A tüskevári római telep 1962-63. évi feltárása.

A Somló-hegy és közelebbi környéke régtől fogva
ismeretes gazdag római leleteiről. Somlóvásárhely rész
ben II. szdi feliratos kőemlékei, 1 a Homok-dűlő római
épületei, a hegy közelében a Séd melletti és egyéb épü
letnyomok, 2 Dóba határának épületmaradványai, 3
Somlójenőn a Középdűlő szántó szarkofág és értékes
bronz, ezüstedény, aranyékszerleletei, a „Temető felet
ti" dűlő római sírjai, (szarkofág és téglasírok), az
ugyanebből a falucskából a győri Xantus János, majd
onnan a veszprémi Bakonyi Múzeumba került két
Osiris szobrocska 4 , de magának Tüskevárnak a határa
is huzamosabb ideje előforduló leleteivel mind az egy
kori római élet itteni gazdaságáról, sokrétű voltáról
beszélnek. Tüskeváron a Kőhányási dűlőből 1906-ban
téglasírok, sőt szarkofág került elő. De már 1878 óta
ismeretes innen C. Iulius Constans beneficiariusnak és
Iulia Severának Nemesis Regina tiszteletére állított fo
gadalmi oltára. 5 Adataink szólnak arról is, hogy a dobai
egykori gr. Erdődy kastély egy szarkofágja tüskevári
eredetű. 6 Tüskevár határából kikerülő számos érem
lelet, közötte Gratianus kisbronza 7 a római élet itteni
I. szd végétől a IV. szd végéig terjedő folyamatosságát
mutatják.
Különösen a helységben történeti tevékenységet foly
tató Molnár István kanonok gyűjtött össze nagyobbmennyiségű római leletet; ezekből 1962 folyamán falu
múzeumot is szerveztek.
Mindezek nyomán került sor arra, hogy Tüskevár
határának római településnyomokban különösen gaz
dag két helyén, a Sásréti és a Kőhányási dűlőkben fel
tárásokat végezzünk. A devecseri járási tanács anyagi
támogatásával 1962—63-ban folytattunk itt ásatáso
kat ; a jelen közlemény az ennek során napvilágot látott
két villaépület feltárását adja közzé. 8 (1. kép.)

szelvényben) vonaldíszítményes újabbkőkori, bronzkori és
hullámvonaldíszes későnépvándorláskori edénytöredékeket
is észleltem.
A továbbiak során (1962. VIII. 17—31.) itt egységes ké
pet mutató, zárt alaprajzú épületet tártam fel. (3. kép).
A munkálatok menetét meglehetősen nehezítette az a körül
mény, hogy a lakosság az utóbbi évtizedekben az épület fa
lainak kőanyagát szinte teljes egészében annyira kitermelte,
hogy a falak helyét csupán az azok helyébe beszóródott
földdel kevert habarcs és egyéb épülettörmeléknyomokból
állapíthattuk meg.
Az így feltáruló nyomokból előtűnő egykori épület
DK-i tájolású hat, helyiséges, kisebb mezei lak (villa rustica)
volt. Négy hossztengelyű helyisége D felé nézett, az északi
oldalon egy kis kamra-szerű osztás, másik oldalán az épület
egész keskenyebb részére terjedő helyiség és ezeket össze
kötő hosszúkás tér helyezkedett el.
A falakból mindössze a DK-i sarkon maradt kiszedetlenül valamelyes rész. Ez meglehetősen silány kivitelű, vályog
gal vegyes fehéres habarcsba rakott mészkődarabokból álló
opus incertum művet mutat. A külső falak vastagsága a met
szetek adatai és a sarokmaradvány alapján 65—70 cm, a
belső válaszfalaké az ezt megközelítő 60—65 cm volt. A be
járatok, ajtók, egyéb nyílások helyzetét természetesen nem
tisztázhattam. Az épület egykori padlózata nagyobb dara
bokban megmaradt ; ez a mai művelt talaj alatt mindössze
15—20 cm mélységben fekvő 10 cm vastag terrazzo padlózat
volt, amely a két középső — É-i és D-i — helyiségekben bi
zonyosan megállapítható. A közvetlenül a mai felszín alatti
fekvése miatt e terrazzot a talajművelés erősen tönkretette;
épebben maradt felületeinek erős hullámzásai régmúlt föld
rengésekre utalnak. (4. kép.)
Az épület csatornázott volt. Lehetséges, hogy valamelyik
délre eső forrás vizét vezették ide; a padlózat alatt L alak
ban futó szennyvízelvezető csatorna jórészt feltárult. (5.
kép.) Ez két oldalán agyag tapasztásban egy-egy sor kőből
összerakott falazat, amelynek 8—10 cm vastag habarcs
rétegből álló alja a padlószint alatt 75 cm mélyen fekszik,
szélessége 60 cm. A csatornát, amely az épület falainak, he-

Elsőnek a Sásréti dűlő római épületnyomokat mutató
helyén, a Torna patak felett egy domboldal-tetőn, az erdő
szélhez közel kezdtünk a feltáráshoz, ahol a római építkezé
sek törmelékei, habarcsos kövek, peremes téglák, tetőfedő
cserepek, közöttük CRN jegyű téglák, terrazzo darabok na
gyobb számmal hevertek (2. kép). A római kultúrnyomok
között neolit kőpengék, kaparok, nyílhegyek is sűrűn for
dultak elő ; ezeket mind a felszíni vizsgálódásoknál, mind az
ásatás különböző mélységeiben észleltük pelyvatartalmú
vörösreégett paticsnyomokkal együtt. Ilyeneket azonban a
római épület tapasztásai nyomaiként is találtam. Itt (a III.

1. A tüskevári határ két feltárt villájának helyszínrajza.
1. Lageplan von zwei freigelegten Villen in der Umgebung von Tüske
vár.
1. Carte de la r égion de Tüskevár où les deux villas ont été mises à jour.
1. План двух вилл, найденных при раскопках в Тюшкеваре,
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4. Az I. sz. villa terrazzo felületei.
4. Terrazzoflächen der Villa Nr. 1.
4. Les surfaces en terrazzo de la l r e villa.
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4. Терразитовая поверхность 1-й виллы.

lyiségeinek tájolásától függetlenül haladt, felül nagy négyzet
alakú (5.5X31X41 cm) téglalapok fedték, közöttük CRN
bélyegeset is találtunk. A csatorna habarcs aljával tartomá
nyi viszonylatban is a szegényesebbek közé tartozott, ezek
ugyanis gyakrabban alól is téglával kirakottak. (6. kép.)
CRN bélyeges téglák errefelé (Zalaszántó) és főként lej
jebb, a Balaton környékén, Gyenesdiáson, Fenéken, de Sü
megen is előfordulnak. Készítésükkel kapcsolatosan a
C(ohors) R(haetorum) N(oricorum) katonai alakulata is
felmerült. Ez a csapattest
már Domitianus idején Pannoniá
ban állomásozott,9 viszont az épület maradványai nem mu
tatnak ilyen korai eredetet.
Az épület falait egyes helyeken, valószínűen a lábazatok
nál 2—3 cm vastagságú Somló-hegyi vulkanikus kőzetből
származó kőlapokkal burkolták. Alatta 45—50 cm-re vékony
ledöngölt világos homokos-agyagos réteg húzódik — szige
telésül (?). A falak alapozásai a római padlószint alá mint
egy 80 cm mélységig nyúltak le.
Az I. sz. épület a római mezei villák egyszerűbb válto
zatai, a téglányforma zárt beépítésűek közül való. Kerülete:
14X25,60 m. Három hosszúkás, nyújtott téglány alaprajzú
helyisége közül főként az épület keleti oldalán fekvő kettő
nek folyosó, a szélsőnek pedig esetleg porticus volta is fel
merülhetne. A falazások vastagsága azonban a kiszedett fa
lak dacára olyan egyenletességet mutat, hogy keleti oldalán
porticus feltételezésére nem igen akad alapunk, a keskeny
belső helyiség azonban belső folyosó lehetett. Az északi fek
vésű 13x4 m-es helyiség is fekvéséből és formájából követ
kezően ilyen belső folyosó volt, de ezeket a római korban
helyiségek gyanánt, akár váltakozó rendeltetésekkel is hasz
nálhatták. (7.-9. kép.)
Az épület maradványai között viszonylag csekélyszámú
kísérőlelet akadt. Feltűnő volt a kőpattintások, silexek nagy
száma, amelyek a feltárás ideje alatt tömegesen fordultak
elő. Akadt még fésült díszű újabbkőkori és közelebbről meg
nem határozható bronzkori kerámiatöredék, közötte bor
dázott oldalúak, sőt hullámvonaldíszes késő-népvándorlás
kori kerámia is. Ezek mellett közelebbről meg nem állapít
ható korú őskori kerámiatöredékek is több változatban for
dultak elő, így a bökdösött szalagdíszes, durva, rosszul át
égett vaskosak (12 mm átm.), durván besimítottak stb.
(I., II., IV., V. szelvényekből). A III. szelvényben is díszí
tett bronzkori, vonaldíszes újabbkőkori és népvándorlás
kori kerámia került elő. A római időket az I. szelvényből
szürke, vékonyfalú, kései kerámia és vörösre égett, zöldmá
zas kései edény töredékei képviselik. Ugyaninnen egy kis
üveglaptöredéken rátétes-fonalmintás díszítést észleltem;
egyszerű ablaküvegtöredékek egyébként bőven kerültek elő.
A XX. szelvény ablaküvege plasztikus recézett átmetszetű
volt. AIX. szelvényből való egy vas ládikaveret fűrészminta
szélű közel négyzetes alakú lemeze a szegecselés három ke
rek luknyílásával, közöttük a kulcs L alakú áttöretével.
(8,1X8,1 cm ker., ltsz.: T. 62.32.1.) A III. szelvényből vi
szont bronz ládikaveret lemeztöredékeit találtuk. A IV. szel
vényből került elő a kései vörös-zöld színű ólommázas dördörzstál peremtöredéke beágyazott kőszemcsékkel. (L. a
10—11. képen, és a kép 2. alatt.)

A kísérőleletek a hosszan, az i. u. III—IV. sz.-ig is folyt
rómaikori életre utalnak, a házikerámia a II. szdra vissza
nyúló eredetet is lehetővé teszi.10
Az épület alaprajzi sajátosságai szerint a zárt négy
szögű beépítésűek közül való, amelyek főként a hide
gebb éghajlatú északi provinciákban honosodtak meg.
Pannoniában ilyen zárt alaprajzú villát több helyről is
ismerünk ; a nyilván lakóház rendeltetésű épület kelet-

5. Az I. sz. villa csatorna maradványa és annak nyomai az ásatás
metszeteiben.
5. Gerinnereste dtr Villa Nr. 1 und ihre Spuren in den Schnitten der
Ausgrabung.
5. Reste de l'égout de la l r e villa et ses traces dans les coupes des fouilles.
5. Остатки к а н а л и з а ц и и 1-й виллы и ее схема на основании
раскопок.
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6. Az I. sz. villa csatorna maradványa.
6. Gerinnereste der Villa Nr. 1.
6. Reste de l'égout de la l r e villa.
6. Остатки канализации 1-й виллы.

kezesi idejét is inkább ezekhez viszonyítva kíséreljük
meghatározni. Az albertfalvai római telep több épülete
ilyen, (II., IV., VIII. sz. épületek), mindegyikük 5—6
helyiséges. Valamennyinél megtaláljuk a több hosszanti
helyiséget, ezek közül a szélsők azonban portícusok
lehettek. Az albertfalvai villák a II. sz. e.f. -ben kelet
keztek. 11 Hasonló ezekhez az aquincumi polgárváros
déli részének egyik épülete is. 12 Ilyen zártabb kis épü
letet Szentkirályszabadja-Romkútról is ismerünk. (IV.
épület.) 13 A tüskevári település I. villája a II. szd
közepetáján már ezek szerint is fennállott.
Egyéb építési sajátosságai közül a kőlapokkal való
burkoláshoz hasonló kőkváderes eljárást a hosszúhetényi, örvényesi, harkai, kismartoni, mind kései időkből
származó villáknál találjuk meg. Ez a technikai és
díszítési mód tartományunkban a késeiséget mutatná;
az épület e kőlapokból álló borítását keletkezési idejé
nél jóval későbben is kaphatta.
Az I. villa az ókorban nem állott teljesen magányo
san. A terepet ilyen szempontból figyelve, az épület
keleti falától 80 m-re К—ÉK-i irányban, a Somlyó
hegy felé, a tüskevári községi legelő szélén valamivel
túl, a kavicsgödrök É-i oldalában egy másik római épü
let nyomai észlelhetők. Kiterjedését nem állapíthattam
meg, római eredetét azonban szerteheverő épületanya
ga, téglák, habarcsos kőtöredékek árulják el.

* * *
A második villa a Torna patakon túl, a tüskevári
vasútállomás mellett, a vasútvonal és a gráci műút
keresztező szakasza és egy a vasútra vivő kis bekötőút
által határolt háromszögben fekszik; a vasútállomás
épületétől Dnyra 230 m-re. (12. kép.) Ez az épület az
I. sz.-nál jóval terjedelmesebb, 32,50 m hosszúságú.
Az I. épülethez hasonlóan ennek a falait is szinte telje
sen kiszedték, azok helyét csupán az így keletkezett ár

kok helyére visszahullott épülettörmelékekkel kevert
földdel kitöltött metszetek mutatják.
A munkák itt 1962 VII. 28.-án kezdődtek, ebben az
évben IX. 4-ig, majd az azt követő évben (1963 X. 26—
XI. 8.) folytattuk. Az innen történt kőkitermelés mér
tékére jellemző, hogy csupán egyetlen időszakban 35
kocsi terméskövet hordtak el a tüskeváriak. Mezőgaz
dasági munkálatok alkalmával e területen állandóan
mutatkoztak római leletek, az épülettörmelékeken kí
vül kerámia, üvegedény töredékek. Csupán innen mint
egy 800 érmét gyűjtöttek a község gyűjteménye szá
mára.
A talajszint alatt már 40 cm-re nagy felületen tűntek elő
az épület helyiségeinek rózsaszínű terrazzo padlói. A feltá
rások az I. sz. villánál nagyobb, eltérő beosztású építményt
mutatnak, amely fennállása során két periódusban újult
meg. A csaknem teljes falkitermelés miatt a perióduskülönb
ségeknek egymáshoz viszonyuló tisztázása nem vált lehet
ségessé ; nem maradtak fenn olyan falcsatlakozások, rétegek,
amelyek alapján ilyen megfigyeléseket tehettünk volna.
Az épület 24x32,5 m szélességű és az elsősorban az eu
rópai északi tartományokra jellemző hosszanti középfolyo
sós beosztású alaprajzúak közé tartozik. (13. kép.) A bel
sejében futó középfolyosótól É-ra egy közel négyzetes Ny-i
és egy nagyméretű, teremnek is beillő K-i helyiséget talá
lunk; ez utóbbi keleti oldalán apsisban végződött. Emellett
az épület tömegéből kinyúló apsis mellett D-re még egy fal
húzódott, amely derékszögben zárult az apsisra; a teljes
kiszedettség és talajbolygatás miatt ennek a bekapcsolódá
sát azonban nem sikerült egészében tisztázni. Maga a közép
folyosó, legalábbis egyidöben K-i végén egy kis közfallal
volt megosztva, amint azt a padlózat habarcsában kirajzo
lódó küszöb nyomaiból látjuk. (14. kép.) De ez a választó
fal inkább csak egy fa ajtó, vagy farekesz volt. A közép
folyósótól D-re ugyancsak keskenyebb, 7,50 m széles he
lyiség futott; nem az egész épület hosszában, hanem csupán
20 m-nyi szakaszon; így az épület nem volt zárt tömb, ha
nem D-Ny-i, 13.70 m hosszú beugróval bírt. Ez a D-i hoszszú helyiség is megosztott. Ebből D-i irányban indult ki egy
apsis, amelynek egész kiterjedését az igen erős talajbolygaíás miatt már nem lehetett megállapítani.

7 . Az I, sz. villa feltárásának képe.
7. Freilegungsbild der Villa Nr. 1.
7. La mise à jour de la l r e villa.
7. Вид раскопок 1-й виллы.
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8. Az I. sz. villa feltárása D-ről nézve.
8. Südansicht von der Freilegung der Villa Nr. 1.
8. La mise à jour de la l r e villa vue au Sud.
8. Раскопки 1-й виллы. Вид с юга.

Az épületnek csupán a D-i helyisége K-i oldalán maradt
valamelyes falazata helyben (opus incertum mü). (15. kép).
A közel teljes falkiszedés (16. kép.) és a talajnak az I. sz.
villa területénél jóval erösebb mérvű bolygatása ellenére itt
legalább két építési időszakot lehetett megállapítani. A fel
tárás során az épület egykori légfűtésrendszerének nyomai
is előkerültek, amelyet azonban annak későbbi időszakában
megszüntettek. A hypocaustum e felszámolt rendszerét a
legnagyobb (ÉK-i) teremben találtuk, ahol a kővel kirakott
oldalú 30—35 cm vastag, a talajszint alatt 1,20 m mély,
rózsaszín terrazzo aljú fűtőcsatorna az épület-rendszertől
független tájolásban vonult. A fűtőszáj e helyiség D-i falánál
volt, durván kifaragott trachit lapokból összeróttan (17.
kép.) Az eltömött fűtőtér alja a felette volt későbbi padlózat
alatt 90 cm-re feküdt. Szemben a korábbi padlózat vastag,
de rosszabb kivitelű fehér öntött habarcsával, a fűtőtér alsó
padlószintjének rózsaszínű habarcs alja gondosabban meg
munkált volt. A fűtőcsatorna alatt a föld 20 cm vastagon
vörösre égett az erős tüzeléstől ; az V. szelvényben a hypo
caustum feneke a mai talajszint alatt 140 cm-re feküdt és
korommal, faszéntörmelékkel, hamuval volt borítva. A hy
pocaustum trachitból durván kimunkált három pillére is elő
került; ezek 20X25 cm-nyi kerületűek. A fűtőtér alsó-felső
irányú átmérete 65 cm, itt néhány fűtőtéglát is megleltünk,
közöttük áttöretes oldalúakat is. A fűtőnyílás száját a fűtő
rendszer megszüntetésekor elfalazták.
A fűtőrendszer megszűnte egybeesett az épület alapos
átépítésével. Több korábbi közfalát is megszüntették ekkor,
ilyennek nyomára bukkantunk az É-Ny-i teremben is; ki
alakult a II. periódus épülete, amelynek feltűnő sajátságai:
nagyméretű terjengős helyiségek, homogénebb belső térel
osztás.
A II. épület szabálytalan térelosztásait, amelyek a
célszerűségnek megfelelően alakultak ki, úgylátszik
elsősorban az északi tartományokban, Pannoniához

hasonlóan Germaniaban, Raetiaban, Belgicaban ked
velték.14 Kialakulásuk együttjárt a külső porticusok,
laza áttörések megszüntetésével, az épület egészének
zártabbá tételével. Azonban a táji tényezők mellett idő
vel a mediterrán vidékek is erre a szabálytalanabb osz
tató., zártabb lakóépülettípusokra tértek át. Itáliában a
III. szd folyamán volt elterjedésüket egyenesen a városi
élet hanyatlásával hozzák összefüggésbe.15 Pannoniá
ban a legjobban feltárt Aquincumból számos hasonló
ismeretes ezekből az udvar, átrium, sőt akár folyosó
nélküli típusokból. 16 Albertfalva „zárt négyszögű alap
rajzú" épületei közül is jónéhány hasonlót ismerünk,
ezek díszítményei alapján tudjuk, hogy ez a beosztás
típus Pannoniában már a II. szdban elterjedt.17
A tüskevári II. sz. villa helyiségeinek padlózatai a
korábbi rózsaszínes öntvénnyel szemben fehérek, ki
véve a hosszú belső folyosót, amelyen az egykori fapadlózat határozott nyomait leltük meg. Említettük már az
ennek a folyosónak K-i végében volt fa zárószerkezetet.
A fapadlózat deszkáinak fektetése némileg eltér a falak
tájolási irányától.
Az épület falain kívül azokhoz közvetlenül csatlakozó
terrazzo rétegeket észleltünk. (18. kép.) Ezek az igen
gyenge, egyenetlen, vékony habarcsöntvények főként attól
D-re, széttöredezett foltokban, különböző mélységekben
fordulnak elő, (a XVIII. szelvényben 25, 55, 90 cm mélysé
gekben). Ezek a terrazzo leöntések az épületet környező
járda, szilárd burkolatú udvar maradványai voltak, amelyek
itt — megállapítható helyeiken — a belső padlószintnél
15 cm-el alacsonyabban feküdtek.
Az 1. villához hasonlóan itt is megtaláltuk a mindkét ol
dalukon gondosan lemunkált 4—6 cm vastag andezitlapo-

9. Az I. sz. villa K-i oldalában kiszedett fal nyoma.
9. Spur der beseitigten Wand in der Ostseite der Villa Nr. 1.
9. Trace du mur du côté est de la l r e villa.
9. Следы стены 1-й виллы с восточной стороны.
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10. A két tüskevári villa kísérő leletei.
10. Begleitfunde der zwei Villen von Tüskevár.
10. Trouvailles secondaires des deux villas de Tüskevár.
10. Находки, сопровождающие обе тюшкеварские виллы.

került hagymafejes bronz Т fibulát (I. szelvény) és bronz
bútorveretek lemezkedarabjait említjük. Egy bronz lószer
számveret kerek, egyetlen áttörettel bír, az ún. trombitamustrás félékből, előoldalán finoman rovátkolt kötéltag
dísz fut körbe, (á; 6,8 cm, Itsz: T. 62.19.1.) (18. kép 1.)
Lendületes, mozgalmas ívelésű mintája alapján a veretet
még a II. szdi kelta ízlésű helyi fémművesség termékének te
kinthetjük. Egy vasollónak csupán egyik fele maradt meg,
a rugalmas nyelű eszköz á: 16,8 cm, ltsz: T. 62.16.2. (19.
kép 3.) Egy vaskulcs felül áttöretes, a szokásos L alakú zár
résszel, (h: 11,6 cm, ltsz: T.62.16.1.) (19. kép 5.) Egy vas
fűrész egyik oldalán áttört lyukkal bír; ez ezen a végén fanyélbe volt foglalva, h: 17,8, sz: 5, v: 0,2—3 cm. Ezenkívül
vasfülek, szegek kerültek innen elő, 7,2, 12,8 cm átmérettél.
Egy vaskapocs kétszer meghajlított, hegyesvégződésű. (10.
kép.)
Az épület falkiszedésekkel erősen bolygatott maradványi közül különösen a 63/IV. sz. szelvényből több érme ke
rült elő, leginkább a talajszinthez közel:
I
1. XVIII. szelvény, Crispus, kisbronz, Coh2 44. PB Esisq
2. II. szelvény, Hadrianus, ezüst, Ric 468(a) i. u. 138-ból.
_!
3. III. szelvény, II. Constantius quinq. Coh2 293. SMTSA
4. VIII. szelvény Valens Ric 24. b. 364—367, vagy
I
367—375. R.PRIMA
kat; ezek az épületfalak, lábazatok burkolatai voltak. Egy
ilyen kő burkolólapot habarcsba rakvataláltunk a XVIII. sz.
szelvényben, — ez töredékes volta dacára megállapíthatóan
hatszögletű volt —, talán padlóburkolatul szolgált. De a
2,5—3 cm vastagságúra hasogatott bazaltlapokból itt is
került elő. Az ilyen külső burkolólapok alkalmazása más
hasonló pannóniai emlékekkel történt egybevetés alapján a
kései idők építkezéseinek (Hosszúhetény, Örvényes, stb.)
a jellemzője.
II. sz. villa vízvezetékkel is el volt látva, szétszórt csere
peiből következően inkább korai periódusában, mert a ké
sőbbi bolygatatlanabb maradványok között in situ részle
teire sehol sem sikerült ráakadni.
Az építmény külső falai a 80 cm vastagságot is elérhették
és a mai talajszint alá 1,10 m mélységig is lenyúltak. Az
osztófalak kb. 60 cm vastagok voltak. A nagyszámú ablak
üvegtöredék az épület számos ablakáról tanúskodik. Fel
tűnő volt közöttük egy kis négyzetes töredékféle, ennek
alapján az egykori ablaküveg szerkezetei helyreállíthatók;
ezek, legalábbis részben, 4,5 cm-es oldalú 2,5—3 mm vastag
négyzetalakú részek rendszeréből állottak.
A II. sz. villa kísérő leletei közül a házikerámiaanyag a
rétegek erős bolygatottsága következtében nem nyújtott tám
pontot a két periódus időbeli elhatárolásához. A III—IV.
szdi házikerámia szórványosan az ásatás egész terü
letén előfordult; így a IV. szelvényből III. szdi fogaskarcolt
vörösfestésű edény töredéke, sárga ólommázas IV. szdi tö
redékek. (L. a 9—10. képen.) A kései sárga és zöldmázas
kerámia aránylag nagyobb számban mutatkozott. A házi
kerámia töredékek általában késeiek, a III., de méginkább a
IV. szdból. Egyéb kísérőleletek közül az épülettől É-ra elő

l i . A két tüskevári villa kísérőleletei.
11. Begleitfunde der zwei Villen von Tüskevár.
11. Trouvailles secondaires des deux villas de Tüskevár.
11. Находки, сопровождающие обе тюшкеварские виллы.
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12. A II. sz. villa fekvése.
12. Lage der Villa Nr. 2.
12. Le site de la II e villa.
12. Расположение 2-й виллы.
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5. III. szelvény, Constans quinq. Coh2176. TSISC
A többi érem szórványként került elő :
I
6. II. Constantius kisbronza, Coh2 100 PB SMTSA

/

1
7. Nagy Constantinus quinq. Cf Coh2 760—761. CONS

'«</

A II. sz. villa igen jelentős lelete egy vassisak. Ez a
XVIII. sz. árok két kis helyisége mellől, sajnos boly
gatott talajból került elő még 1962-ben. A sisak egyet
len darabból meglehetős mesterségbeli járatossággal
formált ; alól sima pántszerű peremmel ellátott, oldala
élben találkozó homorú hornyolatokkal tagolt, enyhén
eliptikus tetején középen kis benyomódást észlelünk.
Az igen rongált sisak alsó peremén és tetején egy-egy
csavarfej maradt. Úgy látszik, valaminő körbefutó
pántdísze is volt, de lehettek ezek belső bőrbélés tartó
szegei is. Feltehető az is, hogy a szaloniki Galerius ív
keleti harcosának sisakjához hasonlóan a tüskevári
sisaknak is volt arcvért lemeze és az alsó csavarok ezt
tartották. Erre utalna az is, hogy az alsó peremen még
több, kihullott szegecsre utaló kis kerek áttöretet is lá
tunk. A kis szabályosnak látszó legfelső lyuk pedig tollforgó, bokréta rögzítésével függhetett össze. (20-—21.
kép.)
A sisak a római császárkor, de az ókor korábbi meg
szokott formáitól is eltérő. Első pillantásra a népván
dorláskor hasonló emlékei felé mutat, tudjuk, hogy
még a későcsászárkor folyamán, korábbi századok
sztepp ei hatásai alatt keletkeztek azok a klasszikus
ókoritól eltérő típusok, amelyek majd a népvándorlás
kor germán népeinél, sőt a középkorig is felnyúlva di
vatoztak, befolyásolva még az uralkodói koronák és
egyházi fejékek fejlődését is.
A tüskevári sisak magasított, kúpos alakjával ugyan
csak beletartozik abba a nagy formacsoportba, amely a
IV. sz.-tól kezdve a szteppéktől a Nílus-völgyig az egész
ismert világban elterjedt és amely javarészt a pántos
sisakok körébe tartozott. A pántos sisakok nagy szá
mához képest azonban ez az egy darabból készült hor
nyolt típus elenyészően kisebb számban maradt fenn.
Úgy látszik eredetileg sűrű huzalokból, vagy vaslemez
sávokból összerótt formák közül veszi eredetét; a
moszkvai Történeti Múzeum keresi vassisakja, ame
lyet számos keskeny vaslemez csíkjából róttak egybe,
egészen a tüskevárihoz hasonló sűrűhornyolatú. 18 Si
sakunk eredete felől a szaloniki Galerius ív szarmata
harcosának említett hasonló sűrű hornyolású sisakja is
útbaigazít. Ennél alsó pántot és arcvédő lemezt is talá-
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8. II. Constantius PB Coh.2 47 ASIS
9. quinq., kopott, IV. szdi,
10. Iulianus, Coh2 9—21. PB
I
11. Urbs... Coh 2 17 PE SMTSE 2
12. Maxentius középbronza, Coh 5 MB
13. Nagy Constantinus, Coh2 462. PB
Egy Philippus középbronz és számos IV. szdi kis érme a
Kőhányási dűlő távolabbi részeiről került elő ; ezeket, akár
csak a mintegy 800 darabra tehető egyéb, tüskevári határból
begyűjtött érmét külön nem ismertetjük.
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lünk. 19 A Galerius császár 293. évi hadviselése emléké
re utaló szaloniki építmény valamelyes időhatározást
is ad e sisakok középeurópai feltűntet illetően; az ábrá
zolt harcos ugyanis római hadseregben szolgált szar
mata volt. Korábban a Róma városi Traianus oszlop
domborművein és bosporusi sírkamrák festményei n is
fel-feltűnnek hasonló sisakok. 20 Alföldi András hatá
rozottan későrómai eredetűként vezette le a kúpforma,
alól körülpántolt formájú sisakokat. 21
Az újhartyáni IV. szdi gepida temető egyik sírjának
vas pajzsdudora komoly támpont a tüskevári sisak ere
detét illetően. Ez díszítése és technikája tekintetében
megegyező emlékünkkel; ugyanilyen vasból készült
kúpos test, amelyet hasonló élben találkozó kanellurák
sora élénkít. A közelálló emlékek III—IV. sz.-i volta a
IV. sz. idejére szűkítené le a tüskevári sisak idejét is,
nem téve egyúttal ajánlatossá, hogy készítőjük, vagy
viselőjük személyét kizárólagosan valamelyik kárpát
medencei néptörzsnél keressük; a kanellura technika
amely ízlésben maga is meglehetősen klasszicizáló, ko
rábbi iráni — szteppei (Fekete tenger melléki) sokrész
ből összerótt formák átvétele nyomán 22 római terüle
ten állott elő és vegyesen alkalmazták szarmaták, ger
mánok, bizonyára rómaiak is. A felsősziléziai Staats
fort (Dobrodzien) pajzsdudora ugyancsak ilyen gerez
déit — kanellurázott; ezt a Fekete-tengerparti cser
nyakovi kultúrából származtatják. Ilyen hornyolatokat
találunk a IV. szd germán kerámiáján is. 23
így a tüskevári sisakot talán még a római uralom
utolsó évtizedeiben, esetleg az összeomlás idején, vagy
az azt követő zavaros időszakban viselhette legnagyobb
valószínűséggel római szolgálatban állott germán, vagy
szarmata harcos.
Igen figyelemreméltó leletei a feltárásnak azok a gon
dosan kimunkált márványemlékek, amelyek az épület
későbbi rendeltetéséhez is támpontot nyújtanak. Ezek
közül egy kis márvány oszloptörzs a XV. szelvényből
került elő. (10. kép.) Ez sima, hengeres testű, gondosan
lemunkált felülettel, felül kiszélesedő — 2,8 cm széles—
lécprofilban (lécgyűrű) végződik, v : 12, a felső végén
13 cm. Kis mérete és anyaga magában véve is a kései
időkre keltezné ezt az emléket, amelyhez hasonlókat
eddigelé a constantinusi korral meginduló ókeresztyén
épületmaradványokból ismerünk. Savariában az óke-
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resztyén bazilika baptisteriumának kisméretű oszlopai
ilyenek,24 de hasonló a Magyar Nemzeti Múzeum, az
aquincumi polgárvárosi bazilika kisoszlopai 25 és más
emlékeké is. Ezek a kisméretű oszlopok inkább csak
díszítő szereppel bírtak és az ókorvégi építészeti fejlő
désnek abból a szakából valók, amikor a teret komo
lyabb oszloprendek helyett egyre inkább hatalmas fal,
bolt, kupola, fafödém szerkezetek határolták el és a
korábbi oszlop-pillér elemeknek alárendeltebb díszítő
szerep jutott. Közülük jónéhányat — helyi homokkő
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anyagból — éppen a Balaton északi partvidékéről is
merünk Kékkút, Csopak ókeresztyén lelőhelyeiről oltár
menza tartók, ablaknyílások osztóiként és más kisebb
szerű szerepekben. 26
A XVIII. szelvényből azonban még az 1962. évi fel
táráskor további márványemlékekre leltünk. Innen egy
körívesen hajló asztallap többszörösen profilált perem
töredéke került elő, az oszlopkához hasonló márvány
anyagból. (10. kép.) Az asztalperemtöredék a IV. sz.
emlékanyagából széles területeken ismert ókeresztyén

14. A It. sz. villa fa küszöbének nyomai.
14. Spuren von der Schwelle der Villa Nr. 2.
14. Les traces du seuil en bois de la II e villa.
14. Остатки деревянного порога 2-й виллы.

oltármenza lapjának része volt. Majd 1963-ban az északi
két terem között ugyancsak ilyen márványból készült
tábla másféle formában profilált töredékét találtuk meg
több más márványtöredékkel együtt, amelyek közül
egy ugyancsak profilált darab egykor vízmedence gon
dosan, de egyszerűen megmunkált peremrészét képezte.
Ez alól ferdén elmetszett, belseje homorúan lejtő ol
dalú. E tárgyak durvaszemcsés, fehéres-világosszürkés
steier márványanyaga igen hasonló a savariai márvány
emlékekéhez. (10—11. kép.)
Már az első ilyen leletek felbukkanása felvetette az
épület ókeresztyén kultuszhely voltát. A márvány men
zalapok, medence, az épület későbbi periódusában tör
tént új beosztásai ókeresztyén kultuszépület jeleznek,
amelynek fő helyisége a legnagyobb ÉK-i terem volt;
azt nem állapíthatjuk meg, hogy az apsis ebben az idő
ben is fennállva ehhez csatlakozott-e, azonban tudjuk,
hogy a szomszédos Noricumban, de magában Panno
niában is az egyszerűbb ókeresztyén kultuszhelyek kö
zött egyaránt elterjedt az apsisnélküli teremtemplom
típus, amelyek sorába tán a tüskevári is tartozott. Az
apsis eszerint a korábbi periódus tartozéka volt és azt a
kultuszépületté történt átalakításkor szüntethették
meg, amikor a padlófűtést is felszámolták, a fűtőtere
ket betömték és a D felé nyílással bírt fűtőcsatornát is
elfalazták. Az apsisnak még a római időkben történt
eltávolítása a falkiszedések miatt igen nehéz ásatási
körülmények dacára is megfigyelhető volt. De ugyan
így még a római időkben távolították el az épület D felé
kinyúlott apsisát is.
Az említett hatszögletű burkolólapok talán ennek a
kultuszteremnek a padlózatát képezték.
Az ilyen, vidéki lakokba befoglalt ókeresztyén kul
tuszhelyek (basilicae rusticae) Pannoniában sem isme
retlenek, hasonló rendeltetésű építmények egész sorát
ismerjük, így Csopakról, Kékkútról, Fenékpusztáról,
Sümegről, Fertőfehéregyházáról. 27
Az épület az északi, zártabb beépítésű vidéki építmé

nyek ún. középfolyosós típusához tartozott; ez a villa
féle a II. szd 2. felétől tűnt fel Pannoniában, elterjedettebbé pedig a III. szd-tól lett. 28 Ebben az idősza
kában az épület több kisebb belső osztattál gazdagabb
tagolású volt, K-re és D-re néző apsisos helyiségekkel,
légfűtéssel. (22. kép.) Az igen bolygatott talajból szár
mazó II—III. sz.-i vörös és szürke házikerámia is ennek
a korábbi periódusnak az emléke. Ókeresztyén kultusz
épületté történt későbbi felhasználását az épület főfalai
nak iránya, mint adottság tette lehetővé.
Ilyen változtos térbeosztású helységcsoportból álló
belsőfolyosós bazilikát Aquileiából is ismerünk. 29
A nagy ÉK-i helyiség 11X18 m-es nagyságával az
aquincumi kettős bazilika ilyen helyiségeihez igen kö
zeli méretű; a kerek oltármenza, amely talán a kis ke
rek márványoszlopon állott, itt foglalhatott helyet.
Hogy az ezzel a helyiséggel egy tengelybe eső szomszé
dos 11X14 m-es É—Ny-i terem átrium, vagy inkább
katechumeneum volt-e, nem állapíthatjuk meg. Utóbbi
esetben a márvány vízmedencét is ide helyeznők ; e lehe
tőségek közül elsősorban átriumra gondolhatnánk,
amely inkább itt elöl, a főhelyiséggel, a tulajdonképpeni
templommal egy tengelyben helyezkedik el, 30 viszont
ókeresztyén források szerint a katechumeneum és eset
leg a diakonikon, amennyiben ezek a helyi körülmé
nyek között fennállottak, az oldalsó helyiségek vol
tak. 31
A szentély berendezésének maradványai meglehetős
támpontot adnak az ilyencélú felhasználás kezdeteire,
így a villa rusticának basilica rusticává átalakulására is.
A márvány oltármenzákat I. Szilveszter pápa rendele-

15. A II. sz. villa DK-i sarkában maradék falnyomok.
15. Reste von Wandspuren in der Südöstlichen Ecke der Villa Nr. 2.
15. Restes de mur au coin sud-est de la II e villa.
15. Остатки юго-восточной стены виллы.
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16. A II. sz. villa kiszedett falainak nyomai.
16. Spuren von den beseitigten Wänden der Villa Nr. 2.
16. Traces des parois enlevées de la II e villa.
16. Следы раскопанных стен 2-й виллы.

téré alkalmazták ókeresztyén gyülekezetek templomai
ban, így A. Barb ezek pannóniai—noricumi elterjedését
is 340—370 közé helyezi.32 A profilált peremes, korong
alakú, némileg bemélyedő asztallapok pedig keleti kul
tuszeredetre utalnak, a keleti provinciákból számos
ilyet ismerünk, így Szíriából. 33 A syracusai múzeum
szép félköralakos profiláltperemes márványpéldánnyal
bír. Felmerülnek ezek a menzák Pannoniában is, így
Fertőfehéregyházán; 34 ismerjük az aquincumi kettős

bazilika márvány oltármenzájának egy részét, amely
belső profilált bemélyedésével a köralakú és négyzetes
formák sajátos együttese. 35
A tüskevári II. épület eszerint a IV. szd 2. negyedétől,
közepétől kezdve szolgált ókeresztyén kultuszhelyül, a
csopaki, kékkúti, sümegi, fenékpusztai villa-basilicákhoz hasonlóan, amelyekkel tájilag is egy csoportot al
kot; távolabb a fertőfehéregyházit említjük. 36 Való
színűen a római élet kihunytáig, a politikai hatalom
összeomlását követő időkbe is valamelyest belenyúlva
szolgált a környék keresztyén kultuszközpontjául a savariai püspökség területén.
A II. sz. épület sem állott egyedül. Itt, a Kőhányási
dűlőben is észleltük a közelben több más rómaikori
épület nyomait a szántásokban mutatkozó nagyszámú
épülettörmelékből következően, de a nemzedékek során
innen terméskövet állandóan kitermelő tüskevári lako
sok is több, elszórt fekvésű környező épületről emlé
keznek. Elbeszélésük szerint az ún. Pap tagban, annak
minden részén alapfalakat figyeltek meg különböző
épülettörmelékekkel vegyesen. A határ számos régi kő
falának a kitermelése itt annál inkább helyi szokássá
fejlődött, mert a faluhoz közel a tüskevári kolostor
nagyszabású épületét is elbontották 1897-ben. A falkiszedők, földművelők gyakran számoltak be főként a
kései időkre valló (III—IV. szdi) sírokról is. Horváth
Elek és Fehér József korábbi földjein ugyancsak sok
épületalapot figyeltek meg és ezek most is a föld alatt
vannak.
A tüskevári régiségek lelkes gyűjtője és őrzője, Mol
nár István jóvoltából korábbi időtől fogva annyi lelet
gyűlt össze a helységben, hogy azokat falumúzeumban
állították ki. 37
Ezek jellegzetes darabjait is közzéadjuk, mert azok
a tüskevári római településre szórvány voltuk mellett is
jellemzőek. A kis gyűjtemény anyagából első helyen
említjük kőemlékeit, ezek a helyi római építkezési kul
túra maradványai és az ismertetett két épületre is jel
lemző fényt vetnek.
1. Oszloplábazat, balatonfelvidéki permi vörös homok
kőből faragva. Négyzetes plinthusa felett az alsó torust
jelző korong után élben megtörő homorú íveléssel szűkül
összébb; körbefutó keskeny hornyolattal jelzett tagolású.
A plinthus él: 32 cm, plinthus m: 10 cm, teljes m: 16 cm.
Ez a lábazat anyagára és formájára nézve a pannóniai
római épületdíszítő szobrászat jellegzetes közeli tája, a Ba
latonvidék felé utal. Az ottani jóféle, szilárd, fagyálló építő
anyagnak, az ún. almádi vörös homokkőnek
a helyi római
kori felhasználása korábbról is ismert.38 (26. kép.) A bala
toni tájról azonban nem csupán nagyobbszámú ilyen
anyagú ókori építészeti emléket ismerünk, azok között a
tüskevári lábazathoz igen hasonlókat találunk. Különösen
Csopakról, a Kőkoporsódombról a Bakonyi Múzeumba ke-

17. A II. sz. villa légfűtéscsatornája és annak metszetei.
17. Luftheizungskanal und dessen Querschnitte von Villa Nr. 2.
17. Le canal du chauffage à air chaud de la II e villa et ses coupes.
17. Воздушное отопление 2-й виллы. Их разрез.
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18. А П. sz. villa terrazzo felületei a kiszedett falak helyével.
18. Terrazzoflächen und Stelle der beseitigten Wände von Villa Nr. 2.
18. Les surfaces en terrazzo de la II e villa, avec l'emplacement des parois
enlevées.
18. Терразитовые покрытия 2-й виллы с местом расположения
раскопанных стен.

rült két lábazat és két ugyanott Őrzött ismeretlen lelőhelyű
oszlopláb közeliek a tüskevárihoz,39 de ilyen a fonyódi ró
mai villa teljes oszlopának a lábazata is. A tüskevári emlék
amazokkal együtt a Balatonkörnyék római épületplaszti
kájának külön csoportját képezi.
Ennek a vörös homokkőből faragott épületszobrászat
nak —, mint korábban kimutattuk —, főbb időszaka a tar
tománynak a markomann háborúkat követő félszázados fel
virágzására esett; tüskevári tagozatainkat is erre az idő
szakra, a Severusok korára helyezhetjük. Itteni felbukkaná
suk azért is figyelemreméltó, mert táci (Gorsium) előfordu
lásukon kívül eddig csupán a Balaton közvetlenebb vidékén
voltak ismeretesek.
2. A másik oszlopláb szürke homokkő anyagú. Ez négy
zetes plinthusa felett egyetlen szabályos kerek torussal bír,
afelett homorú íveléssel szűkül össze. M: 35 cm, a plinthus
éle: 56 cm, f. átm.: 37 cm. A forma a hellenisztikus idők
újítása és az ún. újattikai bázisok közül való, amelyeket
később főként a toszkán-dór szerkezeteknél használtak.
A provinciális leegyszerűsítések világában különösen gyak
ran alkalmazott lábazatfajta volt; Pannoniából is számos
helyről ismerjük, így Aquincumból, Brigetioból, Savariából, stb.40
A tüskevári határból további figyelemreméltó kőemléke
ket találunk a helyi múzeumban.
3. Oltárkő. Mészkőből faragott, alsó része törött, előol
dalán feliratos, jobboldalán Victoria domborműves alak
jával, amely jobbján koszorút, baljában pálmaágat tart,
baloldalán szalagos koszorúábrázolással díszített. A kő
pereme felül profilált és kötéltag dísszel ellátott. Felirata
kétsoros, szépen metszett betűkkel :
I. O- M. S A C . . . FL- TIT- FIL (I(OVI) O(PTIMO)
M(AXIMO) SAC(RO) (T[ITUS]) FL(AVIUS) TIT(I)
FIL(IUS) A cognomen hiánya a II. szdra és az azt követő
időkre vall, a névadás jellegéből italicus eredetű személyek II.
szdi itteni megtelepedésére következtethenénk.41 A flaviusi
nőmének a nagy markomann háborúk befejeztével Nyugat
pannoniában határozott növekedést mutatnak, e néven
mintegy 100 személyt ismerünk,42 így megkockáztathatjuk,
hogy településünk nagyobbmérvű feltöltődése a II. sz. utolsó

negyedében ment végbe. Magából a kétnevűségből (praenomen és nomen) a római polgári status hiánya is következ
nék, azonban a császári névhangzás alapján mégis olyan
római polgárt gyanítunk az egykor itt élt személy
mögött,
aki bennszülöttként nyerte el ezt a jogosultságot.43 Pannoniá
ban az I — II. szdban határozottan nyugati jellegű szemé
lyeknél találjuk e nevet, Emona, Poetovio környékén; a név
viselői a boioknálazok felső rétegében fordulnak elő, majd
Savariában (hat esetben) és Scarbantiában ismeretes, sőt
egy ízben (T. Flavius Maximus) bennszülött személyként a
Balaton-tájon is felbukkan e névforma, Balatonkövesdről.
Itt említjük meg, hogy a Savaria Múzeum is őriz Tüskevár
határából származó kőemléket, ez:
4. Oltárkő, mészkőből faragott, újabb olvasása szerint
nem luno Caelestisnek, hanem Nemesis Reginának állította
C. Iulius Constans beneficiarius feleségével Iulia Severaval
együtt a tetrarchia időszaka alatt.44 Felirata — templum
constituerunt — az istennőnek emelt helyi szentélyről ad
hírt. Eszerint a jelentősebb tüskevári településen Diocletianus korában Nemesis szentély is volt. A változatos törté
nelmű Pannoniában gyakran találkozunk a sorsistennő

19. A II. sz. villa fémleletei.
19. Metallfunde von Villa Nr. 2.
19. Trouvailles en métal de la II e villa.
19. Металлические предметы, найденные при раскопке 2-й
виллы.
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6. Minerva bronzszobrocskája, kis kerek szabálytalan ta
lapzaton, azzal egybeöntötten készült. M : 8,9 cm, lelt. sz. :
T. 62.12.50. A Kőhányási dűlőből a II. épület környékéről
előkerült nőalak ruházatát elöl részben fedi az öblös ívelés
sel átvetett köpenyszerű lepel; baljával ennek öblét tartja,
az azon is átvetődik. Mellén az aegist láthatjuk a gorgófővel.
Az egész mű e részleteivel együtt meglehetősen kopott, arc
vonásai is alig kivehetőek. Fejtartása kissé előre-jobbra for
duló, fején magas hátravetett korinthosi sisak ül, amely alól
dús hajzata bontakozik ki. Jobb karja könyökénél letörött.
(23—24. kép.)

20 — 21. A II. sz. villa mellől előkerült vassisak.
20 — 21. Der von der Nähe der Villa Nr. 2. herrührende Eisenhelm.
20 — 21. Le casque en fer trouvé près de la II e villa.
20—21. Найденный рядом со 2-й виллой железный шлем.

kultuszával; a dunai limes számos ilyennemű emléke
mellett a nyugodalmasabb helyzetű, komolyan45megerősí
tett Savariából is több Nemesis oltárt ismerünk.
5. Tükörnyél, bronz, finoman formált, egymást követő
kettős balluszter tagból áll, ezek a nyél közepén élben talál
koznak. Egyik végén a tükör lapját közrefogó
villatag egyik
ága megmaradt, másik vége letörött.46 H: 7 cm, lelt. sz.:
T.62.20.1. (19. kép 4.) Hasonló astragallos tagokkal díszes
tükörnyelet az aquileiai múzeumból is ismerünk.
48

A szobrocska előzményei a görög művészetbe nyúl
nak vissza. Előképeit még a görög klasszikus művészet
ben találjuk meg. Jellegzetessége a testnek tengelyéből
némileg kimozduló tartása, a csonkán fennmaradt jobb
nak a törzstől eltartott helyzete, szemben a csípőre tett
ballal, és a ruházat megoldása. Első pillantásra elválik
Pheidias ünnepélyes tartású chytonos Athéné típusától,
bár e válfaj megteremtése is az ie. Y. szdi őstípusra
nyúlik vissza. Praxiteles újabbszerű festoies művészete
alkalmasabb volt ennek az életszerűbb válfajnak a
meghonosítására a szobrászatban. Ezt az újabb nőalak
típust az Eremitage Athéna Campanaján, a mantineiai
bázis nőalakjainak tartásán fedezzük fel elsőízben,
majd szervesen nő át a hellénizmusba; különös jelleg
zetessége a testen átlós festőiséggel átvetett dúsredőzetű lepel, melynek különösen az agyagplasztikában
volt szerepe a IV. sz.-tól. így köpenyes Athénánk a
kései klasszikus-hellenisztikus idők minddennapibbnői
veseletéhez közelítő ruházatában az életképszerűt kép
viselte a Pheidias-i ünnepélyesebb Athéna fogalmazással
szemben. 47 Praxiteles nyomában Timotheos fejlesztette
tovább ezt az új női ruhakompozíciót, amint az Uffizi
gyűjtemény római másolatú Athéna szobrán látjuk;
ezt a római változatok fontos őstípusának tekinthet
jük. 48 Róma gyűjteményeiben a Rospigliosi Minerván
figyelhetjük meg ezt az enyhén kiforduló tartást, s fő
képpen a balfelől átvetett hatalmas festői leplet a ha
sonló fejvetésű korinthosi sisakos nőalakon, 49 amelyet
a római művészet hellenisztikus közvetítéssel vett át. 50
A római szobrászatban széles mederben került át ez a
típus és kis bronzplasztika formájában úgy látszik a
római otthon valóságos szükségleti tárgyává lett.
A nagyszobrászatban a Ny Carlsberg gyűjtemény Lívi
át ábrázoló emléke idézi a festői átlós-redős lepellel a
típust, utalva egyúttal a forma szélesebb, portré és zsáner-szerű alkalmazására is. 51 A római mindennapi élet
nek nagymennyiségű Minerva szobrocskára volt szük
sége birodalomszerte; 52 több változata között a római
művészet sajátos hisztorizáló jellegéhez híven végig
megtaláljuk ugyan párhuzamosan az ünnepélyesebb
pheidiasi őstípust is, de elevenebb, mert a szervesebb
művészi fejlődés menetében jutott a császárkorig leples
Minervánk. —• Gondoljunk itt párhuzamként a kései
görög művészet hatalmas mennyiségű festői leples női
agyagszobrocskáira. A római nagyszobrászat nem csu
pán az augustusi klasszikában vette elő ezt a nőalakot;
a görög élőképeket a modorosságig követő antoninusi
korban Antoninus Pius oszlopbázisán jelenik meg az e
korban már ugyancsak históriai felelevenítésként ható
Minerva-alak. 53
Az európai római provinciák művészeti emlékanya
gából is gyakran előbukkan leples Minerva bronzszob
rocskánk. Schweiz római emlékei között a freyburgi
múzeum ilyen átvetett köpenyes kis alakját említhet
nénk, 54 de nem hiányzik Neumagen plasztikai emlékek
ben gazdag talajából sem.55 Noricumból, 56 Dáciából

22. A II. sz. villa apsismaradványának nyomai.
22. Spuren von Apsisresten der Villa Nr. 2.
22. Les traces de l'abside de la II e villa.
22. Следы остатков апсиса 2-й виллы.

ugyancsak ismeretes ez a megfogalmazású Minerva
alak. Különösen közelálló a Kolozsvárról származó kis
Minerva szobrocska; ez fennmaradt részletfinomságai
alapján az erősen kopott tüskevári emlék eredeti álla
potának visszaállításához is hozzásegít. (25. kép.) A ko
lozsvári szobrocska tartása, a nőalak dereka körül szé
les redőt vető festői köpeny, előretartott jobbja mind
azonos vonást mutatnak a tüskevárival; sőt ennek segít
ségével a balkéz szerepe is érthetőbbé válik; az alak
azzal fogta fel köpenye redőjét. 57 A tüskevári kis emlék
a II. szd 2. feléből, a III. szd fordulójáról származhat.
7. Illatszeres üveg, (unguentarium), hosszúkás, benyo
mott testű, magas csőnyakkal, kis szájjal. Igen vékonyfalú,
fehér. Pannoniában igen elterjedt forma, ismert társai
ugyancsak vékonyfalúak, fehéres, vagy halványzöldek. Fel
merül pannóniai készültük is. Egy hasonló példányt Intercisaban Aurelianus érem keltez a III. szd. 2. feléből.58
8. Fazék, agyagból, vékonyabbfalú, szürke; Pannoniából
ismeretes körtealakú testtel, vékony vízszintesen kihajló pe
remmel. M : 25 cm. A helyi Tsz istálló építésekor találták
Traianus éremmel.
Az I. szd 2. felére tehető, még La Tène
eredetű forma,59 amely a római élet itteni korai, a flaviusi
császárok idejére visszanyúló megindulásáról ad hírt, az elő
kerülés helye a gráci műút mentén pedig a helyszínen gyűj
tött adatok alapján a település temetője volt, ahonnan
szarkofág és kővel, téglával bélelt sírok is előkerültek. A te
metkezés ezek szerint itt két-három évszázadig is folyhatott ;
a flaviusi időkre tehető fazék pedig valamelyik korai ham
vasztásos sírból került elő.
9. Ugyancsak a Tsz istálló mellől való egy világossárga
laposfenekű tál. Ez is a tartomány
gyakoribb, korai idők
ből származó kerámiaféléje.60
10. Ugyaninnen összeszűkült szájú, finom, jólégetett
vörösre festett edény is előkerült,
két sorban vonalka-soros
dísszel, a III. szd e. feléből.61
11. Terra sigillata töredék, Drag. 37-es mintájú mélytál
peremtöredéke. Tojásfüzérsora meglehetősen gyenge mintázású, .. .SMVS F bélyeggel. Lesoux-i, közelebbről a Lavoye-i CINTVSMVS műhely bélyege rejlik a töredékesen
fennmaradt emlék mögött, a II. szd. 2—3. negyedéből.62
Cintusmus bélyeges darabjával azonban Rheinzabernből,
Ittenweilerből és Westerndorfból is találkozunk.63

* * *
A tüskevári római telepen a bár szórványosan, de nagyobbszámban előkerült, változatos kísérőleletek alap
ján már az I. szd második felében megindult a római
élet. Magánál a két épületnél előfordult érmek Hadrianuséval kezdődnek és Valentinianuséval végződnek;
szórványként e területről Gratianus érme is előfordult.
A két feltárt épület közül az I. sz. (a Sásréti dűlői) a
II. szd első fele-közepetáján már fennállott; kerámia és
éremleletei alapján még a IV. sz.-ba nyúlóan is életet
találunk körüle. A Kőhányási dűlő épületének I.f pe
riódusa a már Pannoniában is meghonosodott közép
folyosós alaprajz tanúsága szerint a II. sz. közepetáján
már állhatott; a magasabbszintű leletek, így a Drag.
37-es sz. terra sigillata töredék, a Minerva szobrocska,
stb. alapján a tüskevári telep a Hadrianus—antoninusi
korban virágzásának első időszakát élhette, de rendsze
resen lakott volt a III. szd folyamán is. A II. sz. épület
nek ókeresztyén kultuszhelyként történt felhasználása
a IV. szd közepén következett be és legalább a római
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élet kihunytáig tartott. A kései formájú vassisak ger
mán (?) viselője római szolgálatban is állhatott és az
talán a politikai összeomlás katonai eseményei követ
keztében hányódott el a kultuszvilla mellett. A Gratia
nus érme, amely ugyan a betörő germánságé, hunoké
is lehetett, módot nyújt arra a feltevésre is, hogy a ró
mai élet itt egy-két évtizeddel az adrianapolisi kataszt
rófa után is pislákolt még.
A két feltárt épület körül több más épületnyom lát
szik a terepen, főként a vasútvonaltól D-re fekvő Kő
hányási dűlőben; e szétszórt egykori épületek kiter
jedtebb villatelepülést képeztek itt, amelynek temet
kezési helye is ismeretes a műút mentén, attól D-re és
a közeli Tsz területén. A helyi közlések szerint I—II.
szdi hamvasztásos sírok is előkerültek itt, a talált szá
mos korai, kékesszínű üvegedénytöredék e sírok mel
léklete lehetett, de a Tsz területén, a Sásréti dűlő I. sz.
épületétől É—Ny-ra 400 m-re az egyik hosszú új istálló
Ény-i sarka alapozásánál téglával bélelt későrómai sír
került elő. 64
A temetőnyomok ugyancsak a telep hosszas, I—IV.
szdi fennállásáról tanúskodnak itt, a Somlyó Dny-i
lábánál, ahol a Veszprém felől Savaria felé tartó útvo
nal haladt át. 65 Ez az út már a pannóniai úthálózat fel
vázolásának kezdetei óta elfogadott és Pannónia egyik
fő útvonala volt, amely Veszprém megye számos rég
től ismert római helyét kötötte össze. 66
Éppen az Itinerarium Antonini adatai nyomán már
korán felébredt a kutatás figyelme közvetlen tájunk
ókori szerepe, elnevezése iránt, sőt az ott adott távol
ságok kombinációi alapján Tüskevár helyét többízben
is azonosították Mogentianae-val. Határunknak a je
lentős belsőpannoniai várossal való egybevetése mellett
foglalt állást A. Domasewsky is beneficiarius-állomások alapján rekonstruált ismeretes úthálózatrendszere
felvázolásánál. 67 De a Tüskevár-Mogentianae azonos
ság híve Gráf András is. 68 Minderre elsősorban a Savariától való 36 római mérföldnyi fekvése (az Itinerarium)
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23 — 24. A tüskevári falumúzeum (Somlóvidéki helytörténeti múzeum)
Minerva szobrocskája. Elő- és oldalnézet.
23 —24. Minerva-Statuette des Dorfmuseums von Tüskevár (Orts
geschichtliches Museum der Somló-Gegend). Vorder- und
Seitenansicht.
23 —24. La Statuette de Minerva du Musée de Tüskevár (Musée de
l'histoire locale de Somlóvidék). Vues de face et de côté.
23 — 24. Статуя
Минервы, находящаяся в
сельском музее. Вид спереди и сбоку.

тюшкеварском

adata) csábít a régebbi időktől ismeretes itteni római
emlékek mellett. Simonyi Dezső újabban Mogentianaet
Sümeg—Sümegcsehi—Vincemajor közötti területre he
lyezné. 69
Akár azonos a Tüskevár melletti Somlyó tövében
fekvő település Mogentianae-val, akár nem, minden
esetre a jelentős belsőpannoniai helység közelében fe
küdt, esetleg arra tekintettel is jött létre. Ókori telepü
lésünkhöz közel torkollott be az itt átvonuló savariai
főútvonalba a Fenékről Sümeg—Veszprém irányába
bekötő út is. Telepünket így az Aquincumból Savaria
felé vivő transversális főútvonal közvetlenül kapcsolta
be az ókori világforgalomba.
Kiss Ákos

25. Minerva szobrocska Kolozsvárról.
25. Minerva-Statuette von Kolozsvár.
25. Statuette de Minerve de Kolozsvár.
25. Статуя Минервы из К о л о ж в а р а .

50

JEGYZETEK
1 CIL III. 10 957.; Arch. Ért. 28 (1908) 359.
23 Ádám Iván, Arch. Ért. 1 (1881) 317.
A Bakonyi Múzeum régészeti adattárából.
4
1. e. j . 3855. ltsz. nagyobbrészt Laczkó Dezső és Rhé Gyula fel
jegyzései. L. még: Wessetzky Vilmos: A Bakonyi Múzeum két Osiris
szobrocskája Somlójenőről. VMMK 4. (1965) 9 7 - 1 0 2 .
5
CIL III. 10 955. ; Házy Alajos: A pálosrend Jenő-tüskevári zárdájának
története A Vasmegyei Régészeti egylet évi jelentése VI. (1878) 22.;
a
Savaria Múzeum lapidariumában.
6
L. 3. j . ; Egy feliratos kő a határból a Bakonyi Múzeumba került. Arch.
Ért. 11(1877)133. "
? A Bakonyi Múzeumban. Szerzeményi Napló 7453. ltsz. a ,,Peti tag"ból.
8
Itt mondok köszönetet a devecseri járási tanács VB-nek az ásatást le
hetővé tevő segítségéért. A két épület feltárásával egyidejűen Dr. Kanozsay Margit a műútnak a Kőhányási dűlőhöz közeleső részein a te
lepülés temetkező helyeit kutatta. A feltárások 1962 VIII. 17—IX. 4.
és 1963 X. 25—XI. 8. között történtek. A helyi előkészítés, útbaigazí
tások terén a tüskevári községi tanács VB elnöke és titkárnője mellett
különös segítségére volt a munkálatoknak Molnár István esperes, a
környék történelmének buzgó helyi kutatója, akinek közreműködését
ezúttal is megköszönöm. Az ásatásnál tudományos segéderőként Ke
lemen Márta egyetemi hallgató is részt vett.
9
Simonyi Dezső, Egyetemes Philologiai Közlöny. 71 (1948) 19.; Darnay
Kálmán, Arch. Ért. 7 (1887) 443. ; Kuzsinszky Bálint, A Balaton kör
nyékének archaeologiája. Bpest, 1920. 112., B. Thomas, E. : Römische
Villen in Pannonién Bp. 1964) 116.
10
Barkóczi, László.,—Bonis, Éva., Acta Arch. Hung. 4 (1954) 156.
20/18. kép.
и2 Nagy Tibor, Ant. Hung. 2 (1948) 9 6 - 9 8 .
I Nagy Tibor, Budapest Régiségei. 13 (1943) 377. 20. kép.
is B. Thomas Edit, i. m. 119. 59. kép.
14
Oelmann, Franz, Gallo-rőmische Strassensiedlungen und Kleinhausbauten. Bonner Jahrbücher. 128 (1923) 8 4 - 8 5 . 4 - 8 . képek.
15 Crema, Luigi, L'Architettura Romana. 1959. 604.
le Szilágyi János, Arch. Ért. 77(1950) 8 4 - 8 6 . 5. kép.
I18' Nagy Tibor, i. m. (11. j.)
Arendt, G., Beiträge zur Entstehung des Spangenhelmes. Ein alttür
kischer Waffenkund aus Kertsch. Waffenkunde. XIII. 49 — 55.
19
Kalmár János, Népvándorláskori sisakok. A Janus Pannonius Mú
zeum 1964. évi évkönyve. Pécs. 85. 15. kép.

4*

1

L. e. j .
Alföldi, András., Eine spatrőmische Helmform und ihre Schicksale
im Germanisch-romanischen Mittelalter. Acta Archaeologica. 5
(1934)99-,
1
Bona István, Arch Ért. 88 (1961) 199-204. 2. kép.
1
Pfützenreiter, F., Altschlesien. 7 (1937) 4 0 - 4 4 .
1
Paulovits István, Savaria-Szombathely topográfiája. Szombathely,
1943.
26.
1
Nagy Lajos, Kereszténység-Kontinuitás. Budapest története. 1/2.
Bpest, 1942. 767-768.; Uő, Arch. Ért. 3 (1940) 252. 41. T. 2., 3.;
További hasonlókat Noricumból (Teurnia, Au am Leithaberg) is is
merünk.
1
Kiss Ákos, Arch. Ért. 87 (1960) 2 1 7 - ,
' Nagy Lajos, Pannónia Sacra. Szent István emlékkönyv. I. Bpest, 1938.
80 — 84.; Barb, A., Die römischen Ausgrabungen von Donnerskir
chen.. . Burgenländische Heimatblätter. 15 (1953) 1 0 8 - 1 1 0 . ; Uő,
Mensa Sacra. JÖAI 39 (1952) 5 - 1 6 .
!
B . Thomas Edit, i. m. 204-208. 108. kép. (Winden am See-i villa;
Uott 123. (Tihanyból). 6. kép.
'1 Nagy Lajos, i. m. 8 0 - 8 1 .
Gosztonyi Gyula, Arch. Ért. 3 (1944-45) 251 - 2 6 0 .
Cabrol, F.,—Leclerq, H., Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne.
VIL 2. Paris. 1927. Jesu-Christ. így egy IV. sz. végi szír irat, a Testa
mentum Domini Nostri.
:
Barb, A., i. m.
< Chéhab, M., Mosaiques du Liban. Paris, 1958. 79. T. 5., a Khaldé-i
templomból; hasonló a Beit-Méry-i templomból, 118. 110. T. 2., ezek
az V. szdból valók.
1
B. Thomas Edit, i. m. 135. 71. kép.
s1 Nagy Lajos, Arch. Ért. 3 (1940) 252. 41. T. 1.
Nagy Tibor, A pannóniai kereszténység története a római védőrend
szer összeomlásáig. Budapest, 1939. Diss Pan. IL 12. 210 — 214.
' A Molnár István kanonok által egybegyűjtött anyagból e sorok írójá
nak rendezésével 1962 őszén nyílt régészeti kiállítás.
* Kiss Ákos, Arch. Ért. 87 (1960) 210-, 219.
» L. e. j . 210., 214., III. 3., 4., 6., 8. képek.; Kuzsinszky Bálint, i. m.
2 8 - 2 9 . 36. kép.
' Kiss Ákos, A pannóniai római építészet díszítőelemei. Kézirat. (Bpest
1953.) 123., 129-130.; Nagy Tibor, Budapest Régiségei. 15 (1950)
361.

51

*i Mócsy András, Die Bevölkerung von Pannonién bis zu den Marko
mannenkriegen. Bpest, 1959. 20., 30., 47., 148-149.
42
Barkóczi László, Acta Antiqua. 7 (1959) 171.; Mócsy András,
Acta
Arch. 11 (1959) 2 8 4 - ,
43
Alföldy Géza, Antik Tanulmányok. 11 (1964) 249., 255.
« CIL III. 10 955.; Lipp Vilmos, Vasvármegyei évkönyv. 6 (1878) 22.;
Paulovits István, Lapidarium Savariense. Szombathely, 1943. 33.;
P. Buocz Terézia, A szombathelyi Savaria Múzeum kőtára. IX. Szom
bathely,
1964. 278-279., (szövegét lásd ott.)
45
L. e.j.
46
Kiss Ákos gyűjtése a Kőkoporsó dűlő, más nevén Paptag területéről.
« Amelung, W., Athena des Phidias. JÖAI11 (1908) 211. 88 - 89. képek. ;
Uő, Führer durch die Antiken in Florenz. . . München, 1897. 248. sz.;
Fölzer, E., Eine bronzene Athenastatuette aus Neumagen. MDAI 25
(1910)305-313. 1-2. képek.
48
Curtius, L., Die klassische Kunst Griechenlands. Potsdam, 1938.
414-415.569. kép.
49
Reinach ,S., Répertoire de la Statuaire greque et romaine. Paris, 1906.
231.
50
Hekler, A., Römische weibliche Gewandstatuen. Münchener archä
ologische Studien. München. 1909. 119-121.
si
L. e. j . 15.
52
Richter, G., The Metropolitan Museum of Art. Greek, etruscan and
roman bronzes. New-York. 1915. 115.
53
Simonett, Ch., Die römischen Bronzestatuetten der Schweiz. JDAI 54
(1939) AA 151 - 1 5 2 . képek.
54
L. e . j . 512-513. képek.
55
Fölzer, E., i. m.; Menzel, H., Die römischen Bronzen aus Deutsch
land. II. Trier. Mainz, 1966. 28. T.
se Hekler Antal, Arch. Ért. 33 (1913) 222. 1 1 - 1 2 . képek.

57

Finály Gábor, Arch. Ért. 17(1897)329.; A Magyar Nemzeti Múzeum
ban, 120/1896. Itsz., m: 16.6 cm.
Morin Jean, La verrerie en Gaule sous L'Empire Romain. 1 Paris, 1913.
257. kép.; Radnóti Aladár, Glasgefässe und Glasgegenstände. Intercisa. IL Budapest, 1957. 144. 88. sz.; Benkő Andrea, Üvegcorpus.
l'Régészetifüzetek. Bpest, 1962. 37. I I . / l l . sz. 1/j. csop. I1I./1. T. Szönyből.
59
Schörgendorfer, A., Die römerzeitliche Keramik der Ostalpenländer.
Brünn-München-Wien. 1942. 62., 104. képek. (Vindobona, Virunum.),
Bónis Éva, A császárkori edényművesség termékei Pannoniában. Diss.
Pan. II. 20. Bpest, 1942. 23 - 2 4 XXII 15. T.
60
Schörgendorfer, A., i.m. 55., 80. sz.
si L. e.j. 215., 219. sz.
62
Juhász Györgyi, A brigetioi terra sigillaták. Diss. Pan. Bpest, é. n. 2.,
3., 13. (76. a - b . sz.) III/1., 2. T.
«3 Déchelette, J., Les Vases Céramiques ornés de la Gaule romaine. Pa
ris, 1904. I. 207.; Walters, H. В., Catalogue of the Roman Pottery.
London. 1908. 1650-1654., 1702. sz.; Oswald, F.,-Pryce, T. D„ An
introduction to the Study of Terra Sigillata. London, 1920. 20., 33.,
35., 110., 214.; Oswald, F., Index of Potters Stamps on Terra Sigillata.
London. 1931. 7 8 - 7 9 . , 373.; CIL. VII. 1336. stb.
64
Ezen a területen 1962-ben Kanozsay Margit végzett kutatásokat.
6Г
> br. Hornig Károly, Balácza. Veszprém, 1912. Laczkó Dezső, Római
telepnyomok és útirányok Veszprémmegye déli felében. 21—23. 1. a
térképmellékletet is.; Simonyi Dezső, i. m. 11 — 19.; Mócsy, A.: Pan
nónia (Stuttgart, 1962) Abb. 6.
66
Simonyi Dezső, i. m.
67
Domasewsky, A., Die Beneficiarienposten und die römischen Strassennetze. Westdeutsche Zeitschrift. 21 (1902) 181-182.
68
Graf, A., Übersicht der antiken Geographie von Pannonién. Diss Pan.
I. 5. Bpest, 1936. 124-125.
es L. 66. j . 19.
58

Die römische Kolonie von Tüskevár
Die Gegend des Berges Somló ist seit langer Zeit wegen
der reichen Funde aus der Römerzeit bekannt. Reste von
Gebäuden und Friedhöfen, Denkmäler aus Stein mit
Aufschriften, ja sogar Zeichen der Kulte des imperialen
Ägyptens von der Umgebung der Ortschaften der Gegend
sind noch vorhanden. Dank der Aktivität des Propstes
von Tüskevár, István Molnár, wurde vor ein paar Jahren
aus dem reichen Fundmaterial sogar ein lokales Dorf
museum gegründet.
Auf diesem Wege wurden hier in den Jahren 1962 — 63
die Freilegungen in Angriff genommen, denen zufolge in
der Umgebung von Tüskevár die Reste von zwei Villen
ans Licht kamen; eine fernere Zielsetzung dieser Forschung
war es dadurch weitere Angaben für das innerpannonische
Siedlungssystem zu gewinnen.
Eine der Villen (Nr. 1) in der Feldflur von Sásrét war
ein sechsräumiges Gebäude mit Gerinnen, in dem regel
losen geschlossenen Stile gebaut wie es in Pannonién und
in den nördlichen Provinzen üblich war. Unter ihr sind
neben den Resten von Zivilisationen aus der Stein- und
Bronzezeit auch Haushalts-Keramiken aus der Zeit der
Völkerwanderung und der ersten Arpaden gefunden wor
den. Gegenstände der kleineren Alltagsfunde aus der
Römerzeit sind einfachere Keramik und Metallobjekte aus
den 2 — 4-ten Jahrhunderten.
Die zweite Ville (Nr. 2) wurde in der Feldflur von Kőhányás freigelegt. Diese ist größer, von einem zusammen
gesetzten Grundriß, und in ihrer früheren Periode (2 — 3.
Jahrhunderte) wurde durch Aspiden gegliedert; auch sie
ist regellos, mit geschlossenem Innenbau, jedoch mit einem
Innengang versehen, die anfangs auch Luftheizung hatte.
Der Fußboden, wie bei der Villa Nr. 1, ist weißer oder rosa
Gußterrazzo, an einer Stelle mit den Spuren von Holzdielung. Zur Bedielung der einzelnen Räume des Gebäudes
und zur Bedeckung der Wandflächen wurden Materiale
verwandt, die in der Umgebung vorgefunden wurden. Sie
besaß auch mehrere in ein Holzgitterwerk gefaßte Glas
fenster. Da infolge der landwirtschaftlichen Arbeitspro
zesse des letzten Jahrhunderst das Steinmaterial beider
Villen fast ganz freigelegt wurde, konnte das Zustandekom
men der zweiten Periode der Villa Nr. 2 aus den verwühlten
Resten genauer nicht festgestellt werden; ebenfalls haben
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auch die in dem stark aufgewühlten Boden vorgefundenen
Begleitfunde keine näheren Alterszeiger geliefert. Unter
ihnen zeigt ein Eisenhelm germanische Züge aus der
Völkerwanderung auf und, obwohl seine kanellierte Aus
gestaltung auch Gepidenursprung andeutet, konnte er
schon auch am Ende der Römerzeit von einem verbündeten
barbarischen Krieger getragen werden. Die hervorragenden
Andenken der Villa Nr. 2 sind diejenigen Marmorobjekte
die auf die Umgestaltung des Gebäudes zu einer früh
christlichen Kultstätte im 4-ten Jahrhundert weisen. Da
mals, um einige größere Räume zu gewinnen, wurden
mehrere Scheidewände der Apsiden und die Luftheizung
der Villa beseitigt. In dem größten unter ihnen konnte das
Marmoraltar stehen, aber auch das Wasserbecken diente
Kultzwecken.
Um die zwei Villen waren auch die Spuren von mehreren
anderen Gebäuden bemerkbar, die Teile einer Ansiedlung
mit zerstreuten Gebäuden waren.
Nach den Begleitfunden sollte das römische Leben auf
der Ansiedlung von Tüskevár schon am Ende des ersten
Jahrhunderts seinen Anfang haben und es dauerte bis in
das fünfte Jahrhundert hinein, mindestens bis zum poli
tischen Zusammenbruch. Mogentianae, die nach dem
Itinerarium Antonini 36 römische Meilen weit von Savaria
lokalisiert wurde, wurde schon vor langer Zeit in dieser
Gegend gesucht, wonach unsere Ansiedlung mit dieser
Ortschaft an der Landstraße von Aquincum nach Savaria
identisch sein sollte.
Des weiteren wurden auch einige von dieser Gegend
herrührenden und in die Sammlung von Tüskevár auf
genommene römische Andenken besprochen, von denen
die Bronzstatuette von Minerva am hervorragendsten ist.
Dem praxitelischen Vorbild folgend, durch hellenislische
Vermittlung, war sie ein überaus beliebtes Thema der rö
mischen Kunst. Unter den steinernen Denkmälern wurde
ein Jupiter-Altar von dem Eingeborenen, das römische
Bürgerrecht besitzenden T. Flavius errichtet, wogegen ein
der Nemesis Regina geweihter Altar an der Wende vom
dritten zum vierten Jahrhundert vom Benefiziar C. Julius
Constans gestellt wurde.
Ákos Kiss

La colonie romaine de Tüskevár
La région de la montagne Somló est connue depuis
longtemps par ses riches trouvailles romaines. Dans les
finages des villages voisins nous connaissons des vestiges
des bâtiments, des traces de cimetière, des pierres gravées,
même des monuments des cultes égyptiens de l'époque des
empereurs. Et, grâce à l'activité de M. István Molnár,
archidiacre de Tüskevár, depuis quelques années un musée
de village abrite les riches trouvailles.
A la suite de ces découvertes, en 1962 et 1963 des fouilles
ont été exécutées au cours desquelles on a mis à jour des
vestiges de deux villas dans les finages de Tüskevár; ces
fouilles ont été entreprises aussi dans le but de recueillir
des données supplémentaires concernant le système de
colonisation de la Pannonie-intérieure.
L'une des villas (№ I) — retrouvée dans le Sárréti dűlő —
était un bâtiment de six pièces, canalisé, une des villas
campagnardes, d'une construction fermée et irrégulière,
généralement connues en Pannonié et aux provinces septentrionales. Au-dessous du bâtiment on a retrouvé des
restes des civilisations des âges de pierre et de bronze, mais
aussi des debris de poterie d'industrie domestique des
époques des invasions barbares et des premiers Arpadiens.
Des céramies modestes, des objets en métal des II e —IVe
siècles représentaient les menues trouvailles de la vie
quotidienne romaine.
L'autre villa (№ II) a été retrouvée dans le lieu dit
Kőhányási dűlő. C'est un bâtiment plus grand,
d'un plan
complexe, qui à sa période primitive (IIe — IVe siècles)
était compartimenté par des absides; également de construction fermée et irrégulière, il est du type au corridor
intérieur. A sa période primitive il avait aussi du chauffage
à air chaud. Son sol, comme celui de la première villa,
est en terrazzo blanc et rose, mais dans une pièce nous
pouvions remarquer les traces de planchéinage aussi. On a
revêtu les murs et le sol de quelques pièces de plaques de
pierre volcanique, trouvées sur place. La villa avait aussi
plusieurs fenêtres vitrées, encardrées dans des treillis. Dans
les derniers siècles, au cours des labourages, on a enlevé
presque entièrement la matière pierreuses de toutes les

deux villas, ainsi dans les vestiges dérangés il était impossible de déterminer d'une façon précise la formation
de la 2 e villa dans sa deuxième période; de même, dans le
sol fortement remué, les trouvailles secondaires ne fournissaient pas des données pour la datation. Une de ces
trouvailles secondaires, un casque en fer, montre des formes
germaines de l'époque des invasions barbares, mais, vu
son façonnement à cannelures, on peut supposer qu'il
soit d'origine gépidé, ou qu'un guerrier barbare allié l'ait
portré à la fin de la domination
romaine. Les trouvailles remarquables de la 2e villa
sont les monuments en marbre
e
qui montrent qu'au IV siècle elle fut transformée en lieu
du culte chrétien. C'est à cette époque que plusieurs parois
et les absides de la villa furent enlevées, le chauffage à
air chaud détruit, pour gagner ainsi quelques pièces plus
grandes. C'est dans la plus grande salle que l'autel en marbre
fut dressé, mais le bassin devait servir également à des
buts cultiques.
Autour des deux villas on peut observer les traces
d'autres bâtiments qui constituaient des parties d'une
grande agglomération éparse.
D'après le témoignage des trouvailles secondaires, dans
la colonie
romaine de Tüskevár la vie a commencé à la
fin du I e r siècle pour durer au moins jusqu'à l'effondrement
politique, éventuellement encore plus longtemps, jusqu'au
Ve siècle. On a cherché depuis longtemps dans cette région
la ville de Mogentianae que l'Itinerarium Antonini situe à
36 milles romains de Savaria; notre colonie serait donc ce
village au bord de la route reliant Aquincum et Savaria.
Notre article fait connaître encore quelques monuments
romains de la collection de Tüskevár, trouvés dans la région.
Le plus remarquable en est une statuette de Minerve.
Inspirés par l'oeuvre de Praxitèle, ces bronzes pullulent,
grâce à l'hellénisme, dans l'art romain. Parmi les monuments épigraphiques, mentionnons l'autel en pierre, élevé
et consacré à Jupiter par T. Flavius, citoyen romain indigène, et l'autel de la Nemesis Regina, dressé au tournant
des III e et IVe siècles par C. Julius Constans bénéficiaire.
Ákos Kiss

Римское поселение в Тюшкеваре
Горный район Шомло давно известен богатыми
находками римского происхождения. На территории
окрестностей этого района нам известны руины
зданий, следы кладбищ, камни с надписями, даже
памятники египетских культов. Стараниями тюшкеварского декана Иштвана Молнара несколько лет
тому назад был основан местный сельский музей,
в котором был собран богатый материал из окрестных
находок.
По следам этих находок здесь в 1962—63 гг. на
чались раскопки, результатом чего в окрестностях
Тюшкевара были найдены остатки двух вилл. Эти
исследования продолжались и дальше с той целью,
чтобы собрать дальнейший материал о поселениях
внутренней части тогдашней римской провинции
Паннонии.
Первая вилла (1) на шашретском поле была зда
нием, состоящим из шести помещений с канализа
цией; это обычное полевое строение закрытого типа,
характерное для Паннонии и северных провинций.
Под ним остатки культур каменного и бронзового
веков, а также остатки керамики периода великого
переселения народов и ранне-арпадского периода.
Римский период II—IV вв. представлен обиходной
простой керамикой и металлическими изделиями.
Вторая вилла была раскопана на Кёханьяшском
поле. Это строение периода (И—111 вв.), расчлененное

апсидами. Оно тоже относится к неправильным
строениям закрытого типа, но имеющее внутренний
корридор; у этого здания было и воздушное отоп
ление. Пол, как и у первой виллы, литой белый и
розовый терразит, но в одном месте здесь есть следы
и деревянного пола. Для стен здания, а также в
некоторых местах и для пола служили разные
каменные плиты вулканического происхождения.
Здание имело окна из стекла, заключенного в деревян
ную решетку. В дальнейшем при обработке земли
каменные материалы были почти полностью извле
чены, таким образом, по потревоженным остаткам
нельзя определить развитие 2-й виллы во втором
периоде; не могут СЛУЖИТЬ возрастным определите
лем и найденные в сильно потревоженной почве
дополнительные предметы. Из них один железный
шлем указывает на германские формы периода вели
кого переселения народов, по канеллурской фор
мовке можно отнести его и к гепидскому происхож
дению, но такие шлемы носили и варвары — союз
ники римлян в последний период римского господства.
К выдающимся находкам 2-й виллы следует отнести
мраморные памятники, указывающие на то, что
здание в IV веке было переоборудовано под культо
вое место древних христиан. Именно в то время
были удалены из виллы большинство внутренних
стен, апсиды, было уничтожено и воздушное отоп-
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ление, таким образом было образовано несколько
больших помещений. Среди них в наибольшем воз
вышался мраморный алтарь, для КУЛЬТОВЫХ целей
был предназначен и бассейн.
Вокруг обеих вилл видны следы и других строе
ний, таким образом всё вместе составляет большое
поселение.
На основании побочных находок тюшкеварского
римского поселения можно СУДИТЬ О ТОМ, ЧТО здесь
в конце 1-го столетия началась римская жизнь,
продолжавшаяся до политического распада Римской
империи и даже дальше до V. века. Давно уже Монгетину, расположенную в Итенариум Антонини, в 36
римских милях от Саварии, искали на нашей земле.
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Наше поселение адекватно с поселением, располо
женным по линии Аквинкум-Савария.
В дальнейшем стали известны памятники, най
денные на нашей территории и помещенные среди
тюшкеварских римских находок, среди них наиболее
значительным является бронзовая статуя Минервы.
Этот стиль через эллинизм прошел в римское ИСКУС
СТВО. Среди каменных памятников, содержащих
надписи, жертвенник Юпитеру воздвигнул римский
гражданин Т. Флавий, алтарь, предназначенный
Регине Немесис, изготовил бенефициар Юлий Конс
танс на рубеже III и IV веков.
Акош Киш

