EME
EGY POROLISSUMRÓL SZÁRMAZÓ VENUS-ÁBRÁZOLÁSÚ CSONTGUZSALY

59

EGY POROLISSUMRÓL (MOJGRÁD/MOIGRAD, SZILÁGY MEGYE)
SZÁRMAZÓ VENUS-ÁBRÁZOLÁSÚ CSONTGUZSALY
VASS LÓRÁNT
Jelen tanulmány egy Porolissumról előkerült, szép kivitelezésű, igen ritka, Venusszal díszített, gyűrűs
végű csont guzsalytöredéket mutat be. A dáciai provinciák viszonylatában egyedülálló lelet, hasonló
típust mindezidáig nem jeleztek más településről. A Venusban végződő guzsalyt egyes kutatók a nonfunkcionális cifraguzsalyok kategóriájába sorolják, és a nőiség, a házasság szimbólumait rendelik
hozzá. A főként a Birodalom keleti, valamint az al-dunai provinciáiban elterjedt, a 3. és 4. századra
keltezett guzsalytípus legészakibb darabja a Porolissumban előkerült faragvány, amely valószínűleg
import útján vagy tulajdonosával együtt kerülhetett a dáciai városba, valószínűleg Moesia Inferior
tartomány felől, amint a legközelebbi, és szinte azonos, dinogetiai párhuzam is feltételezi.
Kulcsszavak: guzsaly, Porolissum, szövés, Venus, csontmegmunkálás

A

szövés és a fonás az ókorban az egyik legjellemzőbb társadalmi foglalkozások egyike volt.
Az ókori textilipar alapjául szolgáló gyapjúfeldolgozás, illetve a különböző szövetek, öltözékek előállításának előkészítő folyamata a fonás volt, melynek régészeti hagyatéka sok
esetben nagyon nehezen behatárolható. A római Dácia anyagi kultúráján belül nagyon kevés
szó esik a provinciában zajló szövés-fonásról, a provincia textiliparát vagy a szövés-fonás mesterségét
tárgyaló tanulmány, cikk szinte teljes mértékben hiányzik. Ez egyrészt a jól tanulmányozható, ámbár
hiányzó textilleletekkel, másrészt pedig a szövés-fonás szerszámainak nehéz behatárolásával magyarázható. Jelen tanulmány sem kíván átfogó és kimerítő képet nyújtani a dáciai textiliparról, hanem egy
érdekes és egyedi lelet kapcsán csupán hozzájárulni a dáciai (házi) textilipar gyengén kutatott területének jobb megismeréséhez.
A porolissumi (Mojgrád/Moigrad, Szilágy megye, Románia) római segédcsapat táborában az
1980-as években egy 64 mm hosszú, 14 mm széles és 7 mm vastag töredékes, csontból faragott, női
figurát ábrázoló tárgyat (4. tábla/1a–b) találtak a régészek. A zilahi Történeti és Művészeti Múzeumban őrzött művészi kivitelezésű tárgy (lsz. cc. 267/1980) női alakja, mely sajnos az elkeskenyedő
nyaki rész mentén eltörött, így a feje hiányzik, jobb karjáig kinyújtott bal kezével melleit takarja el,
míg a lefelé nyújtott jobb karjával a csípőre hullt lepelt tartja. A guzsalyvég művészi kivitelezése
nemcsak a női figura arányosságában mutatkozik meg, hanem a részletek gondos kidolgozásában is.
A lepel redőzetét plasztikusan vésett átlós, illetve a hátoldali részen függőleges vonalak jelenítik meg.
A női figura bal melle letört vagy teljesen kikopott. Mindkét csuklóján egy-egy vésett vonalakkal
díszített karperecet visel. A női alak egy téglalap alakú posztamensen áll, melyet középen egy hengeres nyak által tagolt négy gallér alkot. A faragvány hátoldalán a hátgerincet egy függőleges vésett
vonal jelzi a lapos felületen. Bár hiányzik a női alak feje, a nő tipikus testtartása, illetve ábrázolásának
ikonográfiája alapján biztosak lehetünk, hogy a faragvány Venus istennőt jeleníti meg. Mérete, töredékessége, illetve technikai kivitelezése alapján könnyűszerrel lehetne szobornak gondolni és az istenszobrok csontból faragott csoportjába sorolni. A többi római provinciából előkerült hasonló kidolgozású, ugyanezt az ikonográfiát követő ép tárgy alapján azonban a legvalószínűbb, hogy jelen faragvány egy Venusszal díszített, gyűrűs végű guzsaly töredéke lehetett. A porolissumi guzsalytöredék, az
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eddigi anyagközlések alapján, mind ez idáig egyedülálló lelet, annál is inkább, mivel csontból vagy
egyéb más anyagból készült guzsalyok viszonylag ritka leletei a dáciai római anyagi kultúrának.
Másrészt, a római kori guzsalyok típusain belül is egy különlegesebb, egyedibb változatát képviseli a
csonttárgytöredék. A továbbiakban a római kori fonás, illetve a csontból készült guzsalytípusok ismertetése által részletesebben bemutatjuk a tárgyunk által képviselt különlegesebb típust. Megpróbáljuk
összefoglalni a tárgytípusról szóló elméleteket, szimbólumrendszerének főbb alkotóelemeit, hogy
ezáltal is jobban kitűnjön a tárgy egyedisége a dáciai tartományok környezetében.
Szövés az ókorban
Az ókori gyapjúfeldolgozás során, akárcsak napjaink hagyományőrző falvaiban, kötelező
módon két szerszámot használtak: a guzsalyt (colus), melyre a gyapjúkócot erősítették, illetve az orsót
(fusus), amely a guzsalyról lefejtett gyapjúszál fonásában, megsodrásában játszott szerepet. Az ókori
fonás technikai részét J. P. Wild ismerteti bővebben.1 A fonás folyamata, mely nagy szakértelmet
igényelt, a kifésült és előzetesen megtisztított gyapjúkóc guzsalyra való rögzítésével kezdődött. A
fonás menete két alapvető tevékenységből állt: a gyapjúkócból egy indító szál kihúzásából, illetve a
szál megsodrásából. J. P. Wild szerint a római korban az úgynevezett „függő orsós-fonást”
(„suspended-spindle spinning”) gyakorolták, amely a megfonandó szál által szabadon függő orsóval
való fonásból állt.2 A fonási technika rekonstrukciója alapján a fonó asszony a guzsalyt a bal kezében
tartotta. A kóc tetejéről hüvelyk- illetve mutatóujjával egy szálat kihúz, megsodorja, majd finoman
lejjebb húzza, és az előzetesen finoman megsodort szál végét az orsóra erősíti. Ezt követően az orsót a
hüvelyk- és mutatóujjával megtekeri, ezáltal mozgásba hozza azt, és beindítja a fonást. A megfont
szálak gyarapodásával az orsó súlya kinyújtja és finomabbá is teszi a cérnát. Hogy a megsodort szálak
ne csússzanak le, az orsóra kerek korongokat, orsógombot (turbo) erősítettek, amelyek elzárták az orsó
elkeskenyedő végeit. A fonás folyamata mindaddig megállás nélkül folyik, míg az orsó az összegyűlt
megsodort szálak miatt eléri a földet. Ekkor a fonó a megsodort textilszálakat feltekeri az orsóra, majd
elölről kezdi a folyamatot. A feldolgozott szövetszál minősége és típusa nagymértékben függött az
orsó formájától, illetve forgásának irányától. A fennmaradt szövetminták alapján a szakirodalom
kétféle ókori fonástechnikát azonosít be: a Z formájú fonást – melyet az orsónak az óramutató
járásával megegyező irányban történő forgatásával érnek el –, illetve az S formájút, ami az orsó
ellenkező irányban való forgatásának az eredménye.3 Ez a két típusú fonat a textilipar fontos aspektusaira világíthat rá, és helyi sajátosságok kimutatására alkalmas azon szerencsés esetekben, mikor a
szövetek megmaradnak. J. P. Wild megfigyelései alapján a római korban a Birodalom keleti részének
textilművességében szinte kizárólagos módon S formájú fonótechnikával dolgoztak, míg a nyugati
tartományokban főként a Z formájú fonótechnikával készült szöveteket részesítették előnyben.4
A gyapjúfonás azon mesterségek egyike, amelyet általában a nőkkel társítottak, és amely a
nőiesség, a tisztességes, erényes nő szimbólumává vált az ókori római kultúrában.5 Ugyanakkor a
kötelező házimunkák szerves részét képezte, így a fonás, illetve ennek tartozékai a mindennapi élet
szerves részei voltak. A lányok már nagyon fiatal korukban elsajátították a fonás mesterségét, a gazda1

WILD 1970, 35–37.
WILD 1970, 35.
3
GOSTENČNIK 2005, 225.
4
WILD 1970, 38.
5
A szövés és fonás társítása nőkkel állandó toposza az ókori írott forrásoknak. Lucretius említi, hogy eleinte a
gyapjú feldolgozását férfiak végezték, majd később tőlük átvették a nők (Lucretius, De rerum natura 5. 1350–
1360, apud HUMPHREY ET ALII 1999, 347). Columellánál a fonás már úgy jelenik meg, mint a nők egyik
kötelező attribútuma (Columella, De re rustica 12.3.6, apud HUMPHREY ET ALII 1999, 363). A szövés nemhez
kötését fogadja el J. P. Wild is, aki a britanniai textiliparról szóló munkájában megemlíti: „That spinning was a
regular chore for the female members of a household in Roman Britain seems highly probable.” WILD 2002, 9.
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gabb háztartásokban pedig a rabszolganők kötelező tevékenységei közé tartozott, melynek ütemét és a
megfonandó textilszálak mértékét a ház úrnője szabta meg.6 Pásztókai-Szeőke Judit szerint az antik
forrásokban megjelenő, férfiakkal társított textilművesség (fonás, szövés) minden esetben jellembeli
gyengeség, romlottság kifejezője volt.7 Nem véletlenül szerepelnek gyakran sírköveken, ahol általában
az elhunyt hölgy kezében jelennek meg (1. tábla/1).8 A fonó és szövő eszközök külön is megjelennek
síremlékeken mint az elhunyt szimbólumai, azok helyettesítő attribútumai (1. tábla/2–3). Szemléletes
ebben az értelemben az a sírkőábrázolás Prusából (Törökország), melyet két elhunyt lánytestvérnek
állítottak a Kr. u. 2. században, mely két kétsoros fésűt, két guzsalyt kóccal és két orsót a megfont és
feltekert szállal ábrázolja egy kosárban.9
Guzsalyok a római korban
Az ókorban használt guzsalyokat többféle anyagból készítették: bronz, üveg, gagát, borostyán,
csont és elefántcsont.10 Az ókori görög vázafestések és mozaikok ábráiból tudjuk, hogy az ókorban
három típusú guzsalyt ismertek: 1) talpas guzsalyt; 2) hosszú, övbe akasztható guzsalyt, illetve 3)
rövidebb, kézben tartott, ún. marokguzsalyt.11 A nyersanyag kínálta korlátozott méretek miatt csontból
csak az utóbbi típust gyártották, és ugyancsak ez a típus az, amely a leggyakrabban fordul elő a régészeti leletekben is.
S. Deschler-Erb szerint egy csontból készült guzsaly egy olyan csontpálca, amelynek hossza
20 és 30 cm közé tehető.12 Funkciója a fonásra kerülő gyapjúkóc megtartása, ennek stabillá tevése.
Ezért a guzsalyok egyik vége általában egy, a guzsalyszár síkjából kiemelkedő gombban vagy más
alakzatban végződik, amibe a kócot lehet beszúrni. A főként díszítetlen csontguzsalyok régészeti
beazonosítása azonban nagyon problematikus, mivel a kerek átmetszetű csontpálcákat általános
formájuk miatt különböző célokra használhatták fel: ruhatűzőtűk, illatszeres pálcák stb. A kutatók is
ennek függvényében különbözőképpen határozták meg funkciójukat. Egyesek például, a pálcák méreteiből kiindulva, nagyméretű hajtűknek nevezik meg őket.13 S. Deschler-Erb éppen ezért a hosszú
csontpálcákat nem is veszi bele a guzsalyok kategóriájába, mivel érvelése szerint a formájukon kívül
semmi sem támasztja egyértelműen alá guzsalyként való funkciójukat.14 T. Bíró Mária hasonlóképpen
kérdésesnek tartja a csontguzsalyok beazonosítását, megemlítvén, hogy az esetek legnagyobb részében
az orsók és guzsalyok mérete megegyezik.15 Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy a szakirodalomban mind ez idáig nem létezik egy átfogó római guzsalytipológia.16
Az egyedüli tipikus forma, amelyet a szakemberek nagy része guzsalynak definiál, egy gyűrűben végződő körátmetszetű pálca (németül ún. „Fingerkunkel”17), amit a magyar szakirodalom gyűrűs
végű guzsalyként nevez meg. Guzsalyként való használatát számtalan síremlék ikonográfiája is
6

GOTTSCHALK 1996, 494.
A sokak által gyűlölt Elagabalus császárról Cassius Dio szerint az a hír járta, hogy nagy kedvteléssel font
gyapjút, előszeretettel festette magát, női ruhákat hordott. Lásd PÁSZTÓKAI-SZEŐKE 2012, 10.
8
Pannoniában nagyon gyakoriak az ilyen ábrázolások. FACSÁDY 2007, 39, Fig. 5.
9
Apud GOSTENČNIK 2005, Abb. 36.
10
BĖAL 1983, 229 és 51. lábjegyzet.
11
T. BÍRÓ 2000, 102.
12
DESCHLER-ERB 1998, 137.
13
A. Dular a Szlovénia területén talált hajtűkről szóló cikkében ezeket a tárgyakat hajtűkként tárgyalja. DULAR 1979,
289, Taf. 3/8.t.
14
DESCHLER-ERB 1998, 137.
15
T. BÍRÓ 1994a, 49.
16
R. Gottschalk tanulmányában bár felállít egy tipológiát, melybe a többféle nyersanyagból készült guzsalyokat
sorolja, tipológiája szinte csak kizárólag az asztragalosz motívummal vagy más mértani alakzattal díszített
guzsalyokat tartalmazza. Lásd GOTTSCHALK 1996.
17
DESCHLER-ERB 1998, 137; KÖNIG 1987, 129.
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alátámasztja, amint a gyűrűben végződő hengeres tárgy másik végét gyapjúkóc borítja.18 Akárcsak a
tagolatlan vagy díszítetlen guzsalyok esetében, ezt a típust is különböző funkcióval illették a szakemberek korábban: illatszeres pálcák, hajtű, tükörnyél, kozmetikai eszköz.19 A fonásban betöltött
funkcióját a szakirodalomban először G. D. König villantja fel, aki a zurzachi római temető egyik
sírjából előkerült hasonló tárgy kémiai elemzésével kimutatta, hogy az a zsíros anyag, amellyel a
guzsalyszár és a gyűrű be volt vonva, emberi kéz bőrétől származik.20 Az ókori ábrázolások tanúsága
szerint ezeket a guzsalyokat általában bal kézben tartották és a kisujjat vezették bele a gyűrűs végébe.
A gyűrűs végű guzsalyok csontból készült példányait gyakran díszítik különböző motívumokkal:
tobozfej,21 Venus, egyes esetekben madarak22 vagy kinyújtott kézfej23 is megjelenik.
Venus-ábrázolásos gyűrűs végű guzsalyok.
A végén Venus istennő szobrával díszített példányok egy különleges és sokat vitatott csoportját képviselik a gyűrűs guzsalyoknak. Ikonográfiailag Venus, az esetek nagy részében, meztelenül van
ábrázolva, amint karjaival nemi jegyeit, illetve a csípőre csúszott lepel fodrait fogja. A Venus Pudica
típusként ismert ikonográfiai modell a praxitelészi knidoszi Aphrodité jól ismert hellenisztikus
ábrázolását követi. Az ebbe a típusba tartozó csontguzsalyok Venus-alakja általában a csípőjére hullt
lepellel van megjelenítve, és csak nagyon kevés esetben követi az eredeti teljesen meztelenalakos
Aphrodité-előképet. A csontfaragók által másolt modellek minden valószínűség szerint a hasonló
ikonográfiájú márvány, kő vagy bronz Venus-szobrok lehettek. Ezekre a másolt ikonográfiai előképekre utal több csontból faragott guzsaly is, ahol a márványszobrokra jellemző, a kifaragott szobor
stabilitását szolgáló támaszték is megjelenik (2. tábla/2, 4, 7; 3. tábla/10–11). R. Gersht szerint ez az
ikonográfia az istennő tengeri születésére utal, Venus meztelensége pedig az isteni erő, termékenység,
örök fiatalság és frissesség szimbóluma.24 Ezt jól ábrázolja egy ismeretlen lelőhelyű, Kis-Ázsiából
származó csontguzsaly is (2. tábla/1), ahol Venus alakja egy tengeri kagylóval díszített aedicula
központi részén áll.25 Főként a pannóniai gyűrűs végű guzsalyok esetében Venus alakja egy másik
ikonográfiai modellt követ. Venus ebben az esetben teljesen meztelenül van megjelenítve, karjában
egy csecsemővel.26
Tanulmány, amely evvel a különleges típusú guzsallyal foglalkozik, nem sok van. Ez egyrészt
ezen guzsalyok viszonylag korlátozott elterjedésével is magyarázható. Következetesen hiányoznak a
nyugati provinciák legtöbb nagy csontgyűjteményeiből, katalógusaiból, ezért nem is keltették fel a
kutatók érdeklődését. A témával legtöbbet foglalkozó kutató T. Bíró Mária, aki számos, a Venusos
guzsalyok témakörét érintő tanulmányában a tárgyak funkcióját és vallásos jelentőségét, szimbólumrendszerét próbálta meg tisztázni.27 Ugyancsak nagy hatással volt a kutatásra M. Cremer tanulmánya,
aki főként kis-ázsiai és egyiptomi Venus-alakos guzsalyok alapján próbálta beazonosítani ennek a
típusú guzsalynak az eredetét és szimbólumrendszerét.28 Meg kell említenünk még Sanja Ivčević29
18

KÖNIG 1987, Abb. 112–114.
CIUGUDEAN 1997, 33; GOSTENČNIK 2005, 231.
20
KÖNIG 1987, 129–133.
21
Hasonló tárgyakat találunk Mogontiacumban (Germania Superior). MIKLER 1997, Fig. 6/2; Taf. 39/9; és
Vindonissában (Germania Superior) KÖNIG 1987, 129, Fig. 111/b.
22
Hasonló tárgy ismeretes Pannoniaban, Intercisa településéből. T. BÍRÓ 2009, Abb. 6.
23
Egy kinyújtott kézben végződő gyűrűs guzsaly található az Aquincumi Múzeum (BTM, Budapest) gyűjteményében
is, amelyet a polgárváros keleti temetőjének egyik női sírjában találtak. Lásd T. BÍRÓ ET ALII 2012, kat. sz. 238.
24
GERSHT 2001, 66.
25
CREMER 1996, Abb. 1 a–b.
26
T. BÍRÓ 1994a, Pl. LXXXVI/851–852.
27
T. BÍRÓ 1994b; T. BÍRÓ 1996; T. BÍRÓ 1998; T. BÍRÓ 2007.
28
CREMER 1996.
29
A kutatónő T. Bíró M. értelmezéseit követi – IVČEVIĆ 1999–2000.
19
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tanulmányát is a Salonaból előkerült hasonló típusú guzsalyokról, valamint G. G. König nevét, aki a
zurzachi római temetőből előkerült guzsalyok tárgyalásakor számos párhuzamot hoz fel a jelen tanulmány tárgyát képező típusra.30
T. Bíró Mária értelmezése szerint a Venusos guzsalyokat soha nem használták konkrét fonási
műveletekben, ennek a guzsalytípusnak főként szimbolikus szerepe lehetett.31 A kutatónő meggyőződése szerint a vallási praktikákat nemek szerint is külön lehet választani, így megkülönbözteti a külön
férfiakhoz és nőkhöz kapcsolható vallási gyakorlatot. Ebben az értelemben a díszített guzsalyok a
házasság és az anyaság szimbólumai.32 Az a hajadon lány, aki házasságra készül, barátnőitől, ismerőseitől egy guzsalyt és orsót kap ajándékba, amelyekkel majd először fogja átlépni a férje házának
küszöbét. Itt, az ajtó előtt egy kiterített szőnyegen a menyasszony rituálisan felhelyezi a kócot a
guzsalyra.33 A gyűrűs guzsalyok társítása a férjezett nőkhöz nagyon jól visszaköszön a sírkőábrázolásokon, ahol az orsó és guzsaly gyakori attribútumai a feleségeknek.34 Hasonló következtetésre
jutott M. Cremer is, aki szintén házassági ajándékoknak tartja a Venusszal díszített guzsalyokat.35
Megfigyelései alapján Egyiptomban Aphrodité/Venus mint a lakodalmak oltalmazója is nagy népszerűségnek örvendett, ezzel is magyarázható, hogy Venus és Eros alakja gyakran megjelenik
házassági ajándékokon.36 Ilyen értelemben pedig a gyűrűs végű guzsalyokon megjelenő istennő a
férjes nők szimbólumaként is értelmezhető. A guzsalytípus szimbolikus értékét és nonfunkcionális
jellegét hivatott megerősíteni a kutatónő azon megfigyelése is, miszerint a Venusszal díszített gyűrűsvégű guzsalyok sohasem jelennek meg sírábrázolásokon, helyettük más díszítőelemekben végződő
(gomb, toboz stb.) gyűrűs végű guzsalyokat, mint funkcionális eszközöket, jelenítenek meg.37 A díszített guzsalyokon kívül az egyszerű, díszítetlen marokguzsalyok is mindennapi funkciójuk mellett jól
ismert szimbólumok voltak az ókorban. A guzsaly többek között a Moirák vagy Párkák kötelező attribútuma is volt, mely az élet vonalát jelképezte.38 Ezeket a tárgyakat gyakran találjuk női sírokban,
melyeket általában az elhunyt lábai mellé helyeznek le, és valószínűleg a kócról levágott élefonalat
jelképezik.39 Ezenkívül tudjuk, hogy Athénban az első Moira maga Aphrodité40 volt, így Venus alakjának társítása a guzsallyal ebben az értelemben is értelmezhető. M. Cremer szerint Egyiptomban
Venus nagy tiszteletnek örvendett, a ptolemaioszi kortól kezdve pedig mint a női szépség, szexualitás
szimbóluma jelentkezik, ilyen értelemben gyakran megjelenik tükrökön, és a hellenisztikus királynők
is gyakran ábrázolják magukat Aphroditeként.41
A Venusos guzsalyok elterjedése viszonylag korlátozott. Szinte kizáró módon csak a Birodalom
keleti provinciáiban, a al-dunai provinciákban, illetve Pannoniában találjuk meg őket.42 A guzsalytípus
elterjedése a jelenlegi kutatás alapján valószínűleg módosulni fog a jövőben, annál is inkább, mivel
ahogy a lauriacumi (Noricum)43 vagy haselbachi (Noricum)44 darabok is mutatják, a Venusban végződő guzsalyok, bár elszórtan, de megjelennek a nyugati provinciákban is. Így nincs kizárva, hogy az
30
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elkövetkező anyagközlések nyugatabbra tolják ki a tárgytípus elterjedési területét. T. Bíró Mária megállapítása szerint a (karján csecsemőt tartó) Venusos guzsalyok származási területe a Fekete-tenger
körüli zóna, mivel ezen a részen került elő a legtöbb és legjobb faragású, legigényesebb kivitelezésű
ilyen típusú guzsaly. Felvetése szerint, ahogy távolodunk ettől a területtől, annál stilizáltabbá és
középszerűvé válnak a modellek.45 A többi kutató azonban a Római Birodalom keleti provinciáit
nevezi meg ennek a guzsalytípusnak a származási helyéül.46
Ez azt jelenti, hogy az ikonográfiai modell alapját az ebben a régióban található szobrok
képezték, és a szerényebb kivitelezésű, elnagyolt példányokat a már létező guzsalyokat követve
faragták ki. Ez a fajta technikai és kivitelezési kontraszt jól kitűnik, ha összehasonlítjuk a fennmaradt
konkrét tárgyakat. Vegyük példának okáért a Salonaból előkerült Venusos guzsalyokat (3. tábla/8–9)47
vagy a tordasi (Pannonia)48 kopott és elnagyolt faragványt (2. tábla/5), és vessük össze a Ephesosi
Régészeti Múzeum gyűjteményében levő guzsallyal (2. tábla/2). Az ephesosi tárgy egy nagyon részletesen kidolgozott guzsaly, amelyen az istennő alakjának minden részlete arányosan és plasztikusan
vissza van adva (frizura, lepeljének redőzete). A salonai két hasonló típusú guzsaly, bár ugyanazt az
ikonográfiát követi, nagyon aránytalan, az ábrázolt modell pedig nagyon sematikus. Vannak olyan
esetek is, amikor a faragó a másolt modellt egyedibben értelmezi. Jó példa erre a haselbachi római
temetőből előkerült töredékes Venusos guzsaly is (2. tábla/3). Az illető csontból faragott tárgy nyakán
torquest viselő női alakjának feje, illetve teste arányosan elnyújtott, a lepel pedig csupán a térdeit
takarja el, nem mint a többi guzsaly esetében, ahol a lepel a csípőn nyugszik. Nagyra méretezett kerek
szemei, nyújtott teste nagyon karakterisztikus jelleget kölcsönöz a női alaknak, ami kissé eltér a
gépiesen másolt Venus-ikonográfiáktól.
A tárgyak elterjedési területéből kiindulva T. Bíró Mária szerint a guzsalyok végén megjelenő
női alak egy helyi, az Észak-Balkán térséghez köthető kultuszhoz kapcsolódik, amely a Kr.u. 3. és 4.
században alakulhatott ki.49 A kutatónő szerint ebben az időszakban a Balkán térségben jöhetett létre
két görög szülés-istennő, Genetyllis és Eileithya szinkretizmusa a trák lovasokkal megjelenő istennővel, akit Magna Maternak is szoktak megnevezni. Így Venus is a születés istennője lett, ami legjobban a csecsemővel való társításán figyelhető meg. Egy újabb cikkében T. Bíró Mária a meztelen női
alakkal díszített guzsalyokat a Delos szigeti Eleithya szinkretikus kultuszával hozza összefüggésbe a
késő császárkorban, és elterjedési területét az ősi, ókorban létezett rituális úthoz kapcsolja, mely
Delosba vezetett, és amelyen a nők, kiknek még nem volt gyerekük, guzsalyokat küldtek áldozati
ajándékként az istennőnek termékenységük biztosítása végett.50
Nem tudjuk, hogy milyen bizonyossággal lehet a tárgyalt guzsalytípus vallási jelképrendszerét, jelentését megfejteni, mindenesetre több mint valószínű, hogy ez a típus az al-dunai régióban és
a keleti provinciákban jelenik meg és viszonylag későn, a Kr.u. 3. és 4. században. Ilyen értelemben
pedig egy esetleges helyi szinkretikus Venus-kultuszhoz kapcsolódó jelentés nem zárható ki teljességgel. Ez annál is inkább elgondolkodtató, mivel a más motívummal (pl. madarak, tobozfej) díszített
gyűrűs végű guzsalyok a datálás alapján is elkülönülnek, ugyanis főleg korábbi, 1. és 2. századi kontextusokból jelezték előkerülésüket.
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A porolissumi guzsaly
Porolissumról csontból vagy más nyersanyagból készített, guzsalyként vagy orsóként beazonosított szerszámok az eddigi anyagközlésekből hiányoznak. A szövés-fonás más nélkülözhetetlen
tárgyai, mint az orsó, orsógomb, szövőfésű, szövőkártya mind ez idáig nem kerültek napvilágra. A
csontból faragott orsógombok nemcsak Porolissumban ritkaságok, de a dáciai provinciák szintjén is
nagyon ritka tárgytípusok sorába tartoznak.51 Ez részben a más alapanyagú kiegészítők használatával
is magyarázható. Az agyagból gyártott kerámia orsógombok sokkal egyszerűbb és kifizetődőbb
alternatívát kináltak a használóiknak. Hasonló lehet a helyzet a guzsalyok és orsók esetében is,
amelyek valószínűleg sokkal nagyobb számban lehettek jelen a római anyagi kultúrában, mint ahogy
azt a hátramaradt régészeti anyag mutatja. Legvalószínűbb, hogy nyersanyagukat a könnyen lebomló,
könnyebben megmunkálható faanyag képezhette.
A fennebb említett, Porolissumról előkerült csontguzsalytöredék nemcsak Porolissum egyik
legszebb és ritkaságszámba menő csonttárgyai közé tartozik, de a dáciai tartományok szintjén is
egyedülálló lelet. A gyűrűs guzsalyból sajnos csak a Venusszal díszített vége maradt fenn. Venus ábrázolásmódja a szokásos Venus Pudica ikonográfiai modellt követi. A tárgyat közelebbről megvizsgálva
megállapíthatjuk, hogy rajta semmiféle használat okozta kopásnyomot nem lehet felfedezni. Ilyen
értelemben, ez a guzsaly is, akárcsak a többi ép, Venus díszítésű gyűrűs guzsaly, azt jelzi, amit T. Bíró
Mária is megállapított, hogy inkább szimbolikus töltettel bíró cifraguzsaly volt, mintsem a fonásnál
használt eszköz.52 Egy ilyen díszguzsaly fonásnál való felhasználása érvénytelenítené a gondos és
részletgazdag díszítést, annál is inkább, mivel ez a vége a guzsalynak az a része, amire a kócot
erősítik. Így a ráerősített gyapjúkóc teljesen eltakarná a díszes faragást. Másrészt pedig, az ilyen
típusú, gazdagon díszített guzsalyok általában vékonyak, ami nem tett volna lehetővé egy intenzívebb
használatot. A díszguzsaly törékenységét jól illusztrálja a porolissumi töredék is, amely pont azon a
részen törött el, ahonnan az elvékonyodó guzsaly szára kezdődne.
Hogy miként került ez a tárgy, amelyet mind az antik források, mind a kutatók egyértelműen
női szimbólumnak tekintenek, egy katonai táborba, és hogy ki és mire használhatta a guzsalyt, olyan
kérdések, amelyekre egyelőre nem ismerjük a választ. Sajnos nem ismerjük a táboron belüli pontos
előkerülési helyét sem a tárgynak, amely segíthetne ennek tisztázásában. Nincs kizárva, hogy a
tárgyalt guzsalytöredék egy tábori parancsnok feleségének díszguzsalya volt, akikről tudjuk, hogy
törvényesen tartózkodhattak a tábor területén és ott is lakhattak férjeikkel, annál is inkább, mivel,
ahogy a fentiekben láttuk, a cifraguzsaly a férjezett asszonyok szimbóluma is volt.53 Akármilyen
funkcióval is bírt egykoron ez a töredékes tárgy, és akárki is használta, a Venusszal díszített gyűrűs
végű guzsaly a dáciai római anyagi kultúra mind ez idáig egyetlen ilyen típusú guzsalylelete.
Analógiák. Korábban már említettem, hogy ez a típusú guzsaly főként az al-dunai és keleti
provinciákban, illetve Pannoniában volt elterjedt. A jelen töredékre hozott analógiák is ezekből a
régiókból származnak, és legnagyobb részük sírleletként került elő: Kis-Ázsia (ismeretlen lelőhely – 2.
tábla/1); Ephesos (Asia – 2. tábla/2), Madytos (Aegyptus – 2. tábla/6),54 Viminacium (Moesia Superior
51
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– 2. tábla/4),55 Dinogetia (Moesia Inferior – 3. tábla/10),56 Salona (Dalmatia – 3. tábla/8–9),57
Chersonesos,58 Bosporos,59 Aquileia (Illyria),60 Tordas (Pannonia Inferior – 2. tábla/5), Pannoniából
ismeretlen lelőhelyről,61 míg a nyugati provinciákból csupán Lauriacumból62 (Noricum – 3. tábla/11)
és Haselbachból (Noricum – 2. tábla/3)63 ismert hasonló példány. Hasonló Venus-ábrázolásos gyűrűs
guzsalyok ismertek Pannoniából is, de itt a legtöbb példány női alakja karjában egy csecsemőt tart.64 Az
összes idézett párhuzam közül töredékünk legközelebbi, szinte pontos mása Dinogetiaból és Lauriacumból származik. A három tárgy nemcsak morfológiailag szinte azonos, hanem méretben és arányban is.
Bár lelőhelyük alapján három különböző provincia leletanyagának részét képezik, nincs kizárva, hogy a
guzsalyok ugyanannak a műhelynek vagy mesternek a termékei. Mindenesetre a porolissumi guzsalytöredék a legészakibb példánya ennek a típusú guzsalynak, és valószínűleg az al-dunai térségből, Moesia
Inferior tartomány irányából kerülhetett ide tulajdonosával együtt vagy pedig importtárgyként.
A dáciai provinciákban más hasonló típusú fonóeszköz nem ismert. Ellenben, geometriai
motívumokkal díszített vagy teljesen díszítetlen gyűrűs guzsalyok ismertek Apulumból,65 Erdélyből,
ismeretlen lelőhellyel,66 illetve Sucidavaból.67
Keltezés. Az összes párhuzamként említett guzsaly a Kr.u. 3. és 4. századra keltezhető. M. Cremer
megfigyelése szerint a Venusszal díszített gyűrűs végű guzsalyok használati ideje nem nyúlik túl a
4. századon, 400 után sehol sem mutatható ki e tárgytípus jelenléte.68 Az ismeretlen régészeti
kontextusból származó porolissumi tárgy használati periódusaként csupán az általános 2–3. századi
keltezést tudjuk meghatározni, a tipológiai datálás alapján azonban nagyobb valószínűséggel a tárgy a
3. századra keltezhető.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a fentiekben ismertetett Venus-ábrázolású csontguzsaly a
dáciai római anyagi kultúra egyik különleges és egyedülálló lelete. A művészi igénnyel kifaragott
guzsalyvég egy főként a Birodalom keleti feléből származó tárgytípus egyik legészakibb darabja, ami
valószínűleg a Birodalom al-dunai szakaszából kerülhetett Porolissumba, ahogy legközelebbi, szinte
pontos dinogetiai párhuzama is mutatja. Ikonográfiája a jól ismert praxitelészi knidoszi Aphrodité
hellenisztikus másolatait (Venus Pudica típus) követi, melynek mintájául valószínűleg a márvány,
bronz és terrakotta szobrok szolgálhattak. A szakirodalamban általában házassági ajándéknak vagy a
nőiség, házasság szimbólumának tartott nonfunkcionális, Venus-alakos guzsalytípus katonai környezetben való előfordulása mind ez idáig egyedi és elszigetelt jelenség. Az eddigi anyagközlések alapján
ugyanis az említett guzsalytípus elsöprő többsége női sírleletekből került elő. A többi rokon típusú
tárgyhoz hasonlóan a porolissumi guzsalytöredéken sem lehetett semmiféle használati vagy kopásnyomot felfedezni, ami arra enged következtetni, hogy a guzsalyt nem vagy csak nagyon ritkán
használták a fonásnál. Nem zárhatjuk ki tehát annak a lehetőségét, hogy a porolissumi töredékes
guzsalyvég is egy szimbolikus töltettel bíró cifraguzsaly lehetett.
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A BONE DISTAFF DEPICTING VENUS FROM POROLISSUM
(MOIGRAD, SĂLAJ COUNTY, ROMANIA)
(ABSTRACT)
In the 1980’s a fragmentary bone carving depicting a female figure was recovered from the
big Roman auxiliary fort from Porolissum (Pl. IV/1 A-B). The 64 mm long, 14 mm wide and 7 mm
thick carving represents a female figure whose head is missing, being broken along the thin and fragile
neck part. The left arm of the figure stretched until the right arm covers the breasts, while its right arm
holds the folds of the veil fallen on the hips. The left breast is broken or completely worn out. The
wrinkles of the veil are reproduced by transversal and vertical engraved lines. The female figure wears
a bracelet ornamented with small incisions. The figure stands on a rectangular pedestal which is
formed by four collars delimited by a cylindrical neck. On the backside of the flat carving a straight
incised line represents the spine. Although the head of the female figure is missing, its typical posture
as well as the iconography of the depiction suggests that we handle with a representation of goddess
Venus. On the basis of its size, and by the quality of the carving, one may consider it a little cultic
statue of the goddess. However, on the basis of similar artifacts with the same size and iconography
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recovered from different sites from the Roman Empire it can be presumed that the respective object
was the fragment of a distaff ending in a ring, decorated with Venus.
Distaffs with Venus-depictions represent a much disputed type among the category of distaffs
ending in a ring. The goddess appears in most of the cases naked as she covers her sex with the arms.
The iconographical model known as Venus Pudica follows the depiction of the famous Hellenistic
Aphrodite from Knidos by Praxiteles. According to M. T. Bíró distaffs with Venus depiction were
never employed in proper spinning operations, this type would rather have had a symbolic
significance. She regards the ornamental distaffs as symbols of marriage and motherhood. The
association of distaffs ending in a ring with married women can be followed on funerary depictions as
well, where spindles and distaffs are frequent attributes of wives.The same point of view is shared by
M. Cremer, too, who regards the ornamental distaffs likewise wedding gifts.
The distaff fragment from Porolissum is a unique find both in Porolissum and in the province
of Dacia since distaffs manufactured of bone or other material are rare finds in the Roman material
culture of the province. On the other hand, it represents a special type even in the group of Roman
bone distaff. Just like the majority of bone distaffs of this type, this object follows the common Venus
Pudica iconography. Examining the beautifully carved object, it can be stated that no use wear is
observable on the surface. In this consideration, this distaff fragment seems to confirm the opinion of
M. T. Bíró that these artefacts were non-functional, symbolic objects. The utilisation of such
ornamental distaff for spinning would make meaningless the careful and detailed decoration,
especially if one takes into account that this terminal was that part of the distaff where the unspunned
wool was fastened. In this situation the wool fibres would completely cover the ornament. On the
other hand, this type of richly decorated distaffs are too thin to have supported an intensive use. The
fragility of distaffs is well illustrated by the fragment from Porolissum as well which broke at the part
where the narrowing shaft of the object would begin.
The distribution of distaffs of the respective type is quite limited. They are to be found almost
exclusively in the eastern part of the Roman Empire, in provinces along the Lower-Danube and in
Pannonia. Analogies for the distaff fragment from Porolissum are coming also from: Asia Minor
(unknown site – Pl. 2/1); Ephesos (Asia– Pl. 2/2), Madytos (Aegyptus –Pl. 2/6), Viminacium (Moesia
Superior– Pl. 2/4), Dinogetia (Moesia Inferior– Pl. 3/10), Salona (Dalmatia– Pl. 3/8–9), Chersonesos,
Bosporos, Aquileia (Illyria), Tordas (Pannonia Inferior – Pl. 2/5), from Pannonia of uknown
site,while from the western provinces only from Lauriacum (Noricum – Pl. 3/11), and from Haselbach
(Noricum – Pl. 2/3) are known similar items. Among the whole cited parallels the closest, almost
identical analogies are coming from Dinogetia and Lauriacum. The three objects are similar not only
morphologically, but also by means of proportions and dimensions. Although they were recovered
from three different provinces, one should presume that they are the products of a similar workshop or
carver. The distaff fragment from Porolissum is the northest item of this ornamental distaff type, and it
could have arrived here as an import product or together with its owner possibly from the region along
the Lower-Danube, from the direction of Moesia Inferior.
Concerning the dating of this distaff type, all the cited parallels were reported from contexts dated
to the third-fourth century A.D. For the object from Porolissum with unknown exact find spot inside the
camp the general dating (second-third centuries A.D.) of the Roman reign in Dacia can be attributed.
How could this object, which is regarded both by ancient written sources and researchers as a
definite female symbol, arrive in an auxiliary military camp, or who and for what purpose could have
it been used, are open questions. Unfortunately we do not know the exact find spot inside the camp
which would help to ellucidate this problem. It is not excluded that the respective object belonged to
the wife of a commander since it is known that they could live legally within the forts with their
husbands. The occurence of this type of distaff in military context is unique so far since the
overwhelming majority of them were unearthed from female graves.
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