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az edény síkjából enyhén kiugró és legömbölyített, 
meredek oldala kissé ívelődik. Oldalát pettyekből 
kialakított vertikális oszlopok sora tagolja. A töre-
dékes edényen négy díszítési sor figyelhető meg, 
ezekben a cseppek nem azonos távolságokban, sőt 
néha nem is teljesen függőlegesen követik egymást. 
A négy oszlop közül a középső kettő egymáshoz 
viszonylag közel, a másik két sor kissé nagyobb 
távolságban van. Ez utóbbiakhoz, a harmadik díszí-
tési elemnél vízszintesen jobbról és balról is újabb 
hasonló motívumok kapcsolódnak kissé kereszt 
alakú formát alkotva (3. kép 1a–1b). A csepegtetett 
technikával felvitt barbotinok valószínűleg nem 
azonos keménységű agyagból készülhettek, mivel 
helyenként kisebb, de jobban kiugró máshol viszont 
laposabb és szétfolyt körvonalú díszeket lehet meg-
figyelni (3. kép 1a–1b). Az applikált díszek rögzítése 
után, már száraz állapotban az edényt egy fémes 
fényű bevonatba mártották, a munka menetére 
az edényen látható ujjlenyomat utal. Alján erősen 
kopott kis peremgyűrű látható. Szá.: 11,6; M.: 7,8; 
Fá.: 11,6; V.: 0,7 (3. kép).
   7. Gyorskorongolt, jól iszapolt, barnásvörös, 
vörösesbarna fémes fényű perem- és oldaltöredék. 
Anyaga, alakja, kidolgozása, és peremének mérete 
alapján valószínűleg az előző tál töredéke. Meredek 
oldala díszítetlen, másodlagosan égett. Szá.: 11,6; 
H.: 7,1; Sz.: 5; V.: 0,7 (2. kép 6).
   8. Gyorskorongolt, jól iszapolt, barnásvörös, vörö-
sesbarna fémes fényű, kopott aljtöredék. Anyaga, 
kidolgozása alapján valószínűleg a meredek falú tál 
töredéke. H.: 5,4; Sz.: 4,4; V.: 0,7 (2. kép 7).

   A gödör kerámiatöredékei közül kevés a datáló 
értékű darab. A barna sávosan simított tárolóedény 
mind forma, mind díszítés tekintetében hosszú 
életű szarmata kerámiafajta.6 Hasonlóan tágabb 
időhatárra keltezhető a Drag. 37-es utánzatunk. 
Az 1. század végén – 2. század elején lehanyatló 
É-Itália import után a galliai árúk jelentek meg.7 
Ekkor tűnik fel a Drag. 37-es forma is, utánzása 
Pannóniában már az 1. század végén megkezdő-
dött, K-Pannóniában még a 3. században is tartott.8 
Ezeknél a gyakran előforduló kerámia típusoknál 
érdekesebb a meredek falú tál datálásának és pár-
huzamainak kérdését megvizsgálni. 
   Edényünk legközelebbi analógiája forma és 
díszítés szempontjából Budapestről, az angyal-
földi homokbányából ismert.9 A Magyar Nemzeti 

Múzeum leltárkönyve szerint a tálat több lelettel 
együtt 1925-ben ajándékozták az intézménynek.10 
Leírása: gyorskorongolt, jól iszapolt, téglavörös, 
jól kidolgozott, teljesen ép. Szájnyílása kissé ová-
lis, pereme lekerekített, az edény síkjához képest 
enyhén megvastagodó, nyaka mély hornyolattal 
tagolt. A többi bemutatásra kerülő edénytől eltérő-
en oldala csaknem teljesen függőleges és díszítése 
szabá lyosabb a, három, közel azonos távolságban 
lévő oszlopba rendezve ugyanaz a motívum ismét-
lődik. A függőleges oszlopok egy esetben öt, kettő-
ben hat rácsöpögtetett technikával rögzített díszből 
állnak, melyeket kb. az edény középső sávjában, 
kereszt alakot formálva jobbról és balról is hasonló 
barbotincsepek kereteznek. Kis szabálytalanság 
az oszlopok ívében, a cseppek számában és ezzel 
összefüggésben, ezek nagyságában fedezhető fel. 
Mindegyik oszlopban az alsó applikált dísz egé-
szen az edény aljáig lenyúlik, két esetben nem is 
teljes ívű. A tál mindkét oldalán és alján is rossz 
minőségű narancsosvörös bevonatú, egy helyen, az 
edény alsó részén ujjlenyomat látható. Alja erősen 
kopott, kis peremgyűrűs kiképzésű. Szá.: 12–12,4; 
M.: 10; Fá.: 11,7; V.: 0,7 (4. kép).
   2003-ban Abony, Tatárhányás-dűlőben (39. 
lelőhely), a 4-es főutat elkerülő út építését meg-
előző feltáráskor egy szarmata temető részlete 
került napvilágra. Itt egy árokkal keretezett, kettős 
temetkezés 71-es, női sírjának mellékleteként hely-
ezték a halott jobb lábához az előbbiekhez hasonló 
meredek falú barbotinos edényt.11 Gyorskorongolt, 
jól iszapolt, téglavörös, narancsvörös bevonatos, 
vékony falú, erősen kopott, töredékes állapotú tál. 
Szájnyílása kissé ovális, enyhén deformált pereme 
gyűrűsen megvastagodó, oldala kissé ívelt, alja 
peremgyűrűs kiképzésű. Oldalát a perem alatti 

 6  VADAY 1996. 115.
 7  GABLER 1967. 47.
 8  GABLER–HORVÁTH 1996. 156.
 9  A tál az MNM Római Gyűjteményében található a 43/1925.2 

ltsz-on. Az edény nem ismeretlen a korszak kutatói számára, 

a bagi lelet kapcsán először Vaday Andrea ismertette (VADAY 
1985. 28., 6.kép), majd a Gyulán 1998-ban megrendezett kiállí-
táson is szerepelt (HAVASSY 1998. 162.).

 10  A leletek az MNM-ban található, ltsz.: 43/1925.1–12.: 1 db 
terra sigillata csésze, 1–1 db szürke és vörös színű tál, 1 db 
kis méretű bögre, bronz fibula, 2 db bronz karperec, 2 db 
vas kés pengéje, vas lópatkó, gyöngyök, melyek március 
6-án Klein Dávidné ajándékaként kerültek a múzeumba. 
A Klein-féle homokbánya területéről a következő napon a 
leltárkönyv tanulsága szerint a rendőrség újabb tárgyakat 
szolgáltatott be, ezek szintén a MNM-ban találhatók, ltsz.: 
44/1925. 1–4.: 5 db bronz gyöngy, 1–1 db bronz karperec 
és bronztöredékek. Március 14-én lelőhelyünkről Faragó E. 
Árpádtól a múzeum vétel útján jutott 40/1925-ös ltsz. alatt 
található terra sigillatához. A lelőhely a földrajzi leírások 
hiánya miatt pontosan nem azonosítható. Az ismertetett 
régészeti anyag többsége szarmata jellegű, feltehetően sírból 
származik.

 11  Köszönettel tartozom az ásatást vezető Gulyás Gyöngyinek, 
aki lehetővé tette az edény közlését. A leletanyag leltározat-
lan.
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sekély hornyolat és az alja között eltérő nagyságú 
barbotinokból álló vertikális oszlopok tagolják. 
Csak egyetlen motívum ismétlődik, a kettős párhu-
zamos, egymáshoz viszonylag közel fekvő függőle-
ges díszsor. Ez háromszor tér vissza, egy esetben 
pedig szimpla, elég kopott, alig kidomborodó, kis 
méretű cseppekből álló sor látható. Kis talpgyűrűje 
van, alján erős korongolási nyomok figyelhetők 
meg, belül kissé ompaloszos. Szá.: 12,3–13; M.: 9; 
Fá.: 11,5; V.: 0,6 (6. kép).
   Szintén sír melléklete volt Budapestről, Aqu-
incum katonavárosának Ny-i temetőjéből, a Bécsi 
úti 181-es sírból előkerült igen töredékes applikált 
díszű edény.12 A teljesen feldúlt sír leleteit egy hely-
re összedobálva találták, neme meghatározhatat-
lan, a bolygatás mértéke miatt pedig a hamvasztás 
típusát sem lehetett megállapítani.13 A gyorskoron-
golt, csillámos homokkal, kevés kerámiazúzalékkal 
és mészrögökkel soványított, vékony falú, erősen 
kopott, meredek falú tál töredéke kissé eltér az 
eddig bemutatottaktól. Színe világos okker színű, 
másodlagosan szürkére égett, a teljes felületét 
mindkét oldalon barnásvörös bevonattal látták el, 
mely az erős kopottság miatt csak nyomokban 
figyelhető meg. Pereme kissé megvastagodó és 
legömbölyített, enyhén ívelt oldaltöredéke rácse-
pegtetett technikával rögzített, négy darab barbo-
tinból álló 1–1 függőlegesen futó sorral díszített. 
A barbotinoknál megfigyelhető egy utólagos 
korrigálás nyoma, a díszeket a csepegtetés után 
manuálisan kissé csúcsosra alakították. Az oszlo-
pokat alkotó cseppek szabályos közönként követik 
egymást egészen az edény aljáig. A sorok között 
1,5 cm a távolság. Sajnos a töredéken több motívu-
mot nem lehet megfigyelni, de feltételezhető, hogy 
az edény felületét több helyen is hasonló módon 
díszíthették. Alja árkolással tagolt, közepe felé 
kissé elvékonyodik. Szá.: 11; M.: 6,4; Fá.: 12; V: 0,5 
(8. kép 1).14

   1959-ben több más régészeti anyaggal együtt 
került a Szarvasi Múzeumba a helyi Gimnázium 
Gyűjteményéből a fentiekkel rokonságot mutató 
meredek falú tál.15 Gyorskorongolt, jól iszapolt, tég-
lavörös, égetés előtt deformálódott, aszimmetrikus, 
erősen kopott edény. Deformálódott szája kissé 
ovális, legömbölyített pereme az edény síkjától alig 
különül el, szinte csak egy szabálytalan ívű hornyo-
lat emeli ki. Az edény alsó harmadában egy újabb 
hornyolat díszíti, de az erős kopottság miatt ez az 
edény teljes felületén nem követhető. Narancsvörös 
bevonatára ugyanez vonatkozik, felületének nagy 
részén csak nyomokban figyelhető meg. Díszí-
tőmotívuma az eddigiektől változatosabb, a 2–2 
párhuzamosan futó barbotin oszlopot 1–1, szintén 
barbotincseppekből kialakított rozetta választja el 
(5. kép 1b). A barbotinokat rácsepegtetéssel rögzí-
tették az edény falára, a függőleges ívet itt sem 
sikerült elérni. A cseppek néhol már leváltak az 
edény faláról, de lenyomatukból következtetni lehet 
egykori helyükre. Az edény hosszú használatára a 
rozetták állapota is utal, egyikük annyira kopott, 
hogy csak a középső része és néhány szirmot jelző 
szintén csepegtetéssel rögzített pötty figyelhető 
meg. Díszítése jól rekonstruálható, korongolása 
után először a hornyolatokat karcolták bele az 
edény falába, majd bőrkemény állapotban az edény 
anyagából készített applikált díszeket rögzítették, 
melyet sok esetben a hornyolatra helyeztek (5. kép 
1b). Végezetül az égetés előtt, már száraz állapot-
ban narancsvörös bevonatba mártották az edényt. 
Az egyik rozetta felett, közvetlenül a perem alatt 
egymást metsző bekarcolt vonal figyelhető meg (5. 
kép 1a). Az edény alja egyenesen levágott, kis per-
eme van. Szá.: 12,9–13,7; M.: 7,8; Fá.: 12,7–12,9; V.: 
0,7 (5. kép).
   Az edények bemutatása után röviden hasonlítsuk 
össze felépítésüket és díszítésüket. Magasságukat 
kivéve sok közös formai elemük van: peremformá-
juk, a perem alatti hornyolat, kissé ívelődő, meredek 
falkiképzésük és fenékformájuk szinte egyforma. 
Méretükben kis különbségek fedezhetők fel, a káp-
osztásmegyeri és a szarvasi edény kb. egyforma, az 
angyalföldi és az abonyi tál magasabb, a Bécsi úti 
pedig alacsonyabb az említetteknél. Gyorskorongol-
tak, jól iszapoltak, közülük négy téglavörös, a pan-
nóniai darab pedig okker színű. Mindegyik edényt 
vékony narancsosvörös vagy vörös bevonattal látták 

 12  Az edénytöredékek az Aquincumi Múzeumban találhatók, 
ltsz.: 86.7.525.

 13  TOPÁL 1993. 66–67.
 14  A 181-es sírban a következő tárgyak szerepeltek: 1. kétfülű, 

okkersárga, vörösesbarna, sávos festésű korsó, 2. szemcsés 
soványítású mély tál peremtöredéke, 3. szemcsés soványí-
tású korsó peremtöredéke, 4. okkersárga színű, sötétvörös 
bevonatú bögre töredéke, 5. homokos soványítású kis bögre 
aljtöredéke, 6. homokos soványítású, vörös színű, kis méretű 
bögre peremtöredéke, 7. rosszul kiégetett, okkersárga bögre 
peremtöredéke, 8. fent leírt mély tál, 9. széles szájú, szemcsés 
anyagú bögre töredékei, 10. barnásvörös Drag. 54-es sigillata tál 
töredéke, 11. Drag. 36-os sigillata utánzat halvány narancsvörös 
bevonat nyomával, 12. barnásvörös tál töredéke, 13. Antoninus 
Pius érme, 14. okkersárga, fényes sötétbarna bevonatos mécses 
töredékei, 15. csésze válltöredéke, 16. deformálódott bronz lap 
töredéke (TOPÁL 1993. 66–67., Pl. 88., 111., 170). 

 15  A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum Gyűjteményében talál-
ható 53.45.1-es leltáriszámon. A lelettel Vaday Andrea foglal-
kozott a már említett bagi lelettel kapcsolatban (VADAY 1985. 
28., 6.kép) továbbá felsorolás szintjén az MRT 8. kötete (MRT 
8. 481., 33. t. 1. kép).
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el, a káposztásmegyeri tálon viszont ez nem matt, 
hanem fémes fényű. Díszítésük kivitelezése egy-
ségesnek mondható, csak minőségi különbségeket 
lehet felfedezni, legjobb kidolgozásúnak a Bécsi úti 
és az angyalföldi darab tűnik. Közös motívumként 
lép fel az angyalföldi tálat kivéve a párhuzamos, 
függőleges barbotinokból álló oszlop. A szarvasin 
ezek között rozetta díszek, a káposztásmegyerin 
pedig az angyalföldi edényen ábrázolt kereszt alakú 
motívumok tűnnek fel (7. kép).16
   Kronológiailag az eddig ismert tálak egy idő-
szakra datálhatók, a Bécsi úti leletet a sírban sze-
replő tárgyak alapján a publikáló a 2–3. századra 
helyezi,17 az abonyi darab szintén egy 2–3. századi 
sír melléklete volt,18 az angyalföldi edényt is erre a 
periódusra teszik19 és ebbe az időintervallumba illik 
bele a káposztásmegyeri tál is.
   A formai jegyek és a díszítéstechnika alapján 
feltehetően ehhez az edénytípushoz tartozik több 
szürke töredék Gorsiumból20 és egy budatétényi 
szürke, fényezett, kopott darab (8. kép 4).21 A 
Barbaricum területéről 2. sz. második fele – 3. sz. 
első felére datálható Lajosmizse-Felsőlajosról22 
és a 3. századra datálható Üllő 5. sz. lelőhelyről, 
telepanyagból került elő hasonló töredék.23 Kis-
kundorozsma-Nagyszék 451-es objektumában egy 
korongolt, téglaszínű, vörös bevonatos, erősen 
kopott, duzzadt peremű, barbotincsepekkel verti-
kálisan díszített, átfúrt oldaltöredék volt (8. kép 2).24 
A gödör, a westerndorfi és pfaffenhofeni sigillaták 
alapján a 3. sz. végére datálható. 2004-ben Kiskun-
halas, TESCO lelőhelyen 2–3. századi telepanyag-
ból, gödörből került elő terra sigillatával együtt egy 
korongolt, vörös színű, vékony falú, applikált díszű 
töredék (8. kép 3).25 
   Az eddig ismert darabok alapján úgy tűnik, hogy 
gyakrabban fordulnak elő telepanyagban, mind-

össze két esetben tették csak halott mellé. Ha a 
rendelkezésre álló adatok alapján26 a mennyiségi és 
területi összefüggéseket vizsgáljuk, kitűnik, hogy 
nyolc lelőhely a Barbaricum és mindössze három 
található Pannonia területén. Így a lelőhelyek föld-
rajzi elhelyezkedése alapján inkább barbár termék-
nek tarthatnánk, azonban az edények kidolgozása 
és a díszítés technikája kétségtelenül római mun-
kára utal, bár ebben a formában idegennek tűnik a 
provincia anyagában is.
   A barbotin ismert motívum a római kerámi-
ában, Bónis Éva a díszítés eredetét É-Itáliában 
keresi, ahol gyártásuk szerinte a fémedények 
hatására indulhatott meg.26 Pannóniai fazekasmű-
helyek több forrásból is megismerkedhettek ezzel 
a díszítésmóddal. Elsőként az 1. századtól a 2. 
század első feléig É-Itáliából importált barbotinos 
díszítésű sigillaták27 és vékony falú csészék,28 majd 
a 2. század elejétől egészen a 3. századig jelentkező 
barbotinnal, geometrikus motívummal díszített 
fémes fényű raetiai edények lehettek a pannóniai 
fazekasokra hatással.29 A barbotincseppek az 2. 
század elején megjelenő mázas edényeken is fel-
tűnnek,30 a terra sigillatákon pedig szinte állandó 
motívumnak tekinthetők. A fent említettekre köz-
ösen jellemző, hogy az edények felületét nemcsak a 
meredek falú tálainkra jellemző cseppekkel, hanem 
más motívumokkal kombinálva díszítették. Csak 
barbotincseppekkel tagolt kerámia nem túl gya-
kori, a Rajna vidékéről ismerünk példákat az 1. sz. 
második feléből.31

   A tálainkon megfigyelhető bevonat szintén jel-
lemző a provinciális kerámiára már a kora császár-
kortól. A Római Birodalom egyik nagy újításának 
tekinthetjük az edény teljes felületét érintő bevonat 
technikájának elterjesztését, mely látványossága 
mellett egyben praktikus is volt, hiszen növelte 
az edény folyadéktartó képességét.32 Az újonnan 
megalapított provinciákban a hódítással kb. egy 
időben a kerámiaművesség elemei is elterjedtek, 
így a 2. századtól Pannóniában minden terra sigil-
lata utánzatot készítő műhely képes volt hasonló 
jellegű felület kidolgozására.33 Meredek falú tálain-
kon található firnisek azonos kidolgozásúak, fémes 
fényével csak a káposztásmegyeri tér el. Ez utóbbi 
bevonat típus import kerámiákon gyakori (pl. raeti-

 16  A bécsi úti tál töredékessége miatt a díszítés terén mélyebb 
elemzésre nem alkalmas.

 17  TOPÁL 1993. 67.
 18  Az ásatást vezető Gulyás Gyöngyi régész szóbeli közlése.
 19  HAVASSY 1998. 162.
 20  BÁNKI 1979. Taf. XXI. 264.;  1980. Taf. XVI. 349.-350.;  1983. 

Taf. LXXI. 414-416., 418.; 1987. Taf XXVI. 507., 508.; 
 21  SZIRMAI 1978. 6. kép 4. Az edénytöredék az Aquincumi 

Múzeumban található, ltsz.:  76.6.193.
 22  KULCSÁR–VÖRÖS 1989. 86. 11.kép 6.
 23  Az ásatást vezető Kulcsár Valéria régész szóbeli közlése.
 24  A darabra Sóskúti Kornél hívta fel a figyelmem. Köszönet-

tel tartozom az ásatást vezető Szalontai Csabának és Tóth 
Katalinnak, továbbá a feldolgozást végző Sóskúti Kornélnak 
és Wilhelm Gábornak a darab közlésének lehetőségéért. Az 
edénytöredék a Móra Ferenc Múzeumban található, ltsz.:  
34.451.113.

 25  Az ásatást vezető Rosta Szabolcs szóbeli közlése. Köszönettel 
tartozom a publikálás lehetőségéért. A leletanyag leltározatlan.

 26  Mind az ép edényeket, mind a töredékeket bevontam a vizs-
gálatba.

 27  GABLER 1964.
 28  SZŐNYI 1972.
 29  GABLER 1990. 199.
 30  KOCZTUR 1976.
 31 GOSE 1950. 20.,29., Taf. 16.236, Taf. 25.331.
 32  GOSE 1950. 15–16.
 33  PÓCZY 1957. 39.
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ai árun), de a pannóniai leletanyag tanulság alapján 
helyi mesterek is készítették az 1–3. században.34 A 
már szinte mázszerű vékony bevonat elkészítése 
valószínűleg az ólommázhoz hasonlóan nagyfokú 
tapasztaltságot igényelhetett.
   A meredek falú, hengeres testű edény típus nem 
mondható túl gyakorinak a római kerámiaformák 
között, de nem is teljesen idegen a provinciális 
anyagban. Peremkiképzésük, meredek faluk, kez-
detleges talpgyűrűjük formailag párhuzamba hoz-
ható a Drag. 22-es, 1. századi, Claudius kori terra 
sigillatával is (9. kép 3).35 Eddigi ismereteink szerint 
Pannóniában ez a típus csak szórványosan fordul 
elő, de Emonából, Parentiumból ismerünk hasonló 
formákat.36 A kronológiai különbségek ellenére fon-
tos a sigillata forma esetleges ismertének felvetése, 
mivel a szarvasi edényen látható applikált rozetta 
dísz valószínűleg sigillatákra vezethető vissza, 
továbbá a formai jegyek, különösen az edény alsó 
harmadában feltűnő hornyolat is erős hasonlóságot 
mutat a Drag. 22-es formával. A meredek falú 
római kerámiák körét tovább vizsgálva egy esetben 
találtam, a Bécsi úti 126–128 sz. telken feltárt 4-es 
számú kemence leletei között egy hasonló, kissé 
meredek falú, enyhén kihajló peremű, piros festésű 
poharat.37 Felmerülhet a forma eredetének vizsgála-
takor a fémedények kérdése is, hiszen a káposztás-
megyeri tál fémes fényű bevonatával erősen emlé-
keztet erre az edény csoportra. Azonban teljesen 
meggyőző formai párhuzama nincsen, laposabb, 
szélesebb bronz tálakat használtak, de a mélyebb, 
kisebb űrtartalmú, meredek falú típus hiányzik a 
fémedények köréből. Távolabbi párhuzamként ide 
sorolhatjuk a bronz tintatartókat, melyek azonban 
csak a cilindrikus testük miatt említhetők, mert 
mind magasságban, mind átmérőben távol állnak 
edényeinktől.38 A talpgyűrűs kiképzéstől eltekintve 
alaki hasonlóság fedezhető fel a 2. sz. első felére 
keltezett ún. festékes tégelyek egy csoportjával is 
(9. kép 1–2).39

   Jól látható tehát, hogy külön mind a meredek falú 
kerámiaforma, mind a díszítés ismert a provinci-
ális fazekasok körében, de együttes alkalmazásuk 
példa nélküli. Felmerülhet, hogy esetleg valamilyen 
formautánzatnak kell tartani az edényeket. Nagyon 

hasonlítanak mind forma, mind díszítésben a 
Saalburgban 1897-ben előkerült 135–260 közé kel-
tezhető kútból származó faedények egyikére, a 
gabona mérőként használt háncsedényre.40 (9. kép 
4–5) A falemezből készített hengerszerűen kikép-
zett testet, két párhuzamosan futó, függőlegesen 
elhelyezett nittszegekkel erősítették össze, ez pedig 
visszatérő motívumként megtalálható meredek tál-
jaink díszítésében.
   Egyediségük és kidolgozásuk alapján díszedé-
nyek közé sorolhatnánk őket, de a kopottságuk 
inkább a mindennapos használatot feltételezi. Hosz-
szú használatra utal a szarvasi darabon a levált bar-
botincseppek nyoma is, ami összefüggésben van a 
készítés technikájával. A díszítést folyékony, pépes 
anyagból kanál vagy pipetta segítségével helyezték 
az edényre, így a stabilabb rögzítés hiánya miatt 
ezek a fogás során könnyen letörhettek.41

   Ha a funkciójukat vizsgáljuk feltételezhető, hogy 
súlyuk miatt nem ivóedényként használhattak őket, 
hiszen ha a legnagyobb tál űrtartalmát kiszámol-
juk kiderül, hogy az angyalföldi darab több mint 
egy liter folyadék befogadására volt alkalmas.42 Ha 
követjük azt az elgondolást, hogy a díszítéseknek 
nemcsak a látvány lehetett a kizárólagos céljuk, 
hanem igen sokszor praktikus okuk is volt,43 felme-
rülhet, hogy a barbotinok esetleg csúszásgátlóként 
kerülhettek az edény felszínére. Ha jobban meg-
gondoljuk fül hiányában egy ilyen meredek falú 
nagy átmérőjű tálat üresen is nehéz felemelni. Nem 
lehet továbbá az sem véletlen, hogy fenékméretük 
megegyezik a szájátmérővel. Mivel testük majdnem 
szabályos henger, a belső űrtartalmuk könnyen fel-
becsülhető, így az is feltételezhető, hogy esetleg 
mérőedényként is használhatták. Másrészt a nagy 
fenékátmérő stabilitást biztosított az edényeknek, 
így alkalmassá tette folyékony állagú termékek 
befogadására, esetleg hosszabb idejű tárolására 
is. Párhuzamként a római korban használt bronz 
tintatartókat és a festékes tégelyeket említeném, 
melyek szintén hengeres alakúak.44

   A lelőhelyeket térképre vetítve jól látható, hogy 
négy Budapest területén, a többi pedig a Barbari-

 34  SZŐNYI 1974. 25.
 35  OSWALD–PRYCE 1920. 189–190. Pl. L.2., 10.
 36  ZABEHLICKY 1988. 230., Abb. 19. 82., 85.
 37  PARRAGI 1971. 68., 23. kép.1.
 38  2–3. századra keltezhető bronz tintatartó került elő Óbuda, 

Testvérhegyről egy gyereksírból. M.: 5, Szá.: 3,5 cm (ZSIDI 
1995. 55., 69. kép).

 39  Ilyen tégelyeket tártak fel Aquincumban, az ún. festőlakás-
ban (NAGY 1958. 153. 12. kép 1–5) és Nida-Heddernheimben 
(BACHMANN–CZYSZ 1977. 91–95., Abb 5., 7).

 40  BAATZ 1998. 66–67., 69. Abb. 2. 3. 5. Ugyanilyen császárkori 
háncsedény került elő még Oberadenben és Vindonissában 
(BAATZ 1998. 66., 67. Abb. 3.).

 41  GABLER 1964. 7–8.
 42  Az angyalföldi tál űrtartalma megközelítőleg 1130 cm3 , a szar-

vasi edényé 1067 cm3, az abonyié 1069 cm3 , a káposztásmegye-
rié 824 cm3 és a Bécsi útié 664 cm3.

 43  Ilyen például a Faltenbechereken megjelenő homokbeszórásos 
díszítés, mellyel megnövelték az edényfelületét, ezáltal a benne 
lévő folyadék gyorsabban hűlt le (GABLER–HORVÁTH 1996, 
153.).

 44  NAGY 1958. 152–153.
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cumba irányuló kereskedelmi útvonal mellett húzó-
dik (9. kép 6). Anyaguk, kidolgozásuk alapján nem 
tarthatjuk importnak őket, inkább helyi mester ter-
mékeinek. A lelőhelyek elhelyezkedése azt sugallja, 
hogy edényeink gyártási helyét nagy valószínűség-
gel Aquincumban vagy környékén kell keresnünk. 
A tálakat hasonló méretük, egyedi alakjuk, díszíté-
sük, kidolgozásuk alapján egy műhely termékeinek 
tarthatjuk. A terra sigillaták és a pannóniai szürke 
kerámiákhoz képest, ahol a formatálak a fazekas 
műhelyeket jobban behatárolják a barbotindíszes 
kerámiák gyárhoz kötése sokkal nehezebb, mivel a 

barbotint kézzel teszik fel az edényre, így a készítő 
személyes stílusa határozza meg a végeredményt, 
ez viszont jelentősen megnehezíti a műhely meg-
állapítását. Elsősorban az edény alapformája vihet 
közelebb a kérdéshez. 
   Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a 2–3. szá-
zadra keltezhető, telepek és temetők anyagában 
egyaránt előforduló meredek falú, barbotinos edé-
nyek kis csoportját a forma és a díszítés alapján pro-
vinciális terméknek tarthatjuk. A lelőhelyek földrajzi 
elhelyezkedése alapján a műhelyt valahol Aquincum 
területén vagy környékén kell keresnünk.
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Im 4. Bezirk von Budapest, in Káposztásmegyer 
hat 1985-1986 das Historische Museum der Stadt 
Budapest unter der Leitung von Margit Nagy die 
Spuren einer weit ausgedehnten, kaiserzeitlichen 
Siedlung auf einer nahezu 7000 m2 großes Gebiet 
freigelegt. Aus der Grube Nr. 33 des Fundortes 
Nr. 2 ist neben mehreren Keramikfragmenten eine 
schnell rotierte, steilwandige, mit Metallglanz gla-
sierte Schüssel mit Barbotinverzierung zum Vors-
chein gekommen. Ihre Wand gliedert die Reihe 
von gleichlaufenden, aus Punkten ausgeformten, 
vertikalen Säulen. Vier unversehrte Parallelen des 
verhältnismäßig raren Gefäßtyps habe ich gefun-
den. Als Streufund ist eine orangenrot glasierte, 
mit kreuzförmig angeordneten Barbotinen verzi-
erte, steilwandige Schüssel aus der Sandgrube von 
Angyalföld, Budapest in die Sammlung des Unga-
rischen Nationalmuseums gekommen. Während 
der Ausgrabung in Abony, die die Bauarbeit der 
der Hauptstraße Nr. 4 ausweichende Weg vorbeug-
te, wurde im Jahr 2003 ein den vorigen ähnliches, 
steilwandiges Barbotingefäß als Beilage des Frau-
engrabes Nr. 71 der mit einem Graben umgebenen, 
sarmatischen Doppelbestattung aus dem 2-3. Jahr-
hundert, neben den rechten Bein des Verstorbenen 
gelegt. Die etwas gebogene Wand des stark abgeb-
rauchten, orangenrot glasierten Gefäßes ist mit gle-
ichlaufenden, senkrecht ausgeformten Barbotinsä-
ulen dekoriert. Die dritte Parallel unseres Gefäßes 
ist in die Sammlung des Gymnasiums von Szarvas 
als Streufund gekommen. Die stark abgenutzte, 
orangenrot glasierte Schüssel wurde abweichend 
von den oben abgeschriebenen Gefäßen nicht nur 
mit senkrechten Barbotinen, sondern auch mit app-
lizierten Rosetten mit der gleichen Technik verzi-
ert. Die letzte Parallele ist aus einem, auf dem 2–3. 
Jahrhundert datierten Aschengrab auf dem Gebiet 
von Pannonien, während der Freilegung der Bécsi 
Str. Nr. 184, Budapest zum Vorschein gekommen. 
Die steile Wand der schnell rotierten, kleineren, 
grauen Schüssel ist mit senkrecht gleichlaufenden 
Barbotinsäulen verziert. Aufgrund der Formmerk-

male und der Verzierungstechnik gehören mehrere 
Fragmente aus Gorsium und eine aus Budatétény 
annehmbar auch zu diesem Gefäßtyp. Aus dem 
barbarischen Gebiet sind Rand- und Wandfragmen-
te mit applizierter Verzierung aus den Fundorten 
von Lajosmizse – Felsőlajos, von Üllő Nr. 5, von 
Kiskundorozsma – Nagyszék und von Kiskunha-
las – TESCO bekannt.
   Von den Fundorten der oben besprochenen 
Gefäße sind acht auf dem Gebiet des Barbaricums 
und die anderen auf dem von Pannonien zu finden. 
Im Gegensatz zur geographischen Lage deuten die 
Ausarbeitung der Gefäße und die Technik der 
Dekoration eindeutig auf provinziale Ware hin, 
obwohl sie in dieser Form im Material der Provinz 
als fremd vorkommen. Sowohl die steilwandige 
Keramikform, als auch die Verzierung sind einzeln 
im Kreis der pannonischen Töpfer bekannt, aber 
ihre gemeinsame Verwendung ist ohne Beispiel. Es 
könnte auftauchen, dass die Gefäße wahrscheinlich 
für eine irgendwelche Formnachbildung gehalten 
werden müssen. Sie sind sowohl in Form, als auch 
in Verzierung einem der in Saalburg 1897 gebor-
genen, zwischen 135–260 datierbaren, aus einem 
Brunnen stammenden Holzgefäße, nämlich dem 
mit parallel und vertikal angelegten Nieten befes-
tigten Bastgefäß sehr ähnlich.
   Aufgrund ihres Unikats und ihrer Ausarbeitung 
können sie unter die Edelgeschirre gereiht werden, 
aber ihre starke Abgebrauchtheit steht damit im 
Widerspruch. Während der Untersuchung ihrer 
Funktion regt ihre in der leichten Abschätzung des 
inneren Volumen helfende Zylinderform an, dass sie 
vielleicht als Messgefäße verwendet wurden. Die an 
ihre Wand applizierten Barbotinen konnten neben 
der Dekoration eventuell als Gleitschutz fungieren.
   Aufgrund der geographischen Lage der Fundor-
te der bekannten steilwandigen Schüsseln muss 
der Produktionsort der auf das 2–3. Jahrhundert 
datierbaren, steilwandigen Barbotingefäße nach 
großer Wahrscheinlichkeit in Aquincum oder in 
dessen Umgebung gesucht werden.

ANGABEN ZUR FRAGE DER STEILWANDIGEN SCHÜSSELN MIT BARBOTINVERZIERUNG IN 
VERBINDUNG MIT DER KAISERZEITLICHEN SIEDLUNG VON KÁPOSZTÁSMEGYER
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1. kép. 1–2. A Budapest-Káposztásmegyeri lelőhely elhelyezkedése; 3–5. 2. lelőhely, 33-as gödör
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2. kép. 1–7.: 2. lelőhely, 33-as gödrének leletanyaga
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3. kép. A káposztásmegyeri meredek falú tál, 2. lelőhely, 33-as gödör. 1a–1b: részletfotó
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4. kép. Az angyalföldi barbotin díszes tál
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5. kép. A szarvasi tál. 1a–1b: részlet fotó
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6. kép. Az abonyi meredek falú tál
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7. kép. A barbotin díszes tálak kiterített palás-rajzai: 1. Káposztásmegyer, 2. Angyalföld, 3. Abony, 4.Szarvas
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8. kép. 1. A Bécsi úti edény (TOPÁL 1993) 2. Kiskundorozsma–Nagyszék; 3. Kiskunhalas, TESCO; 4. Budatétény (SZIRMAI 1978)
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9. kép. 1-5. A meredek falú tálak formai párhuzamai. 1. Aquincum (NAGY 1958), 2: Nida–Heddernheim (BACHMANN–CZYSZ 1977), 3: Newstead 
(OSWALD–PRYCE 1920), 4: Saalburg; 5: 19. századi háncsedény (BAATZ 1998), 6. Az ismertetett meredek falú tálak földrajzi elhelyezkedése.
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BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXIX. 2005.

T. LÁNG ORSOLYA – GRYNAEUS ANDRÁS

FA ÉPÍTŐANYAGOK AQUINCUMBAN: RÉGÉSZETI ÉS 
DENDROKRONOLÓGIAI EREDMÉNYEK

A Római Birodalom legfontosabb építőanya-
gainak egyike a fa volt. A régészeti feltárások 
tanúsága szerint Aquincumban és környékén a 
Kr. u. 2. század eleji közigazgatási átszervezést 
és a városiasodást megelőzően alapvetően ezt az 
építőanyagot alkalmazták a különféle konstrukci-
ók kialakításánál, és később is fontos építőanyag 
maradt, elsősorban vizes környezetben: hídfők, 
hídpillérek, kikötői konstrukciók, vagy kútházak 
készültek fából, de alkalmazták épületek felmenő 
falainak erősítésénél és természetesen a tetőszer-
kezetek kialakításánál is.1

BEVEZETÉS

   Az utóbbi évtized folyamán a természettudo-
mányos módszerek (dendrokronológia, geofizi-
ka, archaeomágnesesség, geoarchaepedológia) 
szerepe a magyarországi régészeti kutatásokban 
nagymértékben felértékelődött. Az egyre precí-
zebbé váló módszerek nagy része ma még min-
dig információhiánnyal küzd, ami megnehezíti a 
pontos keltezést, folyamatos adatsorok létrejöttét. 
A nehézségek ellenére ezek a vizsgálati mód-
szerek már most nagy segítséget nyújthatnak 
egy lelőhely objektumainak keletezéséhez, alátá-
maszthatják – adott esetben pedig megcáfolhat-
ják – a régészeti adatok alapján történő datálást. 
Ez utóbbihoz szeretne segítséget nyújtani a jelen 
munka is, amikor a BTM Aquincumi Múzeumá-
ban őrzött, római kori lelőhelyekről előkerült fa 
építőanyagok dendrokronológiai vizsgálatának 
eredményeit ismerteti, és kísérletet tesz az adatok 
beillesztésére Aquincum római kori kronológiai 
vázába.
   Az aquincumi kutatások több, mint száz éve 
alatt több alkalommal került elő szerves anyagú 
maradvány Aquincumból és környékéről (textiltö-

redékek, növényi- és esetenként fa maradványok). 
Famaradványokat elsősorban hordódongák for-
májában, kútbéleletként tártak fel. A kedvezőt-
len talajviszonyok miatt kevéssé konzerválódott 
fa anyagokat a régészeti feltárások korai idősza-
kában azonban ritkán gyűjtötték, sok esetben 
pedig az előkerülési körülmények (nagy mélység, 
talajvíz) akadályozta kiemelésüket.
   Az utóbbi negyven év régészeti kutatásai 
során – főként a pontosabbá váló ásatási módsze-
reknek köszönhetően – egyre több (másodlago-
san felhasznált) hordódonga, facölöp és gerenda 
került a múzeum gyűjteményébe. A 2001. évben 
pedig először nyílt lehetőség arra, hogy az Aqu-
incumi Múzeum feltárásaiból származó teljes 
faanyagállomány dendrokronológiai és ehhez 
kapcsolódó xylotomiai vizsgálatát elvégezzük, és 
a kapott eredményeket felhasználva további, biz-
tosabb keltezési támpontokat kapjunk Aquincum 
hármas településszerkezetének kialakulására és 
fejlődésére vonatkozóan.

A VIZSGÁLATI MÓDSZER

   A jelen dolgozat csak az épületeknél felhasz-
nált – tehát erre a célra készített – fa építőanya-
gokkal foglalkozik (cölöpök, gerendák) az egyéb 
faanyagokra (pl. kút- vagy gödörbéletetként fel-
használt hordódongákra) a téma sajátossága miatt 
nem térhet ki.
   Múzeumunk hat biztosan azonosítható lelő-
helyről rendelkezik dendrokronológiai vizsgálat-
ra alkalmas famaradványokkal. Nyilvántartunk 
olyan feltárást is, ahol ugyan dokumentáltak 
faanyagot, de különböző okok miatt nem volt 
lehetőség beszállítani a Múzeumba, illetve két 
olyan – részben konzervált – faanyag-csoportunk 
is van, amelyeknek dokumentációs adatok (fotók, 

 1  Építőanyagokról általában legutóbb: Építménytől az épületig 
2002. 20. A fa, mint építőanyag a római korban: ADAM  1998. 
91–405.


