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Az Ipoly folyó völgyében a római korban germán kvád csoportok telepedtek meg. A lelőhelyek elhelyezke-
dését a topográfiai munkák alapján jól ismerjük, de a feltárt leletegyüttesek részletes kiértékelése egyelőre 
hiányzott. Az Ipolytölgyes–TSz-major lelőhelyen 2017-től lehetőségünk nyílt újabb régészeti kutatásokat 
folytatni. A feltárt leletanyag és a non-destruktív kutatások során előkerült tárgyak alapján a korábban 
ismertnél gazdagabb képet kapunk egy Pannonia határán élt germán közösségről. 

BEVEZETÉS
A római korban az Ipoly völgyében germán kvád csoportok telepedtek meg. A kvádok a Kr. u. 1. századtól 
a 4. század végéig népesítették be a mai Szlovákia nyugati részét, a Garamtól keletre, és Magyarország 
területére eddigi adataink alapján csak a markomann háborúk (Kr. u. 166–180) idejétől települtek. Jellemző 
kerámiaformáik Miskolc környékéig megtalálhatók. A szlovák kutatás eredményeivel szemben Magyaror-
szágról szinte hiányoznak a feldolgozott lelőhelyek (SoóS & Tankó, 2018, 291–296). Az Ipoly völgyének 
településhálózata a topográfiai munkák alapján jól ismert (MRT 1993), de régészeti feltárás során doku-
mentált települések értékelése máig késik.

2017 tavaszán a váci Tragor Ignác Múzeum munkatársai régészeti feltárást végeztek az Ipolytölgyes–
TSz-major lelőhelyen a területen működő MONO-Ipolyfabrik Kft. megbízásából. Az őskori jelenségek 
mellett egy római kori germán épület részlete is napvilágra került, melynek hatoszlopos szerkezete meg-
egyezett az 1960-as években Erdélyi István által ugyanitt feltárt épületével: mindkettő a kvád területek 
leggyakoribb típusába sorolható (Erdélyi & lamiová-SchmiEdlová, 1971). A 2017-es leletanyag értéke-
léséhez szükséges volt elemezni a korábban feltárt, de csak részben publikált leleteket. Az ipolytölgyesi 
kerámia leletanyag így összevethetővé vált a nyugat-szlovákiai kvád törzsterület jellegzetességeivel. 

A lelőhely délnyugati része már nem kutatható, de a Szob–Parassapuszta út keleti oldalán lehetőségünk 
nyílt szisztematikus terepbejárást és fémkeresős kutatást végezni, amelyben a váci Tragor Ignác Múzeum-
mal együttműködő önkéntesek is részt vettek. 

A váci múzeumban 2017 óta az érdeklődő civilekkel való közös munka egyre szervezettebb: a régészeti 
munka részleteinek megismerése mellett anyagismereti előadások, terepbejárások segítik az együttmű-
ködést. Követendő példaként áll előttünk a Ferenczy Múzeumi Centrum közösségi régészeti programja, 
valamint a résztvevők által 2019-ben alapított Közösségi Régészeti Egyesület tevékenysége (rácz, 2017; 
2019). Szükséges kiemelni a múzeum gyűjteménykezelőjének, Kóka Istvánnak a lelőhely-felderítési 
tapasztalatát is, aki több, mint egy évtizede tartó, elsősorban Nagybörzsönyre és környékére koncentráló 
tevékenységének köszönhetően számos új lelőhellyel, illetve információval gazdagította a régióról való 
ismereteinket. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Kővári Klára és Jakucs János régészeknek, Kékesi Márk régészhallga-
tónak, Kóka István régészeti gyűjteménykezelőnek, továbbá Bartos Ferenc, Gulyás Attila, Konecsni Béla, 
Petyánszki Attila és Szijjártó Gábor önkénteseknek a lelőhely kutatása során nyújtott terepi segítségét.
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A LELŐHELY KUTATÁSA
Ipolytölgyes–TSz-major lelőhely az Ipoly 
keleti és a Cserge- (Ganádi-) patak északi part-
ján, a dombhát nyugati és déli lejtőjén húzódik  
1. kép). 

1967-ben kis felületű feltárást végzett a hely-
színen az MTA Régészeti Intézete. A rövid jelen-
tések és a szlovák nyelven megjelent publikáció 
csak pár kiemelt tárgy alapján vont le következ-
tetéseket (Erdélyi & lamiová-SchmiEdlová, 
1971).

Az 1970-es és 1980-as években terepbejárá-
sok során pontosításra került a többkorszakos 
lelőhely kiterjedése (MRT 1993, 116, 10/1. lh). 
2001 februárjában Kővári Klára végzett kis 
felületű feltárást az akkor épülő üzem délkeleti 
részén, mely során középső neolitikus jelensége-
ket azonosított.

2017-ben a MONO-Ipolyfabrik Kft. épülete-
inek bővítésébe kezdtek. Sajnos a munkák kez-
detéről csak utólag értesült a múzeum, így első 
helyszíni szemlénk idejére a lelőhely délnyugati 
részén már mintegy 1000 m2-es területen, több 
méter mélységben kitermelték a földet. 

Három területen végeztünk régészeti kutatá-
sokat: a gyártól északra, a parkoló területén (2. 
kép 1), ahol az objektumok nagy részét az elfe-
dés miatt csak a felszínen dokumentálhattuk. Itt 
középső neolitikus település nyoma került elő 
néhány réz-, illetve késő bronzkori jelenség mel-
lett. A hulladékraktár (2. kép 2) területén bronz-
kori objektumok jelentkeztek kis számban. Az 
ipari csarnok építésénél (2. kép 3) egy római kori 
épület délkeleti sarkát dokumentáltuk, melyen kívül csak réz- és bronzkori telepjelenségek kerültek elő. A 
terület régészeti intenzitása alapján valószínűsítjük, hogy a déli, mintegy 1000 m2-es lelőhelyrészlet elpusz-
títása jelentős információveszteséget okozott.

A TEREPBEJÁRÁS EREDMÉNYEI
Az ásatás mellett a lelőhely műúttól keletre eső részén fémkereső műszeres kutatással egybekötött terep-
bejárást végeztünk, melynek során számos római kori kerámia- és fémtárgyat gyűjtöttünk.

Adataink pontosításához 2019. március 7-én és szeptember 12-én szisztematikus kutatásokat is folytat-
tunk. A leletek helyét Garmin 60 és Garmin 62 típusú kézi GPS készülékekkel rögzítettük. 

Célunk elsőként a lelőhely kiterjedésének pontosítása volt. Ennek megállapításához D–É irányban, 25 
m-es közönként jártuk le a területet. Minden összegyűjtött tárgy helyét rögzítettük, a leletanyagot 100 m-es 
egységenként csomagoltuk el. Terepi kitűzést nem végeztünk, a 100×100 és 50×50 m-es egységek határát 
a kézi GPS készülékek alapján az EOV virtuális háló adta (a módszerről részletesen: mESTErházy, 2013). A 
lejárt területet és a leletanyag szóródását térképre vetítve egyértelmű lett, hogy a lelőhely kelet felé legalább 
70–100 m-rel meghaladja a korábban rögzített kiterjedését (3. kép).

1. kép. Ipolytölgyes−TSz-major lelőhely az Első Katonai 
Felmérésen

2. kép. A lelőhely déli kiterjedése és a feltárással kutatott 
területek
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A leletekben leggazdagabb részen ezt követően intenzív bejárást is folytattunk az egyes régészeti kor-
szakok lehatárolására, a római kori megtelepedés helyszínének pontosítására. Vizsgálati egységnek 50×50 
m-es négyzeteket határoztunk meg, az egyes négyzeteken belül minden lelet helyét rögzítettük, majd közös 
csomagolási egységbe helyeztük. 

Térképre vetítve a különböző korú leletanyag térbeli sűrűsödését, a viszonylag kis kutatott felületen is 
lehetett eltéréseket megfigyelni. A neolitikus töredékek nagyobb számban a terület északnyugati részén, a 
műút mellett jelentkeztek (4. kép). A késő bronzkori, kora vaskori leletanyag szóródása inkább a Cserge-
patak folyásához igazodott (5. kép). A római kori germán megtelepedés szintén a Cserge-patak partját 
követve, attól 50−100 m távolságra húzódott (6. kép).

A FÉMKERESŐS KUTATÁS EREDMÉNYEI
A 2017-től végzett kutatás eredményeként a lelőhelyről több fémtárgy, fibula, római érem ismert, mint 
ahány eddig összesen publikálásra került a magyarországi kvád településterületről.5 

Az 1971-ben publikált számszeríjfibula és egy Exner III 24 típusú, email berakásos korongfibula mellett 
2017−2019 között legnagyobb számban a Kr. u. 3. századtól keltezhető, Almgren VI. csoportba sorolható, 
egytagú, aláhajtott és oldalt hajtott lábú fibulák kerültek elő (7. kép 1−2). Ezek az egyszerű, felsőhúros típu-

5 A fibulák többsége a 2017-es gyűjtés során került napvilágra, ekkor előkerülésük pontos helyét nem volt lehetőségünk GPS-
szel rögzíteni. 

4. kép. A neolitikus leletanyag szóródása az intenzíven bejárt 
területen (töredékszám)

5. kép. A bronzkori leletanyag szóródása az intenzíven bejárt 
területen. (töredékszám)

6. kép. A római kori leletanyag szóródása az intenzíven bejárt 
területen (töredékszám)

3. kép. Ipolytölgyes-TSz-major lelőhely kiterjedése és a 2019. 
március 7-ei terepbejárás kerámia leletanyagának szóródása 
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sok széles körben elterjedtek germán és szarmata 
területen is, néhány díszített példánynak pontos 
analógiája hozható markomann-kvád lelőhelyekről 
(varSik, 2011, 220, Abb. 102, 6).  

Napvilágot láttak viszonylag ritka típusok is. A 
germán térdfibulát (7. kép 3) általában a markomann 
háborúk időszakában feltűnő, északi germán impul-
zussal hozzák összefüggésbe (Mączyńska, 2001). 
Jóval későbbi, Kr. u. 4. századi horizontot mutatnak 
a római hagymagombos fibulák töredékei (7. kép 
4). Előkerülésük germán települések környékén 
ritka, de nem szokatlan, egyelőre nem lehet meg-
állapítani, milyen összefüggésbe hozhatók a kvád 
teleppel.

Az ipolytölgyesi kutatások legkülönlegesebb 
leletei a módosabb római réteg életmódját tükröző 
bronztárgyak töredékei (8. kép). 

Egy hengeres, tömör bronzfül vége vésett vona-
lakkal kialakított állatfejet, valószínűleg macskafé-
lét formáz. A töredék kis mérete ellenére pontosan 
meghatározható, egy Eggers 83 típusú mély, henge-
res bronzmedence függesztőkarikát tartó veretének 
darabja (9. kép).6 A mosdótálként használt edény a 
dunai provinciákban a Kr. u. 3. század első felében 
volt gyakori, a legtöbb példány településekről vagy 
depóleletből ismert (SEdlmayEr, 2016, 383). A ger-
mán Barbaricumban ezzel szemben az edénytípus 
elsősorban a leggazdagabb, ún. Leuna-Haßleben 
körhöz tartozó, Kr. u. 3. századi elit temetkezések 
mellékleteként kerül napvilágra, mint a sackraui I. és III. temetkezés, és krakovany-strážei II. sír (QuaST, 
2009, Abb. 14, Abb. 26). Barbár településeken ebben az időszakban a római bronzedények kimondottan 
ritkák, dunai germán területről eddig összesen három Eggers 83 típusú tál töredéke ismert szórványként 
(iván & ÖlvEczki, 2012, 215, 9. kép 7; SEdlmayEr, 2016, 390).  

Szándékos vágás nyomát viseli egy római bronz kisplasztika töredéke (10. kép). A sarut viselő, jobb 
lábfejet ábrázoló tárgy az alakot kissé előrenyújtott lábbal, lábujjhegyen állva ábrázolja. A tartás leggyak-
rabban a Lar I-es típusánál fordul elő, amely táncoló testtartásban, tunikában, felemelt kezében rhytont, a 
leengedettben pedig leginkább situlát vagy paterát tartó figuraként jeleníti meg (BarTuS, 2015, 77–78). 

Talán a legimpozánsabb darab egy állítható fesztávolságú római állvány (tripus) egyik lábának tetejét 

6 A meghatározásban Jan Jílek (Masaryk University, Brno) segített, melyet ez úton is köszönünk.

9. kép. Az ipolytölgyesi bronztál töredéke és a sackraui 
III. temetkezésből előkerült tál rajza 

(Gempler 1888, Taf. V, 6 után, fotó: Orlik Edit).

8. kép. A bronztárgyak és római érmek szóródása. 1: tripus 
büszt, 2: bronz kisplasztika töredéke, 3: bronzedény töredéke

7. kép. Fémkeresős kutatás során gyűjtött fibulák. 1-2: aláhajtott lábú fibulák, 3: germán térdfibula, 4: római hagymagombos 
fibula töredéke. (Fotó: Orlik Edit)



MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN • 2020 Nyár

Soós Eszter – Juhász Lajos – Mag Hella – Molnár Róbert • Ritka római tárgyak egy kvád telepen
32

díszítő bronzplasztika. A 6 cm magas, erősen kopott 
felületű koronázó büszt egy fríg sapkát viselő ifjút, 
valószínűleg Attist formálja (11. kép). A római 
három- és négylábú, összecsukható állványok a kora 
császárkorban áldozat bemutatására szolgáló füstö-
lőoltárokként is funkcionáltak. A tripusok szerepe 
a Kr. u. 3. századtól megváltozott: gyártásuk Itáli-
ából egyre inkább átkerült az északi provinciákba, 
ahol – ahogy Pannoniában is – a provinciális elit 
étkezőhelységeiben, lakomáin hangsúlyozták a ven-
déglátók jólétét és gazdagságát vagy mosdóállvány-
ként használták őket (részletesen: klaTT, 1995). Az 
előbbi funkcióval összefüggésben a díszítésüknél is gyakran bacchikus motívumokat alkalmaztak.  

A római tripusok barbár környezetben az Eggers 83 típusú bronztálakhoz hasonlóan a Kr. u. 3. szá-
zadi elit temetkezésekből ismertek, mint Mušov, Krakovany-Stráže, Ostrovany vagy Gommern (QuaST, 
2009, 17–19; BEckEr, 2010). A tripusok és az akasztókarikával ellátott Eggers 83 tálak eredeti funkciójuk-
ban összekapcsolódtak: ezt a táltípust lehetett az állvány díszítő büsztjeinek kampójára akasztani. Barbár 
környezetben készletként való használatuk azonban nem minden esetben igazolható, a sackraui I. sírban 
quadripus (négylábú állvány) volt Eggers 83 tállal, melynek három akasztókarikáját nem lehetett az áll-
ványhoz rögzíteni, a II. sírba pedig a tál önmagában, asztal nélkül volt helyezve (12. kép) (GEmplEr, 1887, 
Taf. II–IV; 1888, Taf. V, 6). 

10. kép. Római bronz kisplasztika töredéke (Fotó: Orlik Edit)

13. kép. Az Ipolytölgyesen előkerült érmek kronológiai 
megoszlása12. kép. Sackrau I. sír leletanyaga (Quast 2009, Abb. 14). 

11. kép. Tripus büszt Ipolytölgyes−TSz-major lelőhelyről 
(Fotó: Orlik Edit)



MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN • 2020 Nyár

Soós Eszter – Juhász Lajos – Mag Hella – Molnár Róbert • Ritka római tárgyak egy kvád telepen
33

Germán településeken nem jellemzők a 
tripusok töredékei. Az ipolytölgyesi példá-
nyon kívül csak Borsodszirákról, egy felte-
hetően szintén kvád jellegű település terüle-
téről ismert egy Bacchust ábrázoló koronázó 
büszt (TóTh, 2014, 161–162, Fig. 3, 1).

Az ipolytölgyesi kutatások során össze-
sen 33 db érem került elő, amelyek Traia-
nustól a Valentinianus-dinasztiáig tartó 250 
éves periódust ölelik át (13. kép). 

A Kr. u. 2. századra 5 érem keltez-
hető, amelyek közül ritka Clodius Albinus 
denariusa. Nyolc érem tehető a 3. századra, 

köztük egy jó megtartású Trebonianus Gallus antoninianus (14. kép 1) és Valerianus antoninianusa (14. kép 
2). A Constantinus-dinasztia idejére négy érem keltezhető, ebből kettő Kr. u. 355–363 közé tehető. Ritka 
lelet a rövid ideig uralkodó Jovianus (Kr. u. 363–364) sirmiumi verete. A Valentinianus-ház nyolc éremmel 
van képviselve, így ezzel ez a leghangsúlyosabb korszak.7 Hat érem I. Valentinianusé, egy-egy Valensé és 
Gratianusé. További négy pénz csak általánosan keltezhető a 4. századra, három volt teljesen meghatározha-
tatlan. Címlet szerint tizenegy ezüstpénz volt (három denarius, hat antoninianus és két aurelianus). Kisebb 
címletből három sestertius, tizenhét AE 3-as és két AE 4-es került elő. Ehhez jön még két ókori hamisítvány 
is: egy denarius subaeratus és egy sestertius limes falsa. A verdék közül Róma kilenc, Siscia nyolc éremmel 
van képviselve, amelyet Viminacium követ kettő, majd Sirmium és Cyzicus egy-egy verettel.

Érdekes, hogy tizenegy éremnél lehetett utólagos megmunkálás nyomait megfigyelni. Hat darab eseté-
ben legalább a lapka harmada hiányzott. Egynél csak az érem egynegyede maradt meg, a többit szabályo-
san levágták róla. A hasonló darabokat nyersanyagként vagy súlyuk és anyaguk szerint is alkalmazhatták 
a helyi árucserében (ElSchEk, 2007, 146; JuháSz, 2017, 251–254). Öt érmet lyukkal is elláttak.8 Egy érem 
lyukasztás és csonkítás nyomait is mutatta. Még folyik a környező területekről származó pénzleletek fel-
dolgozása, mely lehetőséget ad majd az érmek alaposabb elemzésére.  

ÖSSZEGZÉS
Az elmúlt évek kutatásaival együtt az Ipolytölgyes−TSz-major lelőhely vált a legrészletesebben elemzett 
kvád településrészletté az Ipoly magyarországi szakaszán. 

A feltáráson napvilágot látott leletanyag a Kr. u. 2. század végétől a 3. század első feléig, a terepbejárás 
és a fémkeresős kutatás során gyűjtött fém- és éremanyag a Kr. u. 2−4. század közé keltezhető.  

A római provinciális edénytípusok: a westerndorfi terra sigillaták (GaBlEr, 1968, 230, 4. kép 4−6, 
GaBlEr & vaday, 1986, 17), a szürke agyagbevonatos tálak (Pannonische Glanztonwäre), a vörös festett 
edények, dörzstál, horpasztott oldalú edények (Faltenbecher) darabjai és egy szálrátét díszű kehely töre-
déke a Severus-korban gyakran megtalálhatók kvád telepeken (15. kép) (varSik, 2011, 219, Abb. 100).

A kerámiaanyag nagy része helyi, kézzel formált áru. A finom anyagú, fényezett felületű, feketére ége-
tett, behúzott peremű tálak, tálkák, fazekak és a durvább anyagú tálak és fazekak alkották a telepen a faze-
kasárut (15. kép). Ipolytölgyesen hiányzik a finom edények barbotinos, meanderes és befésült, ívelt vonal-
kötegekkel való díszítése. A jelenség hátterében kronológiai okok állhatnak, az alig 15 km-re elhelyezkedő, 
markomann háborúktól keltezett párkányi telepen még a finom kerámia gazdag díszítése figyelhető meg 
(BElJak, 2010, Obr. 12, 1–10, Obr. 22; varSik, 2011, 218, 222).

Az éremanyag pontosabb keltezésre nem alkalmas, azonban Trebonianus Gallus és Valerianus nagyon 

7 Egy további GLORIA ROMANORVM hátlapos érem esetében nem lehetett eldönteni, hogy az a Valentinianus-dinasztiához 
vagy esetleg későbbi uralkodókhoz tartozott-e.

8 A másodlagosan megmunkált érmek lehetséges felhasználási módjairól lásd JuháSz, 2019, 102–105.

14. kép. Érmek 1. Trebonianus Gallus, 2. Valerianus, 3. Valentinianus 
(Fotó: Orlik Edit)
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szép megtartású érmei mindenképp egy gyors föld-
bekerülést vagy legalább egy nagyon mérsékelt for-
galmi időszakot indikálnak. Megjegyzendő, hogy 
a pénzek harmadánál utólagos megmunkálás jelei 
voltak megfigyelhetők. 

A leletanyagból érdemes kiemelni az Eggers 83 
bronzedény és a tripus töredékét. Mindkét tárgytí-
pus legnagyobb valószínűséggel a Kr. u. 3. század 
első felére keltezhető, ám nem lehet kizárni, hogy 
később, akár a 4. században is földbe kerülhettek.  
Értelmezésüket egy, a limestől 15 km-re fekvő bar-
bár telepen nem lehet elválasztani kronológiai hely-
zetüktől. Helga Sedlmayer felvetette, hogy a római 
bronzedények germán területek felé irányuló kereskedelme lezárulhatott közvetlenül a markomann háborúk 
után (SEdlmayEr, 2016, 394). Ez alapján az ipolytölgyesi tárgyak kereskedelmi termékként nehezen értel-
mezhetőek, annál is inkább, mert a típusok az elit temetkezéseken kívül nem voltak jellemző sírmellékletek. 
Eredeti szerepükben való használatuk töredékes állapotuk miatt sem feltételezhető. Nem lehet kizárni, hogy 
germán tulajdonba egy, a provincián belüli eredményes fosztogatás zsákmányaként kerültek, ahol feldara-
bolva csupán nyersanyag-utánpótlásként szolgáltak a helyi fémművességhez. A nemzetközi kutatás eddigi 
adatai alapján valószínűsíthető, hogy római bronztárgyak a germán Barbaricumban – függetlenül attól, hogy 
eredeti kontextusukban kimondottan magas értéket képviseltek – nem csupán politikai kapcsolatokat vagy 
reprezentatív értéket, hanem egyszerű nyersanyag utánpótlást is jelentettek (BEckEr, 2003).
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