
7 Élet az egykori Scarbantiában

Scarbantia kora római kerámiája       T. Szőnyi Eszter1

Az égetett agyagedényt használó régészeti korszakokban a korhatározás legfontosabb 
eszköze a kerámia. Az őskorban szinte az egyetlen lehetőség, nem véletlen, hogy a régé-
szeti kultúrák nagy része jellegzetes edényművességéről kapta a nevét. A római korban is 
elmondhatjuk, hogy a régészeti anyagban az írott emlékeken és a pénzeken kívül a töré-
keny, a divat változásait, a birodalmi általános irányzatokat és a helyi hagyományokat jól 
ötvöző, nagy számban előforduló kerámiaanyag az egyik legfontosabb datáló eszközünk. 
Nemcsak a keltezésben, hanem a gazdasági kapcsolatok megismerésében, a kereskedelmi 
útvonalak kirajzolásában is fontos szerepet játszik a tartományokban felbukkanó, a bi-
rodalom más területeiről vagy éppen a birodalom határain túlról, a barbaricumból szár-
mazó kerámia, függetlenül attól, hogy kereskedelmi áruként, vagy csomagoló anyagként 
került behozatalra.

A Borostyánkő út mellett fekvő Scarbantia első betelepülői közé számítottak a keres-
kedők, az észak-itáliai kereskedőházak képviselői2 – a sírkövek tanúsága szerint elsősor-
ban felszabadított rabszolgák, libertusok,3 akik a betelepült italicusokat, veteranusokat 
látták el a korábbi lakóhelyükön megszokott árukkal, és nyilván tranzitkereskedelmet is 
bonyolítottak a barbaricum és az itáliai területek között. 

A legkorábbi importkerámia: az itáliai kapcsolat
Az ismert történelmi tények dacára, miszerint az oppidum Scarbantia Iulia megnevezés 
alapján már a Kr.u. 1. század első harmadában valamiféle város jellegű településre kö-
vetkeztethetünk, a korai importkerámiában ennek kevés bizonyítékát találjuk. A hiány 
magyarázatát abban kell keresnünk, hogy az ásatások során a legkorábbi római rétegeket 
a későbbi csaknem kétezer év települési rétegei és a viszonylag magas talajvíz-viszonyok 
miatt csak igen kevés helyen sikerült elérnünk. A Flaviusok idejénél (Kr.u. 69–96) koráb-
bi anyag a településről csak másodlagos helyzetből, vagy a belváros területén kívül került 
elő.4

A legkorábbi importkerámia vizsgálatánál ezért fokozott mértékben kell támasz-
kodnunk a korai temetkezésekből előkerült anyagra. Természetesen ez beszűkíti a vizs-
gálat lehetőségét a temetési áldozatnál, túlvilági útravaló melléklésénél használt formák-
ra, amelyek főként asztali edények, poharak, csészék, tányérok, kisebb tálak és korsók 

1  T. Szőnyi Eszter (1945–2011) cikkének szövegét lábjegyzetekkel és szakirodalmi hivatkozásokkal 
kiegészítette: Gabrieli Gabriella régész (Soproni Múzeum). A tárgyak azonosításában és fotózásra 
előkészítéséban Balassa Krisztina működött közre, a fotókat Bolodár Zoltán készítette.
2   Póczy Klára: Scarbantia. A római kori Sopron. Budapest, 1977. 9. 
3   Barkóczi László – Mócsy András: Die Römische Inschriften in Ungarn 1. Budapest, 1972. 189, 221.
4   Gömöri János: Kora császárkori és Árpád-kori település, X. századi vasolvasztó műhely Sopronban. 
Arrabona 15. (1973), 78–80. 
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voltak. Ezek az edényformák az import szempontjából lényegesebbek – nem valószínű 
ugyanis, hogy a nagy terjedelmű, rosszul csomagolható tároló és főzőedényeket is drága 
importáruból szerezték volna be, hiszen ezek az edénytípusok a helyi bennszülött faze-
kasok gyártmányaiból is tökéletesen megfelelnek rendeltetésüknek. (Kivételt képeznek a 
speciális áruk szállítására és tárolására szolgáló amphorák, amelyekkel külön tanulmány 
foglalkozik.5)

A helyi kelta gyökerű fazekasság meglehetősen magas színvonalon gyártott már a 
római foglalás előtt is korongolt kerámiát, az egyszerűbb római formákat tehát könnyen 
megtanulhatták az első betelepülőkkel érkező fazekasoktól és az első kereskedőkkel ho-
zott importáruk megismeréséből. A nagyon speciális mesterségbeli tudást (korongozást 
vagy égetést) kívánó kerámián kívül néhány évtizeden belül feltehetőleg már mindent 
tudtak gyártani – mint arra kiváló bizonyítékaink is vannak. Ezek a készítmények persze 
az esetek nagy többségében nem érik el az import tárgyak színvonalát, a minőségbeli hiá-
nyosságokat azonban a bizonyára olcsóbb ár kompenzálhatta.

Nem célunk részletesen foglalkozni a korai hamvasztásos sírokból nagy számban 
előkerülő agyagmécsesekkel, csupán megemlítjük, hogy ez a világítóeszköz a helyi benn-
szülött lakosság számára teljesen ismeretlen volt – ezt bizonyítja, hogy a falusias jellegű 
bennszülött településeken még a 2. században sem jellemzők, noha egyéb importárut 
használnak. Természetszerűleg tehát a foglalás utáni időszakban még évtizedekig csak 
import gyártmányú mécsesekkel számolhatunk. A helyi gyártás beindulása után pedig 
a gyártás technikája miatt (öntőminta készítés az eredeti darabról, majd ennek sorozat-
gyártásra való felhasználása) csak nagyon nehezen különíthetők el az import és a helyben 
készített példányok. 

A kerámiaedények esetében a terra sigillatán kívüli korai importtárgyakat azok a 
vékonyfalú kis edények képviselik, amelyek egyes hamvasztásos rítusú temetőkben 
gyakran egy sírban több példányban is előfordulnak, töredékeik pedig megtalálhatók a 
települések 1–2. századi rétegeiben. Ismert vörös és szürke agyagú változatuk, hasonló, 
sötétebb színű bevonattal ellátva. Előfordulnak metál fényű, fémedényt utánzó változa-
tok is. Díszítésüket az edény teljes felületét, vagy annak csak egy részét borító, rásimí-
tott homok- vagy agyagszem beszórás, derelyeszaggató szerű eszközzel készített körbe-
futó fogaskarcolt sorok és sávok, valamint híg agyagmasszából égetés előtt felrakott ún. 
barbotin motívumok – növényi indák, levelek, bogyók, ritkábban pikkelyek, patkók ké-
pezik.6 Formailag két alaptípusban készülnek: csészék és poharak, mindkettőnek ismert 
fületlen és kétfülű változata is7. A típus korai változatai már a provincia megszervezése  
 

5   Lásd Magyar–Hárshegyi Piroska írását jelen számunkban (A szerk.).
6   Bónis Éva: Die Kaiserzeitliche Keramik von Pannonien. (Dissertationes Pannonicae Ser. II. No. 20.) 
Budapest, 1942. 44–48.; Gabler Dénes: Kereskedelem. In: Pannonia régészeti kézikönyve. Szerk.: Mócsy 
András – Fitz Jenő. Budapest, 1990. 187–188., további irodalommal: 350.
7   Szőnyi Eszter: Észak-Itáliából importált agyagcsészék a győri Xántus János Múzeumban. Arrabona 14. 
(1972), 5–26.
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előtti időkben kimutathatók, a noricumi Magdalensbergen például a Kr.e. 1. század  
utolsó negyedétől a település felhagyásáig, Kr.u. 45-ig használatban voltak.8

A régebbi terminológiával észak-itáliai csészéknek nevezett kis edénykék a provinci-
ában az itáliai import domináns időszakában tűnnek fel, Dél- és Nyugat-Pannoniában jó-
val gyakoribbak, mint általában a limes mentén és Kelet-Pannonia területén. A tartomány 
déli részein, például Emona (Ljubljana) temetőiben igen gyakori az egész 1. században és 
a 2. század elején is.9 A provincia északibb területein is megjelennek már az 1. században, 
de nagyobb számban a 2. század első felében fordulnak elő. Használatuk pénzzel datált 
sírok és településrétegek alapján az Antoninus-korig bizonyítható.10 Valószínűleg csak a 
hosszú használati időre bizonyíték egy Probus (Kr.u. 276–282) éremmel keltezett duna-
szekcsői téglasírból előkerült, igen kopott példány.11

A típus Pannoniából ismert változatai közül Sopronban eddig hiányzik a sárga és vö-
rös agyagú, vörös, barnásvörös, gyakran fémes fényű bevonattal, habos barbotin díszek-
kel, gyakran a belsejében is homokszem beszórással ellátott vékonyfalú kerámia. Hasonló 
darabok, viszonylag kis számban Dél- és Nyugat-Pannoniából ismertek. Az emonai te-
metkezések síregyüttesei12 és az arrabonai segédcsapati tábor (castellum) rétegviszonyai 
alapján13 ez a változat tűnik a legkorábbinak. Hiányuk Scarbantiában a településrétegek 
már említett sajátos helyzetével, a legkorábbi rétegek feltárhatatlanságával magyarázható. 
Ugyancsak ez lehet az oka annak, hogy a Magdalensbergen14 a késő tiberiusi korra (Kr.u. 
30–40.) keltezett, Arrabonában pedig a legkorábbi táborperiódust megelőző rétegből 
előkerült15 szürke, pohár formájú, sűrű vízszintes vonalkázást és ezen mélyebben benyo-
mott ritka függőleges barázdálást mutató ún. „Gitterbecher” egyetlen példányát sem is-
merjük Scarbantiából.

Soproni példányaink közül a vizsgált 21 darab szinte mindegyike temetőből, ham-
vasztásos sírból ismert. Legnagyobb részük Scarbantia déli temetőjéből, ahonnan már az 
1870-es évektől kerültek elő sírok, később több fázisban kisebb-nagyobb leletmentések 
és megelőző feltárások szolgáltattak anyagot,16 néhány példány az északi temetőből és is-
meretlen lelőhellyel a Storno-gyűjteményből, két töredék pedig szerencsés helyzetből, 

8   Schindler-Kaudelka, Eleni: Die dünnwandige Gebrauchskeramik vom Magdalensberg. Kärntner 
Museumsschriften 58. Klagenfurt, 1975. 36–40. t.
9   Plesničar-Gec, Ljudmila: Severno Emonsko Grobišče. Ljubjana, 1972.
10   Krekovič, Eduard: Römische Keramik aus Gerulata. Bratislava, 1998. 8. 
11   Bónis 1942, 47. 
12   Plesničar-Gec 1972, 169–172.
13   Szőnyi Eszter: Régészeti adatok Arrabona legkorábbi megszálló csapatához. Arrabona 24–25. (1988), 
25–29.
14   Schindler-Kaudelka 1975, 130. forma, 134.
15   Szőnyi Eszter: Arrabona topográfiája. Győr, 1992. 12. ábra.
16   Szőnyi Eszter: Előzetes jelentés a Sopron, Deák téri római temető feldolgozásáról. Arrabona 19–20. 
(1977–78), 5–15.
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jól datálható rétegből a Forum feltárásából.17A darabok között a legáltalánosabb a csak-
nem félgömb vagy kettős kónikus fületlen csésze forma, valamint a körte formájú pohár. 
A kétfülű csésze típust mindössze egyetlen példány képviseli. Felületüket homokszem 
beszórás, fogaskarcolás vagy barbotin díszíti.

A fületlen csészék közül (12 db) négy szürke színű példányon fogaskarcolt díszítés 
jelenik meg általában vízszintesen körülfutó barázdák közé rendezett sávokban. Formá-
juk a félgömböt közelíti, külső felületükön a bevonat a jó minőségű fémes csillogású sö-
tétszürkétől a matt, kopottas világosszürkéig terjed. Méretük nagyjából egyező: magasság 
5–6 cm, száj átmérő 9–10 cm körül. Valamennyi ismert lelőhelyű darab a déli temetőből 
származik, az egyetlen Storno-gyűjteményből származó példányról is feltételezhetjük, 
hogy sírmelléklet volt. A forma elsősorban a Flavius-korra jellemző, bár közülük kettő-
nek az analógiáit (Magdalensbeng 84. forma, és Emona északi temető, 308. sír) már az 1. 
század első feléből ismerjük.18

Különleges kivitelezésű és díszítésű egy igen vékony falú, fekete fémes csillogású 
bevonattal ellátott töredékes példány a Posta területén 1989-ben folytatott ásatás 18. sír-
jából, tehát szintén a déli temetőből. Töredékes volta miatt méretei és formája nehezen 
rekonstruálható. A csésze pereme alatt körbefutó kettős barázda határolja a két sorban, 
fésűszerű szerszámmal bekarcolt koncentrikus félkörökből álló díszítést. A két sor fél-
körívei elcsúsztatva, pikkelyszerűen fedik egymást (a felső sor fedi az alsót). A két fél-
körív-sor alatt az edény hasát igen finom, mélyen benyomott fogaskarcolt sáv díszíti. A 
fogasdísz alatt négy vízszintes barázdából kialakított zóna, a talp közvetlen közelében ket-
tős körülfutó barázda látható. Talpa hiányzik. A díszítés pontos analógiáját a pannoniai 
publikált anyagban sehol sem találtam. Ugyanilyen eszközzel készített hasonló díszítés 
ismert Magdalensbergen egy kútból, tehát település anyagból. A nyomott félgömb ala-
kú 4,2 cm magas, 8 cm szájátmérőjű, 3 cm talpátmérőjű kis csészén, a díszítés két sor-
ban elhelyezett negyed koncentrikus körökből áll, a fogaskarcolt dísz pedig hiányzik az 
edényke testéről. Publikálója az 1. század 20–30-as éveire, tehát Tiberius korára keltezi. 
A soproni példánynál – figyelembe véve egyedi voltát – gyártási időnek mi is elfogadjuk 
ezt a korhatározást. A használat, illetve a sírba kerülés időpontját a temető teljes kiérté-
kelésekor, a sírból előkerült egyéb mellékletek figyelembe vételével, a sír temetőn belüli 
topográfiájával és jellegével talán finomítani lehet [Soproni Múzeum Régészeti Gyűjte-
ménye (SMR) 96.1.12.7].

Két barbotin-díszes fületlen csészénk közül az ép világosszürke példány minden bi-
zonnyal sírmelléklet volt – a Storno-gyűjtemény őrizte meg számunkra. Elsősorban bo-
gyós díszítése alapján Flavius-kori készítése valószínű,19 de kopott állapotát figyelembe 
véve akár még a 2. század első felében is használatban lehetett. A másik barbotin-díszes 

17   Gömöri János: Scarbantia foruma. (A Soproni Szemle kiadványai, Új sorozat 14.) Sopron, 1985. 56., 60.
18   Plesničar-Gec, Ljudmila: Chronologische Determination der dünnwandigen Keramik aus dem nördlichen 
Gräberfeld von Emona. Materjali VIII. (Zenica)1971. 122.
19   Plesničar-Gec, Ljudmila: Thin Walled Pottery from Slovenia. Rei cretariae Romanae fautorum acta XXV–
XXVII. (1987), 458.
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darab a Forum ásatáson az X exedra építési szintjéről előkerült töredék. Földbe kerülésé-
nek idejét az ásató a 2. század első évtizedeire teszi.20 Típusa alapján gyártási idejét az 1. 
század második felére a Flavius korra helyezzük.

Kevésbé jellegzetesek és az előbbieknél egyszerűbb díszítési technikát mutatnak a 
félgömb- vagy félgömbhöz hasonló alakú homokszem beszórásos kis csészék. Legko-
rábbi, belül is díszített változataik hiányoznak. Összesen négy darab ismert belőlük. A 
két élénkvörös színű példány közül az egyik a déli temetőből származik, a Posta 1989-es 
ásatásakor feltárt 22. sírból [SMR 96.1.16.6]. Ebből a temetkezésből egy fogaskarcolt 
díszű sötétszürke kis csésze is napvilágra került [SMR 96.1.16.2]. A másik, nagyon ha-
sonló darab az északi temető területéről, a Balfi útról származik [SMR 55.124.4] (1. kép).  
A homokszem-beszórásos csészék már az 1. század első felétől ismertek, Pannoniában 
még a 2. században is használják őket. A díszítési technika horpasztott oldalú pohara-
kon, 2–3. századi fazekas kemencékből Poetovióból még később is kedvelt.21 Két söté-
tebb színű töredék az Ikva áruház építését megelőző feltárás során került elő, közülük a 
barnásszürke importnak tűnik, míg a kopottas szürke lehetséges, hogy helyi gyártmány 
[SMR 79.2.19 és SMR 79.2.28]. Problematikájára még visszatérünk. A félgömb alakú kis 
csészék egy díszítetlen, sárga agyagú, kopott vörös festést mutató példánya a déli temető 
területén a Kis János utcában 1964-ben egy leletmentés során került a múzeumba. Való-
színűleg a homokszemdíszes csészék helyi utánzatának tekinthetjük [SMR 76.9.2].

1. kép. Homokszem-beszórásos csésze. Sopron, Balfi út (Soproni Múzeum)

20   Gömöri 1985, 60. 
21   Plesničar-Gec, L. – Strmonik-Gulic, M. – Tusek, I.: The Production of Thin Walled Pottery at Poetovio: 
New Evidence. Rei cretariae Romanae fautorum acta XXVII–XXVIII. (1990), 153.
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A vékonyfalú csészék általános ismertetésénél említett egyetlen kétfülű töredék-
nek csak felső része maradt meg. A barbotin pötty-sorokkal díszített kis edény a Forum 
ásatásból származik, „a cardo járdája alatt az útszegély és a ’basilica’ nyugati fala között 
–374 cm mélyen egy Drag 24 sigillata-töredékkel egy rétegben”.22 A Drag 24/25 (Consp 
34) forma az újabb kutatási eredmények szerint23 a késői Tiberius-kortól a Flaviusokig 
keltezhető, de ritkán még később is előfordul. A rekonstruált kétfülű forma a vékonyfalú 
kerámiák között az 1. század második feléhez köthető.24 

2. kép. Hordó alakú pohár töredékei. Sopron, Posta, 1989-es ásatás (Soproni Múzeum)

A vékonyfalú kerámia másik szokásos formája a bögréknél nyúlánkabb pohár 
kisebb számban jelenik meg Scarbantia anyagában. A legtöbbet (7 db) a déli temető sír-
jaiból ismerünk. Gyakrabban szürke színűek, de vörös is előfordul. Díszítésük, kivitelük 
változatos. Talán a legérdekesebb a Posta 1989-es ásatásának 21. sírjából előkerült két kis 
hordó alakú pohár, amelyek közül az egyik biztosan import, nagyon vékonyfalú, kemény-
re égetett, fémesen csillogó, csaknem fekete bevonatú, viszonylag alacsony, széles szájú, 
a csészéhez közel álló forma. Alakjának pontos rekonstruálása nehéz, mivel a sírban csak 
töredékeit találtuk. Díszítése mindössze a hasán körbefutó barázda [SMR 96.1.15.14]. 
(2. kép).  A másik, ugyanebből a temetkezésből előkerült darab ép. Fala vastagabb, felüle-
te matt, érdesebb az előbbinél. Az edény felső harmadában körülfutó három barázda em-
lékeztet az import darab díszítésére. Valószínűleg helyi utánzat [SMR 96.1.15.6] (3. kép).

22   Gömöri 1985, 60. 
23   Ettlinger, Elisabeth, et al.: Conspectus formarum terra sigillatae italico modo confectae. (Materialien zur 
römisch-germanischen Keramik 10.), Bonn, 1990. 112.
24   Plesničar-Gec 1971, 2. tábla 7–8.



13 Élet az egykori Scarbantiában

3. kép. Hordó alakú pohár. Sopron, Posta, 1989-es ásatás (Soproni Múzeum)

4. kép. Barbotin-díszes szürke pohár (Soproni Múzeum)
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5. kép. Barbotin-díszes szürke pohár (Soproni Múzeum)

6. kép. Fogaskarcolt díszű vörös pohár (Soproni Múzeum)

A csészéknél nagyon kedvelt fogaskarcolt díszítés egy tölcséres peremű, körte for-
májú, szürke poháron jelenik meg, amelyen sem festést, sem bevonatot nem találunk 
Nagyon kopott, világos szürke felülete alapján feltételezzük, hogy az 1955-ben előkerült 
edénykét savazással tisztíthatták [SMR 60.22.1] (4. kép). Lehetséges, hogy hasonló el-
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járással restaurálták a másik, töredékes példányt is, amelynek halványszürke felületén 
elmosódott vörös színű pöttyök a festés maradványai lehetnek, esetleg a levált barbotin 
díszek helyét mutatják [SMR 60.21.6] (5. kép). A két, méretében és formájában teljesen 
hasonló kis szürke körte formájú pohárka (egyik töredék) hasonló barbotin díszítést mu-
tat: meglehetősen elnagyolt növényi ornamentikát, talán lándzsa alakú leveleket.

7. kép. Vörös festésű barbotin-díszes pohár (Soproni Múzeum)

Két vörös színű pohárkánk közül az egyiken a test felső kétharmadát ritkás sorokban 
elhelyezett fogaskarcolás díszíti. Formája a szokásos körte alak [SMR 60.18.4] (6. kép).  
A másik, csaknem gömbtestű pohárnak nemcsak a formája szokatlan, hanem a testét kí-
vül-belül borító, igen jó minőségű csillogó vörös bevonat is, amely sigillata-szerű meg-
jelenést ad az edénynek. Teljesen analógia nélküli az általam ismert anyagban [SMR 
60.34.3]. További két vékonyfalú pohár telepanyagból származik, mindkettő a római vá-
ros falain kívül került elő. A Bánfalvi úton talált vörös festésű kis poharat profilált pereme 
alatt négy patkósorból álló barbotin, ez alatt pedig nyers állapotban elkent agyagszem-
bevonás díszíti [SMR 73.1.5] (7. kép). A másik pohárkából mindössze egy kis perem-
töredék maradt meg. Színe vörösesbarna, körülfutó hornyolások alatt két sor patkódíszt 
mutat. Lelőhelye: Ikva áruház 1. gödör [SMR 79.2.20] (8. kép).

A vékonyfalú poharak datálása a csészékénél kevésbé pontosítható. Mint már emlí-
tettük, Sopronból hiányoznak a legkorábbi, már a Magdalensbergről is ismert tojásdad 
alakú hálódíszes (Gittermuster) poharak25, amelyek az emonai temetőkben Claudius-

25   Schindler-Kaudelka 1975, 134. 
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éremmel és korabeli sigillatákkal kerülnek elő,26 Arrabonában pedig a Claudius-kori tá-
borépítést megelőző időszakból.27 A temetőanyagból származó hordó alakú és gömbtestű 
edények tűnnek korábbinak, az 1. század második felében gyárthatták őket, míg a körte 
formájú, kissé kihajló peremű fogaskarcolt- és barbotin díszűek az 1. század végétől lép-
nek fel.28 A Bánfalvi úti pohárka leletösszefüggései alapján a 2. század 60-as, 70-es éveiben 
került ki a használatból,29 gyártási idejét azonban jellegzetes díszítése alapján mindenkép-
pen az 1. századra helyeznénk.

8. kép. Vörösbarna, barbotin-díszes pohár töredéke (Soproni Múzeum)

A raetiai kerámia Scarbantiában
Az Észak-Itália irányából érkező 1. századi sigillata importot a 2. század elejétől a nyugati 
tartományok gyártmányai szorítják ki,30 ez vonatkozik az egyéb kerámiafajtákra is. Speci-
ális csoportját képezi az import kerámiának a tartományban nem túl gyakori ún. raetiai 
kerámia. A vörös agyagú, vörösesbarna vagy kissé ezüstös, fémesen csillogó felületű kerá-
mia fajtát a nyugati provinciákban – elsősorban Raetiában gyártották. Díszítésüket geo-
metrikus mintában felrakott vékony barbotinszálakból és pontokból alakítják ki, kedvelt 
motívum a végein és középpontján barbotinpöttyel díszített patkó, vízszintesen vagy 
függőlegesen összeállított patkósor és a vízszintesen futó fogaskarcolt sávok. A Soproni 

26   Plesničar-Gec 1971, 123. 
27   Szőnyi 1992, 12. ábra
28   Plesničar-Gec 1971, 123. 
29   Gömöri 1973, 73–97. 
30   Gabler 1990, 189–191. 
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Múzeum régészeti anyagából ennek a kerámia fajtának mindössze három kis töredékét 
ismerjük. Mindhárom a Deák térről, tehát a déli temető területéről származik, 1955-ös 
ásatásból szórványként.

Az első függőleges oldalú tál peremtöredéke, a perem alatt körülfutó kettős barázda, 
az edény oldalán nyolc pálcatagból kialakított barbotin csillag, középpontjában és a pál-
catagok végein felrakott barbotin pontokkal. Agyaga vörös, bevonata vörös-ezüstfényű. 
A második darab gömbszelet alakú tál peremtöredéke. A perem alatt körbefutó kettős ba-
rázda, alatta négy sor fogaskarcolásból álló zóna, majd barbotin díszítés: hat pálcatagból 
kialakított csillag és függőleges állású pálcatag. A pálcák végein barbotin pontok. Agya-
ga vörös, bevonata élénkvörös, fényes. A harmadik darab szintén gömbszelet alakú tál 
peremtöredéke. A perem alatt körülfutó kettős barázda, az edény oldalán pálcatagokból 
kialakított körülfutó zeg-zug vonal, amelyet függőleges oszlopokban és a pálcatagokat kö-
vetően, azok alatt elhelyezett barbotin pettyek egészítenek ki. (A pettyek letörtek.) Agya-
ga vörös, fala az előbbieknél vastagabb, kivitelezése durvább. Színe matt vörös, az edény 
alsó részén barnásba hajló.

A kerámiatípus időrendi beosztását formai jegyek alapján kidolgozó Drexel31 három 
csoportot határozott meg a Kr.u. 1. század végétől a 3. század elejéig. A mi példánya-
ink mindegyike az 1. század 90-es éveitől a 2. század közepéig gyártott ún. Drexel féle 
1. csoportba sorolható, mindegyik az egyik leggyakoribb tálformát képviseli. Használati 
idejükről, illetve pusztulásukról és földbe kerülésükről – szórvány leletek lévén – semmit 
sem tudunk mondani. Újabb vélemények szerint Pannoniába – legalábbis a limes vidéké-
re – csak a 2. század közepétől importálják ezt a kerámiafajtát.32 A sorrendben harmadik-
ként leírt vastagabb falú példány valószínűleg nem nyugati import. A Savariában – felte-
hetőleg a 2. század második felében – működő műhely gyártmányának tartjuk,33 bár erről 
biztosan csak anyagvizsgálattal lehetne meggyőződni. 

Ezzel eljutottunk a vékonyfalú kerámiák helyi műhelyeihez, utánzataihoz. A vékony-
falú barbotinos kerámia legkorábban és legnagyobb számban a provincia déli részében 
jelenik meg, nem véletlen tehát, hogy itt, ahol nagy közkedveltségnek örvendett, hama-
rosan elkezdik a gyártását is. Emonából az 1. század második feléből,34 Poetovióból a 2–3. 
századból35 kerültek elő kemencéik. A provincia északibb területén, a Scarbantiához jó-
val közelebb eső Mursellában szintén az 1. század második felében gyártották már ezt 
az edénytípust,36 egyéb kora római kerámiaformákkal együtt. Scarbantiában, a Gömöri 
János által az Ikva Áruház megelőző feltárása során feltárt fazekasműhelyből előkerült 
leletanyag is szolgált meglepetéssel. A vállalkozó kedvű fazekas sok mindennel megpró-

31   Drexel, Friedrich: Das Kastell Faimingen ORL VI. Heidelberg, 1911. 80–94.
32   Krekovič 1998,10., további irodalommal
33   Szőnyi Eszter: Zur Verbreitung und Herstellung der sog. Rätischen Keramik in Pannonien. Acta 
Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae 25. (1973), 93–95.
34   Plesničar-Gec 1987. 
35   Plesničar-Gec 1990. 
36   Szőnyi Eszter: Thin Walled Pottery from Mursella. Antaeus 24. (1997–98), 516–524.
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bálkozott. A kifejezetten helyi hagyományokat mutató kerámián kívül előkerültek itt 
nagy, lapos, sigillata formát (Haltern 3, 5. – Tiberius–Claudius kora) utánzó tálak, ho-
mokszemdíszes kis csészék, barbotin patkódíszes pohár töredékei (1–2. század), sőt egy 
különleges Augustus-kori edény, az ú.n. Sarius csésze formáját mutató töredék is. Termé-
szetesen a kivitelezésből egyértelmű, hogy nem import tárgyakról van szó, azonban a he-
lyi igényeknek megfelelt. A mester így gyakorlatot szerzett, és előbb-utóbb jó minőségű 
helyi áruval ki tudta szolgálni a város lakosságának igényeit. 

Tanulságok
A kerámia vizsgálata kiemelkedő fontosságú a régészeti anyagok tekintetében. Egyrészt 
anyagánál fogva jól fennmarad, másrészt törékenységénél fogva viszonylag gyorsan el-
használódik, cserélődik, jól „követi a divatot”, korhatározásra alkalmas. Segítségével gaz-
dasági kapcsolatokra, kereskedelmi útvonalakra derül fény. A különleges kerámiaárut 
távoli provinciákba is szállították a különleges igények kielégítésére. Ez különösen a kora 
római időszakban jellemző, amikor a helyi fazekasok még nem tudták ezeket előállítani.

A legkorábbi import Itáliából Aquileián és Emonán keresztül a Borostyánkő úton 
érkezett Scarbantiába. Ezek a vékonyfalú, kisméretű edények: csészék és poharak fület-
len és kétfülű változatban készültek. Díszítésük különböző: fogaskarcolt sorok és zónák, 
híg agyagpépből felrakott barbotin ívek, bogyók, patkók, homokszem és agyagszem be-
szórás. Színük vörös vagy szürke, bevonatuk sima és fényes, gyakran fémes csillogású.  
A Scarbantiából ismert példányok legtöbbje a város déli temetőjéből került elő. A legko-
rábbi, vörös és sárga színű – 1. század első felére keltezhető – típusok hiányoznak, csak 
a század második felétől, a Flavius császárok korától gyártott példányok kerültek a ham-
vasztásos sírokba, néha egy sírba több darab is. Használatuk a 2. század első felébe is át-
nyúlik.

Az 1. század végétől – 2. század elejétől a nyugati tartományok import áruja nagy 
számban kerül a provinciába. Ennek egy speciális fajtája az ún. raetiai kerámia (nevét fő 
gyártási területéről kapta). A vöröses, fémes fényű, barbotin pöttyökkel, vonalakkal és 
patkódíszekkel, valamint fogaskarcolással díszített edényeket az 1. század legvégétől a 3. 
századig gyártották. A limes vidékén nagyobb számban előforduló edényekből Sopron-
ban mindössze három töredéket ismerünk a déli temető területéről szórvány anyagként – 
tehát nem sírba helyezett tárgyként. Mindhárom tál-peremrész, az egyik közülük valószí-
nűleg nem nyugati import, hanem a közeli Savaria egyik fazekasműhelyéből származik.

Az importkerámia helyi utánzatait illetően fontos megjegyezni, hogy a római fog-
lalást megelőzően területünkön működő bennszülött (kelta) fazekasok igen jó minősé-
gű korongolt fazekasárut készítettek. Formakincsük eltért a rómaiakétól, de a technikai 
tudásnak birtokában voltak. Így tehát viszonylag könnyen és gyorsan elsajátították az új 
lakosság megváltozott igényeit kielégítő új formákat. Nemcsak a raetiai kerámia helyi 
utánzatait, hanem az ú.n. észak-itáliai vékonyfalú csészéket és bögréket is készítették, Dél-
Pannonián kívül a közeli Mursellában (Árpás) is. Scarbantiában az Ikva Áruház építésé-
nél előkerült fazekasműhely mestere is próbálkozott import kerámiaformák utánzásával. 


