
GABLER DENES 

A TRIBUNUS LATICLAVIUSOK HÁZA AZ AQUINCUMI 2-3. SZ.-I LEGIO-
TÁBORBAN 

TERRA SIGILLATÁK 

A feltárások során talált sigillaták nemcsak az egyes 
építési periódusok időrendjének meghatározásához 
nyújtanak segítséget, hanem — minthogy ezúttal elő
ször közölhetünk egy nagyobb, hiteles ásatásból szár
mazó sigülata-anyagot a 2-3. századi legióstábor terü
letéről - leleteink a castra legionis sigillata-spektrumá-
ra, ezen keresztül a fazekasáru utánpótlásának, inter-
provinciális kapcsolatainak rendszerére engednek kö
vetkeztetni. 

A Föld u.-Vörösvári út találkozásánál 1978-1979-
ben végzett ásatások során előkerült sigillaták számát 
— a feldolgozás befejezése előtt — egyelőre még csak 
becsülni tudjuk. Az első anyagválogatás során 160 da
rabot vehettünk fel; ebből itt a legjelentősebb és a leg
jellemzőbb típusokat ismertetjük. A legkésőbbi pél
dányt, egy terra sigillata chiara tányér töredékét már 
korábban közöltük. 

A leletek leírása 
1. Ohlenroth Abb. 3,3 = Goudineau 39 formájú 

tányér aljtöredéke a peremrész indításával. Na
rancsvörös felülete kopott, a bevonat pikkelysze-
rűen pattogzó. 
Vö.Petru 1972, Taf. IX. 81; Scheffenegger-Zabeh-
lichky 1986, Abb. 4.2.3; Kába 1963,274,14. kép 6. 
Póvidéki áru un. Fabrikat D 
Claudius-Vespasianus/Titus kori 
Lh.: D. ÎI. 1-3. pont, középkori égett folt mellől, 
280-310 cm (bolygatatlan réteg a via principalis 
alatt) (33. kép 1). 

2. Drag. 24/25 = Ohlenroth Abb. 3,8 = Goudineau 
38 formájú tálka aljtöredéke lábalakú O • S • P 
bélyeggel. A bélyegtípus kisebb, mint Vágó 1911, 
Abb. 5. Vö. Oxé-Comfort 1636; Donáti 1979, 
58. sír 15,239-240. Agyaga sárgás, felülete homo
gén, narancsvörös. 
Póvidéki áru un. Fabrikat Az 
Nero-Titus/Domitianus uralkodásának eleje Lh.: 
D. VI., a pincétől délre, 190-210 cm (33. kép 2). 

3. Drag. 35 formájú tálka pereme, ezen — barbotin 
technikával felvitt — stilizált liliom (Scheffeneg-
ger-Zabehlicky 1986, Abb. 4.7.4). Formájához 1. 
Gabler, AAH. 34 (1982) Abb. 19,11; AAH. 33 
(1981) Abb. 32,11. Közeli párhuzama: Póczy K, 
AÉ 79 (1952) XXII.t.10 (a polgárvárosi közfürdő 
laconiuma). 
Észak-itáliai áru 
Késő-Flavius-Traianus kori 
Lh.: E. II. 32-38. pont, agyagos réteg, 200-250 cm 
(33. kép 3). 

4. Drag. 35/36 = Wiesinger 15b formájú tálka pe
remtöredéke, rajta — barbotin technikával felvijt 
— stilizált szőlőfürt. A díszítés kopott; csak nyo
mokban látható. Vö. D. Gabler, AAH 31 (1979) 
Abb. 22,6. 
Észak-itáliai áru 
Késő-Flavius-Traianus kori 
Lh.: D . IL, északi rábontás , 220-240 cm 
(33. kép 4). 

5. Drag. 35/36 = Wiesinger 15b formájú tálka pe
remtöredéke, ezen — barbotin technikával felvitt 
— stilizált liliom. Felülete kopott, pattogzó. 
Észak-itáliai áru 
Késő-Flavius-Traianus kori 
Lh.: D. II., 39. pont előtti kiszedett fal betöltése, 
200-270 cm (33. kép 5). 

6. Drag. 36 formájú tál peremtöredéke, ezen — bar
botin technikával felvitt — stilizált szőlőfürt rész
lete. Agyaga porózus, felülete kopott, pikkelyesen 
pattogzó. 
Észak-itáliai áru 
Késő-Flavius-Traianus kori 
Lh.: D. VI. pincétől délre, a 2-3. sz.-i legióstábor 
aggerjének feltöltése. 

Dél-galliai sigillaták 
7. Prag. 37. formájú tál (panna) oldaltöredéke. A 

reliefmezőt csillag alakú díszekben végződő hul
lámvonalak tagolják metopékra; a középső mezőt 
Andráskeresztszerűen osztották hullámvonalak
kal. Balra szatír szőlőfürttel (Osw. 596 = Déch. 
323), a középső mezőben egy-egy S alakban meg
hajló indán levél; az alsó háromszögben mákfej
ben végződő hármas tag {Knorr 1919, Taf. 52,34; 
Kamitsch 7959, Taf. 20,2). A jobb oldali mezőben 
madár (Osw. 2174; Knorr 1919, Taf. 52,11), alatta 
hattyú (Osw. 2286 = Hermet pl. 28/68) látható. A 
reliefmezőt hullámvonalak közt levélfüzérből álló 
fríz zárja {Knorr 1919, Textb.12; Knorr 1910, Taf. 
1,15; Vanderhoeven Taf. 89,750). 
La Graufesenque-i áru Mascuus köre 
Domitianus kori 
Lh.: a beton DK szegélyétől 255-285 cm (33. kép 
7). 

8. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Knorr 1919, Taf. 57,19 = Planck 1975, Taf. 
102,4), alatta hullámvonal. A reliefmezőt csillag 
alakú díszben végződő hullámvonal osztja meto
pékra; a jobb oldaliban koszorút tartó Victoria 
keze látható (Osw. 808 b). 
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La Graufesenque-i áru Mercato, Mascuus, Cor-
nutus köre 
Domitianus kori 
Lh.: E. II. 48. pont, újkori kút beásása mellől, 
320-340 cm (33. kép 8). 

9. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Knorr 1919, Taf. 57,19 = Planck 1975, Taf. 
102,4), alatta vízszintes vonalnak látszó hullámvo
nal. Az egyes tagok sokszor használt pecsétlővel 
készültek, némileg a formatálból való kivétel során 
is megsérülhetett a tojássor; a díszítés ezért elmo
sódott. A reliefmezőben szatír ? részlete. 
La Graufesenque-i áru Mercato köre 
Domitianus kori 
Lh.: B. DK rész, a szelvény nyugati feléből, fekete, 
törmelékes réteg, 210-255 cm (33. kép 9). 

10. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke. A reliefmezőt 
csillag alakú díszben végződő hullámvonalak oszt
ják metopékra; a középsőben táncoló szatír (Osw. 
646, Hermet 42; Jacobs 1912, 8; Knorr 1919, Taf. 
25,1) — jobbra szőlős szatír (Osw. 597). A relief
mezőt hullámvonalak közt levélfüzérből álló fríz 
zárja (Knorr 1919, Taf. 57,12; Jacobs 1912, 11; 
Planck 1975, Taf. 102,9). 
La Graufesenque-i áru Mascuus, Cornutus köre 
Domitianus kori 
Lh.: B. DK rész, a szelvény nyugati feléből, fekete, 
törmelékes réteg, 210-255 cm (33. kép 10). 

11. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Hofmann E.; Walke 1965, Taf. 7,1; Planck 
1975, Taf. 105,3). 
Banassac-i áru Natalis köre 
Traianus — korai Hadrianus kori 
Lh.: B. DK rész, a szelvény nyugati feléből, fekete, 
törmelékes réteg, 210-250 cm (33. kép 11). 

12. Drag. 37 formájú tál aljtöredéke talpgyűrűvel. A 
reliefmezóből csak a zárófríz részlete maradt meg; 
ebben két horizontális vonal közt kettős levelek 
sora látható - vö. Knorr 1910, Taf. III.3; Walke 
1965, Taf. 8,3; Walke 1968, Taf. 31,9. 
Banassaci áru Natalis köre 
Traianus—korai Hadrianus kori 
Lh.: D. II. 80-83. pont, agyagos, törmelékes réteg, 
200-210 cm (34. kép 12). 

Középgalliai áru 
13. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke. A reliefmező

ben levels fa (Rogers N.9), levél (Rogers H. 185) 
és futó párduc (Osw. 1459). 
Lezouxi áru Butrio, Priscus, Pugnus stb. díszítőe
lemeit használó Hadrianus-Antoninus kori faze
kas 
Lh.: D. II. 83-85. pont, a szelvény déli oldalán, 
180-200 cm, a 83. pont előtti fal keleti oldalán 
(34. kép 14). 

14. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Rogers B.74), alatta gyöngysor. A képmező
ben szabad stílusban elhelyezett állatok sora; bal
ra párduc (Osw. 1504), jobbra futó szarvas (Osw. 
1720), balra ugró párduc (Osw. 1533), alatta szar
vas (< Osw. 1822 Q), majd ismét a futó párduc 

(Osw. 1504). Az egyes állatalakok közt levelek 
láthatók (CGP Fig. 163,71; Fig. 165,3). 
Lezouxi áru Butrio, Quintilianus, Anunus II díszí
tőelemeit használó Hadrianus-Antoninus kori fa
zekas 
Lh.: D. II. 80-83. pont, agyagos, törmelékes réteg, 
200-210 cm (34. kép 13). 

15. Drag. 37 formájú tál apró töredéke, ezen gyöngy
soros osztótagok által határolt metopéban jobbra 
tartó hippocampus (Osw. 52 = Déch. 367 CGP 
Fig. 158,22). 
Lezouxi áru Cinnamus köre 
Antoninus Pius-Marcus Aurelius kori (140-175). 
Lh.: D. II. 80-84. pont, 160-180 cm (34. kép 15). 

16. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Karnitsch 1959, Taf. 65,3), alatta gyöngysor. 
A reliefmezőben gyöngysoros metopéosztás; a 
jobb oldali mezőben balra tartó vaddisznó (Osw. 
1676) koszorúban (Rogers E. 21). 
Lezouxi áru Cinnamus köre 
Antoninus Pius-Marcus Aurelius kori (155-175) 
Lh.: E. II. 10-12. pont, 220-240 cm (34. kép 16). 

17. Drag. 37 formájú tál peremtöredéke, ezen tojás
füzér (Rogers B.206), amelyet gyöngysor kísér. A 
reliefmezőben ülő oroszlán ? részlete (Osw. 1369). 
Lezouxi áru Paternus 
Antoninus Pius-Commodus kori 
Lh.: E. II. 27. pont előtti kutatóárok, 260-310 cm 
(34. kép 17). 

Rheinzabemi áru 
18. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen szfinksz 

(Rí-Fi T. 176 = Osw. 859). 
Cobnertus III, Firmus I, BFA, Cerialis I, Mammi-
lianus készletéhez tartozó motívum. 
Antoninus Pius-Septimius Severus kori 
Lh.: D. V. 8-10. pont, törmelékes réteg, 200-220 
cm (34. kép 18). 

19. Drag. 37. formájú tál perem- és oldaltöredéke. 
Fent tojásfüzér (Ri-Fi E.2), alatta gyöngysoros 
osztás (Ri-Fi 0,258), amely lent virág alakú dísz
tagban (Ri-Fi P.99) végződik. Tőle balra girland 
(Ri-Fi KB. 123), benne elmosódott figurális elem 
(futó kutya?). Jobbra maszkon álló Mars (Ri-Fi 
M.75) és tagolt koszorúban (Ri-Fi K.48) Amor 
(Ri-Fi M.115) látható. Hasonló díszítésrendszerű; 
Ludovici VI. Taf. 81,3. 
Comitialis II 
Késő-Antoninus kori 
Lh.: D. II. 30-35. pont, kevert réteg, 180-200 cm 
(34. kép 19). 

20. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Ri-Fi E.25), alatta mákfejhez hasonló dísztag 
(Ri-Fi P.120). Díszítésrendszeréhez 1. Karnitsch 
1955, Taf. 16,2; Ruprechtsberger 1978, Taf. 19,2. 
BFA vagy az E. 25-26 tojásfüzéres típusok mes
tere 
Marcus Aurelius-Septimus Severus kori 
Lh.: D. II. 12-13. pont, kiszedett fal, 330 cm 
(34. kép 20). 
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21. Drag. 37. formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü-
zér (Ri-Fi E.25). A reliefmezőben függőleges és 
diagonális osztás gyöngysorral (Ri-Fi 0,263). Az 
alsó háromszög alakú mezőben tagolt koncentri
kus körök (Ri-Fi K.59). Díszítésrendszeréhez 1. 
Ludovici VI. Taf. 131,18 F; Karnitsch 1959, Taf. 
154,8. 
Pupus-Iuvenis II. 
Severus kori 
Lh.: D. II. 78-80. pont, a szelvény déli oldalán, 
homokos, törmelékes ré teg, 200-220 cm 
(34. kép 21). 

22. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke. A reliefmezőt 
lent lezáró vonal felett függőleges osztó-gyöngysor 
(Ri-Fi P.145). Balra kettős kör részlete (Ri-Fi 
K.20). Díszítésrendszerét 1. Ludovici VI. Taf. 
110,14. 
Comitialis VI, Belsus II, Belsus III, Respectus, 
Florentinus motívumkincsében egyaránt megta
lálható díszítőelemek 
korai Severus kori 
Lh.: D. II. 60-65. pont, sóderes, tö nelékes réteg, 
220-240 cm (34. kép 22). 

23. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke. A reliefmezőt 
lezáró vonal felett dísztagok (Ri-Fi 0.186) és ket
téágazó, ívelten visszahajló végű díszag (Ri-Fi 
0.156). 
Ianuarius II 
Severus kori 
Lh.: D. II. 65-70. pont, kevert réteg, 200-210 cm 
(34. kép 23). 

24. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke. A reliefmezőt 
lezáró vonal felett dísztagon (Ri-Fi 0,174) támasz-
tótag (Ri-Fi 0,186), ezen kettős ívből álló árkádok 
(Ri-Fi KB.74). A jobb oldali árkád alatt Amor 
(Ri-Fi M.115a). Díszítésrendszerét 1. Ruprechts-
berger 1978, Tf. 3,5-6. 
Ianuarius II 
Severus kori 
Lh.: D. IV. 14-16. pont, 200-240 cm (34. kép 24). 

25. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Ri-Fi E.62). 
Mammilianus, Firmus II, Reginus II, Lupus, Per-
vincus egyaránt használta ezt a pecsétlőtípust 
Késő-Antoninus-Severus kori 
Lh.: D. II. 52-65. pont, 190-220 cm (34. kép 25). 

26. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Ri-Fi E.42). A képmezőben kettős kör (Ri-Fi 
K.20a) részlete látható. 
Julius I-Lupus 
Késő-Severus kori 
Lh.: D. IV. 10-14. pont, 200-240 cm (35. kép 26). 

27. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü-
zér (Ri-Fi E.44). A reliefmezőben szarvas (Ri-Fi 
T.99) részlete látható kettős körben (Ri-Fi K.19a). 
A kör és a tojásfüzér közt levéldísz (Ri-Fi P.30a). 
Victor I. 
Késő-Severus kori 
Lh.: E. II. 32. pont előtti kiszedett fal, a via princi
palis legfelső, törmelékes rétegének bontásából 
(35. kép 27). 

28. Drag. 18/31 formájú tányér alja V I . TORINVSF 
bélyeggel. Facsimile: Lud. V. 233 n. Victorinus 
áruja gyakori Aquincumban, 1. Torma K.: AÉ 4 
(1884) 10; Kuzsinszky B.: BpR II (1890) 138, Ku-
zsinszky B.: BpR XI (1932) 378. A bélyeg gyakori 
Pannónia többi lelőhelyén is — vö. Gabler D.: AÉ 
91 (1964) 103. 
Severus kori — keltezéséhez 1. H. G. Rau: Mitteil, 
d. Hist. Vereins der Pfalz 75 (1977) 52. 
Lh.: D. IV. 22-24. pont, 240 cm (35. kép 28). 

29. Drag. 31 = Lud Sa formájú mély tányér oldaltö
redéke. Formáját vö. Oswald-Pryce 1920 pl. XLVI. 
13. 
Antoninus kori 
Lh.: D. IV. 1-4. pont, a szelvény keleti oldalán, 
barna törmelékes réteg, 160-190 cm. 

30. Drag. 32 formájú tányér töredéke. Fala ívelt, pe
remebehúzott - vö. Oswald-Pryce 1920 pl. LXIII. 
9. Aquincumi párhuzamait 1. D. Gabler: AAH 28 
(1976) Abb. 19,13. 
1. sz. második fele — 3. sz. első harmada 
Lh.: D. IV. 14-16. pont, 200-240 cm). 

31. Drag. 32 formájú tányér aljtöredéke CARVSFEC 
bélyeggel . Facs imi le : Juhász XLIV. t .55 ; 
Lud. V.211a. A töredék alján bekarcolt NV felirat. 
2. sz. második fele — 3. sz. első évtizedei 
Lh.: D. IV. 7-10. pont, a fal keleti oldalán, 20O-240 
cm (35. kép 31). 

32. Drag . 32. formájú tányér a l j tö redéke 
CARVS[FEC] bélyeggel. Facsimile: Lud.V. 
211a. 

2. sz. második fele — 3. sz. első évtizedei 
Lh.: D. II. 49-50. pont, 200-290 cm (35. kép 32). 

33. Lud. Tb formájú tányér peremtöredéke rövid ol
dalfallal. Vö. D. Gabler: AAH 28 (1976) Abb. 
20,10. 
1. sz. második fele — 3. sz. eleje 
Lh.: D. II. 49-50. pont, 200-290 cm (35. kép 33). 

34. Drag. 54 = Lud. V. VMk = Niederbieber 1/24 c 
= Gose 10/164 formájú gömbhasú olla töredékei. 
A vállrész enyhe törése alatt barbotin technikával 
felvitt, szív alakú levélben végződő inda és arról 
leágazó kacsok láthatók. Az indát pontsor kiséri. 
Vö. Oswald-Pryce 1920, pl. LXXIX. 12; Mikl-Curk 
1969, T. I. 9; Ruprechtsberger 1980, Abb. 18.4; 
Brukner 1981, T.17,7; Juhász LVIII t.6. 
Késő-Antoninus-Severus kori 
Lh.: A mithraeum alapítókövétől nyugatra, a kí
gyós oltár postamense mögött (35. kép 34). 

Westerndorfi áru 
35. Drag. 30 formájú edény oldaltöredéke, ezen tojás

füzér (Kiss 4.t. 1 c = Kellner 2). 
Comitialis csoport 
Commodus-Septimius Severus kori 
Lh.: E. II. 39. pont előtti kiszedett fal betöltése 
(35. kép 35). 

36. Drag. 37 formájú tál peremtöredéke, ezen tojás
füzér (Kiss 4.t. 1 = Kellner 2 ?). 
Comitialis csoport 
Commodus-Septimius Severus kori 
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Lh.: D. IV. 1-4. pont, a szelvény keleti oldalán, 
barna törmelékes réteg, 150-190 cm (35. kép 36). 

37. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke. A reliefmezőt 
lezáró kettős vonal felett heros (Kiss 5.t.9 = Hef
ner 1), mellette és alatta dísztagok (Kiss 6.t.63). 
Helenius köre 
Severus kori 
Lh.: D. II. 40. pont előtti fűtőcsatorna betöltése 
(35. kép 37). 

38. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, ezen tojásfü
zér (Kiss 5.t.6); a képmezőben heros (Kiss 5.t.9 = 
Hefner 1). 
Helenius köre 
Severus kori 
Lh.: D. V. 8-10. pont, törmelékréteg, 200-220 cm 
(35. kép 38). 

39. Drag. 37 formájú tál peremtöredéke. A peremsá
von R]IPANVS F bélyeg - 1 . Streitberg Abb. 6,3. 
Helenius köre 
Severus kori 
Lh.: D. II. 49-50. pont, 200-290 cm (35. kép 39). 

40. Drag. 33 formájú pohár vastag falú aljtöredéke 
umboszerűen kialakított középrésszel. Vb.Kellner 
1968, Abb. 12,8. 
Severus kori 
Lh.: B. délkeleti rész, a szelvény nyugati oldala, 
fekete, törmelékes réteg, 180-210 cm (35. kép 40). 

Pfaffenhofeni áru 
41. Drag. 30 ? formájú tál oldaltöredéke. Ezen tojás

füzér (Pf. 1) — a reliefmezőben elmosódott dísz
tag (szarvas? Pf. 23) és tagolt kör (Pf. 11) 
Helenius stílusa 
Caracalla — 3. sz. közepe 
Lh.: D. VI. a pincétől északra, K-Ny-i beásásból, 
valószínűleg kiszedett római csatorna, 240-320 cm 
(35. kép 41). 

Margumi (ún. „sisciai") áru 
42. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke. Fent tojásfü

zér (Nagy 306,1. kép); a tojástagok közt hosszúkás 
levél (Nagy 307, 2. kép; 318,18. kép). A reliefme
zőben rozetták sora — (Bjelajac 1987, Fg. 2,1; Fig. 
2,11). Díszítésrendszeréhez 1. Rutkowski 475, Fig. 
6; Vasié 1982-83,108; Bjelajac 1987, 468, Fig. 2,10. 
Agyaga porózus, világossárga, bevonata halvány
vörös. 
Hadrianus-Antoninus Pius kori 
Lh.: D. II. 38-39. pont, égett, agyagos, törmelékes 
réteg, 310-320 cm (35. kép 42). 

A terra sigiliata-anyag értékelése 
Anyagunk legkorábbi darabja egy Ohlenroth 3 = 

Goucüneau 39 típusú tányér aljtöredéke. A forma gya
kori Pannoniában, de a meredek, függőleges falhoz kö
zel levő, rovátkolásokkal tagolt gyűrű (ún. Strichelring) 
már jóval ritkábban található meg. Darabunk jó párhu
zamai ismeretesek Seebruckból, Lentiából. Asco-
nából,152 Emonából153 és Carnuntumból.154 A típus 
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nem ismeretlen Aquincumban sem; hasonló töredék 
került elő a legkorábbi tábor környékén, a Király fürdő
nél végzett ásatás során. A forma az 1. század folya
mán többször változott; főként falának és talpgyűrűjé
nek magasságában, arányában tapasztalhatunk eltéré
seket. A magasabb, profilált falú edények főként a Mag-
dalensbergről ismertek. Ezek Claudius koriak, míg a 
miénkhez közel álló, a talpgyűrű felé fokozatosan vasta
godó aljú tányérok az 1. század harmadik negyedére 
tehetők. Az 1. sz. példány a magdalensbergi anyag 
elemzése során megfigyelt, különböző minőségbem sa
játságokat mutató csoportok közül a D áruhoz (Fabrikat 
D) sorolható. Edényünk Észak-Itália valamelyik egyelő
re még nem lokalizált műhelyéből származtatható. Itá
liában a század végéig gyártják az Ohlenroth 3. for
mát, tartományunkba azonban csak a 80-as évek ele
jéig szállítják ezt az árufajtát. A típus Észak-Itálián 
kívül Raetiában, Noricumban, Pannoniában és 
Moesia Superiorban terjedt el. Az aquincumi pél
dány a 2-3. századi légiostábor via principálisa alatt, 
bolygatatlan rétegben került elő. A 2. sz. darabon a 
legkésőbbi póvidéki fazekasok egyikének Q • S • P. mes
ternek bélyege látható. Késői működésére abból követ
keztethetünk, hogy áruja a Magdalensbergen nem talál
ható meg, ugyanakkor a késői madranoi temetőben az 
itáliai vállalkozók edényei közül egyedül az övé lelhető 
fel. Domitianus uralkodásánál semmiképpen sem 
keltezhető korábbra egy általa jelzett Ohlenroth 2 típusú 
tányér, amely Drobetában került elő. Q • S • P Aqui-
leián keresztül elsősorban Noricumban és Pannoniá
ban, valamint a Taurinum (Torino)-tól északra fekvő 
területeken értékesíthette áruját. (36. kép) Az aquincu
mi edény Ohlenroth 8 = Goudineau 38 formájú. Ez a 
típus Tiberius-Claudius korában tűnik fel Itáliában, így 
Luniban és Sutriban, ahol ez a leggyakoribb sigillata 
forma. Gyártása Itáliában az 1. sz. végéig követhető' 

Az aquincumi anyagban több példány képviseli a 
Drag. 35/36 = Wiesinger 15a formát. Az ide sorolható 
edények átmérője 7-13 cm között ingadozik, faluk vé
kony, formájuk a félgömbhöz közelítő, keskeny pere
mük ívelten hajlik ki. Leggyakoribb díszük a párosával, 
egymással szemben elhelyezett stilizált liliom ill. sző
lőfürt. A legiotáborban előkerült töredékek jó párhu
zama Zalalövőről és a carnuntumi canabae ásatásai
ból ismeretes. A kisebb átmérőjű csészék a hasonló 
díszítésű Drag. 36 = Wiesinger 15b formájú tányérok
kal alkothattak készletet a síregyüttesek tanúsága sze
rint. Anyagunkban ehhez a formához köthető a 4. 
sz. darab; peremén lekopott stilizált szőlőfürttel. Egy 
nagyobb, szélesebb peremű töredék (6. sz.) a tábor 
aggerjának feltöltésében került elő. Ezeknek a barbot-
indíszű edényeknek a minősége általában nem éri el a 
korábbi póvidéki sigillatákét, noha agyaguk jellemzői 
szerint azokkal azonos műhelyekben készülhettek. 
A korábbi póvidéki árutól eltérően ezeken bélyeg so
hasem található; kivételként említhető két tálka a sol-
dunoi temetőből L.S.S ül. S.O.P bélyeggel.168 Időrend
jükkel kapcsolatban már korábban megfigyelhettük, 
hogy általában későbbi síregyüttesekben találhatók, 
mint az applikált díszű itáliai darabok, ezért gyártásuk 
kezdetét a Flaviusok korára tettük: a többi itáliai 
típusnál jóval nagyobb elterjedésük, valamint Traianus 
kori rétegekben való feltűnésük alapján pedig feltété-



leztük, hogy a barbotinos itáliai sigillatákat Traianus 
koráig szállították a Duna-vidékre. Ezt a feltevést iga
zolták a soldunoi temető adatai, ahol — ugyanúgy mint 
az emonai síregyüttesekben — az applikált díszű pó-
vidéki sigillatákat tartalmazó 10 sírban nincs barbotin 
dszű áru, más 10 síregyüttesben viszont csak ezek a 
típusok találhatók meg együtt, ami azt jelenti, hogy 
párhuzamos gyártásuk csak nagyon rövid ideig tartha
tott (Vespasianus uralkodásának végén?) Traianus ko
ráig tartó forgalmukat igazolja továbbá a Traianus ko
rában provinciává szervezett Daciában egy Gilauban 
talált sigillata is. Itáliában a 2. sz. közepéig használ
hatták ezeket a tálkákat.172 

A póvidéki sigillata nem ritkaság Óbudán a Hercu
les villa és a Selmeci u. közti területen; ezek a Ne-
ro-korai Flavius kori darabok az óbudai alatáborok 
területén vagy környékén, tehát azok auxiliaris vicusái-
ban tűnnek fel. Az egymást rövid időn belül követő 
alatáborok közül a délit a 73 évi felirat keltezi. Az 
applikált díszű észak-itáliai sigillaták számát növelik az 
újabban talált darabok a Búvár utcában, a Laktanya 
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utcában, a Vörösvári u. 22. sz. ház telekén, vala
mint a Flórián téren, a thermae maiores nyugati záró
fala és a via principalis találkozásánál végzett feltárá
sok anyagai. A Föld u.-Vörösvári u. kereszteződé
sénél előkerült töredékek feltehetően a 73-ban épült 
alatábor vicusához tartozó telepobjektumok egyikének 
anyagához köthető. 

A dél-galliai példányok közt a korai Drag. 29 for
májú tál nem található meg. A legkorábbi, Drag. 37 
típusú darabok sem keltezhetők a Domitianus uralko
dása előtti időszakra, jó részük ugyanakkor későbbre 
sem. Leggyakrabban Mascuus (7. sz.), Cornutus (10. 
sz.) és Mercato (9. sz.) la graufesenque-i fazekasok 
edényei találhatók meg anyagunkban; valamennyit már 
eddig is ismertük Aquincumból. Ezek a Domitianus 
kori töredékek valószínűleg az első legiostáborral hoz
hatók kapcsolatba, melynek déli része éppen a Föld 
u.-Vörösvári u. környékére lokalizálható. Az elmúlt 
évtizedekben végzett feltárások ugyan a korábbi legio-
tábor alaprajzára ill. belső beépítésére vonatkozóan 
kevés újabb eredményt hoztak, lényeges azonban 
ezek közül a Nagy T. által megfigyelt cölöpszerke
zet. A 11-12. sz. darabok a banassaci manufaktúrá
ban készültek, mindkettő a Natalis körhöz attribuálha-
tó. Ez az officina még Hadrianus uralkodásának elején 
is működhetett. Termékeivel már valószínűleg a ké
sőbbi, a 2-3. századi legiostábort láthatták el. Talán 
ide szállíthatták a legkésőbbi észak-itáliai barbotinos 
sigillaták egy részét is. 

A közép-galliai manufaktúrák valószínűleg már 
Hadrianus korától szállítottak árut az aquincumi legio-
táborba. Az egyik, Hadrianüs-korai Antoninus kori fa
zekas, Butrio díszítőelemei a 13-14. sz. darabokon is-
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mérhetők fel, bár nincs kizárva, hogy ezeknek pe-
csétlőit a későbbi, Antoninus kori fazekasok is hasz
nálták. Butriohoz való attribuálásuk mellett szól mind
amellett az a tény, hogy ennek a vállalkozónak áruja 
Aquincumban, Vindobonában, Carnuntumban vagy 
Sallán egyaránt fellelhető.186 

A 15-16. sz. edények Cinnamus üzeméhez köthetők. 
Az officina belső időrendiének finomítását B. Hartley 
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kísérelte meg. E kronológiai csoportosítás szerint a 
16. sz. darab a legkésőbbi, 155-175 közötti időszakra 
keltezhető csoportba sorolható. Még későbbi Paternus 
áruja, amely jóval ritkábban lelhető fel Pannoniában. 

A rheinzabemi áru teszi ki a legiostábor sigillata-
anyagának nagy részét, ugyanúgy mint a többi pannó
niai lelőhelyen. A rajnai gyártmányok korai csoportjá
hoz köthető darabokat eddig nem találtuk meg a.tri-
bunus laticlavius épület környékén: igaz, hogy az erő
sen töredékes példányok gyakran nehezen határozha
tók meg. A 18. sz. darab ritka figurális díszítőeleme, 
a szfinksz főként a korai periódusban működó fazeka
sok motívumkincsében található meg, de használja a 
200 táján működő Mammilianus is. A Bernhard-féle 
osztályozás szerint az Ib csoportba sorolható a Comi-
tialis II (19. sz.) áru, ami azt jelenti, hogy az Ib-IIa-c 
csoport időrendi határain belül (160/170-210/220) Co-
mitialis működését a kezdődátumhoz közelítő idő
pontra kellene tennünk. Ennek a nagy vállakozónak 5 
különböző helyen volt kisebb-nagyobb filiáléja. Trieri 
officináját i. sz. 160-180 közti időszakra keltezte I. 

190 
Huld-Zetsche, ebből azonban nem következik, hogy 
rheinzaberni üzeme nem működhetett később is. 
Míg korábban H. J. Kellner a Comitialis V sorozathoz 
attribuálható töredéket a böhmingi tábor égésrétegé
ben való felbukkanása miatt 175 előtti időpontra kel-
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tezte' újabban Th. Fischer az Ib csoportot teljes 
egészében a markomann háborúk utáni időszakra tet
te, mivel ilyen típusú áru a böhmingihez hasonlóan a 
markomannok által elpusztított Regensburg-kumpf-
mühli táborban alig található. A Marcus háborúkkal 
kapcsolatba hozható égésrétegek pannóniai anyagában 
Comitialis árujával eddig sehol sem találkoztunk, ezért 
mi is arra következtetünk, hogy a Comitialis csoport 
szállítmányai valószínűleg 175/178 után kerülhettek 
Pannoniába. Az aquincumi darab stratigráfiai helyzete 
a keltezés kérdéséhez kevés segítséget nyújt. A 20-22, 
25. sz. edények a nagy Ila-b csoportba sorolhatók a 
Bernhard-féle osztályozás szerint. Ezt a csoportot 
újabban a 190-210 közötti időszakra keltezik, ami 
tökéletes összhangban van az eddigi pannóniai megfi
gyelésekkel. Jóformán valamennyi eddig közölt lelet
anyagban a rheinzaberni Ila-c csoport jelentős szám
beli túlsúlyát figyelhettük meg (Salla, Poetovio, Car-
nuntum és főként Aquincum), ami azt jelenti, hogy 
a rajnai áru túlnyomó többsége az Antoninusok ural
kodásának legvégére ill. Septimius Severus korára te
hető, azaz a tartomány gazdasági életének konjunktúra 
időszakára. E keltezés érthetővé teszi, hogy miért ép
pen ez az áru leggyakoribb a provinciában, így az 
aquincumi legiostáborban is. A Julius I sorozathoz at
tribuálható 26. sz. darab valamivel későbbi időpontra 
keltezhető. Julius az I. sorozat gyártását 210 körül 
kezdhette; működése azonban még a Severus koron 
belüli időszakra tehető. 

A 22-23. sz. töredékek Januarius II-hoz attribuál-
hatók. Ennek a fazekasnak működését az újabb kuta
tás egészen késői időpontra keltezte; a Bernhard-féle 
osztályozás tipológiai jegyek alapján a Illa csoportba 139 



sorolta, azaz 210/220 utánra tette, ezzel szemben 
Bittner és I. Huld-Zetsche ismét a legkorábbi csoport
hoz kötötte ezt a típust, minthogy a legkorábbi mes
terek, így Reginus I árujával számos egyezést mutat. 
A 24. sz. darabbal mi is igazolhatjuk ezeket az egye
zéseket, amelyekre már különben E. Ruprechtsberger 
egy évtizeddel ezelőtt felhívta figyelmünket. Bár a 
motívumegyezések kétségkívül fennállnak, mi mégis az 
I. csoport időrendi határánál (148/153-160) későbbi 
keltezést javasolnánk, minthogy Januarius II áruja so
hasem található meg a markomann háborúkkal kap
csolatba hozható égésrétegekben, így ha a 3. sz.-i kel
tezést nem is fogadjuk el, 170/178 utáni működése va
lószínűnek látszik. 

A legkésőbbi rheinzaberni sigillata Victor I-hez at-
tribuálható, akit egyértelműen a Illb csoportba sorol
hatunk. Működése már a 230-245 közti időszakra te-
hető.1" 

A díszítetlen áru közt a Drag. 31 = Lud. Sa ill. a 
Drag. 32 formájú (29. sz.), valamint Lud. Tb típusú 
tányérok találhatók (33. sz.). Három edénytöredéken 
látható névbélyeg; ezek közül a Pannoniában és 
Aquincumban egyaránt gyakori VI[C]TORINVS F bé-
lyegű (28. sz.) ismét a Severus kori csoportba utalha
tó. Ennek a fazekasnak áruját ismertük már a pol
gárvárosból és a gázgyári fazekastelepről. Két töredé
ken a CARVS FEC bélyeg található. Carus feltehető
en késő-Antoninus-Severus kori fazekas; edényeit Bri-
getioból ismerjük. Viszonylag ritka Pannoniában a 
Lud.V VMk = Niederbieber 24 c formájú gömbhasú 
palack. Anyagunkban mind a vésett üvegedényt utánzó 
(Glasschliffverzierung), mind a barbotindíszes változat 
megtalálható. A barbotinos (34. sz.) vázának több tö
redéke került elő különböző lelőhelyeken. Díszítésé
hez több pannóniai és noricumi lelőhelyről ismerünk 
párhuzamot. A forma fellelhető a cambodunumi sigil-
lata-depotban, amelyet a 160-as évek végére tehe
tünk, így a késői Antoninus kor és a niederbieberi 
párhuzamok alapján a Severus kor egyaránt számítás
ba vehető. 

A westerndorfi sigillaták közt mind a Comitialis cso
porthoz, mint a Helenius körhöz attribuálható dara
bok megtalálhatók. A Comitialis officina termékei két
ségtelenül a legkorábbiak; ő lehetett a manufaktúra 
alapítója, aki 180 körül kezdhette el a sigillata-gyártást 
az Inn-menti műhelyben. Árujának az átlagosnál 
jobb minősége is erre a korai időszakra utal. A mi 
darabjainkon ez nem észlelhető; mindkettő (35-36. 
sz.) kopott és rossz minőségű, egyáltalán nem mutatja 
a Comitialis csoport megszokott minőségi jegyeit. Va
lószínű, hogy keltezésüknél a 2. század utolsó évtize
dein kívül a 3. század eleje is számításba vehető. Erre 

mutat az is, hogy Pfaffenhofenben egy 3. század első 
harmadára tehető betöltés anyagában még számos Co
mitialis edény került elő, ugyanakkor Helenius és On-
nio táljait csak csekély számú anyag képviselte. He
lenius eleinte Comitialis üzemében dolgozott mint ko-
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rongoló ill. formatálkészítő fazekas; önálló üze
me már Septimius Severus ill. utódainak korára tehe-
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tő, annyival is inkább, mivel a Rheinzabernben vég
zett újabb ásatások stratigráfiai megfigyelései szerint 
Helenius rajnai officinája is legkorábban 200 táján 
kezdhetett működni, de inkább egy-két évtizeddel ké-
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sőbb. A 39. sz. darabon látható RJipanus perembé
lyeg Helenius táljain szokott előfordulni. 

A westerndorfi gyártmányok közt díszítetlen sigilla-
tákat is találhatunk. 

A 41. sz.-hoz hasonló pfaffenhofeni sigillata már 
számos alkalommal került elő Aquincumban; a da
rab abban az officinában készült, amely Helenius wes
terndorfi pecsétlőit ill. formatáljait használta tovább a 
3. században. Ennek jellegzetes és a legnagyobb cso
portjait a Pf.l tojásfüzéres tálak alkotják. Gyártásuk 
Helenius westerndorfi működésénél későbbi időpont
ra tehető, a pfaffenhofeni manufaktúra eszerint 210 
körül kezdhetett sigillatákat gyártani. Míg Western-
dorf a 233. évi alemann betörés során elpusztult, Pfaf
fenhofenben 260 tájáig folytatódhatott a sigillata-gyár-
*x^ 211 
tas. 

A 42. sz. darab ritkaság, az ún. „sisciai" műhelyből 
származtatható; gyárát B. Rutkowski Margumba (Mo-
esia Superior) lokalizálta. A lokalizálás 20 évvel ez
előtt még egyetlen egy formatáltöredék lelőhelyén ala
pult; ma már Margumból és környékéről több ilyen 
leletet ismerünk. A felsőmoesiai műhely (esetleg 
műhelyek?) a helyi piacon kívül Dacia és Moesia 
inferior ellátására rendezkedett be. Alkalmilag Pan
noniába is eljutottak ezek a gyártmányok (37. kép), 
pótolva az átmenetileg hiányzó galliai árut. Aquin
cumban újabb margumi sigillaták a canabae északi ré
szén kerültek elő. A legiostábor leletei közt viszont 
ezúttal először közölhetjük e balkáni műhely áruját. 

A manufaktúra időrendjére vonatkozóan a singidu-
numi ásatások hoztak értékes megfigyeléseket, ahol a 
polgárvárosban (Donji Grad) Hadrianus éremmel kel
tezett szint felett került elő margumi sigillata, ugyan
akkor itt terminus ante quem adatot egy 141-161 kö
zött vert Faustina érem szolgáltatott' Eszerint a mű
hely keltezésénél Hadrianus uralkodásának vége-An-
toninus Pius uralkodásának eleje jöhet számításba, 
nagyjából tehát az az időpont, amelyet Nagy L. java
solt, s amelyet más, tipológiai megfigyelések is meg
erősítettek.250 
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