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Az Aquincumban talált nagyszámú idegenből importált terra 
szigilláták között egy pár szorosan összetartozik, közös műhelyből került 
ki. Ugyanezen gyár termékei még több pannóniai lelhelyről is ismeretesek. 
A terra szigilláta irodalomban nem találjuk gyáruk említését s anyaguk 
egy darabtól eltekintve ismertetve nem volt.1 Ha az eddig előkerült 
darabok lelőhelyeit lerögzítjük s egybevetjük más közeli provinciális 
gyárak termékeivel, elterjedésük iránya megadja a kiinduló központot, 
szűk határok közé helyezi műhelyük helyét. 

A Duna mentén Kelet felé megtalálhatjuk a westerndorfi fazekas
telep terra szigilláta anyagát, de abban sem találunk darabjainkhoz 
hasonlókat.2 Ez a gyár volt pedig a Kr. u. II. század második felében 
a rheinzaberni gyárak után a legerősebb szállító s egyben az utolsó is 
a nyugati figlinák közül, mely Pannóniába és rajta keresztül tovább 
Keletre szállított. 

A legújabban részben feltárt brigetiói gyár anyaga is más stílusú.3 

A Kuzsinszky Bálint által publikált aquincumi papföldi fazekasnegyed 
anyagánál ugyanez állapítható meg, pedig ennek a gyárnak anyagából 
is már számos darabot találni a Duna vonala mentén Dél felé.4 Az általam 
feltárt, de még nem ismertetett aquincumi terra szigilláta gyárak termékei 
is mások.5 

Darabjainknak olyan figurális és ornamentális díszítései is vannak, 
amelyek teljesen idegenek a német, francia, angol stb. terra szigilláta 
kutatók által bemutatott anyag díszítéseitől. 

R. Knorr, Déchelette, Forrer és a terra szigilláta kutatás több nagy
mestere, hogy megállapíthassák egy-egy stílusban, anyagban össze
tartozó terra szigilláta csoport valószínű gyártási helyét — ha műhelyüket, 
kemencéiket berendezéseikkel nem is találták meg —, arra az eredményre 
jutottak, hogy ezt arra a helyre vagy környékére kell tenni, ahol a gyár 
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1. kép. - Terra súgilláta töredék a sisciai gyárból. Aquincumi Múzeum. 

termékei a legnagyobb számban kerültek elő. Feltételezem, hogyha ez áll 
Nyugatra, akkor az Aquincumban talált anyag gyártási helyét is oda 
kell helyeznünk, ahol azt a legnagyobb számban találták s ahonnan 
a legkönnyebben juthatott el a környékbeli fogyasztók piacaira. 

Egy gyár feltételezésének első támpontja a kemencéken kívül, főleg 
ha terra szigilláta és más díszített edényekről van szó, az edények kikép
zésére szolgáló negatív tálak előfordulása. Bizonyító erejű volna továbbá, 
ha olyan díszítő bélyegzőket is találtak, melyek az ilyen díszes tálak 
készítésénél nélkülözhetetlenek. Erre a legjellegzetesebb példát az aquin
cumi Papföldi fazekastelep leletei szolgáltatták, mert itt a számtalan 
kis égetőkemence mellett nemcsak a díszített tálak negatívjait találták 
meg, hanem az azok díszítésére szolgáló pozitív és negatív bélyegzőket 
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2. kép. — Terra szigilláta töredék a sisciai gyárból. Aquincumi Múzeum. 

is.7 Ez a hatalmas gyár pedig szőrös Összeköttetésben állott egy mursai 
(Eszék-Osijek) gyárral, melynek díszes edényeit szintén Pacatus bélye
gezte. Mursából azonban eddig a kemencék nem kerültek elő ; mind
össze egy negatív tálforma (Formenschüssel) töredéke és a kész áruk 
jelentős száma ismeretes.8 

Az Aquincumban talált darabok sajátságait röviden a következőkben 
ismertetjük. Anyaguk nem egészen keményre égetett vörös agyag. 
A mázuk nagyon könnyen lepattogzo, gyakran lilásba játszó vörös. Már 
ez a két tulajdonság is élesen elválasztja a nyugati galliai és germániai 
gyárak kemény, sötétvörös anyagától és meleg sötétvörös mázától, 
mely általában nem pattogzik és kopik, kivételt képeznek a westerndoríi 
mesterek egyes tálai. Az aquincumi Pacatus-múhely szigillátái is 
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vagy világosvörös, vagy sárgásvörös máznak. Az edények formája a 
Dragendorff 37. számú, mely már Pompejiben fellelhető a Kr. u. 69 
és 73-as földrengések közti időszakból. Eredete a fémművességre nyúlik 
vissza, a bronzedények trébelt készítési eljárását utánozza. A Dragen
dorff 37. sz. forma a 29. sz. forma átalakult, leegyszerűsített változata. 

Már előre meg. kell jegyeznünk, hogy ismertetendő edénytöredékeink 
és mindazok a példányok, melyek velük egy gyárból kerültek ki, jelleg-

% szigilláta töredék Aquincumból, Aquincumi Múzeum. 

zetes sajátságaik révén rögtön elárulják helyi, pannóniai származásukat. 
Ilyen sajátság például a talp kiképzése. Szemben a nyugati készítmények
kel, nálunk a tálak talpát egyszerre öntötték ki a mintatálból s utána 
gömbölyítette le a fazekas késével a kívánt módon. Ezt az eljárást 
igazolják azok a tálak, amelyek talpa még egyenes és élesprofilú maradt. 

Azokat a terra szigilláta darabokat, melyekről itt részletesebben 
szeretnénk megemlékezni és készítési helyüket meghatározni, 1935-ben, 
mikor az óbudai Külső-Szentendrei-úton csatornázási munkálatok folytak, 
Szilágyi János mentette meg. Vizsgálódásaink körébe a korábbi leleteket 
és más lelhelyek anyagát is be kellett vonnunk. 

Két darab lelhelye az aquincumi katonai tábor északi kapuja közelében 
volt, ahol II. század elejei terra szigilláta töredékekkel és érmekkel 
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találtuk a tábor Traianus által történt átépítése és az első markomann 
betörés közti rétegből (kb. Kr. u. 110—167.)10 

1. Félgömbalakú tál töredéke. (1. kép.) Alacsony peremmel, világos
vörös, rosszul égetett anyagú, lepattogzó mázzal. A töredék méretei : 
mag. 104 cm, szél. 15 cm, vastagsága 0 6 cm. Díszítése az edény hasán 
egy sor durva tojásfüzér. A tojástagokat egy-egy függőleges pálcatag 
választja el, ezeknek alsó része kerek gömbben végződik. Ezután egy 

4. kép. — Terra szigilláta 5. kép. 
töredék Aquincumból. Terra szigilláta töredék Brigeiióból. 
Aquincumi Múzeum. Kállay Ödön gyűjteménye, Szóny. 

sor meghosszabbított félkör, ú. n. patkóalakú dísz következik, melynek 
recézett keretében háromszögű levelek játszák a térkitöltő szerepet 
s felső részükön kis vízszintes kettős vonal közt vonalas dísz köti össze 
a patkó két végződését. A következő sor díszes apró vonalakkal felosztott 
körökből áll. Alattuk háromágú levelek sora képezi a lezárást. 

2. A másik darab formája, anyaga és máza azonos az előbbiével. 
(2. kép.) Felső részén szintén az előbbivel azonos tojásfüzért kapunk 
gömbvégű pálcatagokkal. A töredék méretei: mag. 112 cm, szél. 17'6 
cm, vast. 11 cm. Alattuk levelek sora, majd kettős félkörben rozetta-
dísz, a félkörök között hosszú levelek elválasztó díszként szereplő darabjait 
kapjuk. Ezután szabad stílusban állatok sora következett. így meg
maradt egy balralépő kakas s ettől jobbra egy aránytalanul kisebb, 
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jobbra haladó, fejét előnézetben ábrázolt bika alakja. Nyomok árulják 
el, hogy alattuk még, ha nem is egy sorban, de a képmezőben elszórva 
állatalakok foglaltak helyet. 

3. Két kisebb töredék ugyanazon tálból. (3. kép.) Egyiken a jelleg
zetes tojástag szerepel a gömbvégű pálcataggal. A tojásfüzér alatt egy 
körbefutó vonal határolja a képmezőt, melyben szabad stílusban szőlő
indát kapunk fürttel, sajátos lándzsaalakú levéllel (!) és egy nagyobb 
levéllel, melyek más darabokon is előjönnek. L,elhelyük szintén a Külső-
Szentendrei-úti 1935. évi csatornázás a múzeum közelében. 

6. kép. 
Terra szigilláta töredék, Eszékről. 

Osijek, Gradski fMusej.. 

7. kép. 
Terra szigilláta töredék Belgrádból. 

Beograd, Narodni Musej. 

8. kép. 
Terra szigilláta töredék Belgrádból. 

Beograd, Narodni Musej. 



9. kép. Terra szigilláta edénytöredék Madarából. Sofia, Bolgár Nemzeti Múzeum. 

4. Kisebb töredék. Előkerült 1935-ben ugyanonnan, mint az előb
biek, egy CIPPIM jelzetű Dragendorff 33. számú csészével együtt. 
Díszítése a szokásos tojásfüzér alatt levelek és rozetták sora. Alattuk 
elnyomódott állatalakok (?) vehetők ki. Anyaga, máza, mint az előzőé. 
Jellegzetes vastagfalú, zömök Drag. 37-es provinciális tál töredéke. (4. kép.) 

5. A pannóniai limes legészakibb vonalán, Öszőnyből (Brigetio) 
ismerünk gyárunkból egy kis töredéket. (5. kép.) Anyag a, máza, formája 
azonos az előbbi darabokkal. Díszítése az edény testén fent lezáró díszből, 
elnyúlt tojástagokból, köztük pálcatagokat helyettesítő kis gömbökből 
áll. A képmezőben egy sorban nagy rozetták következnek. A töredék 
nem ad felvilágosítást, hogy ezután mi következett ; egy belgrádi töredék 
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10. kép. — Terra szigilláta tál Szilasbalhásról. Magyar Nemzeti Múzeum. 

után kell kiegészíteni. (7. kép.) A darabot az oszőnyi Kállay-gyüjtemény 
őrzi, ismertette már Juhász Györgyi.11 

6. Dunaszekcsőről (Alisca) egy nagyobb Drag. 37. formájú táltöre
déket Halász Ferenc ny. igazgatótanító gyűjteménye számára mentett 
meg. Ez a darab később a budapesti Fleissig-gyüjtemenybe került 
s jelenleg talán a Nemzeti Múzeum őrzi. A töredék átm. 18 cm, vastagsága 
9 mm, talpának átm. 7 cm. Az edény talpának kiképzése a jellegzetes 
pannóniai formát mutatja, egyszerre készült az edény alsó részével. 
Rossz pannóniai anyag, kopott világosvörös mázzal. Díszítése indadísz 
levelekkel, s felettük tojástagok maradványai. 
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11. kép. — A szilasbalhási tál kiterített képe. D'Isoz Emil felvétele, 



7. Eszék (Osijek, Mursa). Egy kis darabot találtam az eszéki múzeum
nak a régi gimnáziumban levő raktárhelyiségében (6. kép.), F. Celestin (f) 
múzeumi igazgató szíves engedélyével fényképezhettem le. Méretei 
8 x 1 0 cm. Vastagfalú, világosvörös, rosszul égetett anyag, lemosott 
mázzal. Szabad stílusban futó állatalakokat kapunk, az ismert nyúl, 
kutya és vaddisznó (csak a feje van meg) mellett lándzsaalakú levél 
látható, a töredék baloldalán egy alak részlete. Ez utóbbi eddig az egyetlen 

12. kép. — Terra szigilldta tál töredéke Sisciából. Zagreb, Narodni Musej. 

emberi típus gyárunkból s ilyen rossz állapotában nagyon hasonlít 
az eszéki és az aquincumi Pacatus-múhely kis kalapácsoló alakjaira, 
Vulcanusra.12 

8. Belgrád (Beograd, Singidunum). Töredék (7. kép.) az edény közép
részéből. Felső részén megkapjuk a sajátos nagy tojástagokat, melyek 
közt kis rozetta a választódísz pálcatagok helyett. Alatta a nyugati stílusú 
szabad mezőben jobbra ugró vadállat, felette nagy rozetták. Ezeknek 
megfelelői az ószőnyi darabon fordulnak elő. (5. kép.) Ugyanaz a rossz 
anyag, vastag fal, lekopott, lilásba játszó mázzal. 

9. Belgrád (Beograd, Singidunum). Töredék az edény közepéből. 
(8. kép.) Díszítése fent tojástagok helyett rozetta, a mezőben egymás 
mellett növény mint ára emlékeztető ornamens. Alsó lezárás rozetták sora. 
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Anyaga, színezése mint a fenti daraboké. Sajnos, vízben volt és nagyon 
lekopott. 

10. Iyegdélebbről, a bulgáriai Madará-hól ismerek egy töredéket, 
melyet a szófiai Nemzeti Múzeum anyagában találtam 4608 leltári szám 
alatt. Iw. Welkow igazgató engedélyével tanulmányoztam ezt a Bulgá
riában ritkának nevezhető terra szigilláta töredéket. Tulaj donképen ez 
a jelentéktelen cserép adta az ösztönzést még 1929-ben, hogy ezen darab 
készítési helyét keressem s egypár aquincumi lelőhelyű darabbal foglal-

13. kép. 14. kép. 
Siseiai terra szigilláta töredék. Sisciai terra szigilláta töredék. 

Zagreb, Narodni Musej. Zagreb, Narodni Musej. 

kozva gyártási helyüket megállapítsam. (9. kép.) A madarai töredék egy 
Dragendorff 37-es formájú félgömbalakú tál részlete. Anyaga elüt a nyugati 
(galliai, germániai) terra szigilláták finom anyagától és nemes mázától. 
Téglavörös színűre égetett rosszabb agyagból készült, máza lilás vörös 
és könnyen kopik. Formája is a pannóniai gyárak helyi jelleget nyert 
félgömbalakja, keskeny felső sima peremmel. Talpát, mint a teljes szilas-
balhási tálnál láthatjuk, egyszerre öntötték ki a formatálból és nem 
külön ragasztották hozzá, mint azt a nyugati díszes tálaknál látni. 
Az edény díszítését felül tojástagok határolják, két-két tojástag között 
egy pálcika lóg le, végén egy vastag gombbal. Èz a díszítőelem egyik 
jellemző ismertetőjele ennek a gyárnak. A képmezőt szabad stílusban futó 
állatalakok töltik ki : baloldalon hímoroszlán, alatta vaddisznó, jobbra 

315 



kutya nyakörvvel, alatta nyúl. Ezektől jobbra még két állat nyoma 
vehető ki, de csak a felsőt, a vaddisznót ismerjük fel a fejtöredék nyomán. 
A képmező üres részét kis háromágú levelek és patkóalakú díszek (recézett 
félkörben tojástag) töltik ki. A darab közelebbi leletkörülményeiről 
adatok nem álltak rendelkezésemre. 

Amint a fentebb leírt darabok lelhelyeiből világosan kitűnik, ez 
a jellegzetes terra szigilláta anyag a Duna mentén délről felfelé több 

15. kép. 
Terra szigilláta töredék 16. kép. 

Sisciából. Terra szigilláta töredék Sisciából. 
Zagreb, Narodni Musej. Zagreb, Narodni Musej. 

helyen előfordul a pannóniai limesmenti táborhelyeken. A Duna-vonal 
kereskedelmi útján jutottak el egy műhelyből Eszak-Pannóniába és délre 
is egészen Bulgáriáig. Legalább az eddigi megállapításaim alapján Istam-
bulban, Kis-Azsiában (J. Werner szíves közlése) darabjaink már nem 
jelentkeznek.13 Lehet, hogy az is közrejátszik ebben, hogy ilyen jelenték
telen töredékek megőrzésére nem fektettek gondot. Görögország általam 
bejárt múzeumaiban sem találtam meg darabjainkat. 

Pannónia egy másik, belső kereskedelmi útja mentén, a Dunán
túlon találtunk csak egy teljes terra szigilláta tálat ebből a gyárból. 

11. Szilasbalháson (Veszprém vm.) került elő a 10. képünkön látható 
edény.14 A tálat a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi 23/1904. 20. ltsz. alatt, 
magassága : 10-2 cm, szájátm.: 22 cm, talpátm.: 7-6 cm. A l i . képünkön 
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a tál kiterített képét adjuk D'Isoz Emilnek, a Fővárosi Történeti Múzeum 
konzervátorának, az általa feltalált körfotós felvétele alapján.15 A 10. 
képen jól láthatjuk a tál provinciális formáját, talpkiképzését és kopott 
mázát. Díszítése fent tojástagok a jellegzetes gombosvégű pálcikával, 
alattuk háromágú levelek sora. A középrészt négyszer két-két szembe
forduló rohanó vadállat : ló-hímoroszlán, nőstényoroszlán-vadkan, ló-
vadkan, nyakörves kutya-szarvas és egy egyedül futó nyúl töltik ki. 
Az alsó lezárást díszes körök sora alkotja. A szilasbalhási római telep ősi 
kelta bennszülött rétegre támaszkodott. 
Előkerült a telep Kr. u.I . század második 
felétől a II. század közepéig terjedő 
temetője égetett temetkezésekkel, a római 
korba átnyúló La-Tène jellegű halomsírok 
formájában. Tálunk az egyik halomsírban 
h amvvederül szolgált s az égetés alkalmával 
vesztette el mázát és repedt több darabra. 
Jellemző a temető és egyben tálunk sírba
helyezési korára, hogy itt olyan terra szigil-
látát utánzó fekete színezetű pannóniai 
edényt is találtak, mely a kelta Resatus 
fazekas pogányteleki műhelyében készült 
Kr. u. 75. és 95. évek között. Ez az első 
kísérlet, mikor egy bennszülött fazekas a nyugatról jött delgalliai edények 
díszeit leönti és maga is alkalmazza.16 Különben jelentkezik itt egy Res-
pectus nevű kelta fazekas is, akinek működési ideje Resatus utánra 
esik s kora megegyezik a sisciai gyár működési idejével. 

12. Gyárunk egy termékét még egy észak-nyugati leihelyről, Virunum-
ból (Klagenfurt)17 ismerjük, ahol együtt találták egy ALSVS F jelzetű terra 
szigillátával. 

Ezeknek a szórványosan talált daraboknak tömeges lelőhelye 
Siscia. A Horvát Nemzeti Múzeum terra szigilláta anyagában találtam 
ezeket a legnagyobb számban. Hogy ezeket ismertethessem, Hof filler 
Viktor egyetemi tanár, múzeumigazgató engedélye tette lehetővé.18 

Ezen töredékek egy részét az 1911—1913. években találták a Kulpa folyó 
medrének szabályozásánál. Egy tömegben való előfordulásuk az árusító-

17. kép. 
Terra szigilláta töredék Sisciából. 

Zagreb, Narodni Musej. 
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18V kép. — Sisciai töredék. Zagreb, Narodni Musej. 

helyre enged következtetni. I t t ugyanis más üzletnyomokat is találtak. 
Tömegesen kerültek elő a bronzművesség tárgyai is (főleg orvosi műszerek 
és más tárgyak, ólom és fogadalmi tárgyak stb.) a folyómederből, mely 
jelenség talán arra enged következtetni, hogy itt egy állandó híd-állomás 
járdája mellett kis fülkékben árusítottak mindenféle tárgyakat, mint 
még ma is Firenzében, az Arno-hídján, vagy a velencei lagúnák hídjain. 

A) csoport. 

Ezen töredékek között azonnal feltűnt égy kis darab (12. kép.), 
melynek tálmintáját ugyanazon bélyegzőkkel díszítették, mint a madarai 
példányét, csak más csoportosításban. Megtaláljuk balról haladva a vad
kan töredékét, a kutyát és nyulat, a patkóalakú díszt és a kis háromágú 
leveleket. Az állatalakok megvannak a szilasbalhási tálon (v. ö. 11. 
képpel). Ezekhez szorosan kapcsolódik még egypár darab, melyeken 
az állatalakok viszik a főszerepet. Ezek a gyár egyik vezető mesterének 
termékei. Az agyagműves a díszítésnél nem járt el egyformán. A szilas
balhási tál mutatja ezt a legjobban, mely gyárának eddig a legjobb 
darabja. (10. kép.) 

Egészen kis tálakból származik két darab. Az egyiken (13. kép.) 
mint a tojástagokat választó elem gömbösvégű pálcatag van, alatta 
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jobbra futó ismert állatok szerepelnek, viszont egy balra néző guggoló 
nyúl csak most jelenik meg először.19 A másik darabon20 (14. kép.) fent 
tojástagok gömb végződéssel, alatta eg}^ sorban állatalakok, három nyulat 
jobbról egy állat (kutya?) üldöz, s velük szemben is egy másformájú 
töredékesen megmaradt kutya szalad. Ezt az állatjelenetes sort fent 
egy erezett téglaalakú, lent egy lándzsaalakú levélsor keretezi. A baloldali 
kutya felett kis háromágú levélke látható, mely olyan, mint a madarai 
(9. kép.) és a sisciai (12. kép.) töredékeken levő. 

Egy kis töredéken (15. kép.) rozetta mellett egy kis ülő, fejét vissza
fordító vadállat vehető ki, mely pettyes szőrzete miatt leopárd is lehet, 
vagy esetleg vadmacska.21 A rozetta már ismeretes volt a brigetioi 5. sz. 
képünkön bemutatott darabról. Ezt a díszítést több darabon is meg
találhatjuk.22 

Változatosabb a 16. sz. képünk darabja. Fent gömb végű pálcatagok 
közt négy vonalú tojástagok húzódnak, alattuk, mint mezőelválasztó, 
rossz zsinórvonal, mely akár gyöngysor elromlása is lehetne. Alatta három
ágú levélkék sora, majd egy balralépő oroszlán. Ez utóbbi különbözik 
a madarai (9. kép.) és a szilasbalhási (11. kép.) edény oroszlánjaitól. 

Más beosztású az óbudai leihelyű darabunk. (2. kép.) A két meg
maradt állattípus új, a kakas és az ugró bika. I t t van a közismert tojás
füzér az elválasztó zsinór vonallal, alatta levelek (új típus), majd félkörök-

19a—b. kép. — Terra szigilláta töredék a sisciai gyárból. Zagreb, Narodni Musej. 



20. kép. 
Terra szigilláta tál Eszékről. Osijek, Gradski Musej. 

ben a kettőskeretű rozetta, olyan, mint a szilasbalhási tálon (10—11. 
képek.), de ezeket a lándzsaalakú levél választja el, mely az állatalakos 
daraboknál gyakoribb. (Iyásd a 6. és 14. sz. képeket.) 

A belgrádi múzeum darabjának (7. kép.) jobbra ugró állata nem 
ismétlődik. A képmező beosztása a régi, a tojástagok mellett a pálcatagok 
helyett kis rozetta (új), utánuk egy sorban nagy, közismert rozetták. Ilyen 
díszítése van a nagyon csonka brigetiói darabnak, úgy hogy ezen 
is a képmező alsó részén egy vagy két sor állatalak következett. 

. 2 1 . kép. 
Terra szigilláta töredék Eszékről. 

Osijek, Gradski Musej. 

22. kép. 
Terra szigilláta töredék Belgrádból. 

Beograd, Narodni Musej. 



Díszítésben elüt darabjainktol egy töredék díszítése. (17. kep.) Hosszú 
gallyak (nád?) közt állatalakok, az egyik szakaszban szarvas, felette egy 
madár. A szarvas alatt apró levelek a talajt érzékeltetik, a madár alatt 
a kis háromágú levelek sora, a jobbsarokban egy fejét visszafordító madár 
töredéke. Ez a darab egy másik mester készletéből való lesz s a nádalakú 
növénnyel és egy madár alakjával díszített dunaszekcsői példányt juttatja 
az eszünkbe.23 

B) csoport. 

Az állatalakos díszítésű tálak mellett külön csoportként kezeljük 
a növény díszes darabokat. 

Ezek közé tartozik a 3. képünk aquincumi darabja. Külön csoport 
nevével is illethetjük: a sisciai hullám-indadíszes csoport. Sajnos, ez a szép 
stílus csak egy darabbal van képviselve. Jellegzetes sisciai rajta a gömbben 
végződő tojástag és a lándzsaalakú fekvő levél is. A képmezőt szép vonalú 
hullámos indából elágazó levél és fürt képezi. A nagy szőlőlevél ismét
lődik a 4. számú képünkön egy másik aquincumi darabon is, azonban 
hullámos indák nélkül. 

Ebbe a csoportba tartozik a hullámvonalas indadíszű szőlőlevelekkel 
díszített dunaszekcsői darab (6. szám). Zágrábban egy kis darabot találtam 
csak indadísszel és nagyobb levéllel.24 

C) csoport. 

Külön csoportba vehetjük azokat a darabokat, amelyeken az egyes 
növényi díszek mint térkitöltők együtt szerepelnek geometrikus vagy orna-
mentális motívumokkal. Ezekhez az átmenetet a 18. képünk darabja adja 
meg. Meg lehetett állapítani a méreteit. Magassága : 9-8 cm, átmérője : 
17-8 cm, vastagsága : 0-8 cm. Jellemző itt is — mint már említettük ezen 
pannóniai edényekre — a vastag fal. Jeleztem elöljáróban, hogy a tálak 
felső pereme nem magas, egy pár centiméternyi, mint azt a szilasbalhásinál 
szemlélhetjük a legjellegzetesebben. Ennél a darabunknál a perem fel
tűnően magas, a szájjal együtt 6 cm, míg az edény testének magassága 
csak 5-5 cm. Láthatjuk így itt is a nyugati Dragendorff 37. számú félgömb
alakú edény forma provinciális elsatnyulását. 



Darabunk díszítése a jellegzetes tojástagsorral kezdődik, az elválasztó 
pálcatagok mindkét vége nagyobb gömbben végződik (új!). Díszítése 
az edény testét kitöltő búzakalászszerűen lándzsaalakú levelek két sora, 
köztük az érintkezésnél egy kerek gömböcskével, de ilyen gömböket 
gyakran levelek végére is tettek, szabálytalanul. A lándzsalevél a leg
gyakoribb díszek közé tartozik. 

A C) csoport legjellegzetesebb darabja éppen az 1. számú képünkön 
ábrázolt aquincumi töredék. Feltűnik az előbbi darabbal szemben az edény 
nyomott alakja, a perem hiánya (!) s az alacsony felső sima szalag. 
Méretei : magasság : 10-4 cm, szélesség : 15 cm, vastagság : 0-6 cm. 
A tojástag a 18. kép darabjához áll a legközelebb. A tojástagok (új !) 
fent vízszintes apró pálcikákkal vannak összekötve, a közepükről lóg le 
a gömbben végződő pálcatag. A tojástag sor után egy sor felül lezárt 
patkódísz jön, közepén a kis háromszögű levélkével. Ilyenek szerepelnek 
a madarai (9. kép.) és egy sisciai darabon. ( 12. kép.) Kz utóbbiaknál azonban 
a patkó belsejében szereplő levél inkább kis tojástagokhoz hasonlít. 
A következő sor kettős körös recézett dísze szerepel a szilasbalhási 
(11. kép.) edényen, a legalsó háromágú nagy levelek sorával .szintén a 
szilasbalhási darabon találkoztunk. 

Több darabbal van képviselve egy egyszerűbb stílus. (19. kép.)25 

Felső részén a rendes tojástagok, köztük rozetták (v. ö. az 5. és 7. képekkel), 
ezek alatt közepükön üresen hagyott patkódíszek, majd hosszabb és kisebb 
levelek szerepelnek elválasztó díszekként. Ebbe a csoportba tartozik 
a belgrádi leihelyű 8. képünk darabja. 

A fenti bemutatott példák meggyőzhetnek bennünket arról, hogy 
egységes, vagyis egy gyár termékével állunk szemben. De ebben a gyárban 
több stílus uralkodott, vagyis fel kell tételeznünk több mestert, akik a forma
tálakat készítették. A bélyegzőket közösen használták, de ízlésük szerint 
keverték. Kivételt a hullámindadíszes aquincumi töredék mutat, mely 
gyárunk legszebb terméke. 

Két kérdés tisztázását tartjuk fontosnak, hogy mikor dolgozott ez 
a műhely és melyek voltak azok a gyárak, amelyek hatással lehettek rá. 
A mestervándorlás, fióküzletnyitás, felszabadulás stb. kérdései ezek. 
Végezetül közelebbről meg kell határoznunk gyárunk működési helyét 
s ezt tényekkel, adatokkal kell alátámasztanunk. 
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23. kép. 
Terra szigilláta töredék Maroskeresztúrról. 

Marosvásárhely, Kultúrpalota gyűjteménye. 

24. kép. 
Terra szigilláta töredék Maros Portusról. Kolozsvár. Erdélyi Nemzeti Múzeum. 



A sisciai darabok olyan leletkörülmények közt kerültek napvilágra, 
hogy korukat pontosan nem állapíthatjuk meg, A szilasbalhási darab 
leletkörülményeiről már megemlékeztünk. Együtt került elő Resatus 
pannóniai fazekas szürke anyagú és feketére füstölt relief díszes árujával, 
mely még a Kr. u. I. század utolsó évtizedeiben készült. Egetett temet
kezés melléklete volt, ez bizonyíték korai földbekerülése mellett. Az egyik 
aquincumi darab együtt került elő CIPPI-M jelzetű Dragendorff 33. számú 
terra szigilláta csésze töredékével. A virunumi darabot együtt találták 
ALSVS F jelzetű terra szigilláta val. Két aquincumi darab (1. és 2. kép) 
leihelye a tábor északi kapuja közelében volt s mint már darabunk 
leírásánál jeleztük, a tábor Traianus által történt átépítése és a niarkomann 
betörés közti rétegből (kb. Kr. u. 110—167) valók. 

Ha mindezeket összevetjük, akkor megállapíthatjuk, hogy a bemuta
tott terra szigilláta darabok készítése a Kr. u. II. század első felében, kb. 
120—160 közé tehető. Ujabb datált sírleletek, további megfigyelések, 
a műhely kemencéinek és berendezésének előkerülése meghatározásunkat 
pontosabbá tehetik. 

Ha a talált darabok lelhelyeit térképen felrajzojluk, kiderül, hogy 
két útvonal mentén találjuk meg azokat. Az egyik a Duna-menti nagy 
limes-út, ahol darabjaink Sisciától mind délre, mind északra előfordulnak. 
A másik a belföldi út, melyen eljutnak a Balaton mellékére s a boros
tyánút (Aquileia—Savaria—Carnuntum stb.) közvetítésével Virunumba is. 
A gyártási hely így csak abban a centrumban lehetett, ahol a legnagyobb 
számban is találhatók a töredékek : Sisciá-ban. 

Hogy a műhely működési idejét közelebbi időponthoz köthettük, 
már könnyebb keresni az idegen gyárakhoz való viszonyát, tőlük való 
függését. A nyugati, délgalliai gyárak (Banassac, Lezoux, La Graufe-
senque stb.), amelyek először szállítottak ide, Dél-Pannóniába, nem voltak 
hatással a sisciai gyárra. A többi, későbbi nyugati gyár termékei közül 
az anyag rosszasága miatt csak a westerndorfi hasonlít hozzá, de már 
típusalkotás tekintetében nem. Nem is kell nagyon csodálkoznunk, ha 
a nyugati gyáraktól elütő a stílusa s inkább déli kapcsolatai vannak. 

Ezért kell még foglalkoznunk egy pár terra szigillátával az említet
teken kívül, melyek különböző gyárakból valók. így egy fínoni kis eszéki 
(Mursa) tálra gondolok, mely már a fejlett Drag. 37-es formát mutatja, 
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de a talpa még egyszerre készült a fenékkel. (20. kép.)26 Világosveres 
mázú s rossz anyagú. A tojásfüzér helyett háromágú levelek sora fut 
körbe, poncolt diszű téglakeretben futó nyulakat lándzsaalakú levél 
választja el, ez alatt kis rozetták hosszú levelekkel, alattuk ismét kis 
rozetták sora. Ez a kis darab finomságával, rajzának élességével, a poncolt 
körös képkerettel egy trébelt bronzedény utánzásának benyomását kelti. 
Gyárára nem igen tudunk rámutatni, de a Dráva—Száva közén kellett 
lennie. A pettaui múzeumban van egy hozzá hasonló töredék. Bizonyos 
elemek visszatérnek a sisciai darabokon is. 

Másik darabunk egy hasonlóképen eszéki leihelyű töredék. (21. kép.)27 

Durva Drag. 37-es forma, de jó vörös mázzal. Hiányzik a tojásfüzér. 
Díszítése az edény testén élre állított levél, majd ismét futó kutya, 
baloldalon levéldísz és szőlőfürtrészlet. A jobboldali levél előjön a duna-
szekcsői darabon. Rokon vele egy belgrádi darab is. (22. kép.) 

A mursai Pacatus gyárat említettük már s jeleztük, hogy a sisciai 
gyárral szoros kapcsolatban nem lehetett. De igenis hatott gyárunk 
egy dáciai gyárra, a maroskeresztúrira.28 Ennek változatos anyaga dél-
pannóniai befolyás alatt áll. Díszítései főleg benyomottak, de a relief-
díszes darabok is gyakoriak. Az egyik benyomott díszítésű töredék 
formára, díszítéseinek beosztására az aquincumi 1. képen bemutatott 
darabnak utánzása. (23. kép.) A relief díszes anyagból is bemutatunk egy 
rokontöredéket. (24. kép.) 

Egy másik délpannóniai gyár, melynek darabjai főleg Növi Banovcin 
kerültek elő s ma a zágrábi Horvát Nemzeti Múzeum őrzi, stílusbelileg 
a zománcos darabokkal állanak kapcsolatban, így pl. a kiskőszegi tál 
gyárával, melyről évkönyvünk e számában be is számolunk. 

Sisciai gyárunk stílusának előzményei a helyi talajban gyökereznek. 
Az edények formája eredetileg a késő La-Tène-be nyúlik vissza. A lapos 
fenékgyűrű pótolja a talpat, nem mindig van pereme, a felső sima sáv 
kissé befelé is hajlik, mint azt a stenjevaci temető anyagánál és Resatus 
egyes termékeinél is látni. Csak később lehet feltalálni a nyugati terra 
szigilláták Dragendorff 37. számú formájának szorosabb követését. 
Az ugyanilyen anyagú, színezetű és ezzel a gyárral kapcsolatos, de be
nyomott díszű edények (pl. Zagreb, Narodni Muzej, Sisak V. 1912 jelzetű 
egyik darabon benyomva azonos rozetta- és levéldíszt kapunk) állanak 
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táljainkkal még kapcsolatban. Míg azonban ezek végig megmaradnak 
a bennszülött ízlés mellett, addig a mi gyárunk már nyugati stílusban 
dolgozik, de provinciális szellemben és főleg jóval gyengébb mesteremberi 
készséggel. 

A sisciai gyár jelentősége, hogy érdekkörébe tudta vonni a póvidéki 
gyárak működésének megszűnése után az egyik fontos felvevő piacot, 
a pannóniait és a nyugati gyárak mellett is rövid ideig tudott érvényesülni, 
így kapunk az aquincumi töredékek kapcsán a délpannóniai ipar működé
sére vonatkozólag s egyben Aquincum és Siscia kereskedelmi kapcsolataira 
újabb adatokat. 
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JEGYZETEK 

EGY SISCIAI TERRA SIGILLÁTA-GYÁR TERMÉKEI AQUINCUMBAN C. TANULMÁNYHOZ 

i Csak egy töredéket említ Juhász Györgyi, 
A brigetioi terra sigillaták c. művében 
Diss. Pann. Ser. II . 3. 22.1., XXXIX. tábla 
20. sz. 

2 A westerndorfi terra szigiiláták pannóniai 
anyagát most dolgozta fel Kiss Katalin. 
Dolgozata rövidesen lát napvilágot. Addig 
/ . v. Hefner, Die römische Töpferei in 
Westerndorf, 1863. és Knorr dolgozataira 
vagyunk utalva. Az aquincumi anyagra 
vonatkozólag v. ö. Kuzsinszky, A gázgyári 
római fazekastelep Aquincumban. Buda
pest Régiségei XI. 1932., 375. sk. 1. ; 
Nagy L.\ Az aquincumi tűzoltóság szék
háza. Laureae Aquincenses. Diss. Pann. 
II . 11. 1941., 214. 1. 42—56. sz.-k. 

3 Radnóti Aladár volt szíves számomra az 
ószőnyi anyagot hozzáférhetővé tenni. 
Rövidesen, ha a kurucdombi ásatásokat 
folytatják, sor kerül az anyag publikálá
sára is, mely meglepetéseket fog hozni a 
pannóniai kerámiára. ' 

4 Kuzsinszky B., id. m. 109. sk. 1,. Lelő
helyeik : Dunaszekcső, Osijek, Beograd. 
A dunaszekcsői névvel jelzett darabot a 
pécsi múzeum őrzi. 

5 Rövid ismertetésükre v. ö. a Budapest 
Története-1. kötetében az Agyagművesség 
c. alatt i t t fejezetemet 627—636. 1. 

6 A gazdag irodalom felsorolása helyett itt 
csak P. ^Oswald, Index of figure-types on 
Terra Sigillata, Liverpool I—IV. köteteire 
utalunk. 

7 Kuzsinszky, id. m. 186. sk 1. 156. sk. képek. 
s Kiss Katalin, A Pacatus-féle aquincumi 

fazekasműhely gyártmányainak időrendje. 
Laureae Aquincenses I. 1938. 188—228. 1., 
magyar-német szöveg, IV—XLVII. táblák. 

9 Brre v. ö. a Kuzsinszky által közölt nega
tív tálakat, melvekben a talp is benne van, 
id. m. 133. sk, 1., 117. sk. képsk, 

Nagy L., Az Óbudai cella trichora 52—53.1. 
Nagy L., Arch. Ért . 42., 1928., 96—113.1. 

io Az 1. számú darabunk képét láthatjuk 
Budapest Történetei., 1943. CXVII. tábla 
3. sz. alatt. 

il Juhász Györgyi, id. m. 22. 1., XXXIX. 
tábla, 20. szám. 

i2 V. ö. Kuzsinszky id. m. 115. T., 101. kép, 
6. szám. 

i3 J. Werner volt szíves az ott talált terra 
sigillata anyagot bemutatni. A JHS és 
az Am. Journ. Arch, kiadványaiban sem 
fordultak elő. 

14 A magyar irodalom már említi : Németh 
József, A római sírokról Szilasbalháson. 
Àrch. Ért. XXIV. 1904., 246—248. 1. 
A 437., 225. lapon vonalas kis rajz lát
ható. 

is K felfedezését már ismertette Alföldi. 
Arch. Ért . 1940.- 3—4. füzet. 257. 1., 
XLVIII. t. 

le V. ö. Nagy L., Arch. Ért. XLII., 1928., 
96. sk. 1., 34. kép. 

17 R. Egger, Ausgrabungen in Kärnten. Öst. 
Jhefte XIII . , "1910., Beibl. 158. Pig. 75. 
Beibl. 155. Pig. 72. Alsus működésére 
nézve Oswald már idézett művére utalunk, 

is Minden jellegzetes darabot felrajzoltam 
még 1929-ben, majd ismételten az 1934-
ben tett balkáni tanulmányutamon. 

19 Zagreb, Narodni Muzej. Jelzete: Sisak, 
Kulpa, 1912. Csillámló vörös anyag, 
kopott felület, színezése sárgás-veres. 
Magassága 5-5 cm, szélessége 8-5 cm, 
vastagsága 0-6 cm. 

2 0 Zagreb. Narodni Musaj. Jelzete: Sisak. 
1913. Szélessége 10-5 cm, Téglás, csillogó 
anyag, veres-lilás máz. Talpa külön készült. 
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21 Zagreb, Narodni Musej. Jelzése : Sisak, 
Kulpa. 1912. Magassága : 5 cm, átmérője : 
3-5 cm. Csillámos, téglaszínű anyag, lilás
vöröses mázzal. 

22 Ugyanott egy darabon két rozetta és két 
ülőállat töredéke. Jelzés nélkül. 

23 Zagreb. Narodni Musej. Magassága : 6-5 
cm, átmérője : 10 cm. Jelzése : Sisak. 
Kulpa V. 1912. Vörös, jó máza van. 

24 Zagreb. Na rodn i Musej . M é r e t e i : 3 x 5 
cm. J e l z e t e : Sisak, V. 1912. Anyaga 
téglaszertien csillámló, kopo t t , vörös máz
zal. 

25 Zagreb. Na rodn i Musej. Jelzése a 19 a)-
n a k : Sisak, J a r . V. 1912. Méretek : 1 9 a ; 

magasság : 7-5 cm, szélesség : 9 cm. 
19 b) magasság : 8-5 cm, szélesség : 
6-5 cm. 

26 Osijek. Gradski Musej. Le l tá r i szám : 
1289. Felső á t m é r ő : 12 cm, m a g a s s á g : 
6-4 cm, t a l p á t m é r ő : 3-8 cm. 

27 Osijek. Gradski Musej. Le l tá r i sz. 2731. 
28 Csak említést tesz róla röviden V. Chris-

tescu, Via^a economica a Daciei romane. 
Pitesti 1929., Taf. 1. A gyár termékeiről 
egy pár képet láthatunk : Buletinul 
Muzeului archéologie al Societatii de 
istorie arheologie si etnografie din Târgu-
Mures. Különlenyomat a »Gazeta Ilus-
trata« 1937., 6—7. számából. 



LAJOS NAGY 

PRODOTTI Dl UNA FABBRICA Dl TERRA SlGIUyATA 

Dl SISCIA RITROVATI AD AQUINCO 

Alcune délie numerose terre sigillate tor-
nate alia luce ad Aquinco sono strettamente 
legate fra di loro e derlvano dalia medesima 
fornace. I prodotti della medesima fabbrica 
sono stati rinvenuti anche in alcuni punti 
della Pannónia. Nella letteratura relativa 
alla terra sigillata non si trova nessuna men-
zione della rispettiva fabbrica, ed il suo 
matériáié, ad eccezione di un solo caso, non 
è stato pubblicato. A fissare i luoghi di ri-
trovamento délie terre sigillate fin qui tor-
nate alia luce ed a confrontarle con i pro
dotti di altre vicine fabbriche provinciali, 
si nota che la direzione della loro espansione 
indica un determinate centro di produzione 
e restringe il possibile luogo della loro 
fabbrica. Il materiale da noi rinvenuto pré
senta délie decorazioni figurali ed orna-
mentali che sono del tutto estranee dalla 
decorazione del materiale pubblicato dagli 
studiosi délie terre sigillate tedeschi, inglesi 
e francesi. Il luogo di produzione del ma
teriale ritrovato ad Aquinco, e différente 
dal rimanente materiale, dev'essere indicate 
ad un punto dove esso è venuto alla luce 
nella maggiore abbondanza e da dove più 
facilmente poteva raggiungere i vicini mer-
cati di consumo. La materia di questi pezzi 
è argilla rossa non completamente cotta e 
non del tutto dura. Il suo smalto facilmente 
si screpola ed ha color rosso spesso violaceo. 
Già queste due caratteristiche la distinguono 
nettamente dalla materia dura, color rosso 
scuro che proviene dalle fornaci di Gallia e 

di Germania, il cui smalto color rosso caldo 
e scuro, di solito non si screpola e non si 
logora. I nostri frammenti di vasi e tut t i 
gli esemplari usciti dalla stessa fabbrica, 
per le loro caratteristiche, rivelano subito 
la loro derivazione locale di Pannónia. 
Tale caratteristica è per esempio la for-
mazione del fondo. Da noi il fondo dei 
piatti veniva fuso in uno dai piatti che 
servivano da modello ed il vasaio l'arroton-
dava dopo con il suo scalpello nel modo 
desiderate. 

Gli esemplari riprodotti aile tavole 1, 
2, 3. e 4 derivano da Aquinco, quello della 
távola 5 è di Ószőny. È conosciuto un fram-
mente di piatto dello stesso stile scoperto a 
Dunaszekcső, nonchè gli esemplari r i p ro 
dotti alla távola 6 di Bszék e alla távola 7, 
di Belgrade II punto di ritrovamento più a 
Sud è Madara nella Bulgaria. (V. frammento 
a tav. 9) 

Corne appare dai luoghi di rinvenimento 
degli esemplari testé enumerati, il materiale 
cosi caratteristico di sigillate si trova in più 
posti passando da Sud a Nord lungo il 
Danubio, sul posto degli accampamenti 
lungo il limes di Pannónia. Essi giunsero 
per la via commerciale del Danubio da una 
sola officina, sin nella Pannónia setten-
trionale, e verso Sud, sinoin Bulgaria ma, per 
lo meno in base alle nostre constatazioni 
fatte sinora, esemplari simili ai nostri non 
si ritrovano più in Istambul o nell'Asia 
minore. 
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Nel paese di Szilasbalhás (comitate di 
Veszprém) tornö alla luce il vaso riprodotto 
a távola 10. A távola 11 presentiamo il 
piatto cou la superficie stesa, in base alla 
fotográfia di pmilio DTsoz. 

Un prodotto délia nostra fabbrica è 
conosciuto da un luogo di rinvenimento 
nord-occidentale, da Virunum (vicino a 
Klagenfurt). Gli esemplari ritrovati sporadi-
camente, tornavano alla luce in massa a 
Siscia. Una parte di questi frammenti venne 
dissotterrata negli anni 1911—1913 in 
occasione del regolamento dell'alveo del 
fiume Culpa. La loro presenza in massa 
lascia concludere che appunto questo era il 
luogo di smercio. Infatti qui vi si trovarono 
altre tracce di vendita. 

Se tentiamo fare una divisone, al gruppo 
»A« (fregi e figure di animali) annoveriamo 
gli esemplari di Siscia presentati aile tavole 
12, 13, 14, 15, 16 e 17, al gruppo »B« (fregi 
e formi di piante) l'esemplare di Aquinco 
délie tavole 3 e l'esemplare di Dunaszekcső, 
al gruppo »C« possono essere annoverati gli 
esemplari, dove i fregi a forma végétale 
servono per riempire uno spazio vuoto, 
insieme a motivi geometrici ed ornamentali. 
Il passaggio a questi ultimi si vede a távola 
18. L'esemplare più caratteristico di questo 
gruppo è il frammento di Aquinco ri
prodotto a távola 1. Ci appartengono anche 
l'esemplare di Madara (távola 9) ed uno 
degli esemplari di Siscia (távola 12). Ci 
appartiene anche il modello di Belgrado 
(tav. 18) ch'è rappresentato da alcuni 
frammenti ed è di stile più semplice. 

I modelli addotti ci possono convincere 
del fatto di aver présente un materiale 
omogeneo, cioè uscito dalla medesima for-
nace. Ma i prodotti di questa fabbrica 
rappresentavano diversi stili, perció è da 
supporre che ci lavorassero più maestri i 
quali adoperavano i piatti usati corne mo
dello. Essi usavano dei sigilli in comune, 
ma ognuno secondo il proprio gusto. La 
sola eccezione è il frammento di Aquinco 
con fregi a tralce, ondulati, il quale è il più 
bel prodotto délia nostra fabbrica. 

Gli esemplari di Siscia tornarono alla luce 

in circostanze tali da impedire la précisa 
indicazione délia loro età. 

Il modello di Szilasbalhás venne scoperto 
insieme con l'esemplare di materiale grigio e 
affumicato in nero del vasaio Resatus, pro
dotto ancora negli ultimi decenni del I secolo 
dopo Cristo. psso appartenue ad una se-
poltura a combustione, il che pro va il suo 
précoce sotterramento. Uno degli esemplari 
di Aquinco venne alla luce insieme al fram
mento di tazza di terra sigillata con il 
timbro CIPPI. M. Tip. Dragendorff 33. 
L'esemplare di Virunum fu ritrovato in
sieme con la terra sigillata tinïbrata ALSVS P. 
Due esemplari di Aquinco (tavole 1 e 2) 
sono stati rinvenuti vicino alla porta setten-
trionale del campo e derivano dallo strato 
tra la ricostruzione del campo ordinate da 
Traiano e l'invasione marcomanna. ( 110—167 
d. Cr.) 

Riassumendo quel che fin qui abbiamo 
dette, possiamo stabilire che la data di 
produzione degli esemplari riprodotti di terra 
sigillata puô essere fissata alla prima meta 
del secondo secolo d. Cr., press' a poco fra 
il 120 e il 160. Se seguiamo sulla carta 
geografica i luoghi di rinvenimento degli 
esemplari datati, appare che essi si trovano 
lungo due linee stradali. L'una è la grande 
strada del limes lungo il Danubio, dove 
i nostri esemplari figurano tanto a sud 
quanto a nord di Siscia. L'altra è la strada 
interna, per la quale essi giungono nei 
dintorni del lago Balaton, e attraverso la 
strada dell'edera (Aquileia—Savaria—Car-
nuntum ecc), anche in Virunum. Quindi 
il luogo di produzione puô essere situate 
solo nel centro dove nel maggior numero 
si ritrovano tali frammenti : in Siscia. 

Dato che si è potuto fissare più precisa-
mente la data in cui 1'officina la vor a va, 
riesce più agevole ricostruire le relazioni 
con fabbriche straniere. Quelle occidentali 
délia Gallia (Banassac, Lezoux, la Grau-
fesenque ecc.) che furono le prime a fornire 
taie prodotto nella Pannónia méridionale, 
non avevano nessuna influenza sulla fabbfica 
di Siscia. Pra i prodotti délie altre fabbriche 
occidentali, di data posteriore, solo quelli 
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di Westerndorf, le rassomigliano per lo 
scadente materiale, ma non per la lavora-
zione. Non dobbiamo meravigliarci se il suo 
stile è différente da quello délie fabbriche 
occidentali e rif lette piuttosto influenze 
meridionali. I frammenti di vSiscia pre-
sentano analogie con i prodotti di nn'altra 
fabbrica che lavorava nel territorio tra i 
fiumi Drava e Sava (tav. 21, 22) il cui stile 
influiva sulla fabbrica di Maroskeresztúr, 
nella Dacia. (tav. 23). 

I precedenti di stile délia nostra fabbrica 
di Siscia sono radicati nel suolo locale, 
lia forma dei vasi risale originariamente 
alla tarda età La Tène. Solo più tardi 

s'incontra una più vicina imitazione délie 
forme délie terre sigillate occidentali tipo 
Dragendorff 37. Il significato délia fabbrica 
di Siscia è quello di aver esercitato una forte 
attrattiva dopo la cessazione del lavoro 
nelle fabbriche. padane, su uno dei più 
importanti mercati di sbocco, quello délia 
Pannónia, e di aver tenuto fronte, per 
qualche tempo, alla concorrenza délie fab
briche di Occidente. Cosi in rapporto al 
frammento di Aquincum otteniamo nuovi 
dati suH'industria délia Pannónia, e in 
pari tempo anche sui rapporti commerciali 
tra Aquinco e Siscia. 
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