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1. kép. — Zöldzománcos dísztál

Budáról.

Budapest déli határán, közvetlen Albertfalva előtt, a Duna mellett
szántás közben 1943. év tavaszán szórványosan két díszes római edényt
találtak. A Régészeti és Ásatási Intézet mentette meg a föld tulajdono
sától, Kincses Jánostól, megvéve a leletet. (I^elt. szám Aqu. Múz. 1943/21.)
Az egyik egy kis vörösanyagú és yörösfestésű serleg, mely szatírfej et
ábrázol. Ezzel a darabbal rokonpéldányt találtak a papföldi fazekas
telepen s mind a kettő a Pacatus-féle műhelyben készült. A másik darab
egy relief ékes, zöldzománcos dísztál. (1—2. kép.) A 3. képünkön a tál
kiterített képét adjuk D'Isoz Emil új körfotós eljárásával. 1
Darabunk sajátos alakjánál, technikájánál fogva külön is figyelemre
tart számot, mert tartományunkban, Pannóniában ez a típus még csak
egy teljes példánnyal van képviselve. Formára elütnek az ismeretes dísz
edényektől. Elsősorban a terra szigillátákra gondolunk, mind a nagyságra
vele megegyező félgömbalakú tálakra (Dragendorff 37. forma), mind
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2. k é p . — A budai

dísztál

díszítése.

ezeknek előzményeire, a megtört falú Drag. 29. típusokra, melyekkel
azonban edényeinknek semmi kapcsolatuk nincsen. Díszes konyhaedény
áll előttünk, mely forma tartományunkban a durva edényeken sem
található fel, hacsak nem gondolunk itt á háromfülú és kiöntős darabokra. 2
Az edény magassága 11 • 3 cm, szájátmérője 12-6 cm, talpátmérője
5-2 cm. Már az első tekintetre a fémtechnika utánzását ismerjük fel benne.
Erre utal a talp éles kiképzése, az edény testének kettős törése, részben
díszítése, de maga a zöldzománcos bevonás is. Megerősíti ezt a megálla
pításunkat az edény keresztmetszete is (4 kép). Díszítése felső részén
félholdas vagy patkóalakú térkitöltő elemek sora. Ez a zománcos dísz
edények általános díszítő motívuma. 3 A tál alsó részét növény díszítés
2S(Í

3. kép. — A budai zománcos tál kiterített képe. D'Isoz Emil felvétele.

A budai és kiskőszegi tál keresztmetszete.

foglalja el. Ez az edény aljánál kiinduló, kétszer ismétlődő indákról
elágazó levelekből és virágdíszből áll. Szőlővenyige, levelek, fürtök vilá
gosan felismerhetők. Az edény egyik oldalán egy kis nyúl is szerepel
az indák alján, mint egyetlen figurális elem. Ezen díszes mező felső
lezárása egy sor elrontott »futó kutya«. Az edény testének alsó részén

5. kép.
A mursai Pacatus-mühely indadíszes darabja.
(Osijek, Városi Múzeum.)

ornamentális díszek sora mint le
záródísz nem szerepelt. Ha a tál
díszítését vizsgáljuk, nagy rokon
ságot találunk a papföldi Pacatus
gyár szőlőindás táljaival. 4 Ez a
gyár Mursán, a mai Osijeken is
működtetett egy fiókot.5
A vörös terra szigillátákat
készítő gyár (Pacatus) és darabunk
műhelye között
kapcsolatnak
kellett fennállnia. Hz egyrészt
6. kép.
működésük korának időbeli egye
Zománcos fedő töredéke Aquincumból.
zésére, másrészt az egyes díszítő
motívumok közös forrásából való származásra vonatkozik. Az 5. képünkön
bemutatunk egy jellegzetes indadíszes tálat, melyet Pacatus nevével is
jelzett és a mursai gyárából származik.
Zománcos díszedényünk nyílása és peremének kiképzése elüt a nyu
gati és a pannóniai terra szigilláta tálakéitól. Fedő kívánkozik a tetejére,
de ilyen nem került elődarabunk
kal együtt. Arra nézve, hogy milyen
lehetett, az Aquincumi Múzeum
szórványos ásatásaiból kikerült
apró zománcos fedő töredékei utal
hatnak. (6. kép.) Ezek díszítése
olyan holdsarló alakú díszekből
és pontokból áll, aminőket tálunk
felső részén már említettünk. így
most már világosan áll előttünk
egy zöldzománcos dísztál teljes
egészében és az eddig kellően meg
nem magyarázható zománcos fedők
szerepét is tisztázhattuk.
A terra szigilláta-gyárakban
alig találhatunk fedőket. liehet,
7. kép.
'
„ ••
hogy fedokül CSak egyszerű durva
Budapest Régiségei X I V .

Az aquincumi Pacatus-műheh fedője.
(Aquincumi
Múzeum.)

8. ko]). — Zománcos dísztál Kiskőszegröl. (Magyar Nemzeti

Múzeum.)

konyhafedőket használtak. 6 A legkorábbi fedőt díszítés nélkül Haltern
I. századi korai terra szigilláta anyagában találhatjuk. 7 Annál nagyobb
feltűnést keltett, hogy a papföldi fazekastelep anyagából Kuzsinszky
két darabot is ismertetett mint mintákat, s az egyik Pacatus nevével
volt jelezve. 8 (7. kép.) Egy kis töredék az eszéki Pacatus anyagban is
előfordult, mester jelzéssel együtt. 9
A Pacatus-fedők félgömbalakú Drag. 37-es alakú tálakhoz tartoztak
s ezért nagyobbak is, mint a zománcos fedők és díszítéseik is Pacatus
készletéből valók. A zománcos díszedény nyílása kb. fele nagyságú
a Drag. 37. tálak szájához képest.
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9. kép. — A kiskőszegi tál díszeinek kiterített képe. D'Isoz Emil felvétele.

Zománcos tálunk korának, műhelyének meghatározására útbaigazí
tást Pannónia különböző lelhelyeinek zománcos anyagával való egybe
vetése adhat.
Típusban, technikában közel áll új darabunkhoz ä Magyar Nemzeti
Múzeum kiskőszegi tálja. 10 (8. kép.) A tál kiterített képét a 9. képünkön

10. kép. — Töredék a sisciai gyárból. (Zagreb, Horvát Nemzeti

Múzeum.)

adjuk (D'Isoz után). Az edény keresztmetszetét egymás mellett hozzuk
a budai darabbal a 4. sz. képünkön. Ha a díszítéseket vesszük tekintetbe,
azonnal megállapíthatjuk, hogy ez a tál nem attól a mestertől származik,
aki a budai lelhelyű darabot készítette.
Budai leletünk a Mursán és Aquincumban dolgozó Pacatus köréhez
kapcsolódik. A kiskőszegi tál viszont egy olyan zománcos edényeket
készítő műhelyből került ki, melynek legszebb szórványos táltöredékeit,
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11. kép. — yl kiskőszegi dísztál állatalakjai. (Bónis Éva rajza.)

bár csak apró darabokban, a Dráva—Száva közén
találtam meg a Zágrábi Horvát Nemzeti Múzeum
anyagában. Ez utóbbiak lelhelye Daruvár és
Siscia. (10. kép.)
A kiskőszegi zománcos tál már évtizedekkel
ezelőtt került a Magyar Nemzeti Múzeumba,
leletkörülményeit nem ismerjük. A zágrábi
múzeum darabjaival együtt a Kr. u. II. század
közepére helyezhetjük és mint helyi, délpannóniai
készítményeket kell kezelnünk.
A majdnem gömbalakú, ritkaformájú edény
alsó része terra szigilláta edények utánzata.
A talpkiképzés emlékeztet a pannóniai dísz
edények talpgyűrűire. A felső rész az alsónak
megfelelően ívelődik a vállban s meglehetősen
széles szájnyílású. Magassága 12-2 cm, száj
átmérője 12-2 cm, talpátmérője 6-4 cm. A vállon
egy egyenesen álló bordázott szalagfüllel szem
ben, szűrőlyukak tanúsága szerint kiöntő helyez
kedhetett el. (4. kép.) A kiöntő és az egyenesen
álló fül között rézsútosan eldöntött, bordázott
szalagfület látunk. A díszítés az edény felső
részén, a zománcos edényeknél gyakori felrakott
félhold (pikkely) sorokból áll, az edény válla
a testétől hornyolásokkal válik el. Bzután teljesen
sima mező következik, majd a szigilláta tálhoz
hasonló alsó részen körbefutó domború díszítés
a sisciai díszedénygyár formakészletével mutat
szoros rokonságot. 11 A sima mező alatt nagy
rozettasor és helykitöltő kisebb rozettasor követ
kezik. Egy apróbb kettős leveles koszorúval
ezek zárják közre az állatok felvonuló sorát.
(11. kép.) A kiöntő alatt egy háromágú levél
jelzi az állatsor kezdetét. Ettől a levéltől balra
szarvas, hímoroszlán, zerge, párduc, vaddisznó,

kutya, nyúl, kutya következnek egymás után.
Majd újból folytatódik szarvassal a sor az
előbbi rendben, így az utolsó kutya a kezdő
levéltől jobbra rugaszkodik, el (9. kép, D'Isoz
Emil körfotója.) Az állatsor alatt a már említett
kettős kislevelű koszorúval elválasztva újabb
rozetták következnek, váltakozva hullámos
kacsokkal. (12. kép.)
Az alapanyag szürkére égetett agyag, melyre
még nyers állapotában nyomták rá az alsó rész
díszeit. A felső rész félholdjai fehér agyagiszapból készültek, mint azt a. zománcos
12. kép.
fedőknél is láthatjuk. Az egész edényt az első
A kisköszegi tál díszítése.
égetés után vastag sárgászöld zománccal vonták
be, mely vastagabb a szigilláták mázánál s
így a minták részletességét a zománc sok helyen elhomályosította.
Pannóniai anyagunkban a zománcos edények szép számmal vannak
képviselve. Az Aquincumi Múzeum is felmutathat olyan darabokat, melyek
alapján a zománcos kerámia pannóniai divatját nyomon kísérhetjük.
A leggyakoribb zomán
cos darabok, díszpoharak
stb., Dél - Pannóniában
fordulnak elő. Bmonában, 12 Mursán, Poetovioban 13 találjuk a legna
gyobb számban a korai
zománcos edényeket.
Aquincumban a korai
zománcos edényeket egy
tintatartó képviseli, me
lyet még 1925-ben ástam
| ki a polgárváros Arany
hegyi-patak melletti te
metőjében, a 92. számú
13. kép. — Az aquincumi zománcos tintatartó-

egetett

SÍl'bol.

A

SÍr

14. kép.
Zománcos serpenyöfogók Aquincumból és Eszékről.

16. kép.
Serpenyőfogó utánzata egy aquincumi
bennszülött műhelyből.
(Aquincumi
Múzeum.)
15. kép.

Valerius Maximus nevével jelzett serpenyöfogók
Aquincumból és Mursáról.

A leány falusi őrtorony két zöldzománcos korsója. (Aquincumi

Múzeum.)

korát pontosan datálhatjuk a Kr. u. II. század első két évtizedére.
Világos citromzöld zománca és finom borostyánlevél dísze az emonai és
más délpannóniai darabokkal mutat fel teljes egyezést. (13. kép.) Ez a
jellemvonás elválasztja az új budai dísztáltól és annak kiskőszegi társától.
A II. század közepére és második felébe kell helyeznünk a nagy
számban fennmaradt serpenyőfogókat. Pannónia inferiorban és így
Aquincumban is több darab fordul elő (14. kép,) s azonnal feltűnő a bronz
serpenyőkkel való 15 rokonságuk, ami a fémtechnika utánzását jelenti
ez esetben is. Ismerünk két serpenyőfogót, az egyiket Eszékről, a másikat
az Aquincumi Múzeum gyűjteményéből, melyeken ugyanazon mester
jelzése szerepel. (15. kép.) A név elolvasása nem könnyű, mert az égetett
agyagalapon a mintából kiöntött díszítések és betűk a reájuk kerülő
bevonó zománc miatt, mint a kiskőszegi tál esetében is említettük,
elmosódtak. A mester nevének olvasása a következő :
FECfc—VALMAX
feci-Val(erius) Max(imus)
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Ö volna legnagyobb valószínűség szerint a Dráva—Száva közi
zománcosműhelyek egyik mestere, a II. szazadközepi gyár vezetője és így
a zománcos technikájú díszedények első névleg ismert korai képviselője.
A bronztechnikát utánzó déli fazekasműhelyek termékei ösztönzően
hatottak a belföldi, ú. n. pannóniai kerámiára is. Egy szürkeanyagú,
feketére füstölt díszserpenyő fogója, melyet a papföldi ásatáskor találtam
a gázgyári lakások építésekor, s kapcsolatba hoztam Resatus belföldi
kelta fazekas működésével, mutatja a déli zománcos gyárak hatását
az északkeleti aquincumi fazekasokra. (16. kép.) 16
Az eddig tárgyalt szorosabban egybekapcsolható emlékanyag a Kr. u.
I. század végétől a II. század végéig szerepelt a pannóniai piacokon.
Termékei értékesebbek és drágábbak is lehettek a helyi terra szigilláta
edényeknél s talán ezért találjuk a relief díszes zománcos edények marad
ványait olyan kis számban.
A markomann háborúk után a III. században feltűnik egy zománcos
edénytípus a szokott félholdalakú díszítésekkel és ráncos felrakott orna
mentikával. Zománcuk színe sötétbarnás. Novotny gyártási helyüket
Szombathely vidékére helyezi.17 Egy darab van Aquincumban is.
Teljes korhatározó példányokat sírokból ismerünk ; nagyon gyakori
a limesmenti táborhelyeken (Dunapentele 18 (Intercisa), Brigetio, Vindobona, Carnuntum).
Ez a típus és színezés azonban nem sokáig él. A IV. századi provin
ciális kerámia fellendülése is a zománcos edényekhez fűződik. A fém
technikát utánzó helyi készítésű zöld, barna és citromsárga zománcos
korsók, tálak és poharak felveszik a versenyt a nyugati üvegekkel is,
melyekkel Köln, Trier látja el a tartomány igényesebb lakóit. 19 A késő
római limesmenti táborok temetőiben ez az anyag viszi a vezetőszerepet. 20
Ennek a zománcos technikának római-barbár továbbélését a 400-as
évekig a leányfalusi őrtorony anyagával szemléltethetjük legszebben,
mint arra már Alföldi is rámutatott. 21 (17. kép.)
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és azok irodalmára v. ö. Oroszlán, A diuiavidéki lovasistenségek két új pannóniai
emléke. Dolgozatok, Szeged. XIX. 1943.,
148. 1.
ii V. ö. a szilasbalhási ép tállal a Magyar
Nemzeti Múzeumban.
12 Lozar, Vodnik po zbivkah Narodnega
Muzeja v Ljubljani. 64. 1.
Bónis É., id. m. 19. 1. XIX. t. 36—39.
13 Abramic, Führer durch Poetovio. 99. 1.
Egy poetovioi önálló gyár létezésére már
rámutattak.
14 Nagy L., Az aquincumi múmíatemetkezések. Diss. Pann. I. 4., 4. 1., 6. rajz.
is Radnóti A., A pannóniai római bronz
edények. Diss. Pann. II. 6., XXVI. t., 1. b.
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2i Alföldi A., Leletek a hún korszakból és
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i Felvételéért a jelen alkalommal is köszö
netemet fejezem ki. I t t jegyzem meg, hogy
zománcos tárgyak, elsősorban a kerámia
fényképezése nagyon nehéz. A negatív
díszítésű formatálból kikerült edényre az
első égetés után jön a zománc, mely a
díszítés finomságát, élességét elveszi.
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igazgató szíves engedélye és Erdélyi
Gizella segítsége tette lehetővé a darab
tanulmányozását. Kiskőszeg római leleteire
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LAJOS NAGY

LE VASE DE LUXE À GLAÇURE VERTE DE BUDA
Le vase de luxe à glaçure, représenté par
les fig. 1—4, fut trouvé à Albertfalva, près
du Danube, à l'extrémité méridionale de
Budapest. Sa forme bien rare et sa matière
à glaçure ont subi l'influence de la technique
métallurgique. Son ornement écaillé (semilunaire) est un motif assez banal des vases
à glaçure ; la décoration de sa partie inférieure se rattache aux formes de pampre
des plats de Pacatus, potier d'Aquincum.
De même que les vases de ce dernier étaient
muni de couvercles, le Musée d'Aquincum
a conservé aussi des couvercles à glaçure
qui conviennent aux vases de luxe d'une
technique analogue.
C'est le vase de luxe à glaçure de KisKőszeg (Musée National Hongrois) qui nous
présente l'analogie la plus frappante du vase
de luxe de Buda. Il est sorti du même
atelier dont les plus beaux plats furent
trouvés en débris dans la région des rivières
Dráva et Száva (Daruvár—Sziszek, fig. 10).
Ce sont là des produits locaux de la Pannonié
Inférieure datant du milieu du I I e siècle.
Ce pays fut le centre de la production des
plats à glaçure anciens dont une grande
quantité fut trouvée à Kmona, Mursa et
Poetovio. Ce groupe est représenté à Aquincum par un encrier (fig. 13).

Les queues de casserolles subsistant
en grand nombre doivent être fixées au
milieu et à la seconde moitié du I I e siècle.
Klles sont pourvues en général de la
signature du potier (fig. 14—15). Les
potiers du pays s'inspirèrent des produits
imitant la technique de bronze des ateliers
du Sud, comme le prouve la casserolle
du potier celtique Revatus (fig. 16). Les
objets traités ci-dessus qui forment un
groupe assez homogène circulaient aux
marchés de Pannonié de la fin du I e r siècle
à celle du I I e .
La production des vases émaillés se
répand de plus en plus au cours du I I e
siècle. Le produit le plus fréquent de
cette époque est le groupe des vases
pourvus d'une décoration appliquée et
d'une glaçure brune. Novotny croit avoir
trouvé le lieu de leur fabrication à
Szombathely.
Les cruches vertes, brunes et de couleur
jaune citron ainsi que les vases et les verres
du I e r siècle, exécutés d'après des modèles
de métallurgie, supportent la concurrence
même avec les produits de la verrerie
occidentale. Ils jouent un rôle essentiel dans
les camps des »limes« des derniers siècles
de la romanité.

ILLUSTRATIONS
Fig.
Fig.
Fig.

1. — Vase de luxe à glaçure verte de Buda.
2. — Ornement du vase de luxe de Buda.
3. — Vue d'ensemble du vase à glaçure de Buda (Repr. par M. Emil
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D'Isoz).

4. — Coupe transversale des vases de Buda et de
Kiskőszeg.
5. — Pièce ornée de pampre et provenant de l'atelier de Pacatus à Aquincum
(Osijek,
Musée
Municipal.)
6. — Fragment d'un couvercle à glaçure
d'Aquincum.
7. — Couvercle fabriqué dans de l'atelier de Pacatus (Musée
d'Aquincum).
8. — Vase de luxe à glaçure de Kiskőszeg (Musée National
Hongrois).
9. — Vue d'ensemble du vase de Kiskőszeg (Repr. par. M. Emil
D'Isoz).
10. — Un fragment de la fabrique de Siscia (Zagreb, Musée National de la Croatie).
11. — Les formes animales du vase de luxe de Kiskőszeg (Dessiné par Éva
Bonis).
12. — Les ornements du vase de
Kiskőszeg.
13. — L'encrier à glaçure
d'Aquincum.
14. — Queues de casserolles d'Aquincum
et d'Osijek.
15. — Queues de casserolles à glaçure d'Aquincum
et de Mursa, marquées du nom de Valerius
Maximus.
16. — L'imitation
d'une queue de casserolle provenant d'un atelier local d'Aquincum
(Musée
d'Aquincum)
.
17. — Deux cruches à glaçure verte du »burgus« de Leányfalu
(Musée
d'Aquincum).
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