
Helló, tudomány!

K özismer t , 
hogy a mú-
zeumokban/

kiállítóhelyeken szerve-
zett formában bemuta-
tott tárgyak, illetve a ma-
gángyűjtemények mélyén 
rejtőző kincsek mellett a ré-
gészeti tanszékkel rendelkező egyeteme-
ken is találhatunk olyan régészeti lelete-
ket, amelyek főként az adott intézmény 
volt oktatóinak hagyatékaként őrződtek 
meg az  utókornak. Unikálisnak számít 
talán ezek között a  Debreceni Egyetem 
Klasszika-fi lológiai és Ókortörténeti Tan-
székének gyűjteménye, hiszen a régésze-
ti örökségünk felkutatását célzó oktatás 
az intézményben már régen befejeződött.

A legkorábbi kőkortól egé-
szen a  török hódoltság koráig 

tárgyi emékanyagot felvonulta-
tó hagyaték a  magyarországi és 

az  erdélyi régészet hőskorának ki-
váló metszetét adja. Alapját minden 

bizonnyal az  egyetem berkein belül 
működő Classica-philológiai és Mű-

vésszettörténeti Múzeum képezhette, 
amely 1932-ben nyugalomba vonuló veze-

tője után a Láng Nándor Múzeum nevet kapta. 
Sajnos a vonatkozó dokumentáció elkallódása miatt a múze-
um törzsanyagának rekonstruálására mára már nem tehetünk 
kísérletet. Bizonyos azonban, hogy a jelenleg is az egyetemi 
gyűjteményben található őskori leletek meghatározó része 
1938-ban Roska Mártonnal együtt érkezhetett Kolozsvárról, 
aki ezeken felül számos belföldi cserével is gazdagította a tár-
gyak sorát mindösszesen 2 éves itt tartózkodása alatt. Sze-
mélye révén a debreceni leletanyag számos szállal kötődik 
más hazai és erdélyi hagyatékokhoz is, mint például a Szegedi 
Tudományegyetem Régészeti Tanszékének gyűjteményéhez, 
ahol 1945 és 1950 között tevékenykedett. A Járdányi-Paulo-
vics István által a Dunántúlon vezetett ásatások révén később 
számos római kori emlék kerülhetett be első kézből is a Deb-
receni Egyetemre. Sajnos Járdányi-Paulovics 1952-ben bekö-
vetkezett halálával a régészeti képzéssel együtt a gyűjtemény 
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receni Egyetem 
megalapítását követően 

már egy éven belül, 1915-ben fel-
merült az igény egy régészeti tanszék fel-

állítására, az érdemi munka azonban csak 1926-ban 
kezdődhetett meg a Láng Nándor vezette archeológiai 
szakelőadóság megszervezésével. Az alapító iratokban 

tanszékként szereplő Régészeti Intézet végül 1938-
ban születhetett meg, amely egészen az 1949-ben 

eszközölt szervezeti átalakításokig önállóan mű-
ködhetett. Járdányi-Paulovics István vezetésé-

vel azonban a régészet iránt érdeklődő hall-
gatók maroknyi csapata még ezek után is 
részt vehetett feltárásokon a professzor 

1952-ben bekövetkezett haláláig.

 Szebenyi Tamás 
 Gyurka Orsolya

Az antikvitás emlékei 
egy elfeledett egyetemi gyűjteményben
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Az antikvitás emlékei egy elfeledett egyetemi gyűjteményben
is elvesztette utolsó pártfogóját: 
az  egyetemen belüli strukturális 
változások, és így a  leletanyag 
többszöri szakszerűtlen köl-
töztetése folytán számos 
tárgy elveszett, a  leltár-
könyvek pedig az  egykori 
Láng Nándor Múzeummal 
együtt a  feledés homályá-
ba merültek. A  leletanyag 
rendszerezése a  jelenlegi 
tanszékvezetés érdeklő-
désének hála az  elmúlt 
években indulhatott meg 
ismét, így a hagyaték talán 
újra komolyabb publicitást 
kaphat a közeljövőben.

A hagyaték szerteágazó 
eredete magában hordozza 
a magyarázatot annak igen 
heterogén összetételére 
is. Változatossága ellené-
re a  legunikálisabb tárgyakat 
mégis a leletanyag egészének mindösz-
sze töredékét alkotó ókori eredetű tár-
gyak között kell keresnünk.

A hazai vidéki gyűjteményekben 
igen ritkának számítanak az  an-
tik görög eredetű kerámiaedé-
nyek, amelyekből Debrecen-
ben a számos színesre festett, 
geometrikus díszű töredék 
mellett 4 egész darabot is 
megcsodálhatunk. Leglát-
ványosabbként talán azt a  2 
db léküthosz típusú olajtároló 
edényt emelhetjük ki, ame-
lyeknek festetlen felületén fekete 
bevonatttal felvitt minta figyelhető 
meg. A nagyobbik, kevésbé töredékes 
tárgyon az emberek és lovak elnagyolt 
ábrázolása a  díszítés töb-
bi stilisztikai vonásával 
együtt a Haimón-fes-
tőnek a  Kr. e. 5. szá-
zadban működő mű-
helyére utal. Szintén 
ebből az  időszakból 
maradhatott ránk a kis mé-
retű korinthoszi gömb arüballosz, 
amely szintén olajtároló edényként 
funkcionálhatott. A  gyűjtemény leg-

későbbi görög edénye a nagyon jó állapotban fennmaradt 
betétes peremű ivóedény (szkülix), amelynek gyártását egé-

szen a  Kr. e. 4. század második feléig 
datálhatjuk. Az  edények felte-
hetően Stegmüller Árpád aján-
dékából származhatnak, aki 
1926/1927–1932 között 11 ko-
rinthoszi vázát adományozott 
a gyűjteménynek, ám ugyanígy 

b e s z e r e z h e t t e  ő k e t  a k á r 
Láng Nándor is, aki az  Athéni 

Német Régészeti Intézetben 
tevékenykedett.

Rendkívül érdekes lehet a  2 
db bronzból öntött női mellszobor 

eredettörténete. 1899-ben Kárpáti 
Kelemen tanulmányában közölt 
fényképeken ismerhetjük fel a deb-

receni darabokat, amelyek a tanul-
mányban megadott méretadatok 

a l a p j á n  i s  m e g f e l e l t e t h e t ő k 
egymásnak. A gyanút tovább erősíti, 
hogy az  eredetileg savariai lelőhe-
lyű darabokról 2005-ben Tóth Endre 
már, mint eltűnt leletekről számol 

be. Nem tévedhetünk talán sokat 
azzal, ha a hiányzó szombathelyi 

kisplasztikákat látjuk ezekben, 
amelyek Járdányi-Paulovics Ist-
ván révén kerülhettek Debre-
cenbe. Hasonló sorsa lehetett 

a  hagyaték áldozati jelenetet 
ábrázoló bronz domborművé-

nek is, amelynek pontos analó-
giája szintén Savariából ismert, így 

valószínűleg a  jelenleg Debrecenben 
található lelet szintén egy savariai 
műhely terméke lehet. Ugyanezen in-
tézményközi kapcsolatokat mutatják 

a  gyűjtemény római luxuse-
dény- (terra sigillata) 

tö re d é ke i ,  am e l ye k 
A q u i n c u m b ó l  é s 
Savariából egyaránt 

érkezhettek. Az  Alföld 
római korának tárgyi hagyaté-

kába nem illő leletekben így gyakran  
intézményközi ajándékokat kell látnunk, 

mintsem barbárok zsákmányát vagy 
a korabeli kereskedelem eredményét.

Lékhütosz formájú töredékes edények (balra: a Haimón-festő köréhez kapcsolható 
edény fi gurális festéssel; jobbra: horizontális palmettamotívummal díszített darab) 
(fotó: Lukács Tihamér, DDM)

Lekopott festésű korinthoszi gömb arüballosz 
(fotó: Lukács Tihamér, DDM)

Több töredékből összeállítható betétes peremű tál 
(fotó: Lukács Tihamér, DDM)
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Számos ókori leletről feltételezhetjük annak erdé-
lyi eredetét, azonban a dák fi bula (ruhakapcsoló 
tű) esetében nem merülhet fel kétség. Az ezüst 
ékszer igen jellegzetes típust képvisel (bár ez 
az erősen tagolt variáns lényegesen ritkáb-

ban jelenik meg), amely Erdélyben és a Körö-
sök vidékén a Kr. e. 2. század végétől egészen 

a Kr. e. 1. század végéig lehetett használat-
ban. A viaszveszejtéses technikával készült 

test tökéletes állapotban örződött 
meg, azonban a ruhakapcsoló tű 

szintén ezüstből készült rugó-
szekezetét a tárgy alsó részé-
ről eltávolították, amelyre a jól 
megfi gyelhető durva vésésnyo-
mok utalnak. Hasonlóan több más 

tárgyon is tapasztalhatók fűrészelés 
vagy polírozás nyomai. Ezeket modern 

kori beavatkozásoknak tekinthetjük, feltehető-
en a gyűjteménybe kerülésük előttről származnak, még egykori 

megtalálójuk bánhatott el velük hasonlóan szakszerűtlenül.

Bár kevésbé látványosak, meglepően nagy mennyiségben vannak 
jelen a leletanyagban a római építőanyagok. A számos különböző típusú 

terrazo padlóelem között a legnagyobb információtartalommal az a több 
piskóta alakú darabból álló együttes bír, amelyben az elemek megőrizve egy-

kori elrendezésüket, aljukon egy nagyobb cementdarabbal 
maradtak ránk. A római kori építkezésekre szintén igen 

jellemzőek a bélyeges római peremes téglák (tegulák) 
vagy a sajnos igen kis töredékekben megőrződött, 
így kiszerkeszthetetlen mintájú színesre festett vako-
lattöredékek. A  tárgyak igazi jelentősége azonban 
újra csak eredetükben rejtőzik, hiszen minden való-
színűség szerint Járdányi-Paulovics István ásatásaiból 

származnak, amelyeket többek között a Debreceni 
Egyetem hallgatóival végzett Vasváron (Vas 
megyében). Az ásatások eredményeit érté-
kelő közleményében mindezeket a tárgya-
kat érinti, említve továbbá az ugyancsak itt 
feltárt újkőkori leleteket is, amelyek szintén 

megtalálhatók még a hagyatékban.

A fenti ókori tárgyak mellett 
még számtalan őskori csiszolt 

kőeszköz, a  bronzkori fémmű-
vesség remekei (kard, csákányok és 

karperecek) vagy éppen a honfoglalás kori temetke-
zéshez kapcsolható aranyozott ezüst ruhave-
retek is a debreceni egyetemi gyűjtemény 
részét képezik, amelyek talán majd egy kö-
vetkező cikk témáját is adhatják.

C C C

Az antikvitás emlékei egy elfeledett egyetemi gyűjteményben
Feltehetően savariai lelőhelyű, női alakokat ábrázoló bronzból 

öntött római kisplasztikák (fotó: Lukács Tihamér, DDM)

Áldozati jelenetet ábrá-
zoló bronzöntvény (fotó: 
Lukács Tihamér, DDM)

Erősen megrongált dák 
ezüstfi bula (fotó: Lukács 
Tihamér, DDM)
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N éhány évvel ezelőtt szokatlan 
leletre bukkantunk egy sír-
ban, Szigetszentmiklós 

határában. Az  ottani Auchan 
áruház megépítése előtt ré-
gészeti ásatáson a  középső 
bronzkori Vatya- kultúra (Kr. 
e. 1800–1500) közel 500 sí-
ros urnatemetőjét tártuk fel. 
Az egyik sírban három érde-
kes tárgy volt a halott marad-
ványai között.

A sírok feltárása közben mi, 
régészek általában azon gondol-
kodunk, vajon egy-egy sírban milyen 
mellékletet találunk majd. A 245. sír bon-
tásakor igencsak meglepődtünk, amikor olyan 
leletek kerültek elő, amilyeneket eddig nem ismertünk 
a Vatya-kultúra területéről. Találtunk egy behajlított fejű 
bronztűt, egy átfúrt, lapos, téglalap alakú követ és 
egy simításra alkalmas kis bronzból készült spatulát. 
Egyértelmű volt, hogy ezek a  le-
letek egy összetartozó kész-
let darabjai lehettek. 
Különösen elgondol-
kodtató volt a  kis 
bronzból készült 
spatula, hiszen 
bár az őskorból 
rengeteg simí-
tóeszközt isme-
rünk, de azok 
általában csont-
ból készültek. Mi 
lehet az, amit 

kis mennyiségben, precízen kell szét- 
vagy elkenni? Számomra teljesen 

értelmetlennek tűnt a behajlított 
fejű tű is. Gondolataimat, kérdé-

seimet megosztottam a lelet-
mentésben segédkezőkkel is. 
Az egyik fi atalember (akinek 
a  vádliján és vállán látható 
szép tetoválásait már az ása-
tás elején megcsodáltam) 

azonnal észszerű magya-
rázatot talált a  lapos kőre és 

a behajlított fejű tűre is. Szerinte 
a lapos követ távtartóként, illetve 

vonalvezetőként használva a bronz-
tűvel folyamatosan, viszonylag gyor-

san, egyenletes mélységű kis 
lyukakat lehetett ejteni 

valamilyen rugalmas 
anyagon, például 

az  emberi bő-
rön. Ezek alap-
ján a  vékony 
tűt és a kis kö-
vet tetoválásra 
használhatták. 

Így a  spatula 
funkciója sem 

volt már kérdé-
ses, hiszen a tetová-

láshoz viszonylag kis 
mennyiségű festéket kell 

felhordani és besimítani vagy 
a seb megejtése előtt 

vagy utána. Ké-
sőbb, a tár-

Egy 

bronzkori 

tetoválóművész 

készlete?

Az írott 
források előtti idők-

ből származó népek nevét nem 
ismerjük, de azért, hogy meg lehessen 

különböztetni őket egymástól a  régészet tu-
dománya meghatározott szabályok szerint 

– általában az első megtalálási hely ne-
vével – jelöli az összetartozó közös-

ségeket. A Vatya-kultúra a nevét 
Vatya Imre ceglédi földbirto-

kosról kapta, akinek a föld-
jén 1926-ban találták 

az első nagy mére-
tű urnateme-
tőt.

D e r é k -
szögben behajlított 

tetováló tűket csupán Délke-
let-Ázsiában és Óceánia szigetvilágában 

használtak a 15–16. századtól a tetoválómesterek. 
Az erről a vidékről származó tűk hegye és a behajlítás 

közötti távolság sokkal nagyobb, mint a szigetszentmik-
lósin, így azt nem is lehetett volna a bőrön sebek ejtésére 
használni. De annak ellenére, hogy a  kiindulási alapunk 
tévesnek bizonyult, ez nem változtat azon, hogy a  szi-
getszentmiklósi sírban talált bronztű, bronzból készült 

spatula és a kőlapocska (vonalvezető, távtartó) együtt 
mégiscsak egy 3800 évvel ezelőtt élt tetoválómű-

vész eszközkészletét képezhetik, hiszen a vi-
lág többi részén mindenhol egyenes 

tűket használtak.

Vi
cz

e 
M

agdolna

Szigetszentm
iklósi ásatás

(fotó: a szerző)
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