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A tanulmány témája a Körös–Tisza–Maros közének egyik legjelentősebb késő szarmata korra keltezhető településén, Nagymágocs–Paptanyán feltárt kavicsos-csillámos kerámiaanyag elemzésének
a bemutatása. Figyelemre méltó, hogy a telepen közel félezer kavicsos-csillámos kerámiatöredék került elő, ebből a szempontból a falu kiemelkedő fontosságú a dél-alföldi késő szarmata kori lelőhelyek között. A leletanyag legnagyobb részét az egykori főzőfazekak és bográcsok töredékei alkotják,
továbbá fedő-, tál- és egy szűrőedény/parázsborító töredéke. A telepen biztosan készítettek kerámiát, ezt igazolta a feltárt fazekasműhely, a hozzátartozó edényégető kemence, az agyagnyerő gödrök
és az objektumokban talált kerámiasalakok, agyagcsomók és a csillámos összetételű gneisz darabok.
Jelen munkában a kerámiatípus régészeti elemzésén túl ismertetésre kerülnek a nagymágocsi kavicsos-csillámos kerámiaanyag első természettudományos vizsgálatának előzetes eredményei is.
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„A cserép igazat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni.” (Banner János)

1. Bevezetés
A Kárpát-medencei késő szarmata telepek leletanyagában a 4. század végétől egy új kerámiafajta jelent
meg, az ún. lassúkorongolt, ,,kavicsos-csillámos” vagy ,,csillámos-szemcsés” kerámia, melyből főként
főzőfazekakat és bográcsokat készítettek.23 Ezen edények kutatásának fontossága abban rejlik, hogy keltező
értékkel bírnak, valamint jellegzetes anyaguknál fogva töredékeik is egyértelműen, könnyen azonosíthatók a
településanyagokban. A téma jelentőségét növeli, hogy az edények fő soványítóanyaga, a csillámos kőzet az
Alföld központi területein tájidegen.
Az első kavicsos-csillámos edényeket Párducz Mihály már 85 évvel ezelőtt közölte a szarmata korra
keltezhető telepanyagok között (Párducz 1935: 180–183; 1938: 100–113; 1939: 139–140; 1941: 101; 1942:
115–115; 1943: 165–169; 1952: 39–41). A típus a mai elnevezését Vaday Andreától kapta, aki 1984-ben e
csoport jellegzetes bográcsait elsőként írta le és értékelte (Vaday 1984: 31–40). Azóta számos kisebb-nagyobb,
főleg településásatások leletei között találkozhattunk ezzel a kerámiafajtával,24 de összefoglaló, tipokronológiai
elemzése mostanáig még nem készült el.
2. A nagymágocs–paptanyai késő szarmata település lelőhelye és a feltárásának menete
A Nagymágocs–Paptanyán feltárt telep Csongrád–Csanád megyében található, a mai Mágocs-éri csatornától
D-re a Mágocs-ér magaspartján (1. kép). A lelőhelyen 1983-ban homokbánya működtetése miatt megelőző
leletmentést végeztek a szentesi Koszta József Múzeum munkatársai. A lelőhelyet Vörös Gabriella vezetésével
négy szakaszban tárták fel 1983-1986 között.25 A régészeti munkák eredményeképpen 7000 m2 területen
31

egy késő szarmata kori település 82 objektuma került elő, 7 épületre utaló telepjelenség, 5 árok, 3 kemence
és 64 különféle kialakítású gödör (2. kép). Az objektumok a teljes területen előfordultak, de főként a feltárt
településrészlet K-i részén sűrűsödtek. A telep valószínűsíthetően É és K-felé tovább folytatódhat, a feltárt
leletanyag alapján Kr.u. 4. század végétől az 5. század elejéig keltezhető.26

3. A szarmata telep objektumai és kerámiaanyaga
A feltárt településen összesen 1824 különálló edényhez tartozó töredék került elő, amely készítés-technológia
alapján 3 csoportra osztható: kézzel formált, gyorskorongolt és lassúkorongolt kerámiára. Az előzetes
eredmények alapján a lassúkorongolt kerámia a telepanyag 25%-át teszi ki, amely a gyorskorongolt edények
után a második legnagyobb csoport. Ezen belül a soványítóanyag alapján többféle típus különíthető el. A
legnagyobb mennyiséget a kavicsos-csillámos kerámia alkotja. Figyelemre méltó, hogy a telepen közel félezer
ilyen kerámiatöredék került elő, amely a kerámiaanyag egy negyedét teszi ki. Összevetve a Dél-Alföld közel
hasonló korú településeinek kerámiaanyagával jól látszik, hogy a lassúkorongolt kerámiaanyag mennyiségét
tekintve a nagymágocsi telep kiemelkedő a többi késő szarmata kori telep leletanyagához képest (1. táblázat).
Hasonló mennyiség Tiszaburán és Konopon került elő (Veres 2012: 34; Kapcsos–Mărginean 2020: 191). Fontos
megjegyeznem, hogy jelenleg kevés telepközlés ismert, amely támpontot ad a leletanyagok összehasonlítására.
Nagymágocs–Paptanyán összesen 88 objektumot tártak fel, ebből 50 objektum tartalmazott
lassúkorongolt kerámiát, amely a leltárkönyv alapján 465 tétel. Egy tétel alatt azonban több töredék is előfordult,
ezért összesen 810 db kézikorongolt kerámiát vizsgáltam, melyek legnagyobb része töredék, de emellett több
kiegészíthető edény is volt a leletanyagban. A feltárt objektumok több mint fele tartalmazott ilyen típusú
kerámiát, ezek főként gödrökből, különböző rendeltetésű épületekből és kerítő árkokból kerültek elő, valamint
szórványból (2. kép). A legtöbb lassúkorongolt edény gödrökből származott, melyek tároló, munka és szemetes
gödrök voltak. A 61. gödör kiemelkedő mennyiséget tartalmazott, ebben összesen 133 darab töredék volt,
amely 42 különálló edényhez köthető (3. kép). Ez az objektum egy hatalmas anyagkitermelő gödör, melynek
mérete valószínűsíthetően összefüggött a benne talált kavicsos-csillámos edények feltűnő nagy leletszámával.

4. Készítéstechnológiai jegyek
A nagymágocsi kavicsos-csillámos kerámiák kézi korongon vagy más néven lassú korongon készültek. Az

edények oldalfalait agyag hurkákból állították össze, majd lassú forgású kézi korongon körbeforgatva simították
át. A kézikorong használatára általában az edények belső falvastagságának egyenetlensége utal, azonban ezt a
nagymágocsi darabokon ritkán lehet észlelni. Az egykori edények készítői nagyon ügyeltek a hurkák tökéletes
összedolgozására, ugyanakkor egy-két szerencsés esetben – általában az alj és az oldalfal találkozásánál, valamint
a perem résznél – érzékelhetőek az agyaghurkák egykori összeillesztésének nyomai (4. kép 2; 7. kép 2).
Az edények alján rendszerint kavics és egykori szerves anyag maradványai láthatóak, melyek a
kézikorongon formálás jellegzetes vonásai (7–8. kép), ugyanis a fazekasok az edények készítésekor a
lassúkorongot zúzott kaviccsal, homokkal és szerves anyaggal (pelyvával?) szórták be, annak érdekében, hogy
a megformázást követően könnyen leváljon a korongról. Hasonló kavicsos edényaljak ismertek a sándorfalva–
eperjesi és a földeáki leletanyagban is (Walter 2017), azonban a szerves anyagmaradványok előfordulása
kizárólag a nagymágocsi telep jellegzetessége. Emellett megfigyelhető, hogy az itteni edények külső és belső
32

felületét még nedves állapotban egy híg agyagos lével vonták be, melyet valamilyen eszköz – talán rongy –
segítségével gondosan áttöröltek. Ennek nyomai lehetnek az edények felületén gyakran látható hajszálvékony
sűrű vízszintes, egyenes vonalkötegek. A simítás következtében a felület tömörítésével a kerámia minősége
javult, ellenállóbbá vált, másrészt az edény esztétikusabb is lett, a csillámszemcsék a lapjukkal a simítás irányába
rendeződtek. Ez az agyagbevonat könnyen megsérülhetett, lekophatott, ilyen esetben az agyagréteg alatt
jellemzően dörzstálakhoz hasonló durva tört kavicsos réteg látható.

5. Soványítóanyagok és az edények előzetes petrográfiai elemzésének eredményei
A telep kerámiáinak soványításához első ránézésre csillámos anyagot, kavicsot, samottot (apróra zúzott
kerámiatöredéket) és homokot használtak fel (2. táblázat). A szemrevételezés alapján a soványítóanyagok
változatosak. Az edények készítésekor általában két vagy három adalékanyag keverékét alkalmazták, ritka az
egy soványítóanyag igénybevétele. Leggyakrabban csillámos anyagot és a tört kavicsot használtak.
A nagymágocsi kavicsos-csillámos kerámia első archeometriai vizsgálatát 2020 decemberében az
ELKH Energiatudományi Kutatóközpontban Dr. Szilágyi Veronika készítette el. A petrográfiai vizsgálatra
15 edény töredéke és egy csillámos összetételű kőzet került.27 A kerámiák levágott szeletéből 30 μm-es
vastagságú vékonycsiszolatok készültek, amelyek tanulmányozása áteső fényben történt (a meghatározások
alapját az ásványok optikai tulajdonságai adták). Ezen vizsgálatok során megfigyelhető volt a kerámia szövete
(a képlékeny alapanyag + nem plasztikus elegyrészek, azaz kavics-homok szemcsék + pórusok viszonya), a
képlékeny alapanyag tulajdonságai, a nem plasztikus elegyrészek és a pórusok mérete-alakja.
Az előzetes eredmények tükrében a vizsgált kavicsos-csillámos kerámiaanyag egységes, a csillámos
soványítóanyag ugyanaz a mintákban. A kerámiák mikroszkópi szövete és ásványos összetétele azt mutatja,
hogy a kőzetlisztes agyag alapanyagban változatos méretű, tört, gneisz eredetű ásvány- és kőzettörmelékek
találhatók (ásványok: kvarc (q), plagioklász földpát (pl), illetve kétféle csillám: színtelen muszkovit (ms) és
barna biotit (bt)) (9. kép). A hiátuszos szövet és a szögletes szemcsealakok bizonyítják a szándékos soványítást,
az eredeti kőzet törésével előkészített soványítóanyag hozzáadását az agyaghoz.
Új eredményként szolgál a kerámiafajta kutatásában, hogy sikerült bizonyítani, a kerámia mintákban
található kavics és csillám ugyanabból a kőzetből származott és nem két külön soványítóanyagról van szó.
A kerámiakészítés során, amikor a széttört csillámos kőzetet belekeverték az agyagba szétváltak a csillám
szemcsék (muszkovit, biotit) és a kavics, ezért tűnik két külön adalékanyagnak, annak ellenére, hogy egykor egy
forrásból származott. A kutatást még érdekesebbé teszi, hogy a csillámos kőzet a lelőhely közvetlen földtani
környezetében nem található meg.

6. A csillámos-kavicsos kerámia csoportosítása funkció alapján
A kerámiatöredékeket funkció alapján 5 csoportba soroltam: fazekak (795 db), bográcsok (8 db), fedők/
sütőharangok (4 db), tálak (2 db) és egy szűrőedény/parázsborító (1 db). A legnagyobb csoportot a fazekak
alkotják, a hasonló korú telepeken kavicsos-csillámos kerámiából túlnyomó többségben szintén főzőfazekakat
készítettek. Nagymágocson összesen 796 töredék került elő, amely edényszám tekintetében 451 darab különálló
fazékhoz tartozott.
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6.1.Fazekak (1. csoport)
A nagymágocsi fazekak formailag viszonylag egységesnek mondhatóak, kétféle típus jellemző: az ívelt
falú, vállában szélesedő, gömbölyű formák és a szögletes falú, felső harmadában megtörő profilú fazekak.
Ez a két főtípus jellemző a környező késő szarmata telepek lassúkorongolt fazekaira is, formailag hasonló
darabok kerültek elő, többek között Sándorfalva–Eperjes (Walter 2017: 35, 4–5. tábla), Óföldeák–Ürmös,28
Kiskundorozsma–Kistemplomtanya (Vörös: 1988, 19, 2. kép) és Szőreg–Téglagyár (Vaday: 1984, 33–34, I-II.
tábla) lelőhelyekről.
Nagymágocs–Paptanyán a két formatípuson belül a fazekak szájperemeinek kiképzésében észlelhető
eltérés. A telepen 3 féle peremtípus jellemző: a lekerekített, a szögletes és a fedőhornyos. A peremek általában
kihajlóak, kialakításuk valószínűsíthetően fakéssel történhetett. A peremátmérő mérete szerint 3 csoport
különíthető el: a kis, a közepes és a nagy peremátmérőjű fazekak. A kis peremátmérőjű fazekak mérettartománya
10-15 cm közé esik, ebből volt a legtöbb a telepen, összesen 77 edény. Jelentős a közepes, 16-20 cm átmérőjű
fazekak száma, sőt 11 esetben 21-30 cm közötti peremátmérőjű edény is előfordult, melyek a hombárokéhoz
hasonló, nagy űrtartalommal rendelkeztek (4–6 kép). Hasonló nagyméretű lassúkorongolt fazekak ismertek
többek között Tiszaburáról (6. kép 4; Veres 2012: 53), Felnac/Fönlakról (6. kép 3; Mărginean–Băcueț–Crișan
2015: Pl. 3) és Makó, Járandószékről (6. kép 5), melyek űrtartalma 5-15 liter, magasságuk 25-42 cm közötti.
A nagymágocsi fazekak jellegzetessége a peremek díszítése, általában a peremek felső és az alsó
részét ferde benyomkodásokkal tagolták. Elsőként az alsó tagot készítették el, majd erre helyezték a felső
részt, melyet jól példáz az egyik mágocsi töredék, ahol szemmel látható az összeillesztés nyoma (4. kép 2).
A környező szarmata telepek anyagában nem jellemző a peremek díszítése, ugyanakkor nem is ismeretlen,
legjobb párhuzamok Makó–Mikócsa-dűlő (Sz. Wilhelm: 2017, 297), Tápé–Széntéglaégető (Vörös: 1992:
III.t.4.) és Nagyszénás–Vaskapu (Nagy 2003: 63) telepeken találhatóak meg. A fenéktöredékek nagysága
és típusa egységesebb, a legtöbb 10-15 cm közötti átmérővel rendelkezett, amelyek összeegyeztethetőek a
peremátmérőkkel. A fenékszélek elsimítottak, általában tompaszöggel, törés nélkül folytatódnak az edénytestbe.
A fazéktöredékek 38%-a díszített. A peremek mellett a leggyakrabban az edények vállát díszítették a
telepen (11–12. kép). Kétféle technikát alkalmaztak: bekarcolást és benyomkodást, melyet egy fésűszerű eszközzel
végezhettek el. A legjellemzőbb díszítés a hullámvonalköteg, a párhuzamos vonalköteg, az ékszerű és a lencse alakú
benyomkodott díszítések, melyek külön-külön és együtt is előfordulnak a kerámiákon. A telepen összesen 3 fazék

és 17 olyan töredék került elő, melyen teljes mintasort lehetett megállapítani (11–12. kép). Első ránézésre is jól
látszik, hogy a nagymágocsi fazekak sűrűn díszítettek, a mintasorok is jóval összetettebbek és változatosabbak,
mint a környező szarmata telepek fazekain. A mintasorok három nagy csoportra oszthatóak (3. táblázat). Az első
csoportba a csak bekarcolt vonalköteggel díszített darabok (I. csoport), a másodikba a csak benyomkodott díszítésű
fazekak (II. csoport) kerültek, a harmadikba ezek kombinációja sorolható (III. csoport). A bekarcolt vonalkötegek
és a benyomkodott díszítések együttes csoportján belül további alcsoportok alakíthatóak ki a mintasorok típusainak
száma szerint: kétféle (III/1. csoport), háromféle (III/2. csoport) és négyféle (III/3. csoport) díszítési kombinációk.
A díszítések alapján a nagymágocsi edények legjobb párhuzamai Szőreg–Iván-téglagyár (Ács 1992: 111–112),
Nagyszénás–Vaskapu (Nagy 2003: 63), Makó–Mikócsa-dűlő (Sz.Wilhelm 2017: 297) és Timișoara/Temesvár–
Freidorf (Mare–Tănase–DraȘovean–Susi–Gál 2011: 161–164; 169–171) lelőhelyeken találhatóak meg.
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6.2. Bográcsok (2. csoport)
A lelőhelyen hét bográcstöredék került elő, valamint egy jellegzetes hurkafül töredéke, amely valószínűsíthetően
szintén bográcshoz tartozik (13. kép). A telep összes lassúkorongolt kerámiatöredékéhez viszonyítva alacsony
a bográcsok száma (1%), melynek részben az lehet az oka, hogy csak a jellegzetes perem és fültöredékeket
lehetett egyértelműen ehhez az edénytípushoz tartozónak meghatározni, az oldaltöredékeiket és az aljukat
nem. Peremátmérőjük 25-30 cm közötti, ami az analógiák alapján általában jellemző a bográcsokra. Mindegyik
durva szemcséjű tört kaviccsal és csillámmal soványított, valamint két edénynél még samottot is kevertek az
alapanyaghoz.
Majdnem mindegyik töredék díszített volt, jellemzően rátett, ferde bevagdalásokkal ellátott bordával.
Az egyik töredéken megfigyelhető, hogy a borda alatt még lencse alakú benyomkodással is díszítették az edényt,
egy másik darabon pedig csak lencse alakú minta látható (13. kép). Az Alföld szarmata bográcsain hasonló
díszítések figyelhetők meg. A nagymágocsi darabok legjobb párhuzamai Tiszaföldvár, téglagyár (Vaday 1984:
36) és Rákóczifalva–Bagi földek (Masek 2018: 170) telepeken találhatóak meg.
A bográcsokat, mint már említettem, elsőként 1984-ben Vaday Andrea gyűjtötte össze (Vaday: 1984).
Ez az edénytípus ekkor még összesen csak 5 telepről volt ismert: Hódmezővásárhely–Fehértó (Párducz 1952:
X.t. 3–6), Hódmezővásárhely–Solt-Palé (Párducz 1935: XXXIV.t.8), Orosháza–Monor (Kovalovszki 1965:
VIII.t.2), Örménykút–Puszta-dűlő (Vaday 1984: 32) és Tiszaföldvár, téglagyár (Vaday 1984: 32). Az elmúlt
években megszaporodott a feltárt késő szarmata kori falvak száma, melynek köszönhetően 13 újabb lelőhellyel
bővíthetjük a bográcsok gyűjtését (14. kép). A lelőhelyeket térképre vetítve jól látszik, hogy a telepek a Tisza, a
Körös, a Maros mentén sűrűsödnek, azonban egyértelmű, hogy a lelettípus előfordulási körzete függ az egyes
területek kutatottsági szintjétől.

6.3. Fedők és tálak (3. és 4. csoport)
Nagymágocson a bográcsokon túl fedők és tálak is előfordultak a leletanyagban (15. kép 1-4). A kavicsoscsillámos kerámiából készült fedők a ritkább edénytípusok közé tartoznak. Egyedi darabnak számít a telepen
előkerült egyetlen fogógomb, melynek különlegessége, hogy hullámvonalköteggel díszített (15. kép 4). Hasonló
fogógombbal ellátott fedőtöredékek megtalálhatóak Kondoros 124. lh.–Brusznyicki-tanya (Vaday–Rózsa
2006: 101; 104) és Sándorfalva–Eperjes (Walter 2017: 38) leletanyagaiban, azonban ezek nem díszítettek.
A nagymágocsi fedők közül kitűnik még két nagyméretű kavicsos-csillámos darab, melyek átmérője 24-25
cm (15. kép 2-3). Méretükből adódóan feltételezhető, hogy a telepen előkerült ugyancsak nagyméretű, 21-30
cm közötti peremátmérővel rendelkező fazekakhoz tartozhattak. Nem zárható ki azonban az sem, hogy akár
kisebb sütőharangként is funkcionálhattak, amit méretük mellett az is valószínűsít, hogy belül jól átégettek és
az, hogy 1 cm vastag oldalfallal rendelkeznek.

A kavicsos-csillámos kerámiatípusnak szintén nem túl gyakori válfaját képezik a különféle tálak (15.
kép 5-6). Kavicsos-csillámos soványítású tálakat eddig Orosházáról (Rózsa 2000: 79), Makó–Mikócsa-dűlőről
(Sz.Wilhelm 2017: 319), Sándorfalva–Eperjesről (Walter 2017: 39) és Rákóczifalva–Bagi-földekről (Masek
2018: 163) ismerünk. Az edények formakincsét tekintve három főtípus jellemző: a kónikus, a félgömbös testű
és a meredek falú darabok. A nagymágocsi tálak formailag a kónikus testű edényekkel mutatnak rokonságot,
peremátmerőjük 10-14 cm közötti.
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6.7. Szűrőedény (5. csoport)
A telepen a kavicsos-csillámos kerámiák között megtalálható még egy kisméretű, több helyen átfúrt edénytöredék
(16. kép 1). Ez az edénytípus a szakirodalomban szűrőedényként terjedt el, mint a tej szűrésére, a sajt készítésére
használt eszköz (Maret et. al 2011, 43-44). Jelenleg kevés ilyen edény ismert az alföldi telepekről, a nagymágocsi
darabon kívül, Timișoara/Temesvár–Freidorf Maret et. al 2011, 43-44; PL.: XIII.11, XXI. 11, XXXIV. 6.),
Rákóczifalva–Bagi-földek (Masek 2018, 187–188; 66.t.7; 61.t.1; 75.t.10; 107.t.10), Óföldeák–Ürmös (16. kép
2-3), Kecel–Csukástó (https://www.museumap.hu, 2021) és Makó–Mikócsa-dűlő (Sz. Wilhelm 2017: 319)
lelőhelyekről említhetünk párhuzamokat.
Közös jellemzőjük, hogy mindegyik késő szarmata kori telepről származik, főként kavicsoscsillámos anyaggal és tört kerámiával soványított, kézikorongolt, ritkábban kézzel formált darab, jellemzően
égésnyomokat lehet felfedezni az edények felületén (4. táblázat). Az edénytípus ismertetője az átfúrt felület. Az
edények rendszerint 0,5-0,8 cm közötti átmérőjű lyukakkal rendelkeznek, melyeket valamilyen kör átmetszetű
eszközzel alakíthattak ki. Az óföldeáki és a makói darabokon jól látszik, hogy az edényeket az égetésük előtt,
a külső felületük felől fúrták át, amit az edények belső felületén, a lyukak körül felgyülemkedett agyag igazol
(16. kép 2,4). A furatok az edényeken sorokat alkotva vagy rendszertelenül helyezkednek el. Méretükben
különbség mutatkozik, peremátmérőjük 5–14 cm között váltakozik. Meglátásom szerint kétségbevonható,
hogy mind szűrőedényként funkcionálhatott. A nagymágocsi darab rendeltetése inkább a tűzzel hozható
kapcsolatba, parázsborító lehetett. Ezt támaszthatja alá a soványítóanyag alkalmazása is, ha elfogadjuk azt a
feltételezést, hogy a csillámos anyag felhasználásának oka az edények hőtűrőképességének növelése lehetett
(Vaday et al. 1999: 182), bár ez természettudományos módszerekkel még nem bizonyított. Említésre méltó,
hogy a Rákóczifalva–Bagi-földeken előkerült leletek kapcsán Masek Zsófia megfigyelte, hogy az edények
furatai vörösre átégettek. Logikus és célszerű meglátása szerint a rákóczifalvi edények szintén parázsborítóként
funkcionálhattak (Masek 2018: 187–188).

7. A telep kavicsos-csillámos kerámiaanyagának készítési helye
Kérdésként merül fel, hogy a csillámos anyaggal soványított kerámiákat a telepen állították-e elő. A telepen
biztosan gyártottak kerámiát, ezt támasztotta alá az előkerült fazekasműhely, a hozzátartozó edényégető
kemence és az agyagnyerő gödrök, valamint az objektumokban talált kerámiasalakok, agyagcsomók és a
csillámos összetételű kőzet darabok.
Az edényégető kemencét a telep feltárásánál korábban, az 1950-es években találták homokbányászás
során, melyet a helyi pap, Felicián atya (Neubauer József ) a helyszínen kibontott és dokumentált. Az értékes
feljegyzéseiből egyértelműen kivehető, hogy a kemencét edényégetésre használták. Hasonló késő szarmata
telepeken feltárt edényégető kemencék ismertek a Dél–Alföldről: Sándorfalva–Eperjesről (Vörös 1982),
Makó–Dáli-ugar M43 40. lelőhelyről (Benedek-Bene–Benedek 2015: 205; Sóskuti 2016: 77–78) és Timișoara/
Temesvár–Freidorfról (Mare et. al 2011: 119; 136–137; Grumeza 2016: 74–75).
A gölöncsér műhelye a 7. számú földbe mélyített épület lehetett, melynek padlóján edénykészítésre
utaló, előkészített, számos kisebb-nagyobb, szürkés-lilás agyagrög került elő. Érdemes megemlíteni, hogy az
edénygyártásra utaló előkészített agyagdarabok már az elsők között feltárt szarmata telepeken is előfordultak,
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mint például Hódmezővásárhely, Solt–Palén (Párducz 1938: 113), valamint a későbbiek során feltárt Polgár–
Kengyel-közi telepen (Hajdú et al. 1997: 107).
A nagymágocsi műhelyként értelmezhető 7. objektum egyik különlegessége, hogy az oldalában
kialakított fülkéből egy csillámos összetételű gneisz került elő, amely a kavicsos-csillámos kézi korongolt edények
fő soványítóanyaga (10. kép 1). Annak eldöntéséhez, hogy a telepen előkerült lassúkorongolt kerámiákban
megtalálható csillámos anyag ebből a kőzetből származik-e, szükségesek a petrográfiai vizsgálatok. A gneisz
kőzettörmelék mikroszkópi szövete és ásványos összetétele azt mutatja, hogy a kőzet egy irányított szövet,
amelyben a kvarc (q), a plagioklász földpát (pl), illetve a kétféle csillám (színtelen muszkovit (ms) és barna
biotit (bt)) elkülönülő sávokba rendeződik (10. kép 2-3). Az előzetes eredmények alapján a fülkében megtalált
kőzet hasonló a csillámos-kavicsos kerámiákban található gneisz kőzettörmelékek anyagához, de azzal nem
azonosítható. A nagymágocsi edények készítési helyének elemzése során mindenképpen figyelembe kell venni,
hogy a jelenleg vizsgált kerámiáknál ugyanazt az összetételű csillámos kőzetet használták soványításra, valamint
a telepen minden feltétel adott volt a kerámiagyártásra, ezért elképzelhetőnek vélem, hogy ezt a kerámiafajtát
helyben készítették és a soványítóanyagot importálták a telepre, mely még további kutatást igényel.

8. Összegzés
Az 1983–1986 között Nagymágocs–Paptanyán feltárt késő szarmata kori településrészlet leletanyagát tekintve
kiemelkedő a környék hasonló korú telepei közül. A nagymágocsi kerámiaanyag kiváló alapot szolgál a 4.
század végén, 5. század elején elterjedő lassúkorongolt, kavicsos-csillámos kerámiatípus kutatásához. A telepen
összesen 810 db ilyen kerámiatöredék került elő, amely 465 különálló edényhez tartozik. Kavicsos-csillámos
kerámiából főként főzőfazekak és bográcsok készültek, emellett a leletek között tálak, fedők/sütőharangok
és egy parázsborító is megtalálható. A nagymágocsi edényeket előszeretettel díszítették, bekarcolt vonal- és/
vagy hullámvonalkötegekkel, valamint különböző benyomkodott mintákkal. A fazekakra a változatos és az
összetett mintakincs jellemző, a vállak mellett jellegzetes a peremek díszítése is. A nagymágocsi lassúkorongolt
kerámián végzett petrográfiai vizsgálatok kimutatták, hogy a telepen előkerült kerámiaanyag egységes, a
csillámos anyagot szándékosan használták soványítóanyagként és a kerámia mintákban található kavics a
csillámmal azonos kőzetből származik. A természettudományos vizsgálatok előzetes eredményei új adalékokat
szolgáltattak a késő szarmata edényművesség kutatásához.
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JEGYZETEK
Szeretném a köszönetemet kifejezni Dr. Vörös Gabriella ásatásvezetőnek
(egyetemi docens, SZTE–BTK Régészeti Tanszék), hogy hozzájárulását adta
a Nagymágocs–Paptanya késő szarmata kori telep feldolgozásához, valamint a
tanulmány megírása során nyújtott útmutató tanácsaiért. Köszönettel tartozom
Dr. Szilágyi Veronikának (tudományos munkatárs, ELKH Energiatudományi
Kutatóközpont) a kerámiavizsgálatban nyújtott segítségéért. Köszönöm Dr.
Masek Zsófiának (tudományos munkatárs, MTA Régészeti Intézet) és Veres
Zsuzsannának, hogy rendelkezésemre bocsájtották munkáikat. Köszönöm
hozzájárulását Sóskuti Kornélnak (régész, Várkapitányság Nonprofit Zrt.) az
óföldeák–ürmösi szűrűedények, valamint Benedek Andrásnak (régész, MFM) a
makó–járandószéki fazék közzétételéhez! A nagymágocsi felszínösszesítő térkép
digitalizálását Zoltán Sándor Péter (geodéta, MFM) készítette, munkáját ezúton
köszönöm!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3-SZTE-231
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.
1

Bővebben lásd: Walter 2017: 18–19; Walter–Fintor–Skultéti 2018: 156–157;
Kapcsos–Mărginean 2020: 202; 204.
3
A telepről megjelent előzetes tanulmányok: Vörös 1984; 1985; 1985; 1993;
1998.
4
A leletanyag a szentesi Koszta József Múzeumban 2014.4.1–1893. leltári szám
alatt található.
5
A teljes archeometriai vizsgálat részletes eredményeit Dr. Szilágyi Veronikával
közös tanulmányban kívánjuk közreadni.
6
Pl.: MFM Ltsz.: 2010.28.5525; 2010.28.6492.
2
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1. kép: 1: Nagymágocs–Paptanya késő szarmata kori település földrajzi elhelyezkedése; az ásatás helyszínéről 2: felszínrajz és 3: fényképfelvétel
(KJM RégAd.: 431-97/47; 437-73/97; 431-114/97)
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2. kép: Nagymágocs–Paptanya késő szarmata kori település lassúkorongolt kerámiát tartalmazó objektumai, Szeged, 2021. Walter Dorottya készítette.
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Arad-Barieră B 05

0,92 %

Grumeza–Ursuţiu–Copos: 2013: 37.

Konop

20 %

Kapcsos–Mărginean 2020: 191.

Nagymágocs-Paptanya

25 %

–

Németság/Sagu A1 1

10 %

Kapcsos 2017: 17.

Orosháza-Szénási út

18,1 %

Rózsa 2000: 91.

Örménykút 52.lh.

17 %

Vaday 1999: 555.

Rákóczifalva-Bagi földek 5-8-8A.lh.

6%

Masek 2018: 50.

Sándorfalva-Eperjes

12 %

Walter–Fintor–Skultéti 2018: 137.

Tiszabura

24 %

Veres 2012: 34.

1. táblázat: Lassúkorongolt kerámia aránya a dél-alföldi késő szarmata kori telepek kerámia leletanyagában, Szeged, 2021. Walter Dorottya készítette.

43

3. kép: Válogatás a 61. gödör kavicsos-csillámos kerámiaanyagából, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele.
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1. soványítástípus

csillámos anyag + tört kavics

475 db

2. soványítástípus

csillámos anyag + samott

1 db

3. soványítástípus

tört kavics + samott

17 db

4. soványítástípus

csillámos anyag + tört kavics + samott

83 db

5. soványítástípus

tört kavics

14 db

6. soványítástípus

samott

4 db

2. táblázat: Nagymágocs–Paptanya lassúkorongolt kerámiáinak a soványítóanyagok alapján való megoszlása, Szeged, 2021. Walter Dorottya készítette.

4. kép: A telep legnagyobb peremátmérővel rendelkező kavicsos-csillámos fazekai, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele.
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5. kép: A telep legnagyobb peremátmérővel rendelkező kavicsos-csillámos fazekai, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele.
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6. kép: Kavicsos-csillámos fazekak 1–2: Nagymágocs–Paptanyáról (Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele); 3: Felnac/Fönlakról (Mărginean–Băcueț–
Crișan 2015: Pl.3); 4: Tiszaburáról (Veres 2012: 53); 5: Makó, Járandószékről (Szeged, 2021. Walter Dorottya készítette)
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7. kép: Kavicsos-csillámos fazékaljak a nagymágocs–paptanyai telepről, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele.
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8. kép: Kavicsos-csillámos fazékaljak a nagymágocs–paptanyai telepről, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele.
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9. kép: 1–2: A csillámos-kavicsos kerámiák mikroszkópi szövetének és ásványos összetételének képe; 3: barna biotit csillám (mállott); 4: zónás, mállott
(szericites) plagioklász földpát gyakran epidot-zoizittal; 5: tört kerámia, mint soványítóanyag, Budapest, 2021. Szilágyi Veronika felvétele.
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10. kép:1: A műhely objektum falából származó gneisz kőzettörmelék (Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele) 2–3: mikroszkópi szövete és ásványos
összetétele (Budapest, 2021. Szilágyi Veronika felvétele)
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Pátm

Fátm

(cm)

(cm)

Kecel-Csukástó

5,5

Nagymágocs-Paptanya

Lelőhely

Kép

Soványítóanyag

Átfúrás helye

Irodalom

4

kerámiazúzalék

két sorban

Katona József
Múzeum Ltsz.:
55.2.3.

-

-

kavics + csillámos
anyag + tört kerámia

két sorban

Katona József
Múzeum Ltsz.:
2014.4.1135.

Makó–Mikócsa-dűlő
88.gödör

9

5

kerámiazúzalék

rendszertelenül

Sz.Wilhelm
2017: 319

Óföldeák–Ürmös
338. OBNR, 438. SNR

15

9,8

zúzott kavics +
csillámos anyag + tört
kerámia

egy sorban

MFM Ltsz.:
2010.28.6495.

Óföldeák–Ürmös
57. OBNR, 205. SNR

10

-

kavics + tört kerámia

egy sorban

MFM Ltsz.:
2010.28.1515.

Rákóczifalva–Bagi
földek
282. obj

5

-

tört kerámia

rendszertelenül

Masek 2018:
66.t.7

Rákóczifalva–Bagi
földek
265, obj

11

-

tört kerámia

rendszertelenül

Masek 2018:
61.t.1

Rákóczifalva–Bagi
földek
387.obj

-

-

tört kerámia

-

Masek 2018:
107.t.10

Rákóczifalva–Bagi
földek
323. obj

14

-

csillámos homok

egy sorban

Masek 2018:
75.t.10

Timişoara/Temesvár–
Freidorf
21. gödör

-

-

-

rendszertelenül

Timişoara/Temesvár–
Freidorf
73. gödör

-

-

-

öt sorban

Timişoara/Temesvár–
Freidorf
2. gödör

-

-

-

kilenc sorban

3. táblázat: Teljes mintasorok a nagymágocs–paptanyai fazekakon, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele.
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Mare-TănaseDraȘoveanSusi-Gál 2011:
XXXI.21.11
Mare-TănaseDraȘoveanSusi-Gál 2011:
XXXIV.1.73.6
Mare-TănaseDraȘoveanSusi-Gál 2011:
XIII.2.11

11. kép: Kavicsos-csillámos fazéktöredékek teljes mintasorral a nagymágocs–paptanyai telepről, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele.
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12. kép: Kavicsos-csillámos fazéktöredékek teljes mintasorral a nagymágocs–paptanyai telepről, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele
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13. kép: Kavicsos-csillámos bográcstöredékek a nagymágocs–paptanyai telepről, Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele.
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14. kép: Szarmata lassúkorongolt bográcsok elterjedési térképe (Szeged, 2021. Walter Dorottya készítette)
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I. BEKARCOLT VONALKÖTEG DÍSZÍTÉS
I/1. hullámvonalköteg

2014.4.537.

I/2. egyenes vonalköteg alatt hullámvonalköteg

2014.4.743.

I/3. két egyenes vonalköteg között hullámvonalköteg

2014.4.1103.

II. BENYOMKODOTT DÍSZÍTÉS
II/1. ék alakú

2014.4.253.
2014.4.1711.

II/2. lencse alakú

2014.4.1040.

II/3. háromszög alakú

2014.4.1387.

III. BEKARCOLT VONALKÖTEGEK ÉS BENYOMKODOTT DÍSZÍTÉSEK EGYÜTTESE
III/1. Kétféle díszítés
III/1.a hullámvonalköteg alatt benyomkodott díszítés

2014.4.853.

III/1.b egyenesvonalköteg alatt benyomkodott díszítés

2014.4.741.
2014.4.543.

III. Háromféle díszítés
III/2.a két egyenes vonalköteg alatt benyomkodott díszítés

2014.4.709.

III/2.b hullámvonalköteg után egyenes vonalköteg alatta
benyomkodott mintasor

95.1.3.
2014.4.1795.
2014.4.252.
2014.4.1454.
2014.4.854.
2014.4.865.

III/3 Négyféle díszítés
III/3.a két egyenes vonalköteg között hullámvonalköteg alatta
benyomkodott díszítés

2014.4.1124.

III/3.b hullámvonalköteg után vonalköteg alatta két különböző
benyomkodott díszítés

2014.4.1106.

4. táblázat: A késő szarmata kori telepek szűrőedényei/parázsborítói, Szeged, 2021. Walter Dorottya készítette
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15. kép: Kavicsos-csillámos 1–4: fedők/sütőharangok (?) töredékei és 5–6. táltöredékek a nagymágocs–paptanyai telepről, Szeged, 2021. Walter Dorottya
felvétele
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16. kép: Szűrőedények/parázsborítók Nagymágocs–Paptanyáról (Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele); 2–3: Óföldeák–Ürmösről (Szeged, 2021.
Walter Dorottya felvétele) 4: Makó–Mikócsa-dűlőről (fotó: Szeged, 2021. Walter Dorottya felvétele, rajz: Sz. Wilhelm 2017: 319)
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Cooking pots and pans. Analysis of the late Sarmatian gravel-glitter ceramic material of
Nagymágocs-Paptanya
Dorottya Walter
The topic of the study is the analysis of gravel-mica ceramic material excavated in Nagymágocs – Paptanya,
one of the most significant Late Sarmatian settlements of the Körös – Tisza – Maros area. It is noteworthy
that nearly half a thousand gravel-mica ceramic fragments were found in the settlement, in this respect the
village is of outstanding importance among the late Sarmatian sites of the Southern Great Plain. Most of the
finds consist of former cooking pots and fragments, as well as fragments of lids, bowls and a colander / embers’
cover. Ceramics were certainly made at the site, as evidenced by the excavated pottery workshop, the associated
pottery kiln, the clay-extracting pits and the ceramic slags, clay pieces and glittery gneiss pieces found in the
objects. In the present work, in addition to the archaeological analysis of the ceramic type, the preliminary
results of the first scientific study of the gravel-mica ceramic material of Nagymágocs are also presented.
"The potsherd is telling the truth if we don't want to talk instead." ( János Banner)
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