága
egyenletes marad. Néhány milliméter után már a kialakult lyuk vezeti a fúrófejet. 1444 A
polírozáshoz többféle módszer kínálkozott, amelyek többsége recens etnográfia példákból
való visszakövetkeztetés, kivéve a Plinius által is említett halbőrt.1445 Ezek, a halbőrön
kívül, a nedves homokkal, a homokkővel, habszivaccsal, növényi részekkel való
dörzsölés vagy viaszolás. A tégelyek palástját többnyire esztergával vagy kézzel
dekorálták. Utóbbinak szép példái a figurális ornamentikájú dobozok. A dobozokon is
megjelenő, csonteszközök dekorálásában gyakorta felbukkanó elem az egyszeres vagy
többszörös pont-körök bekarcolásához, egy az aljak és tetők kivágásához hasonló
fúrófejet (center-bit)1446/marót1447 használhattak.
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Tégelyekre vonatkozó formai alapú tipológiát J. Cl. Béal-M. Feugére a dél-galliai
valamint S. Deschler-Erb. az augsti anyagon alkotott. Előbbieknél a csoportosítás
szempontjai a hengerpalást alakja és a fedő milyensége.1448 Utóbbi egyszerre több
kritériumot is figyelembe vesz; a henger palástja magas vagy alacsony, konvex, baluszter
formájú vagy díszített, az így kialakult csoportok igen specifikusak, csakúgy, mint az
anyag, amelyen alkalmazzák.1449 Béal-Feugére 3 csoportja a pannoniai anyagban nem
különül el, a példányok túlnyomó többsége az 1a-b típusok tipikus jegyeit hordozza. A
kutatók által karakterisztikusnak ítélt formai jegyeket figyelembe véve Pannonia
anyagában 4 csoport körvonalazódik.1450
Egészében vizsgálható vagy épp példányaink többsége hasonló felépítésű;
palástjuk fala egyenes vagy kissé homorú, a díszítés a tengely alsó részére
koncentrálódik; alsó peremük mentén szélesebb, keresztmetszetében csepp alakban
megvastagodó plasztikus díszítősáv és körbordák vagy körbordák és körkörös
bekarcolások tagolják. Ezen jegyek, mint fent említettük, Béal-Feugére tipológiájának 1ab csoportjára jellemzőek.
A soproni Kat. 1043. sz. példányunk az I. csoport - Béal-Feugére 1a
alcsoportjának - prototípusa; hengeres palástja enyhén homorú, alsó szegélyén két,
esztergálással kialakított keskeny borda díszíti, szájpereménél keskenyebb gyűrű zárja,
ezáltal itt egy határozott perem alakul ki, amely hengerre kívülről ráhúzható, trapezoid
keresztmetszetű, a dobozra helyezve annál szélesebb, fedőnek alátámasztásul szolgál.
Ezen ismérvek a Kat. 1044-1049. darabokon is felismerhetők. A Kat. 1044 és az 1047.
dobozokhoz különálló gyűrűs tag tartozik. Ez mindkét esetben profilált és kiszélesedő. A
gyűrűk a trapezoid keresztmetszetű korongokkal együtt alkották a tégelyek fedelét,
amelyet kívülről, kupakszerűen helyeztek arra. Ehhez a típushoz tartozik a Kat. 1046.
darab, amelyen T. Bíró M., véleménye szerint, a talpkorong rögzítésére szolgáló furatokat
találta. A tégelyeket bekarcolt koncentrikus körvonalak díszítik.
A típus széles körben elterjedt Italiaban és a provinciákban is.
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A csoportba sorolt darabok között igen kevés a keltezhető leletkörülmények közül
származó példány. A Kat. 1043-as tégely Scarbantia a mai Sopron Deák terén feltárt
temetőjének 59. sz. urnasírjából származik. A Deák téri temetőrészlet hamvasztásos sírjai
T. Szőnyi E. megállapítása szerint jellegzetes korai temetőanyagot produkálnak, amely az
1. századra és a 2. század első felére jellemző. A legkorábbi érem Claudiusé, a legkésőbbi
Hadrianusé a temetkezésekben és feltűnően sok az itáliai importáru.1451 A Kat. 1047.
darab Brigetio polgárvárosának egy Antoninus Pius érmével terminus post quem
legkorábban 131-re tehető temetkezésének mellékleteként került elő. A. Schenk a
Avanches-i római gyűjtemény csontfaragványainak feldolgozásakor a típus számos, J. Cl.
Béal és M. Feugéres által még nem ismert, analógiáját számba véve megerősíti az általuk
megállapított datálást; típus már az Augustus-kor korai szakaszában megjelenik, de
földbekerülésének jellemző időszaka nem halad túl az 1. század végén.1452 Ugyanez a
konklúzió lenne levonható K. Gostenčnik az ide sorolható magdalensbergi pyxisek
analógiáit összegyűjtő felsorolásából, ha nem szerepelne nála az Emona temetőjének 920.
sírjában II. Claudius (268-270) pénzével előkerült tégely, amely megadja a sír
keletkezésének legkorábbi dátumát.1453 Ez alapján az a típus proviniális előkerülésének
jellegzetes időszaka legalább a 3. század második feléig kitolható, ahogy azt a kat.
brigetioi példány leletkörülményei is megerősítik.
A pannoniai provinciai tégelyek döntő többsége a II. csoportba sorolható, amely
Béal-Feugére tipológiája 1b altípusának feleltethető meg. A b típusú tégelyek
megkülönböztetésének kulcsa a szájperem alatti, síkból kiemelkedő körborda, amelyet
követően a perem változatos módon beszűkül. Jellegzetes elem továbbá az alsó perem
díszítése, amely az I. csoporténál plasztikusabb; egy csepp forma keresztmetszetű,
megvastagodó sávot szinte minden esetben tartalmaz (Kat. 1050-1063.). A csoport
példányainak fedele igen kevés esetben maradt meg. A Kat. 1051-es darab szájperemén
egy ma már külön álló, vastag plasztikus gyűrű ül, amely a hengerpaláston levő bordán
támaszkodik. Ugyanilyen struktúra figyelhető meg a Kat. 1054-es tégelyen is. Az előbbi
gyűrűjén egy baluszter alakú fogóval rendelkező, lapos korong mozdítható. Utóbbinak
fedele elveszett, viszont a gyűrű belső oldalának struktúrájából kivehető, hogy egy annál
kisebb átmérőjű, dugószerűen használható koronggal fedhették le. A Kat. 1051. tégely
lefedésének megoldása eltérő; egy felfelé szélesedő trapezoid korong, amelynek felső
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lapján egy a fogónak kialakított kerek nyílás van. A fedelet kupakszerűen, kívülről húzták
a nyílásra. A csoport földbekerülésének jellegzetes időszaka Dél-Galliában Béal és
Feugére megfigyelése szerint az 1. század vége, de nem lépi túl azt.1454 Egyéb provinciális
környezetben való előfordulásuk a korai császárkort reprezentálja, de használati idejük a
2. századig kitolható.1455 Ez tartományunkban nem követhető, ugyanis a csekély számú
keltezhető leletkörnyezetből származó példány legkorábban az 1-2. század fordulójától,
de egy esetben terminus post quem Antoninus Pius uralkodásától (138-161) keltezhető.
Az általuk külön csoportosított típusok között tehát Pannoniában sincs kronológiai
különbség.
Hasonlóak,

de

nem

besorolhatóak

Pannonia

legkülönlegesebb

tégely

leletegyüttesének, az Aquincum keleti temetőjének (Graphisoft park) 1237. sírjában talált
ötrészes, hordozható tégelykészletének a darabjai (Kat. 1073-1081.). A hamvasztásos
sírban Antoninus Pius érmét találták.1456 A négy tégelyt egy középen álló körül négyszög
alakban rendezték el. Az öt tégely közül 4 hasonló kivitelű; henger alakú palástjuk
oldalfala egyenes, alsó pereme viszont kiszélesedik. Díszítésük egyszerű, alul egy, felül
két bekarcolt körvonallal díszítettek. A négy oldalsó tengelyt lapos, a palást átmérőjénél
szélesebb, lefelé lépcsőzetesen keskenyedő, külső oldalukon esztergált bordákkal
díszített, dugószerűen használható fedők zárják. A középső tégely kivitele eltérő,
átmérője kisebb, palástja nem kifelé szélesedő, felül egy megvastagodó, kiszélesedő tag
zárja, amelynek belső oldalán fedőhornyot találunk. Az ide beilleszthető kupak külső
oldala esztergált bordákkal díszített, galléron ülő gömb alakú fogója van. A tégelyek nem
hordozzák a fenti csoportok jellegzetes elemeit, a támasztó bordát vagy az a csoportban
jellemző szűkülő gyűrűt. Az oldalsó tégelyek testét azonos helyeken kerek furatokkal
fúrták át, ezeken keresztül pöckökkel illesztették azokat egymáshoz. A pöckök négy
helyen a távolságot áthidaló és tartó gömbölyű gyöngyökön, további négy helyen két
horogban végződő áttört lapon haladnak keresztül, amely egyúttal lehetővé tette, hogy az
illatszertartó együttest felakaszthassák. Ennek képi ábrázolását T. Bíró M. egy silistrai
sírfestményen találta meg.1457 A képen látható alak egy láncokon lógó hengeres, gúla
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alakú kupakokkal rendelkező, lábakon álló tartókat tartalmazó készletet tart, amely
azonban nem feltétlenül rokonítható a kis csont tégelyekből álló készlettel, hiszen annál,
az alakhoz viszonyított arányai okán jóval nagyobb, ezért véleményem szerint annak
illatszert vagy apró tárgyakat tartó funkciója kérdéses.
Szintén hasonló alapkarakterűek, de egyenként unikális formák az aquincumi
együttessel együtt a III. csoportot képező tégelyek (Kat. 1064-1066.). Palástjuk
szabályos henger, a plasztikus díszítmények azonban hiányoznak, bekarcolt, körkörös
vonalak tagolják a palástok külső felületét. A Kat.1064. dobozka fedőmegoldása
alapvetően az I. csoportban megfigyelthez közelít, de a szűkülő szájgyűrű magas és
profilált. A savariai Paragvári utca 77.-ből származó égett tégelytöredék (Kat. 1065.)
szintén az I.a csoport peremmegoldásával rendelkezik, hengerpalástjának egymástól
egyenlő távolságba rendezett kettős körkörös bekarcolt díszítménye azonban egyedivé
teszi. A Kat. 1066-os dobozka palástját dekoratívan elrendezett bekarcolt pont-körök sora
díszíti. Hasonlóan pont-körökkel díszített egy poinai tégely töredékének palástja.1458
Sajnos a tégely leletkörülményeiről semmit sem tudunk.
Teljes mértékben eltér a sorozatban jelentkező tipikus tégelyformáktól néhány
pannoniai dobozka. (IV. csoport: Kat. 1067-1070.) Jellemzően a kanonikus
tégelyformáknál alacsonyabbak, kisebbek, palástjuk nem feltétlenül henger alakú.
Aquincum canabaejának nyugati temetőjében előkerült Kat. 1070. sz. tégely töredékes
hengeres palástja széles sávban sűrűn esztergált bordákkal tagolt. Szokatlan a Kat. 1067.
dobozka hordó formája. Alul széles sávban esztergált bordák gazdagította sáv díszíti,
amely a kívülről a palástra húzható kupakon is megismétlődik. Alját és palástjának
középvonalát is bekarcolt koncentrikus körök díszítik. Ehhez hasonló felépítésű, de
kónikusan nem kiszélesedő testű a soproni (Kat. 1069) tégely is. Különleges a mindössze
3,5 cm-es magasságú, cilindrikus testű tégelyecske, amelynek dugószerűen használható,
kis, gomba formájú fogójú teteje van (Kat. 1068.)
Mint láttuk, a különböző tégelyformák lezárásához különböző mechanizmusokat
használtak:
1. kívülről a tengely palástjára húzható „kupak”. Ez általában trapezoid
keresztmetszetű korong fogóval vagy anélkül. A palást szájnyílása vagy egy
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szűkebb gyűrűvel zárul és a fedő az így kialakult peremen ül, vagy a
hengerpalást külső oldalán levő bordára támaszkodik
2. dugószerű fedő. Ez esetben a henger szájnyílása nem szűkül, belső felületén
egy horony lehet.
3. lazán ráhelyezhető fedlap. Ezen darabok esetében a tégely szájnyílását
körülölelő vastag gyűrűre helyezik a lapos korong alakú fogót, amelyhez
baluszter alakú nyél tartozik. 54.66.39
Az egyes fogótípusok és a tégelyformák között nincs kizárólagos összefüggés,
egy-egy fedőfajta más-más típusú hengerpaláston is megjelenhet.
A csontból faragott hengeres testű tégely Pannoniában telepek, de még inkább
temetkezések mellékletanyagaként jelentkezik.1459 Utóbbiak kizárólag kora császárkori, az
esetek döntő többségében hamvasztásos sírok, amelyekben nem egyszer összetörve és
összeégve találjuk meg a tégelyek darabjait.
A cilindrikus testű hengerek egykor használt latin terminusa az írott forrásokban
tárolóalkalmatosságokra alkalmazott elnevezések közül, leírások hiányában nem
kiszűrhető, annak ellenére, hogy a pyxis megnevezés erősen gyökeret vert a kutatásban.1460
A kifejezés a görög ή πύξος,-buxus, puszpáng szóból származik, hozzávetőleges gyakran
bukkan fel írott forrásokban, de egy univerzális tárolóalkalmasságot takar. Lehet színesés nemesfémekből, elefántcsontból, az egyszerűbbek pedig fából vagy szaruból. A csont
az alapanyagok között nincs feltüntetve, valószínűleg azért, mert az elefáncsont olcsóbb
utánzata volt.1461 Ezekben a pyxisekben az írott források alapján kozmetikumokat,
gyógyszereket, vagy játszóeszközöket tartottak. Lukianostól megtudjuk, hogy ezeket az
otthoni szépségápolásban és gyógyszerek tárolására egyaránt használták.1462 Ovidius
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szerint a kedves nem láthatja meg a szépítőszerek dobozait (pyxidas) az asztalon.1463
Medicamina Faciei Feminaejében számos kozmetikumot és az ezek tárolására szolgáló
balsamariumokat és pyxiseket is megemlít. Martialis említést tesz egy idős kurtizánról,
aki a fogait, műszempilláit, póthajait pyxisek százaiban tartotta.1464 Petroniusnál is
megjelenik a pyxis, mint a műszemöldök tárolója.1465 Scribonius Largus egy puxis buxeat
említ a gyógyszertartók között,1466 hasonlóképp id. Plinius, aki ezeket a tárgyakat
gyógyszerészeti kontextusban tárgyalja. A kozmetikumok tárolására ezeken kívül a
narthecium és az unguentorum scriniorum elnevezések mögötti tárgyak szolgáltak. Az
előbbiek készülhetnek elefáncsontból,1467 utóbbiak aranyból és drágakövekből.1468 A csont,
mint alapanyag ezek vonatkozásában sem szerepel. Ez nem zárja, ki, hogy ne
készülhettek volna csontból, a fenti érvelés alapján. A pyxisek, nartheciumok,
unguentorum scriniumok kiviteléről azon kívül, hogy mire alkalmazták azokat és milyen
anyagból voltak nem tudunk meg semmit. A három dobozfajta között lehetett
valószínűleg formai különbség, amely azonban ma már azonosíthatatlan. A jellegzetes
formájú hengeres tégelyek pyxisként való meghatározása ezek alapján csak találgatás,
csakúgy, mint T. Bíró M. által következetesen használt nartheciumként való azonosítás,
amire semmi sem utal.1469 A kifejezések vélhetően inkább mindenfajta, különböző
formájú és méretű doboz összefoglaló neveiként értékelhetők, ebből kifolyólag a csont
vagy elefántcsont kis tégelyek korabeli elnevezése is ezek között keresendő, de
semmiképpen sem azonosítható kizárólagosan egyel.
A tégelyeket általában - különösen a források vonatkozó adataival számolva - mint
kozmetikumok vagy apró személyes tárgyak tárolására szolgáló eszközöknek tartjuk,
ezáltal a mundus muliebris körébe utalva azokat. A hengeres palástú tégelyek régészeti
kontextusa az estek többségében valóban erre utal, de nem kizárólagosan; több példát is
ismerünk a birodalomban, amely esetekben a tégellyel felszerelt sírokban az antropológiai
vizsgálat férfi maradványait mutatta ki.1470 Némely speciális esetben a tégelyek tartalma in
situ megmaradt. Ezek köre roppant változatos. Találtak bennük arcfestékként azonosított
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Ovid. Rem. Am. 355.
Mart. 9, 37.
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Petr. Sat. CX, 2.
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Scrib. Larg. 30, 37. 74.
1467
Mart. XIV. 78.
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Plin. Nat. Hist. VII. 108.
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Bíró 1994, 41; 2000, 91.
1470
pl. Nîmes: egy 1. századi hamvasztásos sírban: Manniez 2005, 34-36, 34, Fig. 1/14-15. vagy Avenches:
két hamvasztásos dobozkát tartalmazó sír is férfiénak bizonyult. Schenk 2008, 106.
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anyagot,1471 kárminport, fehér színű matériát,1472 gyantát,1473 horgokat,1474 tűket és
fonalat.1475

Unikális lelet a mai Romániában található Callatisban felszínre került

szarkofágban talált fa tégely, amely 2 darab emberi fogat tartalmazott.1476 Hasonlóan
különleges a Toscana partjainál elsüllyedt 2. század végi hajóroncs egykori rakományából
felszínre hozott, több, mint 100 cilindrikus testű tégely, amelyek mellett Aesculapius
faszobrát és cink-karbonát korongokat is találtak.1477 Alföldi A. javaslata szerint a
tégelyek tintataróként is funkcionálhattak,1478 de még ha egyes darabok, többek között egy
J-C. Béal és M. Feugère által közreadott, szűk szájnyílású tégely alapján ez elképzelhető
is lehet,1479 utóbbi kutatók már nem tartják valószínűnek, hogy egy csontból faragott
tégely, annak nedvszívó anyagával alkalmas legyen folyadék hosszabb ideig való
tárolására.1480 Ha a tégelyek szerkezetét és összeillesztésének módját tekintjük érvként, az
egymásba csúszó elemek összeillesztésével vagy ragasztással egymáshoz rögzített
részekből készülő dobozkák folyékony halmazállapotú anyagok permanens tárolására
aligha lehettek alkalmasak az illeszkedési pontoknál keletkező rések kialakulásának nagy
esélye miatt. Különlegesen érdekes a fentebb már hivatkozott nîmesi sír1481 leletegyüttese.
A hamvasztásos urnás sírban Béal-Feguéres 1a típusú, ám az átlagosnál kisebb űrtartalmú
pyxist, a szerző által miniatűr strigilisként interpretált üvegspatulákat, üveg keverőbotot,
csontból készült szokatlan formájú keverőpálcákat, Medusa-fővel díszített korongfibulát,
kristályamulettet, egy keverőpálcaként meghatározott, jellegzetes formájú, egyik végén
korongban másik végén két egymásnak háttal fordított kutya-protomé díszítette bronz
rudat, valamint kauricsigát (cypraea pantherina), kagylóhéjat (cypraea pantherina) és 3
darab tüskés bíborcsiga (bolinus brandaris) házat találtak. Az urnában karakterisztikus
maszkulin jegyeket mutató csontmaradványok voltak. A publikáló Y. Manniez mindezek,
valamint a bajelhárító amulettként használt kristály és Medusa-fős fibula, a keverésre
szolgáló tárgyak valamint a - id. Pliniusnál az orvosságok alapanyagai közt megjelenő 1471

Lyon: Béal 1983, Nr. 89. Kertch: Vailina 1974, 148, Nr. 71. Israel: Béal-Feugére 1983, 116, 3.
lábjegyzet.
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Nîmes: Schenk 2008, 106.
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Bölcske: B. Vágó 1961, 268, 11, 12, 13, 14. kép.
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Grapin, C., Le matériel de tabletterie d’Alésia. Contribution a l’étude de l’industrie de l’os en
Bourgogne à l’epoque gallo-romaine. 1990-1992, 39, n. 2.
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Kertch: Béal-Feugère 1983,116. 4. lj., és Schenk 2008, 106 és Siezentz: Vallet 1994, 123, Fig. 34.
1476
Rădulescu, A.-Coman, E.-Stavru, C., Un sarcofago di età romana scoperto nella necropoli tumulare di
Callatis (Mangalia). Pontica 6, 254, Taf. 1. 247-265
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Pugsley 2003, 82.
1478
Alföldi 1957, 483.
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Béal-Feugère 1983, 117, Fig. 2.
1480
Béal-Feugère 1983, 116.
1481
Manniez 2005.
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tengeri kagylók és csigák jelenlétének ismeretében az együttest „professzionális”
festékkészítésre alkalmas tárgyakként interpretálja.1482
A

hengeres

csontdobozkák

funkciójának

interpretációját

segíteni

tudó

kísérőleltekben nincsenek különösebb tendenciák. A sírmelléklet együttesekben az egynél
többször előforduló, hasonlóan kevésbé biztosan interpretálható leletek között vannak
paletták - de ezekkel a sírok a jellegzetes együttest alkotó kanálszondák tartoznak össze kerek keresztmetszetű, hegyes végű vagy kis lapos, hosszúkás kanálkában végződő
rúdak,1483 egyszerű csontbotok,

1484

vagy, újabb elképzelések szerint a szövés-fonás

tevékenységéhez köthető funkciójú1485 kerek keresztmetszetű, baluszterben végződő ívelt
rúdak.1486 Ezek összetartozását és felhasználási körük azonosságát megállapítani nehéz,
annál is inkább, mert utóbbi tárgytípusok pyxisek nélkül, de egyéb jellegzetesen női
használati tárgy társaságában vagy azok nélkül is gyakran jelentkeznek.1487 Néhány
esetben a pyxisek kisebb, egymásba illő pyxiseket tartalmaznak; Carombban,1488
Kertchben1489 és Salamisban (Ciprus).1490 Utóbbinak legkisebb darabja egy kavicsot
tartalmazott, amely rámutat arra, hogy a kis tégelyek felhasználási köre mennyire
széleskörű lehet és mennyire nehezen definiálható. Egy nehezen értelmezhető gyakorlati
(játék?) funkciójú kavics dobozba helyezésének oka, vélhetően, nem volt több, mint
birtoklójának ahhoz fűződő érzelmi kötődése.
V. ÖSSZEGZÉS
A római kori szépség- és testápolás többféle forrás alapján vizsgálható. Az írott
források között elkülöníthetünk a közvetlen és közvetett forrásként értékelhető helyeket.
Előbbiek olyan „nevelő” célzatú irodalmi alkotások, amelyek kifejezetten test- és
szépségápolásra vonatkozó tanácsokat adnak és/vagy elvárásokat közvetítenek nők és
1482

Manniez 2005
pl: Roma, Osteria del Curato II. 7. sír. Rubino 2003, 106.
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Edigi-Catalano-Spadoni 2003, 105, 74. és 106, 75.
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Giovannini-Mandruzzato et alii 1998, 316.
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Aquileia: Giovannini-Mandruzzato et alii 1998, 28. sír, Tav. 8. 16. sír: Tav. 4.
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pl. Emona temetőjében: 32. sír : Plesničar-Grec 1972, T.VIII. 101. sír: Plesničar-Grec 1972, T.XXV.
366. sír: Plesničar-Grec 1972, T. XCVI. 367. sír: Plesničar-Grec 1972, T.C. 379. sír: Plesničar-Grec 1972,
T. CI. 395-396. sír: Plesničar-Grec 1972, T. CVII. 539. sír: Plesničar-Grec 1972, T. CXXIV. 557. sír:
Plesničar-Grec 1972, T. CXXVIII. 564. sír: Plesničar-Grec 1972, T. CXXIX. 653. sír: Plesničar-Grec 1972,
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A pyxisben textildarabot is találtak, vélhetően egy erszény darabját. A Salamisban egy sírban ólomból
készült pyxist tartalmazó dobozkát is találtak. Béal-Feugère 1983,116. 6. lj.
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férfiak felé, részletes leírásokat adnak testápolási szokásokról, az egyes testtájakon
alkalmazható és alkalmazandó kozmetikumokról, azok használatának és elkészítésének
menetéről, alkotóelemeikről, ezek beszerzési helyéről és hatékonyságáról, a felvitelükhöz
alkalmazott tárgyakról stb. vagy tudományos munkák. Ezek száma kisebb, mint a
közvetett forrásoké. Az írott források másik csoportjához sorolható szövegek célja más,
csak közvetett módon tartalmaznak információt. Ezek egy része tudományos igényű
munka; orvosi szakirodalom, amelynek ugyan közvetlenül nem célja a szépségápolás
tárgyalása, de pl. a közös felhasználási területű eszközök és alapanyagok funkcióinak
elkülönítésében segítséget nyújthat vagy id. Plinius Naturalis Historiájának növényeket
és ásványi anyagokat bemutató fejezetei, amelyekben az auktor sosem mulasztja el amennyiben van - azok gyógyászatban vagy testápolásban hasznos alkalmazási
területeinek ismertetését. Nagyobbik részük irodalmi alkotás, amelyben az író pl. egy-egy
alak személyiségjegyeinek minél árnyaltabb megfestése végett említi meg testápolási
rítusok (túlzott) alkalmazását, vagy azok elmaradását, gyakran jelleme negatív - ritkán
pozitív - vonásainak hangsúlyozása érdekében vagy filozófiai, raetorikai értekezések,
amelyekben az ünnepelt vagy kárhoztatott testápolási szokások egy társadalom erkölcsi
állapotának tüneteiként bukkannak fel illetve ritkább esetben egyszerű tárgyleírás. Az
auktoradatok feldolgozásából nyerhető kép hozzávetőleges részletességgel vázolja fel a
korabeli testápolási szokásokat, az alkalmazott szereket, ezek kereskedelmét, ugyanakkor
nem szabad elfelejtkeznünk a tényről, hogy a források köre térben, időben és
társadalmilag korlátozott. Ugyanis zömmel a késő köztársaság-kor- Principatus-1. század
időszakában születtek, ezáltal ezen időszakok viszonyait reprezentálják és a Roma városi
legfeljebb itáliai patricius, de mindenképpen magasabb társadalmi állású személyek
szokásait közvetítik. Nem tudjuk, hogyan változott a római kori test- és szépségápolási
szokásokról határozottan körvonalazódó kép a császárság későbbi időszakaiban, hogyan
hatottak rá az etnikai és territoriális sajátosságok illetőleg hogyan szűrődött le az
alacsonyabb társadalmi

rétegekbe. Ezek felfejtéséhez

a régészeti

emlékanyag

hozzájárulhat.
A régészeti emlékanyag alatt nem csak a vonatkozó tárgyak összessége, hanem az
epigráfiai és képi forrásanyag is értendő.
Az epigráfiai forrásanyag jelentősége, abban áll, hogy a testápolás nyilvános
helyeit rögzíti (borbélyok, fürdők) valamint az ebben hivatásszerűen részt vállalók
megnevezését tartalmazza.
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A képi forrásanyag rendkívül változatos; sírkövek reliefjei, falfestmények,
kisplasztikák, mozaikok a testápolás során használt tárgyakat, azok alkalmazásának
mikéntjét jeleníthetik meg, mindezek összevethetők a tárgyi emlékanyag repertoárjával.
Az írott és képi források alapján a római kori test- és szépségápolás a
következőképpen vázolható fel.
Mindkét nem gyakran és sok illatszert, testápolószert alkalmazott az arc, haj és
testápolás során illetőleg illatosításra. A nők arcbőrüket és testüket hidratálták, igyekeztek
a „tisztátalanságokat” eltűntetni, harcoltak a ráncok ellen. Az igényes megjelenés
alapfeltétel volt a szőrtelenített bőr, amelyet gyantával, horzsolókővel vagy borotvával
távolították el, de kínálkoztak végleges szőrtelenséget ígérő szerek is, amelyek
hatékonyságát ma már ellenőrizni nem tudjuk, de vélhetően használatukat inkább a
babonás képzetek mindsem a valódi hatás motiválta. Nem csak az őszülő hajat festették,
hanem divathóbortból is, a kora császárkorban divatos volt a vörös hajszín. A mindenkori
császárné hajviselete befolyásolta bonyolult frizurák elkészítéséhez a mai hajsütővas
korabeli megfelelőjét használták, mindamellett a haj megfelelő állapotban tartásához
különböző szerekre is szükség volt, ezek együttes használata sokat árthatott a hajnak, ki is
hullhatott. A probléma orvoslásához parókát viseltek. A szépséghibák elkendőzéséhez és
az előnyös részek kihangsúlyozása végett sminkeltek vagy szépségtapaszt hordtak. A
római kori smink alapja, a leírások alapján, a makulátlan fehér arcbőr, rózsás orcák,
feketével kihúzott szem, szempillák és szemöldök.
A római férfi a késő köztársaság-kortól borotválkozott, szakállat kevés kivételtől
eltekintve nem viselt, az csupán Hadrianus uralkodásától jött újra divatba. Szőrtelenítette
magát; karját, hónalját, a lábszár szőrtelensége azonban már túlzásnak számított.
Frizurájára ügyelt, ha megkopaszodott parókát hordott, körmét rendszeresen vág(at)ta, az
orrlyukából kikandikáló szőrszálakra is ügyelt. Nem vetette meg a sminket, de ha túlzásba
esett nevetség tárgyává tette magát.
Mindkét nem ügyelt fogainak állapotára, ha hiányzott igyekeztek pótolni, komoly
igénytelenségnek számított a kellemetlen lehelet vagy a testszag, ezért rendszeresen
mosakodtak illetőleg igyekeztek ezeket illatszerekkel elkendőzni.
A római korban a női szépségideál a karcsú, de izmos és nem túl nagymellű nő
volt, ennek elérése érdekében diétáztak és mellkötőt hordtak. A képi ábrázolások
megőrizték a korszak egészséges, mindenfajta prüdériától mentes hozzáállását a meztelen
női testhez.
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A szépség- és testápolás tárgyi emlékanyagának körébe jól elkülöníthető,
jellegzetes tárgytípusok sorolhatók, amelyek a római befolyási övezet teljes területén
megfoghatók a késő köztársaság korától kezdve. Az időbeli határ azt jelzi, hogy ettől az
időszaktól kezdve válnak ezek a tárgyak végleges formájukban kiforrottá és
uniformizálttá, terjednek el tömegtermékként a birodalom teljes területén, és mint ilyenek
válnak számunkra könnyen felismerhetővé, valamint a római jelenlét és/vagy a
romanizáció egyebek mellett fontos bizonyítékaivá. Egyes tárgyak funkciója egyértelmű
és egyértelműen a címben megfogalmazott körbe sorolható, ilyenek a tükrök, fésűk,
borotvák, strigilisek, fogpiszkálók, körömreszelők, kozmetikai készletek, de vannak
köztük, amelyek többfunciós eszközök, amelyek felhasználási körét a testápolásban, az
orvoslásban/sebészetben, festészetben és egyéb köznapi tevékenységekben is kereshetjük.
Ezek a különböző kanáltípusok, és kanonikus formáik a kanál- és spatulaszondák,
fülkanalak továbbá a csipeszek, paletták, illetőleg a különböző tárolóalkalmatosságok;
orvosi dobozkák, sminkesdobozok, skatulyák, tégelyek, edények. Ezek pontos
funkciójának meghatározása a leletkörnyezet és a kísérőleletek vizsgálatával lehetséges.
Lehetőséget adnak erre zárt leletegyüttesek; zömmel sírok vagy a Vezúv környéki
települések leletcsoportjai, ritka esetben deponált vagy egyben előkerült leletegyüttesek.
Amennyiben egy ilyenben specifikus orvosi/sebészi eszközök jelentkeznek, akkor az
egész leletegyüttesről megállapíthatjuk, hogy orvosi eszközkészlet, ezek hiányában
viszont egy-egy orvosi készletekben is felbukkanó tárgytípus jelenléte nem egyértelműsíti
a többi tárgy funkcióját. Ugyanennek az ellenkezője mondható el abban az esetben, ha a
leletegyüttes kozmetikai eszközt - tükröt, fésűt, borotvát, fogpiszkálót - tartalmaz. Fontos
azonban megjegyezni, hogy az interpretációk mindig esetlegesek és a tárgycsoportok
összességére vonatkoznak, ugyanis egy multifunkciós eszköz felhasználási köre
értelemszerűen más lehet, amennyiben más környezetben jelentkezik.
Az orvosi- és kozmetikai eszközöket publikáló anyagközlésekben egyértelmű
terminus technikusokkal és funkciómeghatározásokkal találkozunk az aggályos
tárgytípusoknál is. Ezek kritikus kezelése nagyon fontos, ugyanis az orvosi szakírók
szövegeiben

következetesen

használt

görög-

és

latin

tárgymegnevezések

szövegkörnyezetéből, ezek felhasználási módjából és a néhány külalakjukra vonatkozó
utalásból történt következtetések és elméleti hasonlóság alapján történő azonosítások.
A szépség és testápolás tárgykörébe vonható eszközök a következők; tükrök,
fésűk, borotvák, fogtisztítók, strigilisek, kozmetikai készletek, csipeszek, paletták,
kanalak, kanál és spatulaszondák, fülkanalak, tégelyek, dobozok, balsamariumok. Ezek
301

közül egyelőre intakt, csipeszt, fülkanalat, fogtisztítót, körömtisztítót tartalmazó
kozmetikai készletek nem jelentkeznek Pannoniai Magyarország területére eső részén. A
különböző anyagú balsamariumok terjedelmi okokból nem kerültek feldolgozásra a
dolgozatban.
Pannoniai Magyarországra eső részén jelentkező tükrök változatai követik a
provinciális emlékanyag formáit. Formai alapon létrehozott tipológiájukban két nagyobb
csoportot - négyszögletes és kerek - valamint utóbbiakon három alcsoportot tudunk
elkülöníteni; kézitükrök illetőleg fogó nélküli tükörlapok valamint összecsukható tükrök.
A kézitükrök nyele kétféle; egy függőlegesen álló illetőleg egy hátul keresztben álló,
edényfogóhoz hasonló típus jelentkezik. Előbbiek formája igen uniformizált, utóbbiakon
nagyobb a variabilitás, ugyanakkor számuk elenyésző az előbbiekhez képest. A
legjellegzetesebb pannoniai tükörforma - csakúgy, mint a provinciákban - a kerek,
lyuksorszegélyes díszítésű, hátoldalán esztergált bordákkal díszített, baluszter alakú
elemekből álló, tagol, jellegzetes felépítésű, függőleges állású nyéllel rendelkező
kézitükör. Tükrök a tartomány meghódításával jelentkeznek először a pannoniai
leletanyagban, legkorábban a Flavius-korra utaló leletkörnyezetben, jellegzetes
sírmellékletei korai hamvasztásos temetkezéseknek. A reprezentatívabb, jellegzetes
formák, így a lyuksorszegélyes tükörtípus, vagy ennek az egyszerűbb, csak esztergált
bordákkal díszített változata és a négyszögletes tükrök a 2. század végéig foghatók meg a
leletanyagban. A 2. század végétől a keltezhető leletkörnyezetből származó tükrök
arányai alapján erőteljes csökkenés figyelhető meg az előkerülő tükrök számában,
ugyanakkor az ebben a korszakban előkerült darabok között kevésbé sematikus bekarcolt geometrikus díszítésű, vagy hátulfogós darabok - példányokat találunk. Tükör
negyedik századi temetkezésekben igen ritka. A pannoniai tükrök leletkörülményei nem
járulnak hozzá, hogy a tükrök esetleges szimbolikus jelentéstartalmát feltárjuk
szepulkrális környezetben, a női attribútum vagy reprezentációs eszköz szerepen túl. Az
írott források alapján a görög antikivitásban sejthető a tükör szimbólumszerepe, mint
világok közötti közvetítő, amely jóseszközként való használatukban illetőleg vázakép
ábrázolások alapján valamiféle halottkultuszban betöltött funkciójában nyilvánul meg, ez
azonban nem követhető a római kultúrában. Ebből a szempontból érdekes a Pannoniában
és Noricumban jellegzetes tükörábrázolásos sírkövek vizsgálata, amelyeken a tükör nem
használatának megfelelően, hanem a kézitükrök esetében az azt tartó feje fölé vagy azzal
egymagasságban tartva a „néző” felé fordítva, vagy a test elé leengedve és tényleg
méreténél arányaiban nagyobbnak ábrázolva jelenik meg. A tükröt tartó alak értelmezése
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Camilla, áldozószolga, aki egyes ábrázolásokon egyértelműen halotti torra utaló
leletkörnyezetben szerepel. Minthogy ebben a kontextusban minden jelenlevő tárgynak
speciális szerepe van, így a tükrök esetében is számolhatunk ilyesmivel, még ha azt
egyelőre megfejteni nem is tudjuk. Ezt nyomatékosítja a használattól eltérő tartásuk és a
hangsúlyos ábrázolás is.
A római kori fésűknek két jól elkülöníthető horizontja van; a korai és kései fésűké.
A két csoport nem csak földbekerülésének jellegzetes időszakát tekintve, de kivitelében is
elkülönül egymástól. A korai (kora-középső császárkorban) földbe került példányok
kivitele egyszerű és egységes. Bár a Vezúv környéki települések leletanyaga nagyobb
változatosságot sejtet, a provinciák leletanyagában, így Pannoniában is az egyszerű egy
darabból faragott, kétsoros csont vagy fafésű dominál. Ezek jellegzetesen korai,
hamvasztásos sírok mellékleteiként kerülnek elő, amely leletkörülmény választ adhat arra
a kérdésre, hogy a korai fésűk száma miért elenyésző a kései változatok mennyiségéhez
képest. Különleges darabok az áttört betűkkel díszített aquincumi fésű vagy az Indiából
származó gorsiumi töredék. A fésűk másik csoportja a jellemzően a 360-as éveknél
későbbre keltezett keletkezési idejű temetkezésekben előkerülő többrészes, több darabból
összeállított fésűké. Ezek formai repertoárja sokkal változatosabb. A készítéstechnika és a
nyélformák alapján különíthetünk el fésűtípusokat. Legnagyobb példányszámban a
kétsoros, háromrészes fésűk jelentkeznek. Ezek annyiban térnek el korai változatuktól,
hogy egy-egy plusz pántot kapnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a fésűt több kisebb
csontdarabból állítsák össze illetőleg helyet adnak a díszítésnek. Az összetett fésűk másik
csoportja egysoros, elkülönítünk ezek között háromrészes és ötrészes fésűket. Utóbbiak
esetében a középső fogazott lap és a két fogólap kiegészül még egy-egy pánttal. A
háromrészes, egysoros fésűk változatos formák. A nyelek között találunk félovális, félkör,
körszelet, lekerekített sarkú háromszög, harang vagy háromszög alakút. Az ötrészes fésű
kivitele igen karakterisztikus, jellegzetes technikával díszített, egy csoportjuk zoomorf
ábrázolást hordoz. A késő római fésűtípusok tárgyalásakor óhatatlanul előkerül a barbár
hatás a provinciális fésűkön. Ez különösen az ívelt oldalú háromrészes és az ötrészes
fésűkben fogható meg. A pannoniai formák legjobb párhuzamai, sőt analógiái a
Marosszentanna-Csernyahov kultúra temetkezéseiben előkerült fésűkben találhatók meg,
mind a formák, mind a díszítés tekintetében. A birodalom észak-nyugati határai mentén
élő császárkori barbárok fésűinek változatai majdhogynem indifferensek a pannoniai
változatok fejlődésében. Kivételt képez ez alól a háromszögfogós fésűforma.
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A római kori borotvák típusaiban az így definiálható formákban a kutatásban
nincs konszenzus. Pannoniában a J. Garbsch által a nyél és a pengeformák alapján 3 féle
alaptípusból egyelőre csak a (Typ B) széles, lekerekített és a (Typ C) széles,
négyszögletes pengéjű darabok jelentkeznek. A keskeny, késszerű A típus interpretációja
bizonytalan, G. C. Boon inkább kozmetikai késként tárgyalja, mintsem borotvaként. A
pannoniai borotváknak egy kivételtől eltekintve csak a nyele maradt meg. Ezek egy
csoportja állatfejet; stilizált nagymacska vagy griff-fejet mintáz, egy másik változatuk
ezeknek az imitációja. Az ilyen típusú keretes borotvák formavilága birodalomszerte
nagyon egységes, kevés keltezhető példányuk zömmel a 2. század második felében vagy
a 3. század első felében került földbe, de még 4. század végére utaló leletkörnyezetben is
előkerül. A dolgozat gyűjtőterületéről származó példányok pontos leletkörülményei
ismeretlenek. A két darab, széles négyszögletes pengéjű vagy delfines borotva nyele, a J.
Garbsch által stilisztikai kritériumokon, a halak testének ívén, alapuló megfigyelései
alapján a 3. század első felében került földbe.
A dolgozatban fogtisztítóként megnevezett tárgy interpretációja nem egyértelmű.
A levélformájú, lapos, egyik irányba kihajló, hegyes csúcsban végződő lapátkával
rendelkező tárgyakat többen sebészeti eszközként interpretálták, és interpretálják, de
ezeknél meggyőzőbb M. Martin alapos anyagvizsgálaton alapuló meghatározása, amely
szerint ez az eszköz fogtisztító. A jellegzetes forma előfordulása olyan kettős eszközökön,
mint a szűrőkanál-fogtisztító, vagy egyértelműen evőkészletként azonosítható szettekben
illetőleg az orvosi készletekből való hiánya erősen bizonytalanná teszi a tárgyak sebészeti
funkcióját.
A i. e. 1. századra kialakult római strigilisformákon kétféle kanáltípus használata
követhető nyomon, amely azok csoportosításának és relatív kronológiája felállításának
alapja. E. Kotera-Feyer megfigyelései alapján a lineáris, derékszögű, rövid kanálforma az
i.e. 1. század elejétől kezdve, a másik, a nyél síkjából kilépő, s alakú, hosszabb kanáltípus
az 1. század végétől jelenik meg a leletanyagban. Mindkét kanáltípus jelentkezik a
dolgozat gyűjtőterületén és háromféle nyéltípussal társul. A háromféle nyéltípus formai és
készítéstechnikai alapon választható el egymástól. A lapos szalag alakú nyelek a kanáltól
külön öntve készültek, a kettős doboznyelek készülhetek öntéssel, ez esetben a kanáltól
külön azzal utólag összeillesztve, vagy visszahajlítással, mely esetben a nyél
tulajdonképpen a kanál meghosszabbítása. A nyélformák és a kanálformák között
összefüggés van, a kanál formája kronológiai indikátor lehet. A lapos, szalagszerű nyéllel
rendelkező kaparók kizárólag lineáris, rövid nyéllel társulnak. Tartományunkban ezek a
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darabok keltezhetőek a legkorábbra analógiák alapján, használatuk a 2. század végével
megszűnik. A kettős doboznyél igen hosszú életű forma, a szalagnyeleket megelőzően
kialakult és használata a harmadik századig nyomon követhető, sőt ebben az időszakban
már csak ezt használják. A külön öntött doboznyél mindkét kanálformával társulhat, a
kanál, mint említettük ez esetben korjelző. A visszahajlított doboznyél egyidőben
jelentkezik a külön öntött nyélformákkal, használatuk a 2. század végéig párhuzamos, a 3.
századtól a brigetioi emailos strigilispár külön öntött, unikális kettős nyelét leszámítva
már csak ez a típus jelentkezik. Ezek száma meghaladja az egyéb strigilistípusokét, nagy
köztük a vasból készült egyenkivitelű példányok aránya. A visszahajlított doboznyelű
strigiliseken elkülöníthetünk egy jellegzetes csoportot, amelyek kanala poncolással
díszített. Ezek a díszítmények ugyanazokat az elemeket használják, ugyanolyan
szerkesztési elvet követve. Egy a kanál tengelyébe helyezett stilizált oszlop körül halak,
hullámvonalak, kantharos, a kanál végén egyszerűsített körömábrázolás. Ugyanez a
díszítés jelentkezik Hercules-bunkó formájú nyéllel rendelkező kaparók kanalán is. A
kaparókalak nagyrésze készletben, kettesével és jellegzetes leletkörülmények közül
sírokból, kocsisírokból kerül elő. A poncolt díszítésű és a Hercules-bunkó formájú
kaparók analógiái moesiai lelőhelyekről ismertek. Ezekkel együtt ezek egy jellegzetes,
csak erre a két térségre jellemző, 2-3. századi csoportot alkotnak. Pannoniában strigilisek
kizárólag hamvasztásos temetkezésekben bukkannak fel mellékletként, a 3. századnál
későbbi leletkörnyezetben már nem jelentkeznek. Jelenlétük a bennszülött elit sírjaiban,
mint fürdőkészletek részei, reprezentációs célokat szolgál és mellékletként adásukat a
rómaiság kifejezésének szándéka motiválja.
A szépségápolás során használt multifunkciós kanalaknak és spatuláknak
háromféle kanonikus

formája ismert a leletanyagban. Ezek a

kanálszondák,

spatulaszondák és a fülkanalak. Előbbi kettő alapvetően egyező felépítéséről ismerhető
fel, arányaiban hosszú nyelük végén olívamag alakú megvastagodás van, utóbbinak igen
kicsi, jellegzetesen megdőlő, lapos kanala van. Ez utóbbi bevett elnevezése egyben a
tárgy funkciójára is utal. Fontos azonban tudni, hogy ez a Martialisnál vagy az orvosi
szakirodalomban előforduló auriscalpiummal való azonosítás eredménye, de minthogy a
források egyike sem tartalmaz tárgyleírást, ezt korántsem tekinthetjük bizonyosnak. A
kanálforma jelentkezik orvosi eszközegyüttes leletekben, de annál nagyobb számban
településeken egyedi leletként vagy sírokban, minden specifikumot nélkülöző tárgyak
társaságában. A tárgyak leletkörnyezete - amennyiben nem orvosi - több egyéb köznapibb
funkcióra utal, ezek között a legkonkrétabb a hajtűként való használat. A szájhigiéniában
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illetve a testápolásban betöltött funkciót jelez az ezeken a területeken használt
összetartozó, általában karikára vagy tartóra fűzött készletekben való előfordulás. A hajtű
funkciót a késő római temetőkben előkerült darabok leletkörülményei utalnak. Ezek, a
többnyire, de nem minden esetben, külalakjukban is elkülönülő fülkanalak jellemzően a
fej környékén kerülnek elő.
A kanálszondák és spatulaszondák egykori megnevezése körül is nagy a
bizonytalanság. Ez a két terminus a J. S. Milne által 1907-ben publikált római kori orvosi
eszközöket feldolgozó könyvében közzétett spathomela és cyathischomela szavak
fordítása, amelyek az orvosi eszközökkel foglalkozó régészeti szakirodalomban
alapvetésként terjedtek el. Újabb kutatások azonban kimutatták, hogy ezek ebben a
formában az eredeti szövegekben nem fordulnak elő, annál is inkább, mert az eredetileg
görög nyelvű, egyébként valóban használt kifejezések latin betűkkel kiírt változatai. A
kanál és spatulaszondák görög nyelvű szövegkörnyezetben a μήλη, latin nyelvűben a
specillum szavak mögött keresendők szonda összefoglaló jelentéssel. A fülkanálhoz
hasonlóan a tárgyi emlékanyagban előforduló formák azonosítása a szövegekben
előforduló kifejezésekkel bizonytalan, így azok funkciója is. A kanál- és spatulaszondák
állandó részei az orvosi- sebészeti eszközkészleteknek, de ezen kívül, különösen a Vezúv
környéki, településeken, olyan nagy gyakorisággal kerülnek elő, hogy valamilyen
köznapibb funkcióval számolhatunk. Ezek közül egy a szépség és testápolás lehet. A
kanálszondák jellegzetes tárgycsoportot képeznek a kőpalettákkal, amely egyéb
kozmetikai együttesekhez képest arányaiban a legtöbbször fordul elő. A kanál- és
spatulaszondáknak formai alapon több csoportja különíthető el, azonban ezek
tipokronológiai megállapításokra alkalmatlanok. A fülkanalak esetében azok asztragalos gyűrűköteges - díszítésű, rövidebb nyelű változata Pannoniában jellegzetesen a késő
római temetők lelete.
Spatulák, fülkanalak csontból is készülhetnek. Ezek egyik változata a fülkanalak
formáját követi, egy másik viszont jellegzetes, csak ebből az alapanyagból készül forma.
A kerek, kiszélesedő, v alakú bevágással rendelkező csont rudak funkciójának
megállapításakor ugyanazok a lehetőségek merülnek fel, mint fém fülkanalak esetében;
fültisztítás, adagolás, keverés. Utóbbiakra utalhat az a megfigyelés, hogy különösen
Emona temetőjében, üvegcsék társaságában kerülnek elő, de ezek esetében is sokkal
konkrétabb a hajtűként való használat, amelyet képi ábrázolások támasztanak alá.
Mint említettük, kőpaletták sírmellékletként jellemzően kanálszondákkal együtt,
de nagyobb számban települések egyedei leleteiként kerülnek elő. Minthogy orvosi
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eszközkészleteknek és a sminkesdobozoknak nevezett, vélhetően testápoláshoz, de akár
gyógyszerkészítéshez is köthető kompakt tárolóalkalmatosságoknak is a részét képezik,
így ezek funkciója is többszörös; gyógyszerkésztés, testápolószer készítés, de egyéb
domesztikus

használat

is

elképzelhető,

amelyre

a

nagyszámú

településeken

jelentkeződarab is utal.
A testápoló csipeszek elkülönítése azok összetettségén alapszik. Bizonyos elemek
megléte kivonja a tárgyakat ebből a körből; ilyen a hegyes vég, a fogazott vég, a
szárszorító vagy a kettős eszköz. Ezen jellegzetességeket kivonva készítésteschnikájuk
alapján kétféle csipesz jelentkezik. Az egyiket öntéssel a másikat szalagból való
hajlítással képezték. Előbbiek között jellegzetes formákat találunk; a reprezentatívabb
kivitelű, nagyobb csipeszek szárát többnyire plasztikus, baluszter alakú elemek díszítik.
Ezek előfordulnak orvosi eszközegyüttesekben is, ugyanakkor többnyire a Vezúv
környéki teleülések anyagára hagyatkozva ezeknek is elképzelhetünk egy köznapibb
funkciót. Az öntött csipeszek másuk fajtája áll formailag legközelebb a mai szőrtelenítő
csipeszekhez; jellemző elemük egy vízszintes borda a szár felső egyharmadánál. Ezek a
formák kevésbé gyakoriak orvosi leletegyüttesekben. A csipeszek legnagyobb
példányszámú csoportja, egy erre a célra öntött, szalag meghajlításával keletkezik. Ezek a
leggyakrabban előforduló, településeken, ritkán sírmellékletekben is előkerülő formák.
Funkciójuk elkülönítését nehezíti, hogy ezek az egyszerű formák is megjelenhetnek
orvosi eszközegyüttesekben. A csipeszek öntött, baluszeteres formaváltozata jellemzően
kora császárkor leletkörnyezetben jelentkezik.
A szépség és testápolás körében használt dobozok körében háromféle kanonikus
forma

jelentkezik.

Természetesen

az

egykor

használt

ilyen

funkciójú

tárolóalkalmatosságok formavilága gazdagabb lehetett. Ezek az „orvosságos dobozok”, a
„sminkesdobozok” és a hengertokok. Az első az alapanyagok, a második az alapanyagok
és az eszközök, a harmadik az alapanyagok vagy az eszközök tárolására szolgál.
Az „orvosságos dobozok” kivitele egységes, lapos, hasáb alakú dobozok, 1-5,
nyitható-csukható fedőkkel ellátott rekesszel. Természetesen a tárgy megnevezése nem
határozza meg annak funkcióját, az ugyanis jellegéből kifolyólag többfunkciós lehet. A
dobozok tartalma, Pannoniában különösen szerencsés arányban, megmaradhat. Ezek a
maradványok többnyire száraz, kemény anyagú „tabletták”, ritkábban szerves
anyagmaradványok. Az ezeken végzett anyagvizsgálatok részletes listáját nyújtják a
kimutatható szervetlen anyagoknak, azonban nem feltétlenül visznek közelebb a dobozok
pontos funkciójának megtalálásához, ugyanis a kozmetikumok és az orvosságok alap- és
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hatóanyagai nem egyszer közösek. Amennyiben ismertek, a dobozok leletkörülményei és
a kísérőleletek vizsgálata a pannoniai anyagmaradványokat is tartalmazók egyikének
esetében sem mutatnak orvosi specifikumot, azon esetben sem - lásd pl. az aquincumi
Gázgyári temető J5. sírjában talált dobozka - amikor az anyagvizsgálatok pl.
szemorvoslásban hasznos anyagokat mutattak ki a doboz tartalmából vett mintában.
A kompakt, az alapanyagok hordozására és elkészítésére és az ezekhez szükséges
eszközök tárolására szolgáló sminkesdobozok között formailag három változatot tudunk
elkülöníteni. A legegyszerűbb egy fémlap, amelynek egyik oldalára síneken kőpaletta volt
betolható, amely így elzárta a lapból kidomborodó félgömb alakú mélyedést. A második
változat kiegészül egy négyszögletes fiókkal, a harmadik forma még egy henger alakú
tokot is tartalmaz. Utóbbi két típus négyszögletes fedlapjának rekeszén kerek vagy
aedicula formájú applikált relieflap van. Utóbbiak díszítésének ikonográfiája a néhány
pannoniai darabon egységes; csavart oszlopos aediculában oldalra forduló, ülő alak,
valamilyen, a figura értelmezését befolyásoló, madáralak társaságában. Amennyiben a
madár sas, a figura Iuppiter, amennyiben lúd az alak Marsszal azonosítható. A
sminkesdobozokon látható ábrázolások témája éles kontrasztban áll azok feltételezett
funkciójával, ugyanakkor nem segít annak megtalálásában. A relieflapokon kifejezetten
férfias, militáns istenalakok; Mars, Iuppiter, Victoria, tropaeum, Romolus és Remus,
Mercurius, Neptunus szerepelnek, ez ugyanakkor nem szokatlan jelenség a római
tárgykultúrában, elég csak a reliefes tükrökre gondolni, az alakok megjelenítésének
apotropaikus célja van. A dolgozat gyűjtőterületén előkerült példányok származási helye
az analógiák alapján vélhetően Germánia. Bizonyos elképzelések szerint nem
kereskedelem, hanem migráció útján kerültek a tartományba. Olyan veteránok
(családjának) hagyatékához tartozhattak, amelyek csapata Germaniából Pannoniába
vonult, vagy akik a germaniai szolgálat lejárta után a szülővárosukban telepedtek le. A
pannoniai sminkesdobozok leletkörülményei az 1-2. századi földbekerülésre utalnak.
A fémdobozok harmadik csoportja a mai hőmérőhüvelyekhez hasonló. A
hosszabbak az eszközök - fülkanalak, szondák -, a kisebbek az alapanyagok tárolására
szolgálhattak, természetesen nem kizárólagosan. Mindkettőre in situ példákkal
rendelkezünk. A hengertokok pontos funkciójának megtalálásában a leletkörülmények,
azok tartalma vagy ritka szerencsés esetben az azokon előforduló figurális ábrázolás
értelmezése lehet a segítségünkre. Utóbbinak precedens értékű példája a Belgrádi
Régészeti Múzeumban őrzött darab figurális applikációjának vizsgálata; amennyiben az
alak Harpokratés a doboz egy orvosé, amennyiben viszont Isis egy nő toalettkészletének
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részét képezhette. Egy ép és intakt pannonia darab tartalmán anyagvizsgálatot végeztünk.
A roncsolásmentes képalkotó módszer semmiféle kivehető szerkezetű objektumot,
anyagot nem mutatott a tok belsejében, annak felnyitása után abban ragacsos állagú,
fekete port találtunk, amely a doboz falára volt feltapadva. Ez annak egykori folyékony
halmazállapotát jelzi. A por XRF vizsgálata olyan, a szennyezőanyagok alapján kárpátmedencei származási helyű, földfestékre utal, mint a bauxitos föld, és amely hevítve,
pörkölve feketévé válik.
A kozmetikum tárolására is szolgáló hengeres tégelyek leggyakoribb formája a
pyxis. A leletanyagban csontból vagy fából készült, cilindrikus testű, külön faragott és
esztergált fedővel és aljjal valamint fogóval rendelkező tégelyeket nevezzük így,
ugyanakkor tudni kell, hogy ezek pyxis megnevezése, csak úgy, mint a narthecium vagy
az unguentorum scriniorum, csak találgatás. Felépítésük és formájuk egységes, de nem
uniformizált,

számos

változattal

találkozunk,

a

pannoniai

anyag

valamelyest

szegényesebb formavilágú, mint az észak-nyugati provinciákból származóké. Kifejezetten
korai leletkörnyezetben kerülnek elő, gyakran hamvasztásos sírokban.
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ábra: A szépség- és testápolás emlékanyagának megoszlása a vizsgált lelőhelyeken

A dolgozat gyűjtőterületén feldolgozott tárgyak területi szóródása a fenti táblázat
szerint alakul. (Ebbe nem számoltam bele a fésűk összetett típusait, amelyek minden
karakterükben annyira specifikusak, hogy azok viszonylagos nagy száma eltorzította
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volna az arányokat. Ezekről részletesen a megfelelő fejezetben.) Sajnálatos módon a
legnagyobb példányszámú csoport az ismeretlen lelőhelyűeké. Az „egyéb” kategóriába
azokat a kis lelőhelyeket soroltam, amelyekről mindössze egy darab tárgy került be a
dolgozat katalógusába. A legnagyobb példányszámot Savaria, Intercisa, Scarbantia,
Aquincum, Brigetio és Arrabona produkálja, ebben a sorrendben. Ezt nem csupán ezen
települések státusa, romanizáltságának magas foka vagy városias jellege eredményezi,
hanem inkább a sajátos kutatottsági állapotok. Azokban a városokban, amelyekben
nagyobb sírszámú temetőt tártak fel, rendre nagyobb példányszámú vonatkozó tárgyat
szolgáltatnak. Különösen, amennyiben ezeket a kora császárkorban, de legkésőbb a 3.
században használták. Mind Aquincumban - amely leletenyagának aránya vélhetően még
tovább emelkedik, majd, ha a város temetőjében végzett újabb kutatások eredményeit
közzéteszik - mind Savariában, mind Scarbantiában (itt ugyan csak sejteni lehet, hogy a
sok tükör a deák téri temetőből származik), Arrabonában és Intercisában vagy
Brigetioban egyaránt sok feltárt sírral rendelkezünk. Ugyanez a megállapítás igaz a késő
római korra is, de csak két tárgytípus, a fülkanalas hajtűk és a többrészes fésűk
vonatkozásában. Az ettől eltekintve igen csekély leletanyagot szolgáltató Solva jóval
előkelőbb helyen végzett volna a sorban, ha az Esztergom-Bánomi-dűlőn feltárt 4. század
végén-5. század elején használt temető sírjainak leletenyagát is beleszámoljuk. Savaria,
Scarbantia és Arrabona a szépségápolással és testkultúrával kapcsolatba hozható tárgyak
legkorábbi tárgytípusainak előkerülésében mutat számbeli ugrást. Mindhárom lelőhelyen
nagy az előkerült tükrök aránya, Arrabonában különösen sok a máshonnan gyakorlatilag
hiányzó, korai négyszögletes tükörtípus, Scarbantiában és Savariában sok 2. század
második felénél később már nem jelentkező lyuksorszegélyes tükörfajta. Nem meglepő,
hogy utóbbi két, jelentékenyebb italicus népességet felvonultató településre hamar eljutott
a római tárgykultúra ezen emblematikus eszköze. Szintén Savaria produkálja az itáliai és
germániai kapcsolatokat feltételező, szintén igen korai sminkesdobozok minden típusát.
Ezek Pannoniában Keszthelynél keletebbre nem jutottak el. A jellegzetes kivitelű orvosi
dobozok zömmel egy évszázaddal későbbi, 2-3. századi leletkörnyezetben kerülnek elő,
kizárólag Aquincum és Intercisa temetőiben. Ez utóbbi különösen változatos leletanyagot
produkál és érdekes eltéréseket mutat többek között a Savaria 1-2. századi temetőjében
előkerült leletanyaghoz képest. Míg ott igen magas a lyuksorszegélyes tükrök aránya,
Intercisa zömmel csontvázas rítusú temetkezéseiből ez gyakorlatilag már hiányzik,
viszont ott nem jelentkező újabb tükörfajták bukkannak fel (pl. a hátulsó fogójú tükör) és
magas a paletta-kanálszonda együttesek száma, valamint jelentkezik az orvosi doboz, ami
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Pannoniában a 2-3. században jellemző. A strigilisek legkorábbi típusainak szóródása
nagyobb; Budapest-Víziváros, Vetus Salina, Savaria, Intercisa. A jellegzetes 2-3. századi
visszhajlított nyelű, vagy Héraklész-bunkó formájú, poncolt díszítésű, balkáni
analógiákkal rendelkező változatok a Brigetio-Aquincum-Intercisa háromszögben
fordulnak elő, ezeken kívül: Zsámbék, Érd, Nagytétény. További „kronológiailag
érzékeny” tárgytípusok kifejezetten a késő császárkorra jellemzőek. Ezek a fülkanalas tűk
és az összetett fésűtípusok. Utóbbit mindenhol találunk, ahol a 4. század utolsó
évtizedeiben még működő temetőt tártak fel, előbbiből Brigetio, Solva és a Solva
környéki települések szolgáltatnak nagyobb mennyiséget, előfordul még a limes mentén
Intercisában, de a provincia belsejében Gorsiumban, Csákváron, Pécs környékén vagy
Keszthely-Fenékpusztán is, számuk itt ugyan jóval kisebb.
A szépség- és testápolással kapcsolatba hozható tárgyak összességének
kronológiai megoszlását jeleníti meg az alábbi diagram. Mint fent említettük az összetett
fésűk, csak a 4. század második felétől jelentkező típusait kihagytam, mert ezek bevonása
nagyon eltorzította volna az arányokat. A tárgyak keltezésénél csak a keltező értékű
kísérőleleteket vettem figyelembe, nem datáltam a tárgyakat önmagukban, azok alapján a
jellegzetes kronológia megfigyelései alapján, amelyekre azok máshol előkerült példányai
mutatnának. Sajnos mivel
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ábra: A tárgyak kronológiai megoszlása a vizsgált lelőhelyeken

a leletkörülmények vagy a kísérőleletek ismerete, az esetek túlnyomó többségében
hiányzik, releváns információt szinte kizárólag a sírleletek szolgáltatnak. Ezek alapján az
311

előkerülő vonatkozó tárgyak arányában az 1. századtól a 4. század végéig folyamatos
csökkenés figyelhető meg. Mindez alól természetesen a fésűk kivételnek tekinthetők,
hiszen azok 99%-a a 4. század végén kerül földbe. Az alábbi diagram szemlélteti ezek
számszerű arányait.
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7. ábra: Az egyrészes és többrészes fésűk számszerű arányai
A tárgyak leletkörülményeinek vizsgálatát szintén hátráltatja azok ismeretének
hiánya, ezek aránya igen kirívó. Vélhetően az ismeretlen leletkörülmények közül valók
19. századi vagy 20. század elejei amatőr vagy kevéssé dokumentált temető és
városfeltárásokból származnak, többségük magángyűjteményekből került a múzeumok
raktáraiba. Amennyiben ismerjük a

600
500
400
300
200
100
0

8.

ábra: A tárgyak leletkörülményei a vizsgált lelőhelyeken
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tárgy leletkörülményeit, akkor az, legtöbbször, temetkezés. A dolgozat témáját képező
tárgyakat leggyakrabban hamvasztásos sírok mellékletei között találunk, de csontvázas
rítusú
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ábra: A szépség- és testápolás tárgyi emlékanyagának előfordulási arányai különböző rítusú
temetkezésekben

sírokban is előfordulnak, különösen amennyiben azok nem késő római sírok. Egy két
tárgytípus - csipesz, kanálszonda-paletta - még előfordul 4. századi temetkezésben,
ugyanakkor ezek legkésőbbi fázisában (a 360-as évektől), mint fent említettük, már csak a
többrészes fésűk és a fülkanalas hajtűk fordulnak elő, azok viszont csak ezekben.
Előbbiek nagy száma jelentősen eltorzította volna az arányokat, ezért ezek a diagramon
nem szerepelnek.
Az egyéb előfordulási helyek között elkülönítettünk telepet, villát, szentélyt,
katonai tábort, őrállomást és egy speciális funkciójú épülettípust a mansiot. Utóbbi két
lelőhely nem tipikus, csak egy-egy darabot produkált. A telep alatt a város státusú,
városias jellegű vicus, és a falusias jellegű vicus-települések egyaránt értendők. Ezek
közül természetesen előbbiek nagyobb példányszámban szolgáltatnak vonatkozó
leletanyagot. Ezeken belül a definiálható funkciójú objektumok vagy épületek aránya
igen csekély és a fürdő vagy a „Festőlakás” meghatározást leszámítva nem nyújtanak a
dolgozat szempontjából releváns információt (pl. szemétgödör, kemence, árok stb.). A
fürdő, mint lelőhely ezen tárgytípusok szempontjából tipikusnak mondható, de sajnos
ezekről az épületekről szintén nem sokat tudunk, különösen arról nem, hogy a tárgyakat
ezeken belül funkcionálisan elkülöníthető terekhez kössük. Az aquincumi Festőlakás
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definíció azt a Pompeiiben alkalmazott gyakorlatot követi, amely szerint a házban talált
eszközök alapján határozzák meg az egész épület funkcióját. A tábor lelőhellyel szereplő
tárgyak esetében ugyanez a probléma, kevés a meghatározható funkciójú épület, sok a
fémkeresővel talált, eredeti kontextusából „kiszakított” lelet. A szentélyek közül kettő, a
szombathelyi Iseum illetve a vetus salinai Jupiter Dolichenus szentély szolgáltatott
vizsgálható

leletanyagot.

Ezek

mennyiségének

aránya

nagyon

eltérő,

míg a

Dolichenumból csupán egy vas strigilis, addig az Iseumból több tucat tárgy került elő. Ez
több tényezőnek köszönhető, egyrészt a két épület kutatottsága eltérő foka, másrészt azok
„élettörténetének” különbsége okozza. Az Iseum egy kutatott előzménnyel és utóélettel
rendelkező, több korszakban használt épületegyüttes, amelynek területéről előkerülő
tárgyak, bár nagyszámúak, de épp ezért nem feltétlenül köthetők funkcionálisan az
épülethez. Utóbbi szempontjából, a csupán egy darab tárgyat produkáló vetus salinai
szentély jobban vizsgálható, hiszen annak rövidebb fennállási ideje és kizárólagos
funkciója egyértelműsíti a tárgy összefüggését az épülettel, amely így ex voto-ként
interpretálható. Az Iseum területéről előkerülő tárgyak felhasználási köre sokrétűbb lehet.
Szépség- és testápolással kapcsolatba hozható tárgyak villák temetőiből vagy épületeinek
pusztulási rétegeiből is előkerültek. Ezek aránya nem túl nagy és semmiféle specifikumot
nem mutatnak.
A dolgozat témáját képező tárgyak provizórikusan is nők temetkezésiben
várhatók. Ezt erősíti meg a kevés antropológiai vizsgálattal alátámasztott vagy a leletek
összességének vizsgálatával kimutatott eset.
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10. ábra: A tárgyak előfordulása sírokban nemek illetve életkor szerint
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Ez az arány még nagyobb lehet, ha a tükröt vagy fésűt tartalmazó sírokat automatikusan
nősíroknak vesszük. Utóbbiak ebből a diagramból is kimaradtak, mert Pannoniában, egy
kivétellel, a római korban, csak nőkkel vagy gyerekekkel temetnek el fésűt. A
multifunkciós - orvosi-kozmetikai - eszközökön kívül a strigilisek és a borotvák azok,
amelyek férfiak mellett lehetnének kimutathatók. Sajnos, egyik a dolgozat gyűjtőterületén
előkerült borotva leletkörülményeit sem ismerjük, így ezek ebből az aspektusból nem
vizsgálhatók. A striglisek egy csoportja jellemzően férfiak temetkezésében bukkan fel, a
bennszülött arisztokrácia gazdag mellékletanyagú, teljes fürdőkészletet felvonultató
kocsitemetkezéseiben, de ezekben a kaparók inkább reprezentációs és római identitásjelző
szerepet kapnak, mintsem férfi nem attribútumok. Ebből kifolyólag az olyan
leletegyüttesek,

mint

a

sminkesdobozt,

hengertokot,

palettát,

kanálszondát

és

strigiliskészletet tartalmazó szombathelyi sír lehetnem nősírok is.
A Pannonia Magyarország területére eső részén előkerült vonatkozó emlékanyag
alapkarakterében nem tér el a birodalomban is igen egységes formavilágú tárgyak
összességétől. Két olyan tárgytípust tudunk kimutatni, amellyel Pannonia nem az északnyugati provinciák anyagával mutat közösséget, hanem a Balkán térségével vagy a
birodalomtól keletre eső területek emlékanyagával képez egységes csoportot. Ilyen a
strigilisek 2-3. századi poncolt díszítésű változata illetve a legjobb analógiákat a
Marosszentanna-Csernyahov kultúra területén felvonultató íves fogójú, egysoros,
összetett csontfésűké.
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