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Gabler Dénes A scarbantiai terra sigillaták 

A terra sigillata a római edényművesség legjelentősebb produktuma. Olyan finom kidol-
gozású, fényes, vörös edényfajta gyűjtőneve, amelyet nemcsak tartóssága, hanem tetsze-
tős külseje és gyakori díszítése miatt is kedveltek. Az ókorban a terra sigillata nagyjából 
azt a szerepet töltötte be, mint ma a porcelán. Terra sigillatákat közel hét évszázadon át 
készítettek Itáliában és a provinciák különböző fazekastelepein. Márkás áru volt, amelyet 
minősége a többi edényfajta fölé emelt, különös helyet biztosítva a római edényműves-
ségen belül. 

A jól keltezhető terra sigillaták a egyúttal a római kori kereskedelmi kapcsolatok ala-
kulásának legjobb mutatói is. Elterjedésükből a manufaktúrák exportjának célterületei 
rajzolódnak ki; mennyiségük egy-egy adott területen a kapcsolatok intenzitását és azok 
alakulását mutatja. Így az egyes provinciák, azokon belüli körzetek eltérő fejlődésének 
sajátosságai bontakoznak ki. 

A már a Kr. u. 1. század közepén kiépült borostyánkő út az áru szállításának kedvező 
lehetőséget biztosított, így a törékeny kerámia-szállítmányok is célba értek. A közeli Sava-
ria és Carnuntum leletanyaga azt mutatja, hogy az Aquileia–Carnuntum útvonal mentén 
a legkorábbi itáliai manufaktúra, Arezzo (Arretium) termékei is eljutottak a pannoniai 
városokba,1 ha nem is a dombordíszes példányok, de az egyszerűbb tányér ill. pohártípu-
sok. Magából Scarbantiából eddig ilyen edényt nem ismerünk, de a közeli Deutschkreutz 
(Sopronkeresztúr)2 vagy az alsó-ausztriai Katzelsdorf határában feltárt,3 a bennszülött bój 
őslakosság előkelői temetkezésének tekinthető sírokban fellelhető ez az áru. Ezek a korai, 
Tiberius–Claudius kori gyártmányok a névbélyegek alapján M. Perennius Saturninus ill. 
L. Gellius Quadratus műhelyéhez köthetők. A bélyeges, az 1. század második negyedére 
keltezhető leletek azt bizonyítják, hogy a római foglalás korában a helyi arisztokrácia is 
hozzájuthatott ehhez a luxusárunak számító kerámiafajtához.

Bár Scarbantia már a Julius–Claudius dinasztia korában rendelkezett polgári igaz-
gatású önkormányzattal4 (oppidum Scarbantia Julia ), a város különböző pontjain vég-
zett kutatások során eddig csak az itáliai sigillata-gyártás késői termékei, az ún. Pó-vi-
déki sigillaták kerültek elő. Ezeknek gyártóhelyei (figlinae) még nincsenek lokalizálva. 

1   I. Mikl-Curk: Bemerkenswerte Reliefsigillata aus Poetovio. Acta RCRF 7, 1965, 75, 79.; I. Mikl-Curk: 
Einiges über die padanische Sigillaten von Emona. Acta RCRF 18, 1977, 82.; O. Brukner: Rimska keramika 
u jugoslovenskom delu provincije Donje Panoniji / Roman Ceramic Ware in the Yugoslav Part of the 
Province of Lower Pannonia). (Dissertationes et monographiae 24.) Beograd, 1981, pl. 20,4.
2   D. Gabler: Italische Sigillaten in Nordwest-Pannonien. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 
51. Eisenstadt 1973, Abb.1,1.
3   H. Kerchler: Beiträge zur Kenntnis der römisch-pannonischen Hügelgräberkultur II. Archaeologia 
Austriaca Beiheft 8. Wien, 1967. Taf. LIX.5.; O. Urban: Das frühkaiserzeitliche Hügelgräberfeld von 
Katzelsdorf, Niederösterreich. Archaeologia Austriaca 68. (1984), 83, Abb. 12,5–6.
4   Kovács P.: Oppidum Scarbantia Iulia. Antik Tanulmányok 46. (2002), 188-191.
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A tágabb értelemben vett műhelykörzetet leszámítva ez a kerámia csak az aquileiai ke-
reskedelem vonzáskörzetében talált piacot. Itt azonban sikerrel vették fel a harcot az 
arezzoi sigillata-gyárral, amelynek áruja csak az igényesebb, jobb anyagi lehetőségekkel 
rendelkező rétegekhez jutott el (pl. a poetovioi vagy a carnuntumi helyőrségek jól fize-
tett legionáriusaihoz).5 Scarbantiában a késői Pó-vidéki sigillaták közül C·T·SUC, Q·S·P, 
illetve L·MAG·VIRILIS edényei a leggyakoribbak, valamennyinek névbélyeges tányérja, 
pohara már előkerült Sopronban.6 Az általuk jelzett edények egyszerűbb típusok, mint a 
lapos aljú, függőleges peremű Consp.20 formájú tányér (catillus) (3.kép, jobbra) vagy a 
gömbszelet aljú, függőleges peremű Consp.34 formájú pohár (paropsis). Ezeknek falán 
felrakott (applikált) díszek találhatók, amelyeket általában párosával helyeztek el: girlan-
dokat, rozettákat, delfineket, maszkokat. A lábalakú, ún. planta pedis bélyegeket az edé-
nyek aljára pecsételték. A nevek a római névadásnak megfelelően három tagból állnak 
(tria nomina), a firma jelzésére elegendőnek találták a kezdőbetűk feltüntetését. A név 
az officinator-t, azaz a műhely vezetőjét jelöli,7 akivel a földterület, az agyagbánya tulaj-
donosa köthetett szerződést kerámia gyártására. Az officinator többnyire felszabadított 
rabszolga (libertus) lehetett, amire abból következtethetünk, hogy sok az azonos elő- ill. 
nemzetségnév (praenomen és nomen gentile), tehát egy patronus több libertusát is foglal-
koztathatta a fazekasiparban. (C·T·S, FES·C·T, SEC·C·T, C·T·T, Q·S·P, Q·S·C, ami egy 
Q·S vagy Q·SEN nevű patronus felszabadított rabszolgáit jelölheti, de hasonló a helyzet 
az L M·V, L·M·C, L·M·S kezdőbetűjű mesterek esetében is). 

Az észak-itáliai műhelyekből a Claudius–Flavius korban, nagyjából Kr. u. 50 és 80 
körül érkeztek a kerámiaszállítmányok. A város területén a Várkerületen, a Fabricius-ház 
pincéjében,8 illetve a római kori forumon végzett ásatások legkorábbi leletei között lelhe-
tő fel9 Pó-vidéki sigillata, de megtalálható ez az áru a Deák téri temető mellékletei között 
is.10 Valamivel későbbiek a kihajló peremű tálkák, amelyeket stilizált liliom ill. szőlőfürt 
díszít.11 A mintát à la barbotine technikával vitték fel, azaz agyagiszapból pipetta segít-
ségével alakították ki. Ezek az ún. Consp.39 és Consp.43 formájú észak-itáliai sigillaták, 

5   D. Gabler: Italische Sigillaten aus den canabae legionis in Carnuntum. Carnuntum Jahrbuch 1990, 229–
252.
6   E. Vágó: Die oberitalisch-padanische Auflagen-Sigillaten in Transdanubien. Acta Archaeologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae (ActaArchHung) 29. (1977), 87, 97, 107–108.
7   G. Fülle: The internal organisation of the arretina terra sigillata industry. Problems of evidence and 
interpretation. Journal of Roman Studies 87, 1997, p.144
8   Holl I. – Nováki Gy. – Póczy K.: Városfalmaradványok a soproni Fabricius ház alatt. Archaeologiai Értesítő 
89 (1962), 53, 8. kép 8,
9   D. Gabler: Die Sigillaten vom Forum Scarbantias, in: J. Gömöri: Grabungen auf dem Forum von 
Scarbantia. ActaArchHung 38. (1986), p. 384, Abb.41,7, p. 394, Abb. 45, 1–3.
10   Szőnyi E.: Előzetes jelentés a Sopron-Deák téri római temető feldolgozásáról. Arrabona 19–20. (1977–
1978), 10.
11   S. Biaggio Simona: La necropoli di Moghegno. Cevio 1995, p. 33. a temető éremmellékletei alapján lehet 
keltezni. D. Gabler: Italische Sigillaten aus den canabae legionis von Carnuntum. Carnuntum Jahrbuch 
1990, 246.
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amelyeket valószínűleg ugyanazok a műhelyek gyártottak Domitianus és Trajanus korá-
ban (Kr. u. 81–117).12 Sopron környékén Sopronbánfalva13 és Fertőrákos villagazdasága-
iban14 találhatók meg a Pó-vidéki sigillaták.

Míg a dunai tartományok piacaira az 1. század végéig, a 2. század elejéig észak-itá-
liai sigillaták érkeztek, Galliában és Germaniában már az 1. század második évtizedétől 
a dél-galliai ipar termékei szorították ki az itáliai árut. A dél-galliai gyártóhelyeket jól is-
merjük, Pannoniába a legnagyobb mennyiségben a mai Dél-Franciaországban található 
La Graufesenque (az antik Condatomagus) exportált. A dombordíszes edények közül 
a korábbi Drag.29 formájú típus Scarbantiában nagyon ritka,15 territoriumán is csak a 
távolabbi Szárazvámon (Müllendorf) került elő.16 Gyakori viszont a félgömb alakú 
Drag.37 formájú áru vagy a henger alakú Drag.30-as típus. A formaváltás időpontjára egy 
pompeji leletegyüttes alapján következtethetünk. A Vezúv Kr. u. 79 évi kitörésekor el-
pusztult itáliai város egyik üzletében egy Dél-Galliából érkezett, még ki sem csomagolt 
szállítmányt találtak, benne 90 reliefdíszű sigillatával. Ezeknek többsége már a Drag.37 
formát mutatta.17 A formaváltással a díszítés rendszere is megváltozott. A legkorábbi 
félgömb alakú tálakon még a korábbi típuson kipróbált ornamentális motívumokkal 
díszített zónák vagy indák tűnnek fel. Az új forma állandó díszítőeleme, a képmezőt 
felülről lezáró tojásfüzér, a Flavius-korban jelent meg (Kr. u. 69-96), az állatfrízzel és 
a metopéosztással együtt. Ez utóbbit esetenként még átlós irányban (András kereszt-
alakban) is tovább tagolták, majd az így kialakított mezőkbe helyeztek figurális motívu-
mokat.18 Zsánerképek19, nyílhegyek, pikkelyek, stilizált virágok és levelek töltötték ki a 
felületet (1.kép). La Graufesenque-ban mintegy Kr. u. 120 tájáig gyárthattak exportra 
szánt dombordíszes sigillatákat. Scarbantiában főként a Fabricius ház pincéjében vég-
zett ásatások során került elő ez az 1. század utolsó évtizedére keltezhető kerámiafajta.20  
A la graufesenque-i manufaktúra a helyi, galliai területeken kívül meghódította a római 
birodalom nyugati vidékét és a Duna vidéki provinciák piacait is.

12   Buocz T. – Gabler D.: Savariai városfal. A városfal építési ideje a terra sigillaták tükrében. Sárvár, 2002, 
72–73.
13   Vágó 1977, 97.
14   D. Gabler: Der römische Gutshof von Fertőrákos-Golgota. ActaArchHung 25 (1973),151–152.
15   Holl – Nováki – Póczy 1962, 7. kép 4; D. Gabler: Die südgallischen Sigillaten in Pannonien. Einige 
Besonderheiten ihrer Verbreitung. Acta Rei Cretariae Romanae Fautorum 21–22. (1982), 58.
16   D. Gabler: Die Sigillaten im westpannonischen Raum. Mitteilungen der Österreichischen 
Arbeitsgemenischaft für Ur- und Frühgeschichte 29. (1979) 1982, 30.
17   D. Atkinson A Hoard of Samian Ware from Pompeji. Journal of Roman Studies 4. (1914), 27.
18   D. Gabler: Terra sigillaták Aquincum legkorábbi táborából és annak környékén emelt későbbi római 
épületekből. Budapest Régiségei 45. (2012), 120.
19   A kutyával játszó alakkal díszített, dél-galliai sigillata töredékei a Városház utcában, -400 -450 cm 
mélyen kerültek elő: J. Gömöri: Von Scarbantia zu Sopron. Die Frage der Kontinuität. In: Zwischen 
Römersiedlung und mittelalterlicher Stadt. Archäologische Aspekte zur Kontinuitätsfrage. (Beiträge zur 
Mittelalterarchäologie in Österreich 17. Wien, 2000, p. 230, Abb. 7: metszetrajz, alsó szürke réteg, 2. század.
20   Holl – Nováki – Póczy 1962, 7. kép 1–3, 7.
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1. kép.  Drag.37 formájú dél-galliai sigillata töredékei (Sopron, Városház u.)

Scarbantiában csekélyebb a másik dél-galliai műhely: Banassac részesedése, amely 
a 2. század második és harmadik évtizedében exportált a dunai tartományokba.21 Ez a 
manufaktúra teljes mértékben a tömegtermelésre rendezkedett be, ennek számlájára ír-
ható az ábrázolások minőségének romlása. A banassaci sigillaták mindezek ellenére még 
megtartották az edények felületkezelésének technológiailag jó minőségét.

A sigillataipar történetét is végigkíséri az a törekvés, hogy a szállítási költségek miatt 
drága importált kerámiát helyi áruval váltsák ki. A reliefdíszű sigillaták helyi gyártását 
a dél-galliai import jelentős csökkenése miatt kísérelték meg Pannoniában. A dél-galliai 
dombordíszes edények mintáit követő tálakat már a késő-Flavius korban kezdtek gyár-
tani Poetovioban.22 Scarbantiában egy 3. századi sír alól előkerült formatál-töredéket 
Póczy Klára publikált 1958-ban.23 A negatív motívumait: egy sceptrumot tartó ruhátlan 
férfi alakot, Victoriát, futó állatalakokat és tojásfüzért ábrázoló díszítést Sopron római ko-
rának kiváló kutatója az ún. későitáliai sigillaták mintakincsével vetette össze. Az Észak-

21   A.W. Mees: Modelsignierte Dekorationen auf südgallischer Terra sigillata. Forschungen und Berichte zur 
Vor-und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 54. Stuttgart, 1995.
22   I. Mikl Curk: Bemerkenswerte Reliefsigillata aus Poetovio. Acta Rei Cretariae Romanae Fautorum 7 
(1965), 75–76., Abb. 1, 2.
23   Póczy K.: Reliefdíszű táltöredék Scarbantiából. Soproni Szemle 12. (1958), 245–249.



23 Élet az egykori Scarbantiában

Etruriában működő műhelyek gyártmányairól azóta több monografikus feldolgozás is 
megjelent, ezek között azonban a soproni formatál motívumai nem találhatók.24 Sokkal 
valószínűbb, hogy a helyi műhely – amelynek gyártmányait egyébként nem ismerjük 
–, a Pannoniában gyakori dél-galliai sigillaták figurális és ornamentális mintakincsét 
követhette valamikor a 2. század második negyedében (2. kép). A dél-galliaihoz viszo-
nyítva rendkívül csekély volt az ún. késő-itáliai, többnyire Pisában gyártott kerámia ré-
szesedése Pannoniában,25 egy-egy példány azonban a szomszédos városok: Savaria vagy 
Carnuntum anyagában is fellelhető.26 A scarbantiai „kísérlet” az elsők egyike lehetett a 
pannoniai edényművességben. Nem tudjuk, hogy a kiformázott áru minősége maradha-
tott-e el lényegesen az importált sigillatákétól, de a helyi műhely termelése jelentéktelen 
lehetett az importhoz képest. Talán ezért nem ismerünk sem a soproni sem a környék 
leletanyagában olyan edényt, amelyet ebből a formatálból formázhattak ki.

2. kép. Dombordíszes edény gyártásához használt formatál Scarbantiából (Sopron, Deák tér)

A galliai sigillata-gyártás történetét végigkíséri a manufaktúrák közti konkuren-
ciaharc a piacok birtoklásáért. Ebből a harcból többnyire azok a műhelyek kerültek ki 
győztesen, amelyek a felvevőpiacokhoz, elsősorban a rajnai hadsereg táboraihoz köze-
lebb voltak. A mai Franciaország középső részén, Vichy és Clermond-Ferrand környékén 

24   M. Medri: Terra sigillata tardo-italica decorata. Studia Archaeologica 60. Roma, 1992.
25   S. Menchelli: Terra sigillata pisana: furniture militari e „libero mercato”. Acta Rei Cretariae Romanae 
Fautorum 35 (1997), 191–198.
26   H. Klumbach: Der Verbreitungsgebiet der spätitalischen Terra Sigillata.  Jahrbuch des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums Mainz 3. (1956), Taf. V.2



24Élet az egykori Scarbantiában

lévő manufaktúrák sikere is ebben rejlett. Közülük a legjelentősebb Martres-de-Veyre27 és 
Lezoux (az antik Ledosus) volt. Jelentőségük a 2. század elejétől nőtt túl a regionális kere-
teken. A korábbi Martres-de-Veyre a 2. század első negyedében exportált termékei – bár 
ritkábban –, Pannoniába is eljutottak.28 A 2. század második harmadától túlnyomórészt 
a tömegtermelésre berendezkedő lezoux-i csoport szállított kerámiát a dunai tartomá-
nyokba. A lezoux-i gyár a dombordíszes edényeken kívül legalább 25 féle díszítetlen árut 
gyártott.29 Scarbantiában elsősorban az Antoninus kori lezoux-i sigillaták lelhetők fel.30 
Ebben az időszakban több mint 75 fazekasműhely készített reliefdíszű edényt ebben a 
manufaktúrában. Az edények felületét általában gyöngysorokkal tagolták kisebb mezők-
re (metopékra), ezekbe kettős körből, vagy koszorúból álló medaillonokat pecsételtek.  
A figurális vagy ornamentális motívumok az így szerkesztett felületekbe kerültek. Gyak-
ran lendületes indák közét töltötték ki nagyobb levelekkel vagy madáralakokkal. A figurá-
lis motívumok sorában szinte az egész római pantheont felvonultatták: Apollo, Venus és 
Amor, Neptunus, Vulcanus, Victoria gyakran lelhető fel ezeken az edényeken, de szívesen 
ábrázoltak gladiátorküzdelmet, vagy vadászjeleneteket is. A késői lezoux-i időszak vezető 
mesterei a Kr. u. 140-170/175 között működő Albucius, Cinnamus vagy Paternus II áru-
ja31 Scarbantiában is fellelhető. Szinte mindegyik több fazekast is foglalkoztató officinator 
lehetett, edényeiken a reliefmezőben található nagyméretű névbélyeg reklám céljára szol-
gálhatott. Feltehetően nem a készítő fazekast, hanem a műhely vezetőjét tüntették fel a 
képmezőbe pecsételt signaturákon. A díszítetlen poharakon, tányérokon gyakori névbé-
lyeg viszont éppen a fazekas teljesítményének ellenőrzésére szolgált (a soproni sigillatákon 
Osbius, Carantinus, Saciro vagy Merco neve szerepel).32 A legkésőbbi officina Paternus 
II-é lehetett, aki a Kr. u. 190-es évekig gyárthatott dombordíszű edényeket Lezoux-ban. 
A pannoniai szállítást azonban valószínűleg korábban be kellett fejeznie, részben a du-
nai tartományokat sújtó, hosszan elhúzódó markomann-szarmata háborúk (Kr. u. 166–
180) miatt. Közép-galliai áru mind a forumon, mind pedig a Fabricius ház pincéjében 
végzett ásatások során került elő, de gyakori a város territoriumának villagazdaságaiban 
is. Eddig Fertőrákoson, Sércen (Schützen am Gebirge), Szárazvámon (Müllendorf),  
 

27   A.-M. Romeuf: Les Martres-de-Veyre: in: Le terre sigillée gallo-romaine – Lieux de production du 
Haut Empire: implantations, produits, relations (sous la direction de C. Bémont et J.P. Jacob). Documents 
d’Archéologie Française 6. Paris, 1986, 145–152.; J.R. Terrisse: Sigillée des Martres-de-Veyre (Puy-de-
Dȏme) Gallia 21. (1963), 227–239.
28   D. Gabler: Die Sigillaten vom Gebiete der Hercules Villa in Aquincum. ActaArchHung 28 (1976), 30.; D. 
Gabler: Terra sigillaták az albertfalvai vicusból (1994 évi ásatás). Budapest Régiségei 33. (1999), 122,
29   Ph. Bet – H. Vertet: Centre de production de Lezoux. In: Le terre sigillée gallo-romaine. Lieux de 
production du Haut Empire: implantations, produits, relations (sous la direction de C. Bémont et J.P. 
Jacob). Documents d’Archéologie Française 6. Paris, 1986, 140–141.
30   Gabler 1986, p. 394, Abb. 45,4.
31   Bet-Vertet 1986, 141.
32   Gabler D.: Az importált terra sigillaták forgalma Pannoniában. Archaeologiai Értesítő 91. (1964), 99, 101.
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Nagyhöflányban (Großhöflein-Föllikberg), Répcemicskén (Strebersdorf) és Hasfalván 
(Haschendorf) találtak lezoux-i sigillatákat.33

Az Alpoktól északra a rheinzaberni (az ókori Tres Tabernae) sigillata-manufaktúra 
volt a legjelentősebb, amely a rajnai táborok közelsége, Európa egyik fő folyója melletti 
kedvező fekvése, a vízi út adta olcsó szállítási lehetőség miatt a 2. század harmadik harma-
dától kezdve számos kelet-galliai fazekas hagyta ott korábbi műhelyét, és települt át a raj-
nai kerámiaüzembe. A rheinzaberni manufaktúra hosszú működési idején belül a kutatás 
az eddig ismert mintegy 90 fazekas, fazekascsoport közösen használt vagy egymás edé-
nyéről leformázott pecsétlőkkel készített formatálak affinitási értékén (azaz viszonylagos 
hasonlóságán) nyugvó relatív időrendi csoportosításokat kísérelt meg.34 Ezeket megpró-
bálta kombinálni az ásatások során előkerült, tönkrement kemence-betöltések anyagát 
tartalmazó leletegyüttesek adataival, vagy más régészeti megfigyelésekkel (például zárt 
pinceleletekben előkerült érmekkel keltezett sigillatákéval).35 Ezek a kísérletek megnyug-
tató eredményeket csak a gyakrabban előforduló kerámiatípusok esetében hoztak. 

A kutatók egyetértenek abban, hogy a legkorábbi officinák működése – így a 
Scarbantiában is fellelhető Januarius árué –, Antoninus Pius és Marcus Aurelius uralko-
dási idejére tehető.36 Ebben a nagy kerámiagyártó centrumban egységes díszítésrendszer 
sohasem alakulhatott ki, a több mint 120 évig működő manufaktúra fazekasai általában 
megtartották előző műhelyükben kialakított stílusuk jellegzetességeit. A markomann 
háborúk előtti időszakban a rajnai áru csak alárendelt szerepet játszott a lezoux-i áru 
mellett.37 Rheinzabern azonban – a felvevő piacokhoz való közelsége miatt –, jobban ki 
tudta használni az átmeneti békés időszakok lehetőségeit, mint a távolabbi, közép-galliai 
gyár. Nem véletlen, hogy a rajnai manufaktúra a Kr. u. 180-as évektől kezdve szorította 
ki Lezoux termékeit a pannoniai piacokról. Az újonnan kiépített regensburgi legiotábor 
temetőjének mellékletei,38 továbbá a felső-germaniai–raetiai területek érmekkel keltezett 
pinceleletei azt bizonyítják, hogy a rajnai manufaktúrában a 3. század harmadik negye-
déig gyártottak díszített edényeket.39 A kölni üveggyártás komoly konkurenciát jelentett 

33   Gabler 1982, 27, 31–32, Abb. 4. és 8.
34   H. Bernhard: Zur Diskussion um die Chronologie Rheinzaberner Relieftöpfer. Germania 59. (1981), 82., 
Beilage 5.
35   A.W. Mees – K. Kortüm: Die Datierung der Rheinzaberner Reliefsigillaten.in: Form and Fabric. Studies 
in honour of B.R. Hartley. London, 1998, 157-168.; A.W. Mees: Organisationsformen römischer Töpfer-
Manufakturen am Beispiel von Arezzo und Rheinzabern unter Berücksichtigung von Papyri, Inschriften 
und Rechtsquellen. Römisch-Germanisches Zentralmuseum Monographien 52, Mainz, 2002.
36   Gabler 1964, 103.
37   D. Gabler: Rheinzaberner Sigillaten in Pannonien. ActaArchHung 67 (2016), 123.
38   S. von Schnurbein: Das römische Gräberfeld von Regensburg. Materialhefte zur Bayerischen 
Vorgeschichte, Reihe A, Bd. 31. Kallmünz/Öpf, 1977.
39   W. Zanier: Das römische Kastell Ellingen. Limesforschungen 23. (1992), 128.; A. Heising: Das römische 
Stadtmauer von Mogontiacum-Mainz. Archäologische, historische und numismatische Aspekte zum 3. 
und 4. Jahrhundert. Bonn, 2008.
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a rajnai műhelynek, amely megpróbálta az üveggyártás jellemző vésett40 díszítését utá-
nozni, ezáltal hasonló, de olcsóbb termékekkel válaszolni a piaci kihívásra (3. kép, hátul).

A legtöbb áru Pannoniába és a dunai tartományokba a Severus-korban (a Kr. u. 2. 
század végén és a 3. század elején) érkezett. Nagyobb anyagfeldolgozások hiányában ezt 
a megfigyelést Scarbantiára egyelőre nem terjeszthetjük ki.41 A Severus-kori mesterek 
közül Belsus, Martinus vagy a késő-Severus kori Primitivus csoport áruja Sopronban is 
fellelhető.42 A Kr. u. 233/242 évi alemann betörések után a rheinzaberni kerámia már 
csak elvétve jutott el a dunai tartományokba, a kereskedelem ekkor már nem vállalta a 
veszélyeztetett területeken keresztül való szállítások kockázatát. Rheinzabern ezért foko-
zatosan elvesztette keleti piacait.

3. kép.  Drag.54 formájú rheinzaberni sigillaták a soproni Fő téren feltárt horreum alatti apszisos épületből. 
Jobbra: Consp.20 formájú észak-itáliai sigillata, applikált díszítéssel.

A késői gyártmányok díszítése egyszerűbb, a figurális elemeket durván tagolt 
metopékba vagy medaillonokba pecsételték. Számos esetben le is mondtak a szerkesztés-
ről és csak az ismétlődő, általában össze nem illő figurák, állatalakok sora adott egyfajta 
ritmust a képmezőben. A tömegtermelés miatt egyre silányabb dombordíszes edények 
helyett Rheinzabern inkább a formák változatosságával, az egyszerűbb díszítési eljárások 
(barbotinos vagy vésett üvegedényt utánzó díszítés) bevezetésével, gyakori alkalmazá-

40   Gömöri J.: Scarbantia maradványai a soproni Fő téren és körzetében. Régészeti kutatások 1971 és 2003 
között. In: Kő kövön / Stein auf Stein. Festschrift für Ferenc Dávid. Budapest, 2013, 7. kép. a horreum alatti 
apszisos kőépület a metszett díszű pohár lelőhelye, p. 221, 51. jegyz.
41   Holl – Nováki – Póczy 1962, p. 55, 10. kép 2, 4, 9.; Gabler 1986, 395.
42   Gabler 1964, 102–103.
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sával vagy merész újításokkal próbálta meg vevőkörét megtartani. A rheinzaberni ma-
nufaktúrában az edényformák száma jelentősen növekedett. A Drag.43 típusú dörzstál 
(mortarium) – amely asztali edényként szolgált –, Scarbantiában is fellelhető. Oldalát à la 
barbotine technikával felvitt levelek díszítik, ezzel a gyorsabb eljárással készített árufajtá-
val a reliefdíszű edények minőségének romlását akarták ellensúlyozni.43 A Drag.43 típusú 
mortariumot elsősorban fűszeres mártások, krémek, tésztaszerű fogások előkészítésére és 
fűszerek őrlésére használták. A díszítetlen edényformák magas százalékaránya egyfajta 
életszínvonal mutatónak tekinthető, az így ellátott háztartásokban az egyszerű használati 
edényeket is távoli tartományokból szerezték be. A manufaktúra működésének a Kr. u. 
260/70-es évek bel- és külpolitikai válsága, az általános gazdasági hanyatlás vetett véget.

A város territoriumán is gyakori a rajnai áru, fellelhető Sopronkeresztúron 
(Deutschkreutz), Hasfalván (Haschendorf), Strebersdorfban (Répcemicske),44 Sop-
ronhorpácson, Borbolyán (Walbersdorf), Szárazvámon (Müllendorf), Nagyhöflányban 
(Großhöflein-Föllikberg) és Oszlopon (Oslip).45

A sigillata-műhelyek alapításánál a piacterület „követésének” elve érvényesült, azaz a 
piacterülethez igyekeztek a vállalkozók minél közelebb kerülni. Ez az elv jutott érvényre 
akkor is, amikor rheinzaberni és részben kelet-galliai vállalkozók kis csoportja telepedett 
le Raetia és Noricum határán, az Inn folyó melletti Westerndorfban. Ezt a manufaktúrát 
a dunai provinciák növekvő kereslete hívta életre, amelyet a rheinzaberni manufaktúra 
egyedül már nem tudott ellátni. Az Inn és a Duna biztosította a piacterületekkel való ösz-
szeköttetést, ennek köszönhetően a westerndorfi áru a Duna deltájáig is eljutott. Ezek a 
gyártmányok a csekély szállítási költségek miatt lényegesen olcsóbbak voltak, ezért rosz-
szabb minőségük ellenére is jelentősebb mennyiségben exportálták. Scarbantiából eddig 
csak a legkorábbi műhelynek, a Comitialis csoportnak az áruját ismerjük.46 Ennek díszí-
tőmotívumai általában rheinzaberni eredetűek, mivel Comitialisnak többek közt ott is 
volt műhelye. Pecsételőinek, formatáljainak egy részét vihette át a Kr. u. 175 táján nyitott 
westerndorfi filiáléba.47 

Westerndorfból eddig 90 fazekast ismerhettünk meg névbélyegeikről.48 Ezek arról 
tanúskodnak, hogy a mesterek ebben a manufaktúrában is specializálódtak. Voltak, akik 
csak díszítetlen poharakat vagy tányérokat korongoltak, mások díszített edényeket is 
formáztak. Formatál és pecsétlő készítésével azonban alig egy tucat fazekas foglalkozott.  
A westerndorfi gyár működése a Kr. u. 233/242 évek közötti alemann betörésekig iga-

43   Gabler 1986, 395.
44   J. Matouschek – H. Nowak: Fundchronik. Strebersdorf. Fundberichte aus Österreich 37. (1998), 765–772.
45   Gabler 1982, 27–28., 32–33.
46   Holl – Nováki – Póczy 1962, 53., 8.kép 11.; Gabler 1986, 395. 
47   R. Christlein – W. Czysz – J. Garbsch – H.J. Kellner – P. Schröter: Die Ausgrabungen 1969–1971 in Pons 
Aeni. Bayerische Vorgeschichtsblätter 41. (1976), 78.
48   G. Streitberg: Namenstempel und Stempelmarken Westerndorfer Sigillatatöpfer. Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 38. (1973), 133–153.
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zolható.49 A westerndorfi áru arányát Scarbantia esetében nem tudjuk felmérni, mivel na-
gyobb anyagfeldolgozással nem rendelkezünk, amely ennek a manufaktúrának a részese-
déséről tájékoztatna bennünket. A savariai vagy a sallai leletanyag alapján azonban felté-
telezhető, hogy jelentéktelen mennyiségű lehetett50 a többi gyártóhely anyagához képest. 

49   Christlein – Kellner 1976, 79. az ezzel kapcsolatos kétségeket fogalmazza meg M. Struck: Römische 
Grabfunde und Siedlungen am Isartal bei Ergolding, Ldkr. Landshut. Materialhefte der Bayerischen 
Vorgeschichte, Reihe A, 71. (1996), 52.
50   D. Gabler: Kereskedők Sallában. Zalalövő öröksége. Hereditas Sallensis 3. (2005), 26.

4. kép. Térkép a Scarbantiába szállító fontosabb terra sigillata műhelyekről
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Lelőhelyeinek száma is rendkívül kevés, Sopronon51 kívül Scarbantia territoriumáról 
csak Sércről (Schützen am Gebirge)52 ismerünk ilyen árut. 

A Westerndorftól alig pár kilométerre fekvő pfaffenhofeni (az antik Pons Aeni) ma-
nufaktúrában elsősorban a westerndorfi Helenius officina pecsétlőivel, vagy azok lefor-
mázásából származó pecsétlőkkel készített kerámiát gyártottak. Ezeken kevés „önálló” 
elem található, köztük gyöngysorok, választópálcikák, a többi motívum a westerndorfi 
manufaktúrából ismert. Általában csak az alig néhány milliméternyi méretbeli különbség 
és az elmosódottabb részletek árulják el, hogy másolással, dombordíszes tálak motívu-
mainak „leöntésével” készültek.53

A pfaffenhofeni műhelyt a 3. század második vagy harmadik évtizedében alapíthat-
ták, működése azonban csak 233 után vált intenzívebbé.54 A későbbi officinák Kr. u. 260 
tájáig működhettek.55 A sigillata manufakturák 3. századi „elszaporodása” új folyamatot 
érzékeltet a birodalom gazdasági életében, amelynek során a távoli területekre exportáló, 
a rhainzabernihez hasonló nagy manufakturák helyét egyre inkább a kisebb, helyi körze-
tek ellátására berendezkedő officinák foglalták el. Az ipari termelés tehát decentralizáló-
dott, a birodalom bel- és külpolitikai válságának elmélyülését a nagy területeket átfogó 
kereskedelmi kapcsolatok lazulása is tükrözi. A 3. század közepétől Pannoniába is érke-
zett áru a mai Közép-Tunézia területéről. Carnuntumban vagy Savariában tucatszám ke-
rült elő ez az áru, Scarbantiából azonban eddig egyetlen észak-afrikai terra sigillata chiara 
edényt sem ismerünk. 

51   Holl – Nováki – Póczy 1962, p. 53., 8. kép 11.; Gabler 1986, p. 384., Abb. 41,1, p. 395.
52   Gabler 1982, 33–34.
53   H.-J. Kellner: Die Sigillata Töpferei in Pfaffenhofen am Inn und ihr Formenschatz. Germania 1964, 80–91.
54   Christlein – Kellner 1976, 78–79.
55   Holl – Nováki – Póczy 1962, p. 53, 8. kép 11.


