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1. Bevezetés 

 
 

1.1. A munka célkitűzése, felépítése, módszertana 
Pannoniában az egyes települések teljes, a töredékes anyagot is magába foglaló 

feldolgozása még várat magára, ezért sokat rejtő lehetőségként kínálkozik a temetkezések 
vizsgálta, amelyekből a legtöbb ép üvegedényt ismerjük. A 2-3. század fordulójától egyre 
inkább elterjedt a csontvázas temetkezés, habár a korábbi időszakokban is előfordult a 
hamvasztásos rítusú sírok mellett. Ennek pontos okát nem ismerjük, de a mellékletként adott 
üvegtárgyak jól elemezhetőek, de ettől az időszaktól kezdődően. A 3. századból viszonylag 
kevesebb sírt ismerünk a korábbi időszaknál, viszont a 4. századból igen gazdag és jól 
elemezhető anyag áll a rendelkezésre. Az 1965-ig publikált anyag összegyűjtése és részletes 
elemzése Lányi V. jóvoltából már megtörtént.1 Ezen kívül az ezt követő időszak ásatásaiból is 
jól feltárt, pontosan megfigyelt temetők kerültek közlésre (például Aquincumból, Brigetióból, 
Sopianaeből, Intercisából, Halimbáról, Csákvárról, Ságvárról, Esztergomból, Pilismarótról, 
Tüskevárról, Majsról, Gerulatáról, Dombóvárról, Somogyszil lelőhelyről).2 Így Pannonia 
történetének késő római periódusából több ezer sír áll rendelkezésre, amelyekből számos 
üvegedény látott napvilágot. Jelen dolgozatban csak a mai Magyarország területére eső 
temetkezések anyagát dolgoztam fel, így tulajdonképpen Pannonia Prima és Valeria 
provinciák üveghasználatáról szeretnék pontosabb képet kapni, területileg lehatárolva a 
disszertáció keretét.3 Időben a 3. század utolsó évtizedeitől, a 4. század elejétől az 5. század 
közepéig-végéig tanulmányoztam a sírok mellékleteit, tehát nem Pannonia feladását tekintem 
határnak, hanem vizsgálom a római jellegű üvegművesség esetleges továbbélésének 
lehetőségét is az 5. században. Ennek kapcsán pedig párhuzamként felhasználtam a tartomány 
határain kívül előkerült, Barbaricumból származó, de egyértelműen a római jellegű 
üvegművesség (azonos készítés technika, forma, szín, minőség és azonos díszítésmódok 
esetében) irányvonalába illeszthető darabokat is, azonban ezek a katalógusban nem 
szerepelnek. Azokat az üvegeket, amelyek olyan sírokból és temetőkből származnak, amelyek 
datálása a 3. század végére-4. század elejére tehető belevettem a disszertációba. A dolgozatba 
csak azokat az edényeket vettem be, amelyek vizsgálatára, kézbe vételére lehetőségem volt, 
hiszen a szín, minőség, peremkialakítás, díszítés, kivitelezés pontos vizsgálata máshogyan 
nem lehetséges. Az üvegedények rendszerezésében, tipologizálásában pedig ezen jegyek 
különös fontossággal bírnak, amelyek nélkül szakszerű vizsgálat és besorolás nem lehetséges. 
Az edények formájának ismerete ehhez nem elégséges. Eddig Magyarországon nem alakult ki 
az üvegtárgyak leírásának szakszerű terminológiája és rajzolásukat tekintve sem egységesek. 
Nem tükrözik a régebbi publikációk a készítéstechnikai jegyeket, részletkialakításokat, 
 
1 LÁNYI 1972, 64-213. 
2 TOPÁL 1993, TOPÁL 2003, BARKÓCZI 1960, BARKÓCZI 1968, FÜLEP 1984, BURGER 1966, BURGER 1968, 
BARKÓCZI – SALAMON 1970, BURGER 1974, SZIRMAI 1975, BURGER 1968. 
3 Pannonia Magyarországon kívül eső késő római üvegleleteinek feldolgozásával jelenleg Horvátországban Mia 
Leljak, Szlovéniában Tina Milavec foglalkozik. 
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leginkább a kerámiákhoz hasonlatosan rajzolták az üvegeket. A tárgyak leírása sem 
tartalmazza a szükséges információk egy részét. Így azokat az edényeket, amelyeket nem 
tudtam személyesen vizsgálni, ki kellett hagynom a dolgozatból. Fontosnak tartom, hogy az 
üvegedényeket, amennyiben szabadon fújtak, ne szimmetrikus forgástestekként rajzoljam le, 
mert ez megtévesztő lehet. Így abban az esetben, ha a vizsgált tárgy aszimmetrikus, az utóbbi 
évek tendenciáját követve a valós kinézetük szerint ábrázoltam őket.4 Igyekeztem gondot 
fordítani a részletkialakítások szakszerű megjelenítésére is. 

A disszertáció elsődleges célja tehát a késő római időszak üvegedényeinek részletes 
elemzése, a szín, minőség, részletkialakítások, díszítésmódok korszerű vizsgálatával tipológia 
felállítása, amely ez idáig hiányzott a magyarországi kutatásokból.5 Az összegyűjtött 
leletanyag elemzése és bemutatása elkerülhetetlenné tette egy tipológiai rendszer 
kidolgozását. Tanulmányoztam az egyes típusok idő- és térbeni elterjedését, amelynek 
segítségével a késő római időszakban a pannoniai üvegművességben jelentkező tendenciák, 
továbbá műhelykörök körvonalazása is lehetségessé vált. 

A dolgozatban csak a regisztráltan sírokból származó üvegeket vizsgáltam, az 
ajándékképpen, gyűjtés, vásárlás által a múzeumokba került anyagot nem tárgyalom, ez 
fontos szempont volt, hogy a típusok területi eloszlása vizsgálható legyen. Ugyanakkor nem 
tekintem feltételnek az ásatás dokumentációjának meglétét, amennyiben az adott tárgy 
biztosan sírból került elő és az előkerülés helye meghatározható, bekerültek a disszertációba. 
Ennek a kritériumrendszernek az alkalmazását szükségesnek tartottam, mivel így a lehető 
legtöbb üvegedény bekerülhetett a dolgozatba, amely elsődleges fontosságú a tipológia 
felállítása szempontjából. Viszont a gyűjtésből származó, ismeretlen lelőhelyű példányok 
kihagyása szükségszerű volt a típusok területi és időbeni elterjedésének vizsgálata miatt. 
Kivételt ez alól csak olyan különleges, díszített vagy ritka darabok esetében teszek, ahol az 
összehasonlítás céljából való vizsgálat elkerülhetetlen, akkor is, ha nem sírból került elő az 
üveg. A disszertációban nem szerepel a székesfehérvári Szent István Király Múzeum és a 
visegrádi Mátyás Király Múzeum anyaga, mivel nem volt lehetőségem ezekben a 
múzeumokban kutatást végezni. Ezen okból kifolyólag a dolgozat nem tartalmazza a csákvári 
és a Gizella majori késő római temető üveganyagát. A disszertáció célja a fent ismertetett 
kritériumok alapján felgyűjtött edények részletes elemzése és kiértékelése, egy Pannonia 
területére vonatkozó tipológia kidolgozása. A korábbi kutatás az edényeket kizárólagosan 
formájuk alapján próbálta meg osztályozni, jellemezni, azonban az utóbbi évek kutatásai a 
forma mellett már számos más tényezőt is figyelembe vesznek és fontosnak tartanak. Ezek 
közé tartozik az adott tárgy készítési technikájának alapos vizsgálata, illetve az edények 
funkció szerinti csoportba sorolása, a tipológiai meghatározás mellett, valamint a szín és 
méret fokozott figyelembevétele. 

 
4 GREGL – LAZAR 2008, MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, HARTER 1999. 
5 Barkóczi L. 1988-ban megjelent katalógusa óta újabb kísérlet nem történt az üvegedények rendszerezésére. 
Barkóczi L. műve saját korában hiánypótló, fontos munka volt, amely főként a nagyobb múzeumok ép edényeire 
koncentrált. Habár a katalógus tipológiai rendszert is felállít, ez ma már némi fenntartással fogadható csak el 
néhány meghatározás esetében. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy néhány üvegedény tekintetében (plasztikus 
szálrátéttel készült kelyhek, vagy vésett-facettált félgömb alakú tálak, Barkóczi L. gondosan kidolgozott 
csoportosítása a mai napig nélkülözhetetlen. 
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1.1.1 Forma 
Az 1990-es évektől kezdődően elterjedt az üvegedényeknek a formán túl való 

funkciókategóriákba sorolása. S. M. E. van Lith és K. Randsborg tanulmányában közölt 
felosztás szerint,6 az edények három nagy kategóriába sorolhatóak, amelyeken belül hat 
kisebb csoportba oszthatók be. Ezek a következők: „A” asztali használatra szánt edények: 
ezen belül 1. étkészlethez tartozó üvegek: tálak, tányérok, tálkák, csészék. 2. ivóedények: 
poharak, kelyhek, kupák. 3. italfelszolgáláshoz használt edények: kancsók, kannák, korsók. A 
második nagy gyűjtőkör: a „B” tárolóedények csoportja, ezen belül 1. szállító és 
tárolóedények: amphorák, hasábos és hengeres testű palackok, 2. tárolóedények és 
temetkezési kiegészítők: fazekak, urnák. A harmadik kategóriába („C”) a gyógyszeres és 
testápoláshoz kapcsolódó termékek tárolására használt üvegek, unguentariumok, 
balsamariumok tartoztak. Ezt a felosztást alkalmazta B. Rütti is a példaértékűen feldolgozott 
augsti leletanyag kapcsán.7 Valamint eszerint építette fel formai rendszerét I. Lazar és G. 
Harter is többek között, akiknek munkáira nagyban támaszkodtam a disszertáció 
létrehozásakor.8 Sajnos azonban a funkció szerinti besorolás nem mindig lehetséges, illetve 
előfordulhatnak az egyes csoportok között átfedések, amikor nem dönthető el egyértelműen 
az egykori használat módja. Például a palackok, butykosok, flaskák esetében nehéz annak 
eldöntése, hogy az edényt inkább folyadéktárolásra, vagy pedig felszolgálásra használták-e, 
vagy egyes tálkákat, csészéket étel, vagy ital fogyasztásánál vették-e igénybe.9 A 
pohárformák esetében is felmerül annak lehetősége, hogy nem minden üveget használtak 
ivóedényként. Többek között régészeti bizonyítékunk is van arra, hogy a kúpos testű 
pohárformát lámpásként használták például Karanisban (az edényben találtolajmaradványok 
és a tárgyak égett volta ezt egyértelművé teszi).10 Akad példa arra is, igaz sokkal ritkábbnak 
tekinthető, hogy félgömbös testű, vágott peremű tálformát használtak világításra.11 Ezeken 
kívül több más edénynek bizonytalan a használatban betöltött szerepe. Kétséges a funkciója a 
kis csepegtető csőrrel ellátott üvegeknek, amelyek divatosak voltak az 1. századtól az 5. 
századig, de a forma eredete a Kr. e. 5. században megjelenő guttusokban keresendő.12 Ezeket 
sokáig egyértelműen csecsemők táplálására szolgáló csepegtetőedénynek tartották, azonban 
használatuk módjával kapcsolatban számos probléma merült fel. Felvetődött, hogy mécsesek 
utántöltésére szolgált volna, ugyanakkor lehetséges, hogy egyszerűen unguentum tárolására 
vették igénybe őket.13 Az edény funkciója azonban annak ellenére sem tisztázódott 
egyértelműen, hogy gázkromatográfiás vizsgálatokkal megkísérelték az egykori tartalmának 
elemzését is.14 A felsorolt néhány példán keresztül is látható, hogy az egyes edényformák 
funkcióhoz kötése nem minden esetben könnyű feladat. Így a dolgozatban a katalógus 
felépítésekor ugyan figyelembe vettem S. M. E. van Lith és K. Randsborg felosztását, az 
egyes edénytípusokat formájuk szerint tárgyalom és ahol a leletkontextus egyértelműen 

 
6 VAN LITH – RANDSBORG 1985. 
7 RÜTTI 1991. 
8 LAZAR 2004, HARTER 1999. 
9 RÜTTI 1991, 172-174. 
10 HARDEN 1936. 
11 CROWFOOT – HARDEN 1931, 196-207. 
12 STERN 2001, 145. 
13 STERN 2001, 145. 
14 HUTTMANN – GREILING – TILLMANUS – RIEDEL 1989, 365-372. 
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lehetővé teszi a funkció meghatározását, ott feltüntetem a feltételezhető használat módját is. 
Azonban szükségessé vált egy kiegészítő kategória létrehozása, azon tárgyaknak, amelyek a 
fent ismertetett kategóriákba nem illeszthetőek be. A rendszer alkalmazásának előnye, hogy 
segít meghatározni, hogy az egyes időszakokban, területeken, illetve településtípusokban 
főként milyen célra használták az üvegárut. S. M. E. van Lith és K. Randsborg tanulmánya 
egyértelműen kimutatta, hogy az egyes időszakok, területek és településformák 
üveghasználata között lényeges eltérések vannak.15 Az edények használatban betöltött 
szerepét vizsgálva, néhány tárgytípus esetében segítségünkre vannak a képi- és írott források 
is, természetesen a disszertáció megírásakor felhasználtam a forrásoknak ezen típusait is. 
Ezen eredményeket részletesen tárgyalom a pannoniai késő római anyag számszerű 
kiértékelésénél. 

1.1.2. Készítéstechnika 
A forma meghatározása önmagában azonban kevés az üveganyag rendszerezéséhez. 

Így emellett hangsúlyos szerepet kapott a tárgy készítés technikájának elemzése. Ahol 
egyértelműen eldönthető megnevezem, hogy az adott tárgy öntéssel, szabadon, formába, 
avagy optikai fújással készült-e. Továbbá fontos az edény egyes részeinek készítés technikai 
leírása is. Minden esetben feltüntetem az üvegedények peremének készítésmódját a 
terminológia fejezetben meghatározott elvek szerint, valamint az alj kialakítását is részletesen 
leírom. Ezen kívül az edényen található szerszámnyomokat, gyártási hibákat, deformációkat 
közlöm a tárgy részletes leírásánál. Az edények részletkialakítása, illetve ennek megjelenítése 
és pontos leírása azért is fontos, mert térben- és időben eltérő tendenciák mutathatóak ki a 
segítségükkel, például a késő római pohárformák peremének megmunkálásának esetében (6.2. 
fejezet). 

1.1.3. Szín 
Fontosnak tartom az edények szín szerinti meghatározását és besorolását, mivel az 

egyes periódusokban megállapítható bizonyos tónusok preferálása. Ennél a pontnál a vizsgáló 
szubjektivitása sajnos nem zárható ki, valamint a felületi irizáció és a fényviszonyok 
behatárolják a meghatározás lehetőségeit. Azonban igyekeztem minél teljesebb képet adni 
ebből a szempontból is. Az alkalmazott színskálát a dolgozat függelék részében mellékelem. 
Alapvetően L. Berger rendszerét vettem kiindulópontul, aki a vindonissai anyagot dolgozta 
fel.16 Így a sötétzöld, világoszöld, fűzöld, sárgászöld, üvegzöld árnyalatok megfelelnek az 
általa alkalmazott skála színeinek, azonban két ponton más elnevezést használtam. Az egyik a 
színtelenített üvegek csoportja, ahol az L. Berger által alkalmazott fehér megnevezést 
megtévesztőnek tartom. A gyártástechnológiát is figyelembe véve helyesebbnek ítéltem a 
színtelen üveg megnevezést, mivel ennél az árnyalatnál olyan segédanyagok hozzáadására 
volt szükség, amelyek az alapanyagban (elsősorban a rácsképző oxidként szolgáló homokban) 
természetes módon meglévő vasoxid által okozott zöldes színt semlegesítették. Fehérnek az 
üveget csak akkor láthatjuk, ha opak volta miatt az üvegre eső fény egyáltalán nem jut át rajta, 
viszont szóródva visszaverődik. Amennyiben ez a szóródás teljes tejfehér az üveg.17 Így 
 
15 VAN LITH – RANDSBORG 1985. 
16 BERGER 1960. 
17 FÓRIZS – PÁSZTOR – NAGY – TÓTH 2000, 231. 
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helyesebbnek gondoltam a színtelen elnevezést, bár a színtelenített és a víztiszta megnevezés 
is alkalmazható lett volna. A másik eltérés az ún. mohazöld árnyalat, amelynél a Barkóczi L. 
által használt elnevezést a magyarországi szakirodalomban a legtöbbször átvették, így 
általánosan elterjedt volta miatt esett rá a választás.18 Az árnyalat megfeleltethető L. Berger 
színskáláján az olajzöld árnyalatnak. Más területeken pedig olivazöldnek nevezik.19 

Különösen fontos az üvegek színének és fényáteresztő képességének különválasztása. 
Míg az előbbi az üveg tónusát jelzi, addig az utóbbi meghatározza, hogy az anyagon milyen 
mértékben hatol át a beeső fény, részlegesen, vagy teljesen átjut rajta, avagy elnyelődik 
benne. A fényáteresztő képességet tekintve az üveg tehát lehet áttetsző, átlátszó, avagy opak. 
A két jelző együttes használata elkerülhetetlen. Eddig a hazai szakirodalomban sajnos nem 
kellőképpen terjedt el ez a fajta megkülönböztetés, de az is gyakran előfordul, hogy a két 
fogalom összekeveredik a leírásokban, vagy épp a felületi irizáció színét adják meg az üveg 
árnyalataként. Ekképpen gyakran szerepel a régebbi szakirodalomban a színtelenített, áttetsző 
üveg helyett a fehér megnevezés például, amely teljesen helytelen. Fehér színű 
tulajdonképpen az opak üveg lehet. A terminológia fejezetben külön foglalkozok ezen 
meghatározások tisztázásával. 

A disszertációban a szín mellett a fényáteresztő képességet nem tüntettem fel minden 
egyes tárgynál, mivel ez a tulajdonság a felgyűjtött anyag csaknem egészére igaz, ezért inkább 
csak az ettől való eltérést jeleztem a katalógusban. Vagyis amennyiben egy tárgy nem 
fényáteresztő, abban az esetben szerepel a szín mellett az opak jelző. 

1.1.4. Minőség 
A minőség meghatározása szintén fontos feladat, amely az általam vizsgált 

periódusban különösen nagy szórást mutat. Jelentős a vizsgálata az üvegedények és a késő 
római, pannoniai üvegművesség átfogó vizsgálata kapcsán. Ezért egy ötfokozatú skálát 
használtam, amelynek ötletét, a porolissumi üveganyagot feldolgozó szerzőpárostól vettem 
át.20 A besorolás alapját a töredék felületi irizációjának mértéke, a benne található 
légbuborékok száma, nagysága, a megmunkálás minősége határozta meg. E szerint kerültek a 
töredékek a nagyon gyenge, gyenge, közepes, jó, nagyon jó kategóriákba. 

1.1.5. Méret 
Az edények méretadatait tekintve a katalógusban igyekeztem megadni a magasságot, a 

perem és az alj átmérőjét (centiméterben, három tizedes jegy pontosságig, digitális tolómérő 
segítségével). Ezen kívül feltüntetem a perem vastagságát és amennyiben mérhető volt az 
edény falvastagságát, ahol a megadott vastagságértékek a perem, és oldal legnagyobb mérhető 
vastagságát jelentik és nem a hozzá tartozó edény falvastagságát. 

A feldolgozott tárgyak tulajdonságait Access adatbázisban rögzítettem, amely 
nagymértékben megkönnyítette az adatokkal való későbbi munkát és az áttekinthetőséget is 
növelte, továbbá a dolgozathoz tartozó katalógus alapját képezte. Feltüntettem a vizsgált 

 
18 BARKÓCZI 1988. 
19 PIRLING 1989. 
20 PÁNCZÉL – LÁZOK 2003, 203. 
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tárgyak leltári számát, őrzési helyét, előkerülési helyét, megnevezését, szín- és minőség-
meghatározását, a fent említett méretadatait, amennyiben mérhetőek, a töredékek esetében 
kiszerkeszthetőek voltak. Az egyes üvegtárgyak párhuzamaként megemlített tipológiáknál, 
amikor lehetséges volt igyekeztem megadni a Barkóczi L., C. Isings, B. Rütti, K. Goethert-
Polaschek és H. M. E. Cool-J. Price, G. Harter és I. Lazar által kidolgozott típusok számait. 
Jelöléseiket tekintve a katalógusban B. Rütti típusszámai AR (Augusta Rauricorum) 
jelöléssel, C. Isings formái I, K. Goethert-Polaschek típusai T (Trier) jelöléssel vannak 
ellátva, a feldolgozott terület elnevezése után.21 Míg a legtöbbször említett I. Lazar, G. Harter, 
G. de Tomasso, M. Ružić, S. Cottam-J. Price, H. M. E. Cool- J. Price, S. Jennings 
típusmeghatározásait a szerző neve után a forma számával jelöltem a szövegben.22 Ugyancsak 
több esetben szerepel formai párhuzamként Krefeld-Gellep temetőjének leletanyaga, az innen 
származó típusokat a szövegben Gellep megjelöléssel láttam el.23 Ezen kívül szerepel a tárgy 
részletes leírása, különös tekintettel a perem és aljkiképzésre, majd külön rovatban a díszítés 
leírása következik. Továbbá feltüntettem a lelőhelyen kívül a sír számát, amelyből előkerült 
az adott tárgy, valamint a datálást. A disszertációban az évszázadok jelölésénél minden 
esetben, ahol nem tüntettem fel külön, a Krisztus születése utáni időszakról van szó. A 
dolgozat készítése kapcsán felmerült az a probléma, hogy Barkóczi L. katalógusának számaira 
gyakran volt szükséges utalni, ugyanakkor a disszertációhoz kötődő katalógus számainak 
feltüntetése is elkerülhetetlen volt. Ezért, hogy az áttekinthetőséget növeljem, a Barkóczi L. 
katalógusában szereplő edényket B. Kat. Nr., a dolgozat végén szereplő katalógus számokat 
pedig Kat. Nr. rövidítésekkel különböztettem meg egymástól. 

A katalógusban minden értékelhető töredék rajzát közlöm, a díszítések és a 
részletkialakítások jelölésmódja a függelékben megtalálhatóak. Néhány tárgy esetében sajnos 
nem volt módom kézbe venni az adott üveget,24 viszont több szögből készített fényképek 
segítségével lehetőségem volt a pontos elemzésre. Ezekben az esetekben rajz nem készült a 
tárgyakról, de fényképet igyekszem csatolni hozzájuk a katalógusban. Mivel a készítés- és 
díszítéstechnikai jegyeket a rajz jobban tükrözi, a katalógusban illusztrációként elsősorban 
rajzok szerepelnek. A korábbi publikációkban szereplő ábrázolások a legtöbb esetben nem 
tükrözik a készítéstechnikai részleteket, így amennyiben nem állt rendelkezésemre fénykép és 
nem volt lehetőségem lerajzolni sem a személyesen tanulmányozott tárgyat, úgy inkább 
üresen hagytam a katalógusban a helyét. Sajátos nehézségként jelentkezett, hogy a sokszor 
sötét, mesterséges megvilágítású raktárakban nem volt lehetőségem jó minőségű fénykép 
készítésére, így nem minden tárgyról mellékelek fényképet, de igyekeztem minden fontosabb 
típushoz, díszítésmódhoz, részletkialakításhoz fényképes illusztrációt is csatolni. A 
képtáblákon szereplő fényképek esetében, amikor nem tüntettem fel a készítő nevét, saját 
felvételekkel dolgoztam. A XXIII., XXV., XXVII., XXXII., XXXX., XXXXVII., LII. 
 
21 BARKÓCZI 1988, ISINGS 1957, RÜTTI 1991, GOETHERT-POLASCHEK 1977, COOL – PRICE 1995. 
22 LAZAR 2003, HARTER 1999, DE TOMASSO 1990, RUŽIĆ 1994, COTTAM-PRICE 1998, COOL-PRICE 1995, 
JENNINGS 2004-2005. 
23 PIRLING1979, PIRLING 1989. 
24 Nem nyitható vitrinekben található tárgyak esetében. Valamint néhány tárgy az anyaggyűjtés alkalmával nem 
volt megtalálható, de később szerencsésen előkerült és a gyűjteménykezelőktől fényképes dokumentációt kaptam 
róluk. Ezúton köszönöm segítségüket. Amennyiben a tárgy semmilyen méretadata nem volt kiszerkeszthet ő 
értékelhető rajzot nem tudtam készíteni róluk, de ha formailag meghatározhatók voltak, bekerültek a 
katalógusba. Így a katalógus tartalmaz néhány töredéket, amely mellé nem tudtam képet csatolni. 
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táblákon szereplő elterjedési térképeken a kék árnyalatai a legkisebb előfordulás jelzői, a zöld, 
sárga és piros tónusai pedig egyre növekvő példányszámot jeleznek. 

1.2. Terminológia 
Az üveg alapanyagának amorf volta, a hőmérséklet változásával folyamatosan alakuló 

kémiai, fizikai tulajdonságai, a hozzáadott segédanyagok sokszínűsége indokolttá teszi egy 
pontos terminológia kidolgozását, amely megkönnyítheti az üvegtárgyak szakszerű, pontos 
leírását. Ehhez nélkülözhetetlen annak a néhány szerszámnak, eszköznek az egységes 
megnevezése, amelyet az üveggyártáskor használtak, ugyanis ezek némelyikének nyoma 
megfigyelhető a kész tárgyakon, és az edények leírásakor való pontos rögzítésük által 
többletinformációkat nyerhetünk a készítés technológiájáról. Az egyszerű eszközöket 
találékonyan használták a különböző díszítési eljárásoknál is, ezért is fontos pontos ismeretük, 
megnevezésük. Az üveggyártáskor használt alapanyagok meghatározzák a keletkező 
nyersanyag tulajdonságait, majd a segédanyagok ezeket módosítják. Néhányuk hatása a kész 
üvegtárgyon is szemmel láthatólag megfigyelhető (például a színezőké, a színtelenítő, 
homályosító anyagoké). Azok számára, akik üvegtárgyak elemzésével kívánnak foglalkozni 
nélkülözhetetlen ezen anyagoknak és az üvegben játszott szerepüknek pontos ismerete. Noha 
disszertációm témája a késő római időszakot öleli fel, így az üveggyártásnál használt eljárások 
közül, csupán a szabadon fújással, az optikai fújással és a formába fújással találkozom (bár 
elvétve öntött tárgyak is előfordulnak), említésszerűen fontosnak tartottam tárgyalni a 
korábban használt gyártási eljárásokat is. Ezen eljárások ismeretének fontossága abban rejlik, 
hogy, ha pontosan ismerjük a gyártástechnológiát, annak nyomait megfigyelhetjük az 
elkészült tárgyakon, ez pedig nélkülözhetetlen a szakszerű, modern tárgyleírásnál.25 A 
díszítésmódok pontos leírása megnevezése ugyanezen okból fontos. Az edények különböző 
részeinek kialakítása változatos formájú lehet, különböző hőmérsékleten formálták az 
edények részeit. Különös jelentőséggel bír az edények peremrészének kialakítása, az, hogy 
még forró állapotban, vagy az edény kihűtése után alakították ki a peremet. Ezeknek a 
részeknek a gyártástechnológiát tükröző megnevezésére ez idáig kevés figyelmet fordított a 
hazai szakma, ezért fontosnak gondolom az erre vonatkozó egységes terminológia 
kidolgozását. A megnevezésekhez elsősorban az angol, német nyelvű szakirodalmat 
használtam fel, valamint Drescher K. magyar nyelvű üvegfújó szakmai ismeret tankönyvét. 

 1.2.1. Az üveggyártás eszközei, berendezései 
fújócső: Általában vasból, ritkábban agyagból készült üreges cső, amely 
segítségével az üveget fújták (Blow-pipe [Harden 1936, XVIII.], Glaspfeife, 
Röhre [Saldern 2004, 218.], fújóvas [Drescher 1972, 121.], pipe [Caron –
Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXXV.], canna da soffio [Bonomi 1996, 241.]). 

tartórúd: A tartórúd szerepe, hogy lehetővé teszi az edény peremének 
problémamentes befejezését, azáltal, hogy az edény alját egy kisdarab forró 
üveggel a tartórúdhoz rögzítették, majd a fújócsövet leválasztották a cső 
végéhez közeli rész lehűtésével és lerepesztésével. Jellegzetes lenyomata 

 
25 Külön köszönet illeti James Carcass üvegfújó mestert és feleségét Hegyi Bernadett iparművészt, akiknek 
segítsége nélkülözhetetlen volt a gyártástechnológia megismerésében, a részletkialakítások meghatározásában. 
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marad az edény alján, amely általában gyűrű alakú. Illetve jellegzetes kis 
benyomódás keletkezik használatakor az edény alján a rögzítéskor. A tartórúd 
szerepét játszhatja egy másik fújócső is, de általában tömör vas rudat 
használtak (pontil [Harden 1936, XVIII.], tartórúd [Drescher 1972, 122.], 
pontil, punty [Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXXV.], Hefteisen [Fischer 
2009, 145.]). 

görgetőlap: Sima felületű lap, valószínűleg kőből készült. Ma sík, csiszolt 
vaslapot alkalmaznak. Lényege, hogy a merítés után óvatosan kiemelik a 
fújócsövet és a sodró asztalra helyezik és ezen az üveget gurigatva formázzák, 
illetve később különböző díszítéseket vihetnek fel a segítségével (pl. 
márványozott díszítés készítése) (marver [Harden 1936, XVIII.], marvered 
block [Schuler 1959, 116-122.], marver [Archaeological Evidence for 
Glassworking, 31.] görgető asztal [Drescher 1972, 124.], marver, marbre 
[Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXII, XXXV.], Marbel (Wälz) Platte 
[Siebel 2008, 176.]). 

olvasztótégely: Az üvegnek alapanyagaiból való összeolvasztására, valamint a 
nyersüveg rögök újraolvasztására használatos tégely, amelynek mérete függött 
az olvasztókemence nagyságától, az olvasztandó üveg mennyiségétől. Anyaga 
kerámia, vagy kő lehetett. A 19. század végéig főként ezekben olvasztották a 
nyersanyagot. Az ókori olvasztó tégelyek általában a kerámia fazékformákra 
hasonlítottak (pot [Harden 1936, XVIII.], cruicible [Archaeological Evidence 
for Glassworking, 17.], Tiegel [Siebel 2008, 175.], crogiolo [Bonomi 1996, 
244.], creuset [Foy – Nenna 2001, 501.]). 

hűtőkemence: Az elkészült üvegtárgyak feszültségmentesítéséhez szükség van 
arra, hogy a tárgyakat lassan, ellenőrzött körülmények között hűtsék le. 
Ellenkező esetben a keletkező felületi feszültség tönkre teheti az üvegedényt. A 
készterméket általában több óráig tartó folyamat alatt lassan hűtik le. A 
hűtőkemence készülhet teljesen különállóan az olvasztókemencétől, vagy a 
főkemence (olvasztó kemence) részét is alkothatja oly módón, hogy egy 
különálló kamrát építenek az olvasztórészhez. A temperáló kemence is helyes 
elnevezés lenne, azonban szerencsésebbnek tartom a hűtőkemence elnevezést, 
mivel a temperáló kemence a modern üveggyártásban az üvegolvasztó 
kemencék üzemeltetéséhez szükséges különféle tűzálló anyagok 
előtemperálását, tömörre égetését szolgálja (például üvegolvasztó fazekakat). A 
tárgyak feszültségmentesítésére kamráshűtő-kemencéket, illetve szalaghűtő-
kemencéket használnak a manapság (kamráshűtő-kemence [Drescher 1972, 47-
49.], annealing oven/furnace [Archaeological Evidence for Glassworking, 8.], 
annealing kiln [Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXII.], four de 
refroidissement [Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXXIV.], Kühlofen 
[Siebel 2008, 175.], lehr [Taylor – Hill 2008, 251.]). 
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olvasztókemence: Az üvegnek nyersanyagaiból való magas hőfokon való 
összeolvasztására, illetve a nyersüveg rögök újrahevítésére szolgáló 
kemencefajta. Főként kőből, agyagból, téglából épül fel. Mérete nagyon 
különböző, attól függően, hogy mekkora műhely tartozéka volt. A kisebb 
kidolgozó műhelyekben általában 1 méter körüli az átmérője, de a nagyobb 
nyersüveget gyártó központokban a több méter nagyságú átmérő sem ritka 
(melting furnace [Archaeological Evidence for Glassworking, 8.], 
Glasschmelzofen [Fischer 2009, 145.]). 

kádkemence: Az olvasztó kemencék egyik fő típusa. Ebben az esetben a 
kemencébe be van építve egy központi tartály, téglából, vagy kőből, amelyben 
a nyersüveget olvasztják. Az első, kisméretű példányait a római korból, az 1. 
századból ismerjük. (tank furnace [Archaeological Evidence for Glassworking, 
7.], Wannenofen [Fischer 2009, 145.], four à bassin [Foy –Nenna 2001, 502.]). 

olvasztótégelyes kemence: A római korban a másik, nagyon gyakori 
olvasztókemence típus. Általában kisméretű, 1 méter körüli átmérőjű, kör 
alakú, vagy ovális kemence, alul a tűztérrel, felette egy padozattal körben a 
kemence fala mentén, amely az olvasztótégelyek elhelyezésére szolgált (pot 
furnace [Archaeological Evidence for Glassworking, 32.], Hafenofen [Siebel 
2008, 175.], four à creusets [Foy – Nenna 2001, 502.]). 

 1.2.2. Az üveggyártás alapanyagai 
alapanyagok: Az alapanyagokra jellemző, hogy az üveg összetételében 
nagyobb mennyiségben vannak jelen és meghatározzák a keletkező üveg 
tulajdonságait, a segédanyagok aztán ezeket módosítják, vagy az olvasztási 
folyamatban játszanak szerepet. Az alapanyagok csoportját üvegképző oxidok 
és módosító oxidok alapanyagainak csoportjába sorolhatjuk. A módosító 
oxidok pedig tovább oszthatók olvasztó oxidokra és tartósító oxidok 
alapanyagaira (alapanyag [Drescher, 1972, 94-96.], principal constituent 
[Cottam – Price 1998, 10.]). 

üvegképző oxidok: Ezek az anyagok az üveges állapot előidézői, vagyis az 
üveg kristállyá való alakítását teszik lehetővé. Ez a folyamat a devitrifikáció, 
amely a lehűlés alatt, vagyis a folyékonyból a szilárd halmazállapotba való 
átmenetkor jelentkezik, amikor a hűlés folyamata lassú. Ezt a fogalmat gyakran 
tévesen használják, amikor az antik üveg pusztulásáról, lebomlásáról 
beszélnek. Az ókorban a homok, nagyrészt tengerparti homok játszotta az 
üvegképző oxid szerepét. A kvarchomokon kívül rácsképző anyag még a B2O3, 
a P2O5 és az Al2O3, de ezek az ókori üveggyártásban nem fordultak elő 
(üvegképző oxidok [Drescher 1972, 94-95.], former [Cottam – Price 1998, 
10.]). 

olvasztó oxidok: A módosító oxidok nyersanyagain belül az olvasztó oxidok 
feladata, hogy csökkentsék az olvadási hőfokot. A leggyakoribb a szóda és a 
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hamu. Amikor az olvasztószert felmelegítik, felbomlik és reagál a homokkal 
(kb. 1700 ˚C- on) és alkáli-szilikáttá alakítja, amely már száz fokkal 
alacsonyabb hőmérsékleten olvad (olvasztó oxidok [Drescher 1972, 95-96.], 
flux [Cottam – Price 1998, 10.]). 

tartósító oxidok: A tartósító oxidok, vagy stabilizátorok, az üvegnek stabilitást 
adó összetevők, vagyis a szerkezet keménységét növelik, hogy ellenálló legyen 
a légköri, külső hatásoknak. Az első üvegkészítők nem voltak tudatában 
ezeknek a tulajdonságoknak, így ezeket az anyagokat közvetetten keverték az 
üvegbe a nyersanyag részeként felhasznált homok vagy tengeri növények 
hamvának hozzáadásával. Ilyen tartósító oxid a kálciumoxid (CaO). A 
természetben nagy mennyiségben, tisztán előforduló vegyületei közül a 
kálciumkarbonát (CaCO3) a legjelentősebb üveggyártási szempontból. A 
kálciumkarbonát mészpát, kréta és márvány elnevezés alatt is ismeretes 
(tartósító oxidok [Drescher 1972, 95-96.], stabiliser [Cottam – Price 1998, 
10.]). 

segédanyagok: A segédanyagok az alapanyagok tulajdonságait módosítják, 
vagy az olvasztási folyamatban játszanak szerepet. Az üveggyártás 
segédanyagait feloszthatjuk tisztulást segítő, színtelenítő, színező, homályosító, 
olvasztást gyorsító anyagokra (segédanyagok [Drescher 1972, 99.]). 

színtelenítő anyagok: Az üveggyártás céljaira felhasznált nyersanyagok többé-
kevésbé szennyező anyagokat tartalmaznak. Különösen jelentős ilyen 
szempontból a homok vasoxid tartalma, amely az üvegnek zöldes színt 
kölcsönöz. A színtelenítő anyagok feladata ezt a szennyezőanyagok által 
okozott tónust semlegesíteni, eltűntetni. Ezáltal nyerhettek színtelen üveget. 
Leggyakrabban mangánt és antimont használtak erre a feladatra (színtelenítők 
[Drescher 1972, 99-100.], decolourisers, decoloranti, Entfärbungsmittel [Lazar 
2004, 153.]). 

színezők: A színezők olyan kémiai elemek az üveg nyersanyagában, amelyek 
meghatározzák annak színét. Néhány már az alapanyagokban megtalálható 
(vas, szén), míg másokat tudatosan adnak a nyersanyaghoz. Alapjában 
háromféle eljárás adott a színezésre. A színezőanyag az alapüvegben 
feloldódik, az alapüvegben apró szemcsékben kiválik, de festék alakjában is 
felvihető (lásd: díszítés). Réz hozzáadásával nyerhetünk vörös, zöld és kék 
tónust, mangán adalékkal bíbor, barna és fekete árnyalatot kapunk, míg a 
kobalt kék színt eredményez. Az ólom, vagy antimon sárgás színt ad (színezők 
[Drescher 1972, 100.], colouring agent [Cottam – Price 1998, 10.], coloranti, 
Färbmittel [Lazar 2004, 153.]). 

bog: Egy adag olvasztott üveg, amelyből fújócsőre, vagy vasrúdra merítve 
készterméket készítettek. Ennek mennyisége a készítendő termék nagyságától 
függően változott (Glasposten [Fischer 2008, 145.], Külbel [Siebel 2008, 176.], 
paraison [Harden 1936, XVIII.], gather, gob [Cottam – Price 1998, 38.]). 



20 
 

banka: A banka a fújócső végén elhelyezkedő fújt üveggolyó, amelynek 
segítségével a fúvócső merítési felületét lehet megnövelni, ezáltal alkalmassá 
téve nagyobb mennyiségű üvegolvadék felvételére (banka [Drescher 1972, 
157.]). 

nyersüveg: Az üvegnek fő nyersanyagaiból, homok, mész és alkália 
keverékéből álló, alacsony hőfokon való összeolvasztása által keletkező 
alapanyaga. A kétlépcsős nyersanyaggyártás első lépcsőjében keletkező 
alapanyag, amelyet darabokra törve szállítottak a kidolgozó műhelyekbe és 
valószínűleg ún. elsődleges, nyersanyagot gyártó műhelyekben készítettek el 
(Primärglas [Fischer 2009, 145.], batch [Harden 1936, XVIII.], raw material 
[Cottam – Price 1998, 10.], frit, fritta [Bonomi 1996, 244.], miscela 
vetrificabile [Bonomi 1996, 245.]). 

törött üveg: Mind régészeti, mind írott forrásokkal rendelkezünk arra 
vonatkozóan, hogy a törött üveget szisztematikusan gyűjtötték és újra 
felhasználták az 1. századtól mindenképp. A törött üveg hozzáadása segítette a 
nyersanyagok összeolvadását és meggyorsította az olvasztási folyamatot. Az 
összegyűjtött törött üveg tartalmazta üvegedények és ablaküvegek darabjait, 
valamint a műhelyekben a gyártás során visszamaradt hulladékot (cullet 
[Archaeological Evidence for Glassworking, 10.], Altglas [Fischer 2009, 145.], 
groisil, calcin [Foy – Nenna 2001, 502.], Martialis, Epigrammaton libri 1. 
41.3-5., Epigrammaton libri10.3.3-4). 

edénygyártási hulladék: Az üvegtárgyak készítésekor, fújásakor lecseppent 
üvegszálak, cseppek, amorf üvegdarabok. Ide sorolhatóak a fújócsövön maradt 
hengeres, vagy kupak alakú egyik felükön éles széllel rendelkező darabok, 
amelyek az edénynek a fújócsőről való leválasztásakor keletkeztek (moile, moil 
[Cottam – Price 1998, 39.], Kappe [Seibel 2008, 176.]). 

irizáció: Az üveg régészeti közegben való elszíneződése. Ez az üveg bomlása 
miatt alakul ki, ugyanis az anyag reagál a földben lévő elemekre. Például vasra, 
mangánra. A folyamat tulajdonképpen szivárványszínek kialakulását jelenti az 
üveg felületén, amely az üveg felszínén történő fénytörés eredményeként 
alakul ki. A sérült felület hámlik a felszínen, ami finom, szivárványos burok 
formájában ismerhető fel (irisation [Lazar 2004, 153-160.], irisation, 
iridescence [Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXII, XXXV.], iridescenza 
[Bonomi 1996, 245.]). 

hammonitrum: A két lépcsőben történő üveggyártás során az első lépcső után 
keletkező anyag, az alapvető alapanyagok, homok, mész és alkália keverékéből 
áll, amelyet összeolvasztás után lehűtöttek, majd darabokra törtek, hogy a 
különböző szennyeződéseket, valamint a megkeményedett habszerű felsőrészt 
eltávolítsák. Ez a folyamat kevesebb, mint 750 ˚C-on történt. Ezután 
újrahevítették az anyagot (1200˚ C körül), üvegrögöket, üvegbogokat alakítva 
ki, amelyeket így tároltak a későbbi feldolgozásig. Az ókori üveggyártás 
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valószínűleg kétlépcsős volt, ahogy azt Pliniusnál is olvashatjuk (Plinius, 
Naturalis Historia, 36.194.). 

nátronüveg: A nátronüveg hevítésekor szódát vagy nátront adtak az 
alapanyagokhoz. Az ókori üveg nátronüveg volt és jobban ellenállt a külső 
hatásoknak, mint a káliüveg, amely a középkorban terjedt el. Ezen fajta laza 
szerkezetű, jól és egyenletesen színezhető, jó idegenanyag befogadó (soda 
glass, vetro sodico, Sodaglas [Lazar 2004, 154.]). 

káliüveg: A káliüveg magas káliumtartalommal rendelkezik, olvasztásánál 
hamut használtak. Mindenekelőtt a középkorban használták. Kevésbé ellenálló 
a légköri hatásoknak, mint a nátronüveg, de csillogóbb felületű, könnyen 
csiszolható és fényezhető. A típus kedvez a megmunkálásnak, tartósabban 
képlékeny, míg a nátronüveg hamarabb dermed. Fémoxidokkal való színezése 
nehézkesebb, de élénkebb színeket eredményez. Más néven erdei üvegnek is 
szokták nevezni (potash glass, vetro potasico, Pottaschglas [Lazar 2004, 
154.]). 

 1.2.3. Az üveggyártás eljárásai 
homokmagon formázás: A homokmagon formázás a legrégebbi üvegedény 
gyártási technika, amely szélesebb körben elterjedt. (I. tábla/1. kép) Elsősorban 
a hellénizmus ellőtt volt használatos, de alkalmi megjelenése később is 
lehetséges. A folyamat lényege, hogy egy homok magot alakítottak ki, amelyet 
merítés vagy tekercselés útján üvegmasszával vontak be. Ezután ezt 
felmelegítették és tovább alakították, amelyet szabad kézzel, fa-és 
fémpálcikákkal, késekkel, éles, sarkos kövekkel és kiégetett formaagyag 
testekkel végezték. Díszítményként színes üvegszálakat, rudakat lágyított 
állapotban a felületre nyomkodtak, majd simító szerszámokkal és sima 
asztallapon hengereléssel egymáshoz forradó szalagokká lapították. 
(kerngeformtes Glas [Saldern 2004, 67.], core formed glass [Caron – 
Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXIV.], moulage sur noyau [Dilly – Mahèo 1997, 
12.], su nucleo friabile [Bonomi 1996, 241.]). 

öntés, préselés: Általánosan használt gyűjtőfogalom olyan üvegedény gyártási 
módszerekre, ahol semmilyen munkafolyamat során nem alkalmaztak fúvást (I. 
tábla/2-6. kép). A pontos folyamatok leírása bonyolult, változatos módszereket 
és különböző szerszámokat használtak az eltérő hőmérsékleteken történő 
megmunkálás során. Ennél a technikánál a felhevített alapanyag lassú folyását 
használták fel, úgy, hogy ezt különböző öntőmintákba helyezték. Az üveg a 
nehézségi erő hatására kitölti a forma alakját. A folyamat gyakran több órát 
vett igénybe. Az öntött edények onnan ismerhetőek fel, hogy finom 
horizontális polírozási nyomok figyelhetőek meg a belső és néha a külső 
felületen. Elsősorban polikróm, erősen színezett monokróm (kék, zöld) és 
színtelen öntött edények ismertek. A hellénisztikus kortól használták szélesebb 
körben az eljárást. A legismertebb edényfajta, amit ezzel az eljárással 
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gyártottak az 1. században rendkívül népszerű bordás tál és a különböző 
mozaikedények. (formgeschmolzenes Glas [Saldern 2004, 161.], casting 
[Cottam – Price 1998, 11.], öntés [Drescher1972, 150.], geformtes, 
formgeschmolzenes Glas [Rütti 1991, 26.], verre pressé [Dilly – Mahèo 1997, 
12.], colatura a stampo [Bonomi 1996, 240.]). 

szabadon fújás: A római kortól uralkodó technikai eljárás, amelynek lényege, 
hogy az izzó üvegolvadékot levegő segítségével üreges testté képzik ki, amely 
lehet szimmetrikus és asszimetrikus megjelenésű (II. tábla/ 6. kép).26 A 
folyamat lényege, hogy az üvegolvadéknak a fújócsőre való merítése után 
óvatosan kiemelik a fújócsövet és a sodró asztalra helyezik, ezen az üveget 
görgetve formázzák. A sodró asztalon való formázás nemcsak az alakját adta 
meg az olvadéknak, hanem kissé le is hűtötte annak felületét, ezáltal a fújás 
során keletkező légbuborékok megelőzhetőek voltak. Ezután következett a 
fújási szakasz, amely közben a fújócsövet horizontálisan tartották és 
folyamatosan forgatták, kivéve, ha a formát nyújtani illetve tömöríteni akarták, 
mert ekkor vertikálisan fogták a rudat, mint ma a formába fújásnál. Amikor a 
kívánt formát elérték az edény alját egy kisdarab forró üveggel a tartórúdhoz 
rögzítették, majd a fújócsövet leválasztották a cső végéhez közeli rész 
lehűtésével és lerepesztésével (geblasenes Glas [Saldern 2004, 218.], blowing 
[Cottam – Price 1998, 13.], frei geblasenes Glas [Rütti 1991, 26.], soufflage à 
la volée [Dilly – Mahèo 1997, 13.], soffiatura libera [Bonomi 1996, 240.]). 

formába fújás: Ennél az eljárásnál a fújócsövön lévő merített anyagot egy- 
vagy többrészes formába fújják bele, ezáltal az edénynek meghatározott formát 
és díszítést adnak (II. tábla/26-27. kép). Ezek a formák ritkán maradnak meg, 
valószínűleg fémből, agyagból, kőből készülhettek. A legelterjedtebb a több 
darabból álló minta, amely levehető volt az elkészült tárgyról. A 
leglényegesebb tulajdonsága viszont az, hogy újra felhasználható volt. A forma 
anyagának minőségétől függően sorozatgyártásra volt alkalmas. Gyakran 
lehetséges az azonosítása ugyanazzal az öntőformával, illetve öntőforma 
sorozattal gyártott üvegeknek. A minta belső felületén lévő dekoráció domború 
díszítményként jelentkezett az elkészült darab külső felületén. A formába fújt 
edény belső felülete a külső felület kontúrját követi. A minta darabjainak 
illeszkedésénél megfogható függőleges szegélyek keletkeztek az edényen, ez a 
legjellemzőbb tulajdonsága a formába fújt tárgyaknak. Vannak azonban 
egyrészes formák, ahol természetesen ez a szegély nem látható ilyen 
egyértelműen, például néhány késő római edény esetében. Egyrészes formába 
fújt a késő római pohárformák nagy része, a forma teteje jellegzetesen ívelt 
peremük alatt helyezkedett el. A legismertebb formába fújt római kori 
edénytípus a hasábos testű palack (formgeblasenes Glas [Saldern 2004, 231.], 
mould-blowing [Cottam – Price 1998, 12-13.], in eine mehrteilige Form, oder 

 
26 DRESCHER 1972, 149. 
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in eine Halbform geblasenes Glas [Rütti 1991, 26.], soufflage au moule [Dilly 
– Mahèo 1997, 14.], soffiatura a stampo [Bonomi 1996, 241.]). 

optikai fújás: Az eljáráshoz egy csőszerű mintát használtak, amelyet a merítés 
után a lényegi megmunkálás és fújás előtt vettek igénybe, hogy a segítségével 
bordákat, vagy más díszítést alkalmazzanak az üveg felületén, amely a későbbi 
fúvás után kidomborodó mintaként jelentkezett megnagyobbodott formában, 
ezért körvonalai kevésbé voltak élesek (II. tábla/21-25. kép). Ezt a díszítési 
módot kancsókon, tégelyeken, tálakon és más edényeken használták. 
Jellegzetes példája a késő római korban az edény testén ferdén elhelyezkedő 
kannelurákkal díszített palackok, korsók csoportja (optic-blowing [Cottam – 
Price 1998, 13.], in Vorform geblasen, optisch geblasen [Rütti 1991, 26.], 
soufflage optique [Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXXV.]). 

 

 1.2.4. Az üveggyártás díszítési eljárásai 

1.2.4.1. Forró díszítési technikák 
 Olyan díszítési eljárások gyűjtőforgalma, amelyek az üveg készítésével egy 
időben, annak még forró állapotában jönnek létre (decoration formed when the 
vessel was hot [Cottam – Price 1998, 30.]). 

 plasztikus szálrátét díszítés: Az 1. századtól a 4. századig divatos a 
vízszintesen illetve spirálszerűen húzódó üvegszál dísz, amelyet a még forró 
edényre vittek fel, néha márványozott díszítéssé alakítva át (VIII. tábla/59-63. 
kép). A kupák, tálak és kannák pereme alatt vízszintesen végigfutó egyes szál a 
2-3. század edényeinek jellegzetessége, míg a spirálszerűen feltekert 
üvegszálak behálózhatták az egész edényt, illetve a nyakon körbefutó lánc-, 
cikkcakk-, és hurokdíszítést képezhettek. Ennek a módszernek 
legkidolgozottabb formája a szabálytalanul felhelyezett ún. kígyózó szál, amely 
a 2-3. század tipikus díszítőmotívuma (applied trail [Cottam – Price 1998, 30-
32.], thread [Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXIV.], applying trails or 
threads [Lazar 2003, 60.]), filet [Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXXV.], 
filamenti [Bonomi 1996, 239.]). 

plasztikus petty díszítés: A 3-5. században cseppekkel, pettyekkel díszítették 
az edény falát (főleg kupákat és poharakat). A cseppek és az edény egyformán 
forró volt, így a gömböcskék összeolvadhattak a felszínnel (VI. tábla/36. kép). 
Alapvetően két variáció létezik, egyrészt egyszínű (mindig kék) cseppdíszítés, 
vagy két illetve többszínű petty/cseppdíszítés (applied blob [Cottam – Price 
1998, 30-32.], blob [Caron – Zoïtopoúlou Lic Phil 2008, XXIII.], applying 
chips of glass, blob [Lazar 2003, 58.], décor de cabochon [Dilly – Mahèo 
1997, 14.], gocce, spruzzo [Bonomi 1996, 239.]). 
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medalion: Főként korsók fülének attache kialakításánál jellemző használata. 
Előre gyártott figurális díszítésű medalionokat erősítettek a fül alsó részére, 
gyakran Medusa fővel, istenalakokkal, vagy oroszlánfejjel díszítettek, préselt 
technikával készültek (applied disc of glass [Cottam – Price 1998, 30-32.] 
applied medallion [Lazar 2003, 58.], applique [Bonomi 1996, 239.]). 

az edény testéből kialakított díszítés: Az edény anyagának alakítása révén 
létrehozott dekoráció. A 3. századi színtelen kupák, tálak, flaskák és poharak 
jellegzetes díszítőelemei. Így készültek különböző kiemelkedések és bütykök, 
függőlegesen, vagy átlósan húzódó bordázott díszek (VIII. tábla/ 65-70. kép). 
Ezek a 2-3. századi kannáknál együttesen is jelentkezhetnek. Szintén erre az 
időszakra jellemző az edény testéből kialakított csőszerű, övként körbefutó 
díszítés. Ekkor a mester az edény falára nyomást gyakorolva egy nyolcas alakú 
domborulatot hoz létre, a perem alatt vagy az edény hasán. Az edények falának 
ovális bemélyítéseit egy fogó segítségével, illetve gyűrűszerűen elhelyezett 
függőleges botocskákkal képezték ki (tooling, folds and indents [Cottam – 
Price1998, 30-32.], nervature, bugne, depressioni [Bonomi 1996, 240.]). 

márványozott díszítés: Az edény testére felvitt pettyszerű, vagy szálként 
végigfutó díszítések. Miután az edény testére helyezték a forró üvegszálakat, 
pettyeket, cseppeket az ún. görgető lapon való forgatás által az üveg 
alapanyagával teljesen összeolvadva a márványhoz hasonló mintázatú 
dekorációt eredményeztek (marvered flush [Cottam – Price1998, 30-32.], décor 
marbré [Dilly – Mahèo 1997, 14.], vetro marmorizzato [Toniolo 2000, 188.]). 

1.2.4.2. Hideg díszítési eljárások 
Ebbe a kategóriába sorolható minden olyan díszítésmód, amelyet az edény 
elkészítése után, annak kihűlt állapotában alkalmaztak. Ide tartozik a festés, 
amelynek két fajtája van. Ezen felül a különböző vésett díszítések sorolandóak 
a csoportba (Cottam – Price 1998, 33-37.). 

 „hideg festés”: Ekkor vízfestékkel, temperával, vagy olajfestékkel díszítik az 
edény felületét (XI. tábla/ 101-102. kép) (painting [Lazar 2003, 60., Lazar 
2004, 156-160.], pittura [Bonomi 1996, 240.]). 

 zománcozás: A festés másik módja amikor a festék porrá zúzott üveget 
tartalmaz, amit az edény felszínére olvasztanak újra felhevítés során (enamel 
[Lazar 2003, 60., Lazar 2004, 156-160.)], enamel [Archaeological Evidence for 
Glassworking, 31.]). 

vésett díszítés: A vésett díszek kialakításához kis fémkereket, köszörűt és 
egyéb vésőeszközöket használtak. Főként színtelen üvegeken alkalmazták a 
technikát, az 1. század többszínű tálainak és a 4. század zöldes árnyalatú 
edényeinek kivételével. A legegyszerűbb vésett díszítést a vésőkerékkel 
létrehozott becsiszolt vonalak jelentik. Gyakran kombinálták egyéb, 
kidolgozottabb eljárásokkal. A 4. századtól kezdve vízszintesen körbefutó 
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becsiszolt sávok díszítik az üvegzöld, zöldes barna poharakat, tálakat és 
kupákat (V. tábla/ 28-31. kép) (horizontal liear wheel-cutting [Cottam – Price 
1998, 33-37.], wheel-cutting [Lazar 2003, 60.]), lathe-cut [Caron – Zoïtopoúlou 
Lic Phil 2008, XXIII.], schneiden, gravieren [Siebel 2008, 176.], intaglio 
[Bonomi 1996, 240.]). 

facettált díszítés: Tulajdonképp kör, vagy ovális alakú bevésést illetve ezek 
sorozatát jelenti (VI. tábla/40-42. kép). Jellemző a 2-3. századi öntött, illetve az 
1-4. századi fújt üvegekre. A fújt változat gyakori és rendkívül jó minőséget 
jelez. A méhsejtszerű facettált díszítés általában sorokba szedett és hálót alkot, 
néha bevésett vonalakkal együtt jelentkezik. A 2-3. században megjelennek az 
ovális és rizsszem alakú vésetek, majd a 3. századra jellemző az eddigi formák 
kombinálása, ezen felül a rombuszok, koszorúk, koncentrikus körök kialakítása 
(facett-cutting [Cottam – Price 1998, 33-37.], facett-cutting [Lazar 2003, 61.]) 
décor facette taillée [Dilly – Mahèo 1997, 16.]). 

bekarcolt vonaldísz: Főként a késő római időszakra jellemző díszítésmód, 
amelyet leginkább pohárformákon alkalmaztak, kisebb mértékben palackokon 
és korsókon jelenik meg. Az edény peremén és többnyire az edény testén egy, 
vagy több, vízszintes sávban végigfutó egymás alatti, vékonyan bekarcolt 
vonalból áll (V. tábla/32-35. kép). A vonalak vastagsága általában 1 mm körüli 
és a közöttük lévő távolság is ugyanennyi. Gyakran csak megfelelő 
fényviszonyok között látható, sok anyagközlő publikációban meg sem említik a 
létét. Világosan megkülönböztethető a vastag, vésett szalagoktól, habár 
gyakran jelenik meg velük kombináltan, illetve pettyes rátétdísz 
kiegészítéseképpen. A vonalak sekélysége miatt a profil ábrázolásánál nem 
jeleztem(abraison [Cottam – Price 1998, 34.], abrasion bands [Jenings 2004-
2005, 305.], Punktlinien [Rütti 1991, 212.], feine eingeschliffenen Linien 
[Pirling 1979, 115-131.], ligne tracée [Dilly – Mahèo 1997, 14.], incisione 
[Bonomi 1996, 240.]). 

figurális vésett díszítés: Az asztali edények jellegzetes díszítőeleme, amelyet 
kerékvésett és bekarcolt vonaldíszítéssel kombinálhattak. Különösen jellemző a 
4. században, főként poharak és tálak díszítőelemeként, sokszor az edény 
csaknem teljes felületét beborító figurális díszítés alkalmazása. A legtöbb 
esetben kézi vésővel alakították ki (figured-cutting [Cottam – Price 1998, 36.], 
figured-cutting [Lazar 2003, 60.]). 
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 1.2.5. Az üvegek színe 
színes üveg: Élénk színű üveget kapunk, ha az üveg alapanyagihoz színező 
segédanyagokat teszünk. Néhány már az alapanyagokban megtalálható (vas, 
szén), míg másokat tudatosan adnak a nyersanyaghoz. Alapjában háromféle 
eljárás adott a színezésre. A színezőanyag az alapüvegben feloldódik, az 
alapüvegben apró szemcsékben kiválik, de festék alakjában is felvihető (lásd: 
díszítés). Réz hozzáadásával nyerhetünk vörös, zöld és kék színt, mangán 
adalékkal bíbor, barna és fekete tónust kapunk, míg a kobalt kék árnyalatot 
eredményez. Az ólom, vagy antimon sárgás színt ad. Élénk színű fújt üvegek, 
mint például az opak, vagy áttetsző kék, zöld, barna, sárga, piros és lila színű, 
gyakran ellenkező tónusú pettyekkel és sávokkal díszített edények a római 
korban az 1. század termékei, később veszítenek népszerűségükből. Az 
üvegfújás feltalálása előtt pedig főként az élénk színű üvegek voltak 
jellemzőek, és mind a monokróm, mind a polikróm edényeknél meghatározóak 
(strong clours [Cottam – Price 1998, 15.], colured glass [Lazar 2003, 23.]). 

színtelen üveg: Az üveggyártás céljaira felhasznált nyersanyagok többé-
kevésbé szennyező anyagokat tartalmaznak. Különösen jelentős ilyen 
szempontból a homok vasoxid tartalma, amely az üvegnek zöldes színt 
kölcsönöz, ennek ellensúlyozására a római korban főként a fizikai színtelenítést 
alkalmazták, ami azt jelenti, hogy a vasoxid által létrehozott zöldes színt egy 
megfelelően kiválasztott adalékkal kiegészítik. A zöldes színnek a rózsa a 
kiegészítője. Nem túl magas vasoxid tartalom mellett az összeolvadó színek 
színtelen üveget eredményeznek. Ilyen anyag a már az ókorban is használt 
antimon, vagy a mangán-dioxid. Az élénk színű asztali edények gyártása 
gyorsan visszaesett, amikor a színtelen üveg megjelent az 1. század közepén. 
Ezután egyre inkább a színtelen üveget részesítették előnyben az asztali 
edények készítésénél és egészen a késő római időkig népszerű maradt az asztali 
használatra szánt edényeknél éppúgy, mint az illatszeres üvegeknél (colourless 
glass [Cottam – Price 1998, 15-16.], farblos [Rütti 1991, 109.], colourless or 
decoloured glass [Lazar 2003, 24.]). 

üvegzöld: Az üveg alapanyagában jelenlévő szennyező anyagoknak 
köszönhető jellegzetes zöldes színárnyalat, amelyet főként a homok vasoxid 
tartalma okoz. Abban az esetben beszélhetünk üvegzöld edényről, ha az 
alapanyag olvasztása során sem színező, sem pedig színtelenítő 
segédanyagokat nem adnak az üveghez. Jellemzően a tároló-szállító feladatok 
betöltésére szánt üvegek tónusa a római korban (Másik elnevezése a palackzöld 
szín) (Naturfarbe [Rütti 1991, 110.], Flaschengrün [Pirling 1979, 115-131.], 
Glasgrün [Berger 1960.], blue-green or naturally coloured glass [Lazar 2003, 
24.]). 
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 1.2.6. Az üveg átlátszósága 
átlátszó üveg: Az üvegek átlátszósága attól függ, hogy az üvegre eső fény 
milyen mértékben jut át rajta, nyelődik el benne, avagy verődik vissza róla. Az 
átlátszó üvegre jellemző, hogy a rá eső fény közel 100 százaléka átjut az 
üvegen (transparent, transparente [Toniolo 2000, 194.]), átlátszó [Fórizs – 
Pásztor – Nagy – Tóth 2000, 321.]). 

áttetsző üveg: Az üvegre eső fénynek ebben az esetben csak egy része jut át, a 
másik része elnyelődik benne. Általában a beeső fehér fénynek nem a teljes 
spektruma hatol át rajta, így az átjutó fény színesnek látszik (translucent, 
translucido [Toniolo 2000, 194.], áttetsző [Fórizs – Pásztor –Nagy – Tóth 
2000, 321.]). 

opak üveg: Tulajdonképpen átlátszatlan üveg, az üvegre eső fényből semmi 
sem jut át, de jellemző, hogy szóródva visszaverődik. Ha ez a szóródás teljes az 
üveg tejfehér, ha részleges, akkor különböző színű, ha az összes fény 
elnyelődik, akkor pedig fekete. Ezeket az üvegeket homályosított, vagy 
mattosított üvegeknek is nevezzük, mivel az átlátszatlanságot ún. homályosító 
anyagokkal tudatosan hozzák létre (opacifiers, opacizzanti [Bonomi 1996, 
2345.], opaque, opaco [Toniolo 2000, 194.], opak [Fórizs – Pásztor – Nagy – 
Tóth 2000, 321.]). 

 1.2.7. Az üvegedények részei 

 1.2.7.1. Perem: 
melegen lekerekített perem: Az edény készítésénél a szájrész kialakítása 
végett az üveget tartórúdra helyezték át és a peremnél a felesleges üveget 
lerepesztés által eltávolították, majd a tartórúdra helyezett edény peremrészét 
újra felhevítették, az ezáltal tökéletesen lekerekítetté vált (VII. tábla/46. kép). 
Ez a fajtája a peremkialakításnak 1-4. században elterjedt, de különösen nagy 
népszerűségnek a 2. század közepétől a 3. század közepéig örvendett (fire 
rounding rim [Cottam – Price 1998, 22-23.], fire rounding rim [Lazar 2003, 
19.], mit gerundetem Rand [Rütti 1991, 100.], rundgeschmolzener Rand 
[Pirling 1966, 115-131.]). 

melegen lekerekített, megvastagodó perem: Kialakítása lényegében 
megegyezik az előzővel, a különbség csupán annyi, hogy addig hevítik a 
peremrészt, ameddig nemcsak lekerekednek az élek, hanem enyhén meg is 
vastagszanak (VII. tábla/ 43-45. kép). Főként az 1. század végén és a 2. 
században volt kedvelt peremkialakítási módszer (fire-thickened rim [Lazar 
2003, 19.]). 

melegen lekerekített, befelé visszahajtott perem: A melegen lekerekített 
peremrészt az újrahevítés során megnyújtották, majd befelé visszahajtották, így 
csőszerű peremet kaptak. Végül az így kiképzett peremrészt kissé ellapították 
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(VII. tábla/52-53., 55., 57. kép). Gyakran alkalmazták az illatszeres 
üvegcséknél, palackoknál, korsóknál, segítségével megelőzhető volt a folyadék 
lecseppenése az italfelszolgáló edények esetében (rolled-in rim [Cottam – Price 
1998, 22-23.], mit gebogenem gerundetem Rand [Rütti 1991, 101.], flattend 
rim [Lazar 2003, 20.]). 

melegen lekerekített, kifelé hajtott perem: Miután a peremet újrahevítették, a 
peremrészt kissé megnyújtották, kifelé hajtották vissza az edény falának külső 
részéig (VII. tábla/ 47-48., 50. kép). Ennél az eljárásnál is kis csőszerű peremet 
nyertek. Ritkábban alkalmazott eljárás, mint a befelé visszahajtott 
peremkiképzés. Főként az 1. és a 2. század kedvelt eljárása, elsősorban a 
tálaknál és a fazékformáknál figyelhetjük meg az alkalmazását (tubular rim 
[Cottam – Price 1998, 22-23.], tubular rim [Lazar 2003, 19.]). 

melegen lekerekített galléros perem: A peremrész újrahevítése után 
megnyújtották, majd kifelé és lefelé húzták hosszabban, mint a kifelé hajtott 
peremnél. Ezután hozzányomták az edény falához, így nem keletkezett 
csőszerű, kerek átmetszetű rész, mint a kifelé hajtott peremnél. Főként urna és 
fazékformáknál volt használatos az 1-2. században (collar rim [Lazar 2003, 
20.]). 

melegen lekerekített, kifelé ívelt perem: A melegen lekerekített perem, kifelé 
dőlő változata (mit aussen gewölbtem Rand [Rütti 1991, 66.]). 

vágott perem: Az edény készre fúvása után a fújócsőhöz közeli részének 
levágása által keletkező, jellegzetesen éles szélekkel rendelkező 
peremkialakítás. A már kihűlt üvegedényre a perem feletti részen forró 
üvegszálat, vagy ha az edény még meleg volt hideg vizet csorgattak, ezáltal a 
keletkező felületi feszültség következtében a felső rész lerepedt (VII. tábla/54., 
56., 58. kép). Valószínűleg a második mód lehetett elterjedtebb. Az ezzel az 
eljárással készült peremek vastagsága megegyezik az edény falvastagságával, 
egyáltalán nem vastagodik meg. Az így nyert perem éles, durva felszínű, ezt 
utólagosan csiszolással tehették finomabbá. Az egyrészes, formába fújt, nyitott 
edényformák befejezése túlnyomó többségében ezzel az eljárással történt 
(cracked-off rim [Cottam – Price 1998, 24.], mit absprengtem Rand [Rütti 
1991, 46.], absprenger Rand [Pirling 1966, 115-131.], cut rim [Lazar 2003, 
20.], absprengen [Siebel 2008, 176.]). 

 

 1.2.7.2. Fül 
bordázott szalagfül: Az edény testének kiképzése után még forró állapotban, 
változatos formában ragasztottak az edényre fület, forró üvegszálból a nyak és 
vállrészre, valamint a peremre. Gyakran applikálták a vállra, vagy az edény 
testének felső részére és felhúzták, majd hozzá csatolták a perem éléhez, vagy 
ez alá. Sok variáció lehetséges formában és díszítésben. A bordázott fül 
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esetében, miután felragasztották, egy fésűszerű eszközzel a külső felületén 
egymással párhuzamosan futó függőleges bordasort alakítottak ki (IX. 
tábla/86-87. kép). (ribbon handle with fine vertical ribs [Cottam – Price 1998, 
25.], ribbed handle, reeded handle [Lazar 2003, 22.]). 

sima felületű szalagfül: A fent említett módon, változatos formában 
létrehozott fül, amelynek külső felületén nem alkalmaztak díszítést, így felülete 
teljesen sima maradt. Az üvegszálat optikai formába helyezhették a nyújtás és 
applikálás előtt, ebben az esetben a szalagfül úgy tűnik, mintha több sávból 
állna (IX. tábla/ 88-89. kép) (ribbon handle [Cottam – Price 1998, 25.], banded 
handle [Lazar 2003, 22.]). 

profilált szalagfül: Lényegében megegyezik a sima szalagfüllel, csak olyan 
módón alakították ki, hogy a fül szélei megvastagszanak (profiled handle 
[Lazar 2003, 22.]). 

rúd alakú fül: Kör, háromszög vagy D átmetszetű vastag markáns fülkiképzés, 
amelyet előre gyártott üvegrudak újrahevítésével, majd az edényhez való 
csatlakoztatásával nyertek (rod handle [Cottam – Price 1998, 25.], triangular 
handle [Lazar 2003, 22.]). 

láncszem alakú fül: Láncszemeket mintázó fülkiképzés, amelyet két- vagy 
több üvegszál felhasználásával hoztak létre. Végeit kissé egymásra nyomva 
alakították ki a lánc kötéseit. Használata elsősorban a kölni korsókra jellemző 
(chain handle [Cottam – Price 1998, 25.]). 

 1.2.7.3. Alj 
talpgyűrűs alj: Több változata ismert, az egyik leggyakoribb aljtípus. Lehet az 
edény testéből kialakított, tömör, vagy csőszerű alj. Ezen kívül a leggyakoribb 
a külön plasztikus szálrátét gyűrűből kialakított talprész, amelyet még forró 
állapotban helyeztek az edényre (IX. tábla/79-81. kép) (open or closed base 
ring [Cottam – Price 1998, 25-29.], Fadenstandring, mit einem durch Faltung 
gebildeten Standring [Rütti 1991, 77.], base with a base ring, base with a 
tubular base ring, base with a double base ring [Lazar 2003, 21.]). 

egyenes alj: Az edény elkészítése után egyszerűen ellapították az edény alját, 
hogy az vízszintes felületen meg tudjon állni (IX. tábla/ 72-74. kép) (flat base 
[Lazar 2003, 21.]). 

benyomott alj: Ebben az esetben nem alakítanak ki talpgyűrűt, hanem 
ellapítják az aljat, majd ezután a tartórúd ráhelyezésekor kisebb, nagyobb 
nyomást gyakorolnak rá, így az különböző mértékben benyomódik, ezáltal a 
külső élek nagyobb stabilitást kapnak és az edény jobban meg tud állni 
vízszintes felületen (IX. tábla/75-76. kép) (mit gefaltetem Fuss [Rütti 1991, 
55.], concave base [Lazar 2003, 21.]). 
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külön bogból kialakított kónikus alj: Különösen a magas, karcsú kelyheknél, 
kupáknál, valamint a korsóknál fordul elő, hogy az edény testének készre 
fújása után, egy külön kis bogból magas, kónikus formájú aljat fújnak, vagy 
formálnak, amelyet még forró állapotában ragasztanak az üveghez és csak 
ennek felhelyezése után teszik rá az edényt a tartórúdra a peremkialakítás 
befejezése végett (IX. tábla/ 84-85. kép). A bog a fújőcsőre merített nagyobb, 
vagy kisebb méretű kidolgozási hőfokon lévő üvegmennyiség, amely a merítés 
folyamán ovális, vagy gömb formájú alakot vesz fel (separately blown foot 
[Cottam – Price 1998, 25-29.], mit konischem Fuss [Rütti 1991, 57.], 
separately blown foot, separately blown high foot [Lazar 2003, 21.]). 

megvastagodó, tömör alj: Elsősorban öntött, illetve formába fújt edényeknél 
fordul elő, ahol az öntés, illetve a formába fújás miatt az alj nem lesz 
egyenletes vastagságú, az átmérője általában a közepe felé enyhén 
megvastagodik. Elsősorban palackoknál, korsóknál, illatszeres edényeknél 
találkozunk ezzel az eljárással. Ezekben az esetekben az alj átmérője 
meghaladja az edény falának átmérőjét, ezért indokolt a tömör jelző használata 
(IX. tábla/77-78. kép) (Standplatte [Rütti 1991, 122.]). 

gombban végződő alj: Főként amphorák, illatszeres üvegek és a késő római 
időszakban megjelenő lámpásként is használt kónikus, formába fújt 
üvegedények aljára jellemző, megvastagodó, tömör kis csúcsszerű aljkiképzés 
(IX. tábla/83. kép) (base knob [Harden 1936, 156., type VI.d ], solid knobbed 
stem [Jennings 2004, 146-147.]). 

 

1.3. Tipológia 
A formák megnevezésének mind a mai napig nincs kialakítva egységes rendszere, 

ezért előfordulhat, hogy ugyanazt az edényformát két szerző különböző névvel illeti. Habár 
Barkóczi L. katalógusában számos (556 üvegedényt) tárgyat elemez, közel sem tekinthető 
teljesnek.27 Egyrészről az ép edényeket vizsgálta (noha a töredékes állapotban fennmaradt 
üvegek vizsgálata is nélkülözhetetlen), másrészt az 556 tárgy Pannonia teljes időszakából 
származik, míg az általam gyűjtött anyag csaknem ezer tárgyból áll (csak a 4. és 5. 
századból). Így egy sokkal szélesebb adatbázis alapján volt lehetőségem az üveganyag 
elemzésére. Barkóczi L. besorolása elsősorban a formai jegyeken alapszik. Azonban 
adatbázisomban több olyan típus szerepel, amelynek nála nincs megfelelője (félgömbös testű 
pohárforma). Számos forma leírása szubjektív elemeket tartalmaz, például a kúpos testű 
poharak között külön szerepel szűk és széles aljú változat, a méretarányok tisztázása nélkül, 
valamint a féltojás alakú poharaknál például vékony és vastag falú változat. Ugyanígy nem 
kellőképpen tisztázott a féltojás, tulipán- és virágkehyely alakú formák közötti különbség 
sem. Ezen kívül nem vette figyelembe az edények gyártástechnikáját, részletkialakítását a 
típusok meghatározásakor. Ezen részleteket ennek megfelelően a katalógusban közölt 

 
27 BARKÓCZI 1988. 
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rajzokon sem tüntette fel. Különböző díszítéssel ellátott darabokat külön típusba sorol akkor 
is, ha ezek formájukat tekintve pontosan megegyeznek, valamint nem veszi figyelembe a 
különböző díszítésmódok kombinációját a besorolásnál. Mivel a hazai szakirodalom gyakran 
veszik át elnevezéseit, ha az adott forma megtalálható Barkóczi L. katalógusában, általában az 
általa adott elnevezést veszem át, pontosítva a meghatározásokat. 

Az edények falvastagsága azért sem vehető figyelembe a típusbesoroláskor 
kritériumként, mivel az üveg a talaj összetételétől függően reakcióba lép a benne található 
elemekkel, esősorban a vassal és a mangánnal. Ennek következtében az üveg anyaga 
bomlásnak indul, a felületén erősen hámló, sérült réteg keletkezik, amely szivárványos burok 
formájában ismerhető fel. A bomlás mértéke a felületi irizációs rétegen túl érintheti az 
edények falvastagságát is az üveg összetételétől függően. Tehát nem csupán az jelenthető ki, 
hogy az általunk régészeti közegből kiemelt üvegtárgyak falvastagsága nem egyezik meg az 
egykori vastagságukkal, hanem az is, hogy a különböző anyag-összetételű üvegek, különböző 
talajviszonyok között más-más mértékben indulnak bomlásnak. Ezért a falvastagság nem 
tekinthető olyan objektívan mérhető adatnak, amely osztályozás alapját képezhetné. 
Megfigyelhető például, hogy a 4. század második harmadáig népszerű, színtelenített, nagyon 
jó minőségű, buborékoktól, húzódásoktól mentes alapanyag sokszor oly mértékben elbomlik, 
hogy szinte csak az irizációs réteg formájában ismerhető fel, számos esetben ki sem emelhető 
a sírból. Különösen a félformába fújt, talpgyűrű nélküli poharak esetében igaz a megállapítás, 
amelyeknek sem aljuk, sem peremük nem tartalmaz megvastagodó edényrészeket, amelyek 
könnyebben megfigyelhetőek lennének. Míg a 4. század végén, 5. század elején népszerű 
sárgászöld, sötétzöld, mohazöld árnyalatú, rosszabb minőségű, buborékos, húzódásokkal teli 
üvegek sokkal nagyobb falvastagsággal maradtak ránk. Ez a fentiek alapján tehát nem jelenti 
azt, hogy a színtelenített üvegek vékonyabb falvastagsággal készültek volna. Valószínűbb, 
hogy például a színtelenítésre használt mangán hozzáadása miatt sokkal inkább bomlásnak 
indultak, mint a sárgászöld, mohazöld árnyalatú üvegek. Összefüggés inkább az alkalamzott 
díszítéstechnológiával kapcsolatban mutatható ki. Például a kerékvésett sávokat tartalmazó 
edények általában nagyobb falvastagsággal készületk, hogy a mélyen futó díszítés 
elhelyezhető legyen rajtuk. 

A fent említett okból szükségesnek találtam az általam vizsgált területre és időszakra 
vonatkozóan egy új típusbesorolás létrehozását. Ehhez elsősorban B. Rütti, H. M. E. Cool-J. 
Price, I. Lazar, G. Harter, C. Isings, S. Cottam -J. Price, S. Jennings munkáit vettem alapul.28 

Az 1.1. fejezetben említett okoknál fogva alapvetően követtem a S. van-Lith- K. 
Randsborg által kidolgozott funkciócsoportok alkalmazását. G. Harter tipológiából vett ötlet 
alapján (betűket alkalmaz az egyes funkciókategóriákba tartozó típusok jelöléseként) viszont 
nem a van Lith-Randsborg funkciókategória-megnevezésit vettem át, hanem a könnyű 
használhatóság kedvéért ezeket a kategóriákat megfeleltettem a legáltalánosabban használt 
magyar elnevezésük kezdőbetűivel. Az A1 kategóriába sorolható típusok ekképpen T-betűvel 
(tál), az A2 kategória formái P betűvel (pohár), az A3 kategóriát K (korsó), a B1 kategóriát 

 
28 RÜTTI 1991, COOL – PRICE 1995, ISINGS 1957, COTTAM – PRICE 1998, JENNINGS 2004-2005, LAZAR 2004, 
HARTER 1999. 
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Pa (palack), a B2 kategóriát F (fazék), míg a C kategóriát I (illatszeres) betűkkel jelöltem. A 
be nem illeszthető darabok pedig az E (egyéb) megjelölést kapták, ahogyan ezt alkalmazta 
például I. Lazar és G. Harter is.29 Célom ezzel egy olyan tovább fejleszthető, bővíthető 
rendszer létrehozása volt, amelynek könnyű az alkalmazása. Az egyes alkategóriákba sorolt 
típusok kezdőbetűi ennek eredményeképpen kapták a csoportra leginkább jellemző 
megnevezés rövidítését. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy nem minden T forma tál, lehet 
tányér, illetve csésze is. Nem minden P forma megnevezése pohár, hiszen a kelyhek és a 
scyphos habár ivóedények, nem nevezhetőek pohárnak. A tároló és szállítóedények legtöbbje 
palack, ezért alkalmaztam a Pa megjelölést a csoportba tarozó edényekre, de az amphorák 
esetében itt is kivételt kellett tennem és a Pa jelölést noha szállító és tárolóedényre, de nem 
palackra alkalmaztam. 

 

Fő kategóriák30 Alkategóriák Megnevezés Katalógusban 
megfeleltetett 
betűk 

A: asztali edények A1: étkészletdarabjai Tál, tányér, csésze T(tálak) 
A2: ivóedények Pohár, kehely P (poharak) 
A3: italszervírozó 
edények 

Kancsó, kanna K (korsók) 

B: tárolóedények B1: tároló-szállító 
edények 

Szögletes, hengeres 
palack, akós kanna, 
amphora 

Pa (palackok) 

B2: ételtároló edények Fedővel is 
rendelkező 
fazékforma, urna 

F (fazekak) 

C: illatszeres üvegek  Kenőcsös edény, 
aryballos, 
unguentarium, 

I (illatszeres 
üvegek) 

- - - E (egyéb) 
 

Fontosnak tartottam az osztályozásnál a gyártási technológiát, a perem és aljkiképzés 
módját. B. Rütti típusbesorolása létrehozásakor elsődleges szempontnak tekintette a 
gyártástechnológiát, így számozásában előre kerültek az öntött edények (AR 1-27), majd a 
formába fújt edények következnek (AR 28-33), végül a szabadon fújt darabok következnek 
(AR 34-180). Ugyanakkor a besoroláskor nem teljesen konzekvens, például megkülönbözteti 
a ’félformába fújt’ (in Halbform geblasen, in Vorform geblasen) darabokat, amelyek a 
szabadon fújt csoportba lettek besorolva.31 Majd a különbözőképp gyártott edénycsoportokon 
belül veszi sorra a tálakat, poharakat, fazekakat, korsókat, palackokat, kancsókat, tintatartókat 

 
29 LAZAR 2004, HARTER 1999. 
30 VAN LITH – RANDSBORG 1985. 
31 RÜTTI 1991, 25. 
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és fedőket.32 A formákon belül megkülönbözeti a vágott és melegen lekerekített peremű 
változatokat. 

Jóllehet az általam alkalmazott besoroláskor a gyártástechnikára nagy hangsúlyt 
fektettem, a formai jegyek kerültek első helyre, majd ezután következett a gyártástechnika, 
mint szempont figyelembe vétele. Különösen fontosnak tartottam a peremkialakítás 
rögzítését. A díszítések alapján ugyanakkor nem tettem különbséget abban az esetben, ha a 
tárgyak formájukat tekintve pontosan megegyeztek és a díszítés egy munkafolyamat során jött 
létre az edény testével. Tehát ugyanazon forma, perem és aljkiképzés esetében egy típusba 
soroltam a plasztikus szálrátéttel, pettyekkel, vésett díszítéssel, vagy bekarcolt szalagdísszel 
ellátott darabokat. A forma számán belül alszámokkal jeleztem a díszítetlen, és díszített (a 
plasztikus szálrátéttel, pettyekkel, vésett vagy bekarcolt szalagdísszel ellátott) variánsokat. 
Gyakran előfordul, hogy egy edényen több fajta díszítés is megjelenik. Ezen besorolás 
alkalmazásával lehetőség nyílik az egyes díszítések kombinációinak vizsgálatára is, mivel a 
különböző díszítésű darabok nem külön típusba kerülnek, amely metódus alkalmazása 
egyébként is problematikus, mivel így a több díszítésmód kombinációját tartalmazó 
edényeknél kérdéses, hogy hová sorolandók, melyiket tekintjük az elsődleges/ meghatározó 
díszítésnek. Az ekképpen létrejövő rendszer utolsó eleme az „A” és „B” variánsok 
alkalmazása, amely fontos részletkialakításokat tükröz. A tálak, poharak, fazekak, palackok és 
illatszertartók esetében az „A” variáns a vágott peremkialakítást jelzi, a „B” variáns pedig a 
meleg eljárással készült peremeket. Egy esetben, a korsók csoportjánál, mivel minden ide 
sorolható példány melegen lekerekített peremű, az „A” és „B” variáns az eltérő 
aljmegmunkálás jelzője. 

Fontos szempontnak tekintettem a könnyű használhatóságot és a bővíthetőséget 
(különösképp, hogy az általam eddig gyűjtött anyag nem öleli fel a késő római 
temetkezésekből származó üvegedények teljes spektrumát). Így a különböző edényformákat 
nem 1-től n-ig számoztam, hanem az étkészletek darabjait (T), az ivóedényeket (P), a 
folyadékszervírozó üvegeket (K), a folyadék tároló- és szállítóedényeket (Pa), az ételtároló 
edényeket (F) és illatszeres (I) üvegeket külön számoztam, így tetszőlegesen bővíthető marad 
a rendszer mind a formák, mind a díszítések, mind a peremkiképzés tekintetében. 

A tálak, tányérok és csészék viszonylag kis számban szerepelnek a késő római 
pannoniai sírok mellékleteiként, noha a kora császárkorban sem meghatározó a mennyiségük 
az üvegedényeken belül. Meghatározásukat tekintve olyan nyitott edényformák kerültek a 
csoportba, amelyeknek perem átmérője nagyobb, mint a magassága, a méretadatok 
meghatározott arányhoz rögzítése mellett.33 Az általam összegyűjtött sírokból mindössze 24 
tál származik, az összesen mintegy ezer tárgy közül (az összes üvegedény mintegy 2,5%-át 
adják). Ez megfelel a késő római településeken megfigyelhető tendenciának. Míg a kora 
római sírok üvegedény mellékletei között a leggyakoribbak az illatszeres üvegcsék, valamint 

 
32 RÜTTI 1991, 25. 
33 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 417. Abban az esetben határoztam meg egy formát tálként, ha a perem 
átmérője a magasságánál legalább 60%-kal nagyobb volt. 



34 
 

a hamvak tárolására szolgáló üvegurnák miatt a fazékformák csoportja mondható magasnak, 
különösen Italia és Hispania területén.34 

A késő római időszakban megfigyelhető a funkció-kategóriákba való sorolás és 
elemzés eredményeképpen, hogy különösen a határ menti provinciákban rendkívüli módon 
megnő az üvegek között az A2 (ivóedények) kategória aránya, kisebb mértékben, de 
domináns az A3 (italfelszolgáló edények) jelenléte, emellett az asztali edények tál csoportja 
(A1) számottevően visszaesik, habár nem szűnik meg teljesen a használatuk. S. M. E. van 
Lith és K. Randsborg megfigyelése szerint az ettől a tendenciától való eltérés a település 
különös gazdagságát jelzi.35 A pannoniai eloszlás azonban rendkívül jól illik ebből a 
szempontból a Római Birodalom határ menti provinciáiról alkotott képbe. Trier 4. századi 
sírjait vizsgálva kitűnik, hogy a tálak aránya csupán 4%, míg a poharaké 24%, a korsóké 49%, 
Krefeld temetkezéseit vizsgálva 9%-nyi az A1 kategóriába eső edények aránya, míg az A2 
kategóriába 49%, az A3 kategóriába pedig 15% esik, Oudenburg esetében ezek az arányok a 
következők: 6,56 és 8 %. Az utóbbi két lelőhely esetében katonai településsel számolhatunk, 
ezeken szintúgy megfigyelhető, hogy az üvegtálak kisebb számban fordulnak elő.36 

A pannoniai sírokban megfigyelhető, összesen 2,5% ezekhez képest is kevésnek 
mondható, csupán néhány típust képviselnek. Általában egyszerű formák, díszítésük 
tekintetében sem mondhatóak gondosan kivitelezettnek. A kategóriába tartozó típusok 
jelölése „T”. (XII. tábla) 

A T1 formához a gömbszelet alakú tálak, csészék tartoznak, amely a legszámosabb 
csoport a tálakon belül, összesen 12 példány sorolható ide (XII. tábla). Kizárólag vágott 
peremkialakítással és vésett, vagy bekarcolt vonaldíszítéssel ellátva készültek. Barkóczi L. 
katalógusában a 13. formaként szerepelnek.37 A forma megegyezik AR 56, T 27b, Lazar 
2.6.1, Harter A17, Gellep 178, Cottam – Price 1998 Fig. 51. formával.38 

A T2 forma a benyomott oldalú tálak csoportja, ívelt vágott peremmel, konvex forma 
(XII. tábla). Összesen két példánya ismert sírokból. Barkóczi L. katalógusában a 17. 
formaként szerepel.39 A forma megegyezik AR 59.2, I 116b2/117, T 15b, Gellep 306/334, 
Cottam – Price 1998 Fig. 52., Lazar 2.6.5, Harter A20 formával.40 

A T3 forma a formába fújt kagyló alakú tálak csoportja, összesen 4 példánnyal (XII. 
tábla). M. Stern katalógusában a 137. edénnyel egyezik.41 Barkóczi L. katalógusában a 189. 
típus.42 

 
34 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 449. 
35 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 454. 
36 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 458. 
37 BARKÓCZI 1988. 
38 RÜTTI 1991, GOETHERT-POLASCHEK 1977, LAZAR 2003, HARTER 1999, PIRLING 1979, COTTAM – PRICE 1998. 
39 BARKÓCZI 1988. 
40 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, PIRLING 1979, COTTAM – PRICE 1998, LAZAR 2003, 
HARTER 1999. 
41 STERN 1995. 
42 BARKÓCZI 1988. 
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A T4 forma tulajdonképpen a széles, lapos tányér, amelynek egyetlen példánya 
Aquincumból került elő (XII. tábla). A Kiscelli utca 20. sírjából származó darab Barkóczi L. 
katalógusában a 10. forma, ferde falú, lapos tányér.43 Ritka az előfordulása, a Római 
Birodalom nyugati részén ismeretlen a típusa. Legközelebbi párhuzama Ciprusról ismert, 
öntött technikával készült.44 

A T5 lapos, vastag falú tálforma egyetlen ismert példánya Brigetióból került elő, a 3. 
század végére, 4. század elejére datálható, Barkóczi L. katalógusában a 28. forma (B. Kat. Nr. 
49). A facettált díszítésű tálak sorába illik, ezeknek késői szériája (XII. tábla).45 Habár 
formailag kihajló peremrésze miatt nem, de a díszítésrendszer hasonlósága miatt 
párhuzamként megemlíthető az AR 16 forma és az AR 25, AR 26 forma, amelyek közül az 
AR16 és 26 forma az 1. század közepétől a 3. század végéig datálható.46 Szintén a 
díszítésrendszer egyezősége miatt említendő Cottam – Price 1995, Fig. 47., amely mély 
félgömb alakú tálforma, gyártása a 2. századtól a 4. század elejéig tehető.47 Öntött technikával 
készült. 

Az ivóedények csoportja a legnagyobb, 453 tárgy sorolható ebbe a 
funkciókategóriába, az összes edény 44,57 %-a. Fontos megemlíteni az elkülönítés módját az 
A1 csoporttól. S. M. E. van Lith és K. Randsborg meghatározását vettem alapul, miszerint a 
tálak olyan nyitott formájú edények, amelyeknek átmérője nagyobb, mint magassága, 
amelyeknél pedig kisebb poharakként határozhatóak meg.48 Ha azonban szigorúan vesszük 
ezt a meghatározást, a kisméretű, és a poharak űrtartalmához közel álló formák is a tálak 
kategóriájába kerülnének, mint a félgömb alakú és féltojás alakú edények, amelyek 
felépítésükben és arányaikban inkább a pohárformákhoz köthetőek. Azonban itt is meg kell 
jegyeznünk, hogy a két kategória határmezsgyéjén mozgó üvegeknek nem tudjuk a funkcióját 
egyértelműen meghatározni. Azon nyitott formák, amelyek magassága és átmérője közelít 
egymáshoz egyaránt szolgálhattak tálkaként szószok, mártások, magvak, olajbogyó 
felszolgálására és ivásra. A kérdés eldöntésére nem rendelkezünk egyelőre megfelelő 
támponttal. Mint ahogy ez a lehetőség felmerült a benyomott oldalú, gömbszelet alakú tálak 
esetében is.49 Kerülni kívántam a tálka kategória alkalmazását, mivel úgy gondolom, hogy ez 
nem vinne közelebb az egykori használathoz. Ezért nem alkalmaztam következetesen S. M. E. 
van Lith és K. Randsborg meghatározását, hanem csak abban az esetben soroltam egy formát 
a tálak közé, ha a perem átmérője magasságánál legalább 60%-kal volt nagyobb. Ekképpen a 
kisméretű, félgömb és féltojás alakú forma az ivóedényekhez kerülhetett. A kategóriába 
tartozó típusok jelülése „P”. (XII-XIV. tábla) 

A P1 forma a magas ívelt falú pohár (XII. tábla). Barkóczi L. katalógusában a 44 és 
45. formának feleltethető meg.50 Megegyezik a kialakítása Rütti 1991, Taf. 70. 1517-1520 és 

 
43 BARKÓCZI 1988. 
44 VESSBERG 1952, TAF. 1.6. 
45 BARKÓCZI 1988. 
46 RÜTTI 1991. 
47 COTTAM – PRICE 1998, 116. 
48 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 449-420. 
49 STERN 2001, 333. 
50 BARKÓCZI 1988. 
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Cool – Price 1995, 69., Fig. 5.3.335 darabjaival.51 Azonban a Római Birodalom Ny-i részén 
ritka formának tekinthető, ott inkább a nagyméretű, hengeres testű poharak a divatosak. 
Pontos párhuzama csak Dalmatiából ismert.52 

A P2 forma ugyancsak magas ívelt falú forma, de talpgyűrűvel ellátott kivitelben (XII. 
tábla). Előfordulása még ritkább, mint az előző csoporté. Barkóczi L. katalógusában a 43. 
formánál említi.53 Dél-Pannoniából, Sirmiumból több előfordulása ismert.54 Megfeleltethető I 
109c, T 58a, b formákkal.55 

A P3 forma a magas, hengeres testű pohár (XII. tábla). Barkóczi L. katalógusában ez a 
típus csak a talpgyűrűvel ellátott változatban szerepel (42. típus).56 A Római Birodalomban 
gyakori az egyszerű, hengeres testű pohárforma megléte a 3. század második felében, 4. 
század elején. A típus megegyezik AR 64, T 52, I 106, Gellep 185 formákkal.57 

A P4 magas, hengeres testű, talpgyűrűs pohárformával már gyakrabban találkozunk 
Pannoniában (XII. tábla). Barkóczi L. katalógusában a 42. típusként szerepel.58 
Megfeleltethető AR 63, T 43 és Gellep 187/188 formákkal.59 

A P5 típus félgömb alakú, alacsony, széles szájú pohárforma, amelynél a magasság és 
az edény peremátmérője hasonló nagyságot mutat (XII-XIII. tábla). Több esetben a 
peremátmérő nagyobb, mint a magasság, de a magasság a perem átmérőjének legalább 60%-a. 
A félgömb alakú pohárforma az egyik leggyakoribb a Római Birodalom területén, mindenhol 
széleskörűen elterjedt a használata, mind időben, mind térben. Már az 1. században 
megjelenik, de különösen kedveltté a 3. század végén vált. Nagyon népszerű az egész 4. 
században, de előfordul még az 5. század folyamán is. Megfeleltethető AR 60.1, T 41, I 96, 
Gellep 179/180, Cottam – Price 1995 fig. 48. formának.60 Barkóczi L. katalógusában az egyik 
díszített darabjára példa a 61. típus.61 

 
A P6 forma félgömb alakú és enyhén ívelt falú alacsony forma, széles szájjal, valamint 

talpgyűrűvel ellátva (XIII. tábla). Barkóczi L. katalógusában a 35 a és b típusnak felel meg, 
jellegzetes késő római pohárforma, amely szerinte vékony és vastag falú változatban 
létezett.62 Az Imperium Romanum keleti részén gyakoribb a megjelenése, de nyugaton sem 
tekinthető ritkaságnak, annak ellenére sem, hogy Augstban és Trierben nem jelenik meg. 
Krefeld-Gellep temetőjében viszont pontosan a nálunk jelentkező formában figyelhető meg.63 

 
51 RÜTTI 1991, COTTAM – PRICE 1998. 
52 VESSBERG 1952, TAF. III. 40. 
53 BARKÓCZI 1988. 
54 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, TAB. III. 
55 ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
56 BARKÓCZI 1988. 
57 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, PIRLING 1979. 
58 BARKÓCZI 1988. 
59 RÜTTI 1991, GOETHERT-POLASCHEK 1977, PIRLING 1979. 
60 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, PIRLING 1979, COTTAM – PRICE 1998. 
61 BARKÓCZI 1988. 
62 BARKÓCZI 1988. 
63 PIRLING 1989, TAF. 132., TAF. 16. 
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A P7 forma a féltojás alakú poharak típusa, lényegében a félgömbös testű pohárforma 

magasabb, karcsúbb változata, ahol a test alakja az oválishoz közelít (XIII. tábla). A magasság 
és a peremátmérő csaknem azonos nagyságú. A 4. század harmadik harmadától jelenik meg és 
népszerű marad az 5. század elején, de jelenléte igazolható a század későbbi időszakaiból 
gyakorlatilag az 5. század végéig jelen van. Barkóczi L. két variánst különböztet meg a 
díszítetlen változaton belül, a vastag és vékonyfalú variánst (Barkóczi 1988, 37a és b).64 
Elsősorban a Római Birodalom keleti felén volt divatos a típus használata. Nem minden 
tipológiában szerepel külön típusként, például az angolszász irodalomban rendszeresen a 
félgömb alakú poharak csoportjába sorolják. Azonban eltérő arányaik, díszítésmódjuk, és 
térbeli elhatárolhatóságuk miatt én külön csoportba soroltam. Krefeld-Gellep temetőjében is 
külön szerepel, harang alakú formaként megnevezve.65 

 
A P8 forma kúpos testű, kónikus forma talpgyűrűs változata (XIII. tábla). Rendkívül 

gyakori végig a 4. század folyamán, habár a századvégre visszaesik népszerűsége. A forma 
megfeleltethető AR 72, T 58, I 109 típusokkal.66 Barkóczi L. katalógusában 47a formával 
egyeztethető meg.67 

 
A P9 típus a kúpos testű, kónikus forma egyenes aljú változata (XIII- XIV. tábla). 

Barkóczi L. katalógusában a 47b, c és d formákkal egyeztethető meg. AR 68, T 53a és I 
106a/b, Cool – Price 1995, Fig. 5.16. típusok megfelelője.68 Ez a típus is nagyon gyakori 
Pannonia késő római, főként 4. századi sírjaiban, a század első harmadának végétől egészen 
az 5. század elejéig. 
 

A P10 forma a kúpos testű, kónikus forma teljesen lekerekített aljú változata, amely 
esetében az alj megvastagszik és az edény semmiképp sem áll meg önállóan (XIV. tábla). Ez 
a típus Barkóczi L. katalógusában a 47e variánsnak felel meg.69 Ritkábban fordul elő, mint a 
kúpos testű pohárformák egyéb változatai. A 4. század második felében inkább jellemző, mint 
az 5. század elején. Megfeleltethető AR 69, T 54, Gellep 292, I 106 d, Harden1936, Plate 
XVI. 436-449. típusokkal.70 
 

A P11 típus a késő római korban ritkán előkerülő scyphos (XIV. tábla). Két példány 
származik Aquincumból. Alacsony, széles szájú ivóedények. Barkóczi L. katalógusában a 
187. forma, ahol az a variánsa a kora római korra datálható, öntött. Míg a b variáns, amely 
egy Aquincumból származó darab, nagyméretű, 15,6 cm magas, széles szájjal és magas 

 
64 BARKÓCZI 1988. 
65 PIRLING 1979, 117., PIRLING 1989, TAF. 132., TAF. 16., VESSBERG 1952, PL. III.39. 
66 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
67 BARKÓCZI 1988. 
68 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, COOL – PRICE 1995. 
69 BARKÓCZI 1988. 
70 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, PIRLING 1979, HARDEN 1936. 
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talprésszel, habár ez töredékes példány.71 Ezek a kései magas scyphosformák fújással 
készültek, ellentétben az általam vizsgált két edénnyel. 
Megegyezik I 39, AR 97, T 29a formákkal, némiképp eltérő fülkialakítással.72 
 

A P12 forma az ún. Kowalk típusú poharak csoportja, ahová mindössze két, Pécsett 
előkerült üveg sorolható (XIV. tábla). A facettált díszítésű nyújtott, tojásdad ivópohár egy 
északi, lengyelországi lelőhely után kapta nevét. Valószínűleg az Imperium Romanum 
határain kívül gyártották a vastag falú, általában zöldes, sárgás színű, félformába fújt 
poharakat. Az edény felszínén szabálytalanul elhelyezett körök, oválisok mellett gyakran kézi 
vésővel készült vízszintesen futó vonalak tarkítják az edény felszínét, talán távoli visszhangjai 
a korábban Tanaisban gyártott elegáns, finom asztali áruknak. Azonban közel sem biztos, 
hogy a nyersanyag, a pohár maga és a díszítés egyetlen műhelyben készült. Lehetséges, hogy 
a nyersanyag kereskedelem útján jutott a Római Birodalom határain kívülre.73 A típus az ún. 
Sîntana-de-Mureș-Černjahov-kultúra (Marosszentanna-Csernyahov kultúra) területén 
(Ukrajna, Románia, Bulgária) terjedt el és valahol ezen a területen folyt a gyártás is, 
lehetséges, hogy a gótokhoz köthető, akik valószínűleg kereskedtek vele, de lehet, hogy ők is 
gyártották és a vándorlásuk révén jutott el különböző területekre. A birodalom határain belül, 
és a Fekete-tenger hellénizált városaiban egyaránt ritkán fordul elő.74 
Így Pannonia határain belül is ritka leletnek számít, Barkóczi L. katalógusában a 75. 
formaként szerepel.75 Megfeleltethető Straume I-II. típusával.76 
 

A P13 forma a szintén Pécsett gyakori talpgyűrűs kelyhek típusa (XIV. tábla). 
Barkóczi L. katalógusában nem szerepel ez a 4. századi talpas kehely, csupán a szálrátéttel 
díszített kelyhek (80. típus) és egy alacsonyabb szár nélküli, díszítetlen kehelytípus (78. 
forma).77 
 

Az asztali használatra gyárott üvegek harmadik csoportja (A3) az italfelszolgáló, 
folyadéktartó edényeké. Ebbe a csoportba sorolhatóak a korsók, kancsók, kannák, az összes 
olyan zárt, füllel rendelkező edényforma, amelyet asztali edényként használtak.78 A 
kategóriába méretüket tekintve is változatos edények tartoznak. Míg a nagyobb formák italok, 
bor szervírozására szolgálhattak, addig a kisebbek egyéb folyadékok, olaj tartóedényei 
lehettek.79 Amíg korsót és kancsót egyértelműen a kiöntő kialakítása különbözteti meg 
egymástól, addig nehezebb a meghatározása, hogy a zárt formájú italtárolásra használt 
edények közül a kutatás melyiket nevezi korsónak és mely formát palacknak. Ugyanis nem 
jelenthető ki egyértelműen, hogy minden üvegedény, amelynek füle van korsó, amelynek 
pedig nincsen az palack, flaska lenne. A fül megléte mellett figyelembe kell venni az edények 

 
71 BARKÓCZI 1988. 
72 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
73 STERN 2001, 333. 
74 STERN 2001, 333. 
75 BARKÓCZI 1988. 
76 STRAUME 1987. 
77 BARKÓCZI 1988. 
78 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 424. 
79 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 424. 
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nyak és peremkialakítását is. Elég, ha a rómaiak legjellegzetesebb tároló és szállítóedényeként 
nyilvántartott hasábos testű palackokra gondolunk, amelyeknek ugyan van füle, mégsem 
sorolhatjuk őket a korsók közé. A helyzet tehát korántsem egyszerű, de általánosságban 
elmondható, hogy a korsók melegen lekerekített, befelé visszahajtott, széles, tölcséres 
peremkialakításúak, emellett természetesen van fülük, valamint általában talpgyűrűjük is. 
Gyakrabban tartalmaznak díszítést, a palackformáknál. A palackok peremkialakítása, habár 
előfordul közöttük melegen lekerekített és vágott peremű is, általában szűkebb, talpgyűrűjük 
nagyrészt nincsen. Ha az edények fülét vizsgáljuk megállapítható, hogy a korsóké sokkal 
kecsesebb, díszesebb, míg a tároló és szállítóedényekként számon tartott palackoké, 
amennyiben van fülük, az a funkcionalitást szolgálja, kevésbé díszített és sokkal vaskosabb. 
Meg kell említenünk, hogy az úgynevezett fésűs szalagfül kialakítás elsősorban a palackok 
sajátja. Ahogyan S. M. E. van Lith és K. Randsborg is megjegyezte a folyadékok 
szervírozására használt és a folyadékok tároló-szállítóedényeinek szétválasztása, elkülönítése 
az egyik legproblematikusabb feladat az osztályozásnál, hiszen nagy az átjárhatóság a két 
csoport között. Könnyen elképzelhető, hogy egy elsődlegesen szállításra, tárolásra használt 
palackformát például asztali edényként is használtak, de ez fordítva ugyanúgy elmondható 
egy-egy korsó szolgálhatott folyadékok tárolására.80 
 

Az asztali folyadék-szervírozó edényeket elsősorban a nagyobb, városias 
településeken és a villákban használtak nagyobb mértékben az 1-3. században. A kisebb vicus 
jellegű településekre és a katonai objektumokra kevésbé jellemző a jelenlétük. A városias 
településeken 16%, a villákban 8%, a kisebb településeken 5%, míg a katonai objektumok 
területén 7% ezen kategória aránya a S. M. E. van Lith és K. Randsborg által vizsgált 1-3. 
századi településeken.81 Azonban a késő római időszakban sem tekinthető elhanyagolhatónak 
a csoport, a 4. századi trieri anyagnak mintegy 49 %-át teszi ki.82 A krefeldi sírleletek között 
azonban csak 15 % az arányuk. A városias településeknek mindenesetre jellemző lelete marad 
a 4. században is ez az edénycsoport (Nijmegen 15%, Mayen 34%, Ságvár 32%, Pécs 34%). 
A késői villák leletei között is gyakran előfordulnak még a korsók (Köln-Müngersdorf 34%, 
Köln-Braunsfeld 30%).83 A pannoniai települések közül elsősorban a városias 
településobjektumok jellemző lelete a késő római időszakban. 
 

Az általam összegyűjtött anyagban összesen 99 példány sorolható ebbe a csoportba, 
tehát mintegy 10%-a a teljes üveganyagnak. Így az asztali edényeket vizsgálva 
megállapítható, hogy a poharaknál jóval ritkábbak, de a tálformáknál viszont jelentősebb 
marad a folyadékok szervírozására használt edények száma. A korsóformáknál szintén 
igyekeztem alkalmazni a tálaknál, poharaknál felvázolt sémát. Jelölésük „K”. A típusok „1” 
alszámmal jelölt variánsai a díszítetlen edények, míg a „2”-es csoportba díszített verziók 
kerültek. A korsók esetében a legtöbb esetben a szálrátétek különböző variánsait és különösen 
gyakran az optikai fújás eredményezte ferde kannelurás díszt alkalmazták. Mivel az optikai 
fújással létrehozott edényeknél a forma kialakítása, készre fújása megegyezik a díszítetlen 

 
80 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 424-430. 
81 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 435. 
82 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 454. 
83 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 459. 
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társaikéval nem soroltam külön típusba az optikai fújt változatokat, hiszen a különbség csupán 
annyi, hogy egy pillanatra a bordázó formába helyezték a tárgyat, amely a jellegzetes 
kannelurás díszt eredményezte, de az edény készre fújása már gyakorlatilag megegyezik a 
teljesen szabadon fújt társaival. Ritkábban jelenik meg a korsókon vésett díszítés. A korsók, 
kancsók pereme minden esetben melegen lekerekített, különbség csupán abban lehet, hogy 
megvastagodó, vagy befelé visszahajtott a kiképzésük. Ennek okán az „A” és „B” alkategóriát 
ebben a csoportban nem arra használtam fel, hogy a peremkialakítást jelezzem, hanem az 
ezeknél a típusoknál lényegesebb aljkialakítás különbségeinek jelölésére. Így a gömb és 
hengeres testű formáknál az „A” variánsok egyenes aljúak, míg a „B” variáns szálrátét 
talpgyűrűs kialakítású. A körteforma korsóknál az „A” variáns a plasztikus szálrátét 
talpgyűrűvel készített, míg a „B” variáns talpa külön bogból készült. Ezen utóbb említett 
formáknak jellemzően nincs egyenes aljkialakítású változatuk (XV. tábla). 
Barkóczi L. katalógusában külön csoportosította a korsók között a kisméretűeket és a 
nagyobbakat (150-161-es forma a kis, 10-14cm magasságú korsók, kancsókat takarja, míg a 
nagyméretű, valószínűleg borfelszolgálására használt típusokat 168-180. forma alatt 
tárgyalja).84 Azonos alak esetén azonban én nem soroltam külön típusba csupán a méretbeli 
különbözőségük okán a tárgyakat. Noha az igaz, hogy reprezentatív voltuk és annak 
megjegyzése mellet, hogy mind a kisebb méretű, mind a nagyobb méretű korsóformákat 
folyadékok felszolgálására használták, valószínű, hogy csak a nagyobbak voltak alkalmasak 
borkiöntőként, a kisebbek inkább olaj, borecet, vagy egyéb folyadék tartására szolgálhattak. 
 

A K1 forma a gömb testű korsók csoportja (XV. tábla). Minden esetben kecses, 
sokszor díszített fülük van, amely vagy sima szalagfül, vagy az optikai fújáshoz használt 
formával létrehozott finom bordák tagolják. Általában a peremrészhez kapcsolódik, ahol a 
forró üvegszálat tovább húzva, ívelve gyakorta alakítottak ki ujjtartó részt is, hogy könnyebbé 
váljon a folyadék kitöltésénél az edény megtámasztása. A perem alatt, vagy a nyakon sokszor 
díszítették vékony szálrátét gyűrűvel. Az 1.1 forma díszítetlen variánsokat tartalmazza, míg az 
1.2 a díszített példányokat. Összesen 22 példány sorolható ide, tehát népszerű formának 
mondható. 

Barkóczi L. katalógusában egyrészt a kisméretű 155., 159., 160., másrészt a nagyobb 
169. formának felel meg.85 

AR 169, T 117, Cottam – Price 1998, Fig. 69., 73., Lazar 5.1.3 és 5.1.8., 5.1.9., Harter 
G19 formával egyezik meg.86 
 

A K2 forma a hengeres testű korsók csoportja, amelynek „A” variánsai egyenes 
aljúak, „B” variánsai szálrátét talpgyűrűvel készültek (XV. tábla). Összesen 23 példány 
sorolható ide, tizennégy közülük díszített. Hat egyenes aljú példányuk mellett nyolc szálrátét 
talpgyűrűs került elő, a többi darabnál töredékességük okán nem sikerült az aljkiképzést 
megállapítani. 

Barkóczi L. katalógusában a kisméretű 154. és a nagyobb 168. forma b, c, d, e 
variánsának feleltethető meg.87 
 
84 BARKÓCZI 1988. 
85 BARKÓCZI 1988. 
86 RÜTTI 1991, GOETHERT-POLASCHEK 1977, COTTAM – PRICE 1998, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
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AR 171, I 126, T 125 formával egyezik, amely a 3. századtól a kora 5. századig datálható.88 
 

A K3 forma a leggyakoribb a körte testű korsók csoportja 37 darabbal, melyek közül 
csupán nyolc példány nem tartalmaz semmilyen díszítést (XV. tábla). Az általam vizsgált 
anyagban 16-16 példány viselt magán szálrátét talpgyűrűt, illetve külön bogból készített 
talprészt, a fennmaradó példányoknál töredékességük miatt a talpkialakítás nem volt 
megállapítható. 

Barkóczi L. katalógusában a kisebb méretű 158. és az ennél magasabb 170., 173., 
175., 176. formának feleltethető meg.89 

AR 172, I 120, T 124, Cottam – Price 1998, Fig. 72., Lazar 5.1.2., Harter G 29-30 
formával egyezik meg, amely a 3. századtól a 4. század első feléig jellemző.90 
 

A tároló és szállítóedények csoportja két fő kategóriára oszlik, egyrészt a folyadékok 
számára fenntartott zárt formákéra, másrészt a nyitott fazékformákra. Ebből a B1 kategória 
jelentős a késő római sírokból származó edényeket vizsgálva, összesen 200 edény sorolható a 
csoportba (az összes üvegedény mintegy 20%-a), míg fazékformára csak egyetlen példát 
ismerünk. Az üvegből készült fazékformák, így a temetkezési urnaként használt edények 
elsősorban a kora római időszakra jellemzőek, ekkor gyakori leletei a hamvasztásos síroknak, 
különösen Italia területén. Az 1-2. században a fazékformák akár a sírokból előkerült 
üveganyag 35%-át is kitehetik, de számolnunk kell azzal, hogy itt jórészt urnaként 
funkcionáló tárgyakról van szó és nem az ételtárolásra használt edények számát jelenti ez az 
arány.91 A késő római időszakban ilyen szerepben már nem tűnnek fel, az egyetlen 
fazékforma, amely előkerült a szekszárdi szarkofág edénymelléklete és itt valóban ételtároló 
szerepe lehetett. A korsó és kancsóformák kapcsán már említettem, hogy a legnagyobb 
átjárhatóság a funkciók terén az A3 és B1 kategória között van, a két csoport szétválasztása 
okozza a legnagyobb gondot. Az italtároló- és szállítóedények csoportjába olyan edények 
kerültek, amelyek nagyobb méretűek, egyszerűbb kivitelűek, kevésbé díszítettek, általában 
talpgyűrű nélküliek. Amennyiben rendelkeznek füllel az vastagabb, kevésbé díszes, mint az 
asztali használatra szánt társaiknál, nyakuk szűkebb, peremük keskenyebb Meg kell 
jegyeznünk, hogy a széles, de általában rövid, bordázott, fésűs díszítésű szalagfül a tároló és 
szállítóedények sajátja. Azonban sajnos fenn kell tartanunk annak lehetőségét, hogy a 
gyakorlatban illetve másodlagosan számos ide sorolható palackformát használhattak asztali 
edényként is. A kategóriába sorolt típusok jelölése „Pa”, mivel a csoportba tartozó formák 
túlnyomó többsége palack. (XV-XVI. tábla) 
 

Az összes folyadéktároló edény mintegy fele, több mint száz példány tartozik a Pa 1 
formába, a gömb/nyomott gömb testű, lapos aljú, talpgyűrű és fül nélküli palackok közé (XV. 
tábla). Méretüket tekintve változatosak, magasságuk 12-20 cm közötti, peremátmérőjük 2-6 
cm, míg lapos aljuk 3,5-10 cm. Nagyrészt díszítetlen edények taroznak ide, több mint 

 
87 BARKÓCZI 1988. 
88 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
89 BARKÓCZI 1988. 
90 RÜTTI 1991, ISINGS1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, COTTAM – PRICE 1998, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
91 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 454. 
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háromnegyedük nem tartalmaz semmilyen dekorációt. Viszont nagyrészt melegen lekerekített 
és befelé visszahajtott peremű edények sorolhatóak ide, csupán 20 vágott peremű változat 
ismert eddig. A 4. században, de az 5. század első felében is gyakori forma. Barkóczi L. 
katalógusában 118, 119 és 123 formának felel meg.92 
Megegyezik AR 154, I 103, T 93, Harter G21 és G27, Lazar 6.2.1-3 és 6.2.6-7. típusokkal.93 
 

A Pa 2 forma a gömb testű tölcséres nyakú, lapos aljú, fül és talpgyűrű nélküli 
palackok csoportja (XV-XVI. tábla). Jórészt a 3. század második felében és a 4. század első 
felében népszerű forma, így az általam vizsgált anyagban mindössze tíz példányuk szerepel. 
Mindegyik díszítetlen és vágott peremű, amely sok esetben durva, polírozatlan felszínű. 
Magasságuk 11-20 cm, peremátmérőjük 4-7 cm, aljuk 3,7-7 cm közötti. Barkóczi L. 
katalógusában a 121-es formának feletethető meg.94 
Megegyezik Harter G23a, Lazar 6.2.8., I 104 típussal.95 
 

A Pa 3 formához csupán egyetlen Majsról előkerült példány tartozik (XVI. tábla). 
Nagyméretű, nyomott gömb testű, vékony, szálrátéttel díszített talpgyűrűs, behúzott, tölcséres 
nyakú típus. 

Barkóczi L. katalógusában is szerepel a 120 forma alatt (B. Kat. Nr. 305), az ovális és 
nyomott gömb testű palackok csoportjában, amelyek nyaka és válla szálrátéttel ellátott. A 4. 
század második felére datálható és hasonló darab került elő Csákvárról a század végére, az 5. 
század elejére tehető kontextusból.96 Barkóczi L. megállapítása szerint a forma Poetovióban 
és Carnuntumban is előfordult, Pannoniától délre pedig Dalmatiában jelenik meg.97 
Megegyezik a Lazar 6.2.4. formával.98 
 

A Pa 4 formához a nyomott gömb testű, vékony szálrátét talpgyűrűvel ellátott 
palackok tartoznak, amelyek általában két kis, kerek, a vállon ülő delfinfüllel vannak ellátva 
(XVI. tábla). Megegyezik Harter G27c típussal.99 Hasonló AR 176, I 129, T 143, Gellep 212 
formákhoz.100 
 

A Pa 5 forma a hengeres testű palackok típusa. A 4. század második felében és az 5. 
század első felében népszerű forma, fül nélküli, sokszor optikai fújt, ferde kannelurákkal 
díszített (XVI. tábla). Válla lekerekített, ívelt vonalú. Alja egyenes, benyomott. pereme 
tölcséres, melegen lekerekített, befelé visszahajtott. Magassága változó 15-24 cm közötti, 
pereme viszonylag szűk 5-7 cm, aljátmérője 4-7 cm közötti. Alapanyaga gyakorta rossz 
minőségű, buborékos, általában üvegzöld, mohazöld árnyalatú, de néhány színtelen üveg is 
ide sorolható. 

 
92 BARKÓCZI 1988. 
93 RÜTTI 1991, ISINGS1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
94 BARKÓCZI 1988. 
95 ISINGS1957, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
96 BARKÓCZI 1988, 141. 
97 BARKÓCZI 1988, 141. 
98 LAZAR 2003. 
99 HARTER 1999. 
100 RÜTTI 1991, ISINGS1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, PIRLING 1979. 
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A forma azonos Harter F3b típusával.101 
 

A Pa 6 típus a hasábos testű palackok csoportja, amely az 1-4. század népszerű tároló-
szállítóedénye volt (XVI. tábla). A pannoniai késő római síroknak azonban már nem gyakori 
lelete. Összesen 8 példány került elő. Színtelen, üvegzöld és sárgászöld színben fordul elő, 
általában jó minőségű alapanyagból, 17-25 cm magassággal. Pereme melegen lekerekített, 
általában befelé visszahajtott Alja ritkán tartalmaz mintát. Általában benyomott és tartórúd 
nyoma is megfigyelhető rajta. Ez azzal magyarázható, hogy számos formába fújt 
edénytípusnál megfigyelhető az a tendencia, hogy míg ugyanazon edényformát az 1-2. 
században külön aljformával gyártják, amely természetesen tartalmazhat mintát, mesternevet. 
Addig a 3. századtól megmarad az edény testének kialakítására használt többrészes forma, 
viszont elhagyják a külön aljformát és így az edények alja már nem tartalmaz mintát, a perem 
befejezése végett használt tartórúd nyoma figyelhető meg rajta.102 

Barkóczi L. katalógusában a 167 c típusnak feleltethető meg.103 
A forma megegyezik AR 156, I 50, T 114/119, Cottam – Price 1998 Fig 89., Lazar 6.3.2., 
Harter E1 típusokkal.104 
 

A Pa 7 forma a formába fújt hatszögletű palackok csoportja (XVI. tábla). 
Nagyméretűek, magasságuk csaknem azonos, 25 cm körüli, peremük melegen lekerekített, 
befelé visszahajtott. Közepes, illetve jó minőségű alapanyagból készültek. Csak a szekszárdi 
szarkofág palackjának alja díszített. A másik két példány alja benyomott, tartórúd nyoma 
figyelhető meg rajtuk. Ennek oka, hogy a harmadik századtól az aljhoz gyakran nem 
használtak külön formát. 

Barkóczi L. katalógusában a 167. forma f variánsának felel meg.105 A 4. század elejére 
tehető darab mellett Barkóczi megemlít egy másik Intercisából előkerült edényt, amely a 
század második felére datálható.106 

Megfeleltethető AR 158, T 113, Cottam – Price 1998, Fig. 90., Lazar 6.3.3., Harter E2 
formáknak.107 
 

A Pa 8 forma a tízszögletű formába fújt palackok típusa, egyetlen intercisai példány 
került elő ebből a típusból (XVI. tábla). Előfordulása a Római Birodalom más részein sem 
gyakori. 

Barkóczi L. katalógusában a 167g típusnak felel meg, ahol szintén az intercisai 
példányt említi, amely a 4. századra datálható.108 
 

A Pa 9 formához nagyméretű, hengeres testű, általában egy vagy két bordázott 
szalagfüllel ellátott, vízszintes vállú palackok tartoznak (XVI. tábla). Magasságuk 17-40 cm 

 
101 HARTER 1999. 
102 STERN 1995, 187. 
103 BARKÓCZI 1988. 
104 RÜTTI 1991, ISINGS1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, COTTAM – PRICE 1998, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
105 BARKÓCZI 1988. 
106 BARKÓCZI 1988, 180. 
107 RÜTTI 1991, GOETHERT-POLASCHEK 1977, COTTAM – PRICE 1998, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
108 BARKÓCZI 1988. 



44 
 

közé tehető, széles tölcséres, melegen lekerekített peremmel rendelkeznek, amely alatt 
gyakorta található szálrátétből készített gyűrű. Aljuk lapos, tartórúd nyoma nem figyelhető 
meg rajtuk, az edénytípust olyan többrészes formába fújással készítették, amelynek külön 
aljrésze is lehetett. Ezt a megoldás szükséges volt az edények nagy mérete miatt. Sok esetben 
díszítettek, általában facettált oválisok, méhsejtminta és ferde kézi vésővel készített vonalak 
díszítik az edények testét. Mohazöld, sárgászöld és üvegzöld árnyalatban készültek, 
minőségük közepes, vagy jó minőségű, több-kevesebb buborékkal az alapanyagban. 

Barkóczi L. katalógusában a 168c, valamint a vésett díszítésű 179. és 180. formáknak 
felel meg.109 

AR 171, 175, I 126, 127, T 125, Cottam – Price Fig 92-93., Harter F1, F5, Lazar 6.3.6 
formákkal egyeztethető meg.110 
 

A Pa 10 amphora gombban végződő aljjal (XVII. tábla). Barkóczi L. katalógusában a 
184. formaként szerepel.111 Megegyezik Stern 4.A.1.b formával, amely a 4. század második 
felétől az 5. század első feléig datálható a típus.112 
 

Az Pa 11 körte testű amphora, függőleges, kettős peremmel (XVII. tábla). 
Megegyezik Stern IB3a típusával. Valószínűleg a 4. század első felére keltezhető syriai 
eredetű forma.113 
 

A tároló és szállítóedények csoportjába tartozó fazékformák kategóriájába csupán 
egyetlen forma (F 1) egyetlen példányát, a szekszárdi szarkofágból származó edényt tudtam 
besorolni (XVII. tábla). Így kijelenthetjük, hogy míg a korábbi időszakban (1-2. század) 
urnaként jelentős volt a csoport, a késő római időszakra csaknem megszűnt a használatuk. 
Az üvegzöld színű, kisméretű, ívelt falú fazékforma pereme vízszintesen kihajló, melegen 
lekerekített. 
Megfeleltethető AR 114, I 68, T 147 c, d, Gellep 204, Lazar 7.2.2., Harter C1a típusokkal, 
amelyek az 1. század közepétől a 4. század végéig használatban voltak.114 
 

Az S. M. E. van Lith- K. Randsborg féle funkcionális besorolás utolsó csoportja az 
illatszeres üvegek, unguentariumok kategóriája. A késő római sírokat vizsgálva csaknem 
kétszáz üveget sorolhatunk ebbe a csoportba, tehát az összes üveg 19,6%-a illatszerek 
tárolására volt használatos. Formailag szintén változatosak ezek az üvegek. Az illatszertartó 
edényeknél is meg kell jegyeznünk, hogy egyrészről nem csak illatszerek tárolására, hanem 
például gyógyszerek, gyógynövényekből készült kivonatok, festékek tartására is alkalmasak 
voltak. Másrészt a poharakhoz képest gyakoriságukat tekintve fordított tendencia figyelhető 
meg, míg a poharak száma fokozatosan nő, addig az unguentariumok száma csökken az idők 
folyamán, amely valószínűleg összefüggésbe hozható azzal, hogy milyen mértékben 
használtak illatszereket, mennyire volt nehéz, illetve drága hozzájutni az unguentumokhoz. Az 
 
109 BARKÓCZI 1988. 
110 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, COTTAM – PRICE 1998, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
111 BARKÓCZI 1988. 
112 STERN 1977. 
113 STERN 1977. 
114 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, PIRLING 1979, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
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1-2. században az egyik leggyakoribb üvegedény típus, amellyel sírleletként találkozhatunk, 
addig a 4. századra erősen megcsappan a számuk.115 Például a Trierből származó üvegek 
esetében megfigyelhető, hogy míg az 1. századból származó üvegeknél 78%, a 2. századból 
52%, a 3. századból 27% sorolható az unguentariumok csoportjába, addig a 4. században már 
csak 20% az illatszertartó edény.116 Megfigyelhető, hogy a nagyobb városias településeken, 
de a katonai jellegű objektumokban is nagy a számarányuk.117 Italia területén különösen nagy 
a százalékos előfordulásuk, míg a korai időszakban a limesmenti településeken inkább az 
asztali edények használata domináns. Italián belül nemcsak a városias települések jellemző 
leletanyaga bővelkedik a C kategóriába sorolható edénykékben, hanem a vidéki, villaszerű 
településeknek is gyakori kísérője, a legszélsőségesebb példát Ornavasso szolgáltatja, ahol az 
unuguentariumok aránya 93% az összes üvegedény között.118 Visszatérve a késő római 
településekhez ez az arány jelentősen csökkent, ahogy már Trier esetében láttuk (Oudenburg, 
Krefeld 22%), a limes menti településeken igencsak nagymértékben, a tartomány belsejében 
lévő villaszerű és kisebb településeken pedig szinte teljesen meg is szűnik (Köln-Braunsfeld: 
4%, Köln-Müngersdorf : 3%, Somogyszil 0%).119 
A Pannoniában megfigyelhető 19%-os arány közel áll a Germaniában megfigyelt átlag 20%-
os számhoz. Formailag viszont a legváltozatosabb csoportot alkotják, 21 formát sikerült 
meghatározni a közel kétszáz tárgy alapján. Méretüket tekintve is a változatosság jellemző 
rájuk, előfordulnak egészen kicsi, csepp alakú, nyomott gömb testű 5-7 cm magas üvegcsék 
éppúgy, mint az akár 40 cm hosszt is elérő középen kihasasodó, orsó formájú olajosüvegek. 
Megjegyzendő, hogy a korsók, vagy a palackok közé sorolt egyes kisméretű üvegek is 
használatosak lehettek illatszertartóként is, tehát a funkcionális besorolás sajnos itt is 
tartalmaz némi átjárhatóságot. Az illatszeres üvegek típusainak jelölése „I”. 
 

Az I 1 forma a nyomott gömb testű, hosszú hengeres nyakú, tölcséres nyakú, 
kisméretű edények típusa (XVII. tábla). A 6-9 cm magasságú, karcsú kis edények díszítést 
nem tartalmaznak, egyszerű használati tárgyak voltak. Peremük zömmel melegen lekerekített, 
és befelé visszahajtott, csak néhány vágott peremű példány fordul elő. Aljuk egyenes, 
benyomott, amelyen tartórúd nyoma megfigyelhető, szabadon fújt forma, ennek és kis 
méretének következtében ritkán teljesen szimmetrikus. Nagyrészt mind az edény teste, mind a 
nyaka valamelyik irányba dől. 
Barkóczi L. katalógusában a 90. típusnak felel meg, habár az ő típus meghatározása: kis 
illatszeres edények a 4. század második és 5. század első feléből. Ebbe a kategóriába több 
formát is besorol. A nyomott gömb testű, körte testű és kónikus formákat talpgyűrűvel és 
anélkül egyaránt.120 
Megfelel AR 146, Gellep 198/199, Lazar 8.6.15. és 8.6.16., Harter D16d, RužiĆ III/7e 
típusnak, az Isings 133 és Trier 79 formák variánsa.121 
 
 
115 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 433. 
116 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 454. 
117 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 454. 
118 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 458. 
119 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 459. 
120 BARKÓCZI 1988, 118-119. 
121 RÜTTI 1991, PIRLING 1979, LAZAR 2003, HARTER 1999, RUŽIĆ 1994. 
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A I 2 forma gömb, illetve nyomott gömb testű, nagyobb méretű 10-13 cm magas 
üvegeket tartalmaz, amelyek díszítetlenek (XVII. tábla). Peremük tölcséres, kihajló melegen 
lekerekített és általában befelé visszahajtott, aljuk egyenes, amelyen tartórúd nyoma többnyire 
megfigyelhető. Ennél a kategóriánál a legnagyobb az átjárhatóság a gömb testű palackok és az 
I 2 forma nagyon hasonló. Azonban a palackokhoz a nagyobb méretű és űrtartalmú edények 
kerültek, ebbe a csoportba a kisebbek, és míg a palackok esetében gyakori a vágott, egyszerű 
peremkialakítás, addig az ide sorolható daraboknál csak tölcséres, melegen lekerekített perem 
fordul elő. Valamint lényeges különbség, hogy a palackok esetében gyakori a vésett díszítés, 
kerékvésett vonalak, vagy bekarcolt sávok formájában. 
Barkóczi L. katalógusában a nyomott gömb testű palackok (118. forma) típusának egy 
példánya sorolható csak ide, nála nem szerepel külön típusként.122 
B. Rütti és I. Lazar viszont az illatszeres üvegek között külön tárgyalja. Megfeleltethető AR 
148 formának, amely között B. Rütti két variánst különít el. Egyrészt van egy korai variánsa a 
gömb testű, tölcséres nyakú formának az 1. század végén, 2. század első felében, a fiatalabb 
variáns pedig a késő 3. századtól a kora 5. századig datálható.123 I 101 és T 79c variánsának 
tekinthető, Lazar 8.6.14. formával megegyezik.124 
 

Az I 3 típus kisméretű, nyomott gömb testű, négy oldalról lapított és benyomott oldalú 
forma, rövid, de széles hengeres nyakkal, ívelt melegen lekerekített peremmel, egyenes aljjal 
(XVII. tábla). Elsődleges jellemzője a hasábos testforma, így nem a benyomott oldalfalú 
illatszeres edények között szerepel. Egyetlen példánya Ságvárról került elő, mindössze 6 cm 
magas, üvegzöld, rossz minőségű, buborékos alapanyagból készült. 

Barkóczi L. katalógusában a benyomott oldalú üvegek között a 98. sorszám alatt 
feltüntetett 4. századi gyűjtőcsoport B. Kat. Nr. 240. példányához hasonló, amely a 4. század 
második felére datálható.125 
Megegyezik AR 147.1, T 77 4. századra datálható formákkal.126 Hasonló Harter D21b 
típusához, csak annak keskenyebb a nyaka. Hasonló, csak hosszabb nyakrésszel RužiĆ III/10a 
forma.127 
 

Az I 4 típus csepp alakú hosszabb-rövidebb hengeres nyakú, melegen lekerekített 
peremű, kisméretű edény (XVII. tábla). 

Barkóczi L. katalógusában a 84. formához hasonló, de annak kései változata.128 
AR 126 formával egyezik, I 6 forma variánsa. Lazar 8.6.1, RužiĆ III/ 4a formának megfelel, 
Harter D8 forma hasonló hozzá.129 
 

Az I 5 a kisméretű, kónikus testű, hosszú, hengeres nyakú edénykék csoportja. 
Sokszor ezek sem szimmetrikusak, erősen dőlnek valamely irányba (XVII. tábla). Peremük 

 
122 BARKÓCZI 1988. 
123 RÜTTI 1991, 125. 
124 ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, LAZAR 2003. 
125 BARKÓCZI 1988, 124. 
126 RÜTTI 1991, GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
127 RUŽIĆ 1994. 
128 BARKÓCZI 1988. 
129 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, LAZAR 2003, HARTER 1999, RUŽIĆ 1994, GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
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általában melegen lekerekített, aljuk viszont erősen benyomott a tartórúd rögzítésének 
helyénél. Magasságuk 5-9 cm közötti nyakuk keskeny, peremük szűk. 

Barkóczi L. katalógusában a B. Kat. Nr. 220 sorolható ide, az I 1 formánál említett 90. 
típus része, amelybe a 3-5. század közötti nyomott gömb, kónikus, körte testű kis illatszeres 
üvegeket sorolta a szerző.130 

AR 146.3 és T 79b variánsának feleltethető meg, olyan kónikus formák, amelyeknek 
erősen benyomott az aljuk, a késő 3. századtól a kora 5. századig datálhatóak.131 Harter D16 e, 
RužiĆ III/5, De Tomasso 1990, Tipo 15 formával egyezik, Italiában egyrészt a 2. században 
jellemző a használata, majd újra feltűnik a 4. században.132 
 

Az I 6-11 formák benyomott oldalú unguentariumok, amelyekből általában csupán 
egy-két példány került elő, de mindegyik más formát képvisel (XVII. tábla). Néhány típusnak 
a pontos analógiája nem ismert. Az I 6 benyomott oldalú illatszeres üveg hengeres testtel, 
egyenes, enyhén megvastagodó aljjal, amelyen tartórúd nyoma nem látható (XVII. tábla). 
 

Az I 7 nyomott gömb testű, szűk hengeres nyakú forma. Egy példánya Intercisából 
került elő, egy másik ép edény Ságvárról származik. Ennek nyomott gömb teste, hosszú, szűk 
hengeres nyaka, melegen lekerekített pereme van. (XVII. tábla). 
 

Az I 8 forma magas, karcsú, hosszú, szűk hengeres nyakú, ovoid testű forma, alja 
egyenes, enyhén benyomott, pereme tölcséres, melegen lekerekített, befelé visszahajtott 
(XVII. tábla). Lelőhelye Nagykanizsa, üvegzöld színű, jó minőségű alapanyagból, magassága 
12,9 cm. 

Hasonlít Barkóczi L. 94. ovoid, benyomott oldalú formájához.133 
Megfelel AR 147.2, T 78 formáknak.134 
 

Az I 9 forma magas, karcsú, hengeres testű és széles szájú, szinte nyak nélküli forma, 
amelynek pereme melegen lekerekített, befelé visszahajtott, alja egyenes (XVII. tábla). Az 
Aquincum-Bécsi úti temető egyik sírjából származó darab 12 cm magas, színtelenített, de 
gyenge minőségű üvegből készült. 

Megegyezik Barkóczi L. 97. formájával a zsákformájú, benyomott oldalú 
illatszertartókkal. Az intercisai temetőből származó darabjuk a 3. század végére, 4. század 
első felére datálható.135 
Hasonló De Tomasso 1990, Tipo 64 formához, csak rövidebb nyakkal.136 
 

Az I 10 forma keskeny hengeres testű, magas, karcsú forma, hosszú hengeres nyakkal, 
kissé ívelt, melegen lekerekített peremmel, egyenes aljjal (XVII. tábla). 
Megfelel AR 147.2, T 78, RužiĆ III/10b formáknak.137 
 
130 BARKÓCZI 1988, 118-119. 
131 RÜTTI 1991, 123., GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
132 HARTER 1999, RUŽIĆ 1994, DE TOMASSO 1990, 48. 
133 BARKÓCZI 1988. 
134 RÜTTI 1991, GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
135 BARKÓCZI 1988, 123. 
136 DE TOMASSO 1990. 
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Az I 11 az utolsó benyomott oldalú illatszeres edényforma (XVII. tábla). 

Aquincumból, a Bécsi úti temetőből előkerült példánya keskeny, hengeres testű, lekerekített, 
megvastagodó aljú típus. 
 

Az I 12 kis méretű, hengeres testű, szűk hengeres nyakú, ívelt, kissé tölcséres peremű 
forma (XVIII. tábla). Hengeres testű, egyenes aljú edénytípus, nyaka nincsen, pereme széles, 
tölcséres, melegen lekerekített, átmérője csaknem egyezik az edény testének átmérőjével. 
Párhuzama nem ismert. 

 
Az I 13 kis méretű hengeres testű forma, széles szájjal, nyakrész nélkül, kettős 

peremmel (XVIII. tábla). A pécsi fazékforma edény, széles szájjal, lépcsőzetesen kialakított 
peremmel rendelkezik. A perem melegen lekerekített, megvastagodó. Az alj egyenes, 
benyomott, tartórúd nyoma látható. A lépcsőzetes peremet az edény anyagának kifelé-majd 
befelé hajtásával érték el. Sárgászöld színű, közepes minőségű. Pontos analógiája nem ismert 
az érdekes kialakítású edénynek. 
 

Az I 14 forma hatszögletű unguentarium. Kisméretű, hexagonális illatszeres üveg 
(XVIII. tábla). Rövid, az egyik oldalról meglapított nyakkal, ívelt, melegen lekerekített, kissé 
befelé visszahajtott peremmel. Oldalfala benyomott, de elsődleges jellemzője a hatszögletű 
edényforma, ezért nem a benyomott oldalú illatszeres üvegeknél szerepel. 
 

Az I 15 kis méretű, alacsony, széles aljú, erősen összeszűkülő kónikus forma, nyak 
nélkül, ívelt, kihajló peremmel (XVIII. tábla). 
Hasonló Harter D12 formához, csak annak hosszabb a nyakrésze.138 
 

Az I 16 rúd alakú, karcsú, nyakrész nélküli hosszúkás forma, ívelt peremmel (XVIII. 
tábla). 
Megegyezik AR 138, I 27, Harter D10 formákkal, amely már az 1. század második felében 
feltűnik és használatban marad a 4. század végéig.139 
 

Az I 17 nyomott gömb testű, lapított forma (XVIII. tábla). 
Harter D17a formához hasonló.140 Megegyezik de Tomasso 1990, Tipo 69 formával, amely 
szintén gömb testű, lapított kisméretű illatszeres edény. Használata már Pompeiiben feltűnik, 
a 2. században már Galliában is előfordul, a 3. századtól elveszíti népszerűségét.141 Pannoniai 
megjelenése késő római kontextusban kivételesnek tekinthető. 
 

 
137 RÜTTI 1991, GOETHERT-POLASCHEK 1977, RUŽIĆ 1994. 
138 HARTER 1999. 
139 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, HARTER 1999. 
140 HARTER 1999. 
141 DE TOMASSO 1990, 82. 



49 
 

Az I 18 forma az orsó formájú, középen kihasasodó olajosüveg, amelynek egy kis és 
egy nagy variánsa különböztethető meg (XVIII. tábla). A nagyméretű darabok gyakran a 40 
cm-es hosszt is elérik. Barkóczi L. katalógusában a 103 formának felel meg.142 
Megegyezik I 105, T 85, Gellep 219, Harter D18b, RužiĆ III/9, De Tomasso 1990, Tipo 57, 
Cool – Price 1995, Fig. 86. formákkal.143 
 

Az I 19 forma nyak és peremnélküli üreges üveggömb, amely főként az 1-3. század 
között volt használatban (XVIII. tábla). 
Megegyezik I 10, AR 124, De Tomasso 1990, Tipo 6, T 55, Harter D2 formákkal.144 
 

Az I 20 aryballos (XVIII. tábla). 
Barkóczi L. katalógusában a 141. formának felel meg.145 Megegyezik AR 151, I 61, T 135, 
Harter D 14 formákkal.146 
 

Az „E” betűvel jelölt utolsó kategóriába azok az edények kerültek, amelyek funkciója 
nem egyértelműen eldönthető, sok vita övezi, ezen funkciók részletes elemzésére az adott 
típus tárgyalásánál térek ki (XVI. tábla). 
 

Az E1 gömb testű, gombban végződő aljú pohárforma (XVIII. tábla). A típushoz 
egyelőre csak egyetlen különleges példány tartozik Pannoniából, a Bátaszék-Kövesdi temető 
21. sírjában talált lekerekített aljú, kis cseppszerű csúcsban végződő edény. 
 

Az E2 típusba az állat alakú edények sorolhatóak (XVIII. tábla). Barkóczi L. 
katalógusában a 193. típus.147 Ritka az előfordulásuk nemcsak Pannoniában, a Római 
Birodalom más részein is. Főként a kora császárkorban jelenik a használatuk, de a 3. század 
végéig, 4. század kezdetéig számolhatunk szórványos megjelenésükkel. A késő római 
időszakban egyetlen előfordulása Majsról származik. Barkóczi L. katalógusában az 548. 
edény, véleménye szerint disznót ábrázol.148 Az állat szemei kék színű rátétből készültek, 
testén spirálisan plasztikus szálrátét fut. 
 

Az E 3 típusba kisméretű (12-15cm magas) edények tartoznak, amelyek testének 
kialakítása hasonlít az amphorákéhoz, nyújtott kúpalakú, éles vállal, az aljuk pedig gombban 
végződik (XVIII. tábla). Azonban nincsen fülük és nyak-peremkialakításuk is eltérő, ezért 
véleményem szerint nem nevezhetőek amphoráknak. Párhuzamuk nem ismert, funkciójuk 
kérdéses. 
 

Az E 4 formába az ún. csőrös csepegtető edények tartoznak (XVIII. tábla). A 
szabadon fújt edénytípus általában nyomott gömb, vagy kissé kónikus testű, fül nélküli, 
 
142 BARKÓCZI 1988. 
143 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, PIRLING 1979, HARTER 1999, DE TOMASSO 1990, RUŽIĆ 1994, COOL – PRICE 1995. 
144 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, DE TOMASSO 1990, HARTER 1999. 
145 BARKÓCZI 1988. 
146 RÜTTI 1991, ISINGS 1957, GOETHERT-POLASCHEK 1977, HARTER 1999. 
147 BARKÓCZI 1988. 
148 BARKÓCZI 1988, 215. 
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tölcséres, melegen lekerekített peremű forma, hosszabb-rövidebb hengeres nyakkal. Az 1-4. 
század között jelenlévő, gyakori edénytípus. Funkciója kérdéses. Barkóczi L. katalógusában a 
101. forma, meghatározása cumisüvegként szerepel.149 
Megegyezik I 11, Lazar 10.2.2., Harter G18b formával.150 
 

Az E5 kategóriába kisméretű, fazékformájú edények tartoznak (XVIII. tábla). 
Formailag a fazekakhoz hasonlítanak, viszont kis méretük (magasságuk 6-8 cm, peremük 
átmérője 3,7-7 cm) miatt funkciójuk nem lehetett élelemtárolás. Peremük ívelt, vízszintesen 
kihajló, melegen lekerekített, megvastagodó. Aljuk egyenes, benyomott, tartórúd nyomával. 
Barkóczi L. katalógusában a forma a 182. kis körtetestű urnaforma a variánsával feleltethető 
meg.151 A Római Birodalom nyugati részében népszerű hasas nyaknélküli, vagy rövid 
nyakrésszel ellátott forma I 68 típus variánsa, Harter D15a, b, AR 113, T 147d formákkal 
egyezik.152 
 

Az E6 kategóriába a vas diatretumok kerültek, amelyek Barkóczi L. katalógusában a 
197. formaként szerepelnek.153 A katalógusrészben a fent említett pannoniai darabok közül 
csak a szekszárdi szarkofág lelete szerepel, mivel ez származik igazolhatóan sírból a 
tanulmányozott leletek közül (XVIII.). 
 
 
 
 
 

 
149 BARKÓCZI 1988. 
150 ISINGS 1957, LAZAR 2003, HARTER 1999. 
151 BARKÓCZI 1988. 
152 ISINGS 1957, RÜTTI 1991, HARTER 1999, GOETHERT-POLASCHEK 1977. 
153 BARKÓCZI 1988. 
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2. A római kori üvegek kutatástörténete 

 

2.1. Általános kutatástörténet 
A régi üvegtárgyak szépsége korán felkeltette a régészet iránt érdeklődők figyelmét, 

még akkor is ha ezek többségében töredékes formában maradtak fenn. A szép tárgyak 
gyakran múzeumok vagy magánemberek gyűjteményeibe kerültek. Az első tudományos 
jellegű értekezések a 19. sz. második felében jelentek meg, ide sorolhatók a korabeli 
gyűjtemények katalógusai. Ebben a csoportban a legjelentősebb A. Kisa háromkötetes 
munkája, amely azonban jelentős szerkesztésbeli hiányosságokkal bír, így ma már csak 
fenntartásokkal használható.154 

Már tudományos megközelítést képvisel a J. Morin által írt és 1913-ban megjelent 
monográfia. Ez a mű a La Verrerie en Gaule sous l’Empire romain megteremti az új kutatási 
ág terminológiáját, feldolgozási módszertanát, az üvegek rajzolási technikáját.155 
Németországban F. Fremersdorf munkásságát kell megemlíteni, aki a kölni Römisch-
Germanisches Museum igazgatója volt. Fontos tanulmányt írt a vas diatretumokról, amelyben 
a készítéstechnikát is elemezte. Sokáig tartotta magát a nézete, amely szerint vastag falú, fújt 
üvegek külső részének vésés útján való eltávolításával keletkeztek a jellegzetes edények.156 
Majd 1951-ben jelent meg a kölni, 3. századi vésőműhelyt bemutató könyve.157 Ezután a Die 
Denkmäler des römischen Köln köteteiben sorra láttak napvilágot a jelentős kölni 
üveganyagot feldolgozó egyes kötetei elsőször az üvegzöld és színes edényekről, majd a 
szálrátéttel díszített, a formába fújt és figurális, később a rátét pettyekkel ellátott üvegekről.158 
1964-ben jelent meg az új szerzeményeket bemutató kötet, ezután pedig a vésett, festett és 
aranyfóliás üvegek bemutatása zárta a sorozatot.159 Hosszú munkáságának utolsó kötete halála 
után jelent meg.160 Módszertani szempontból fontos D. B. Harden a karanisi anyagot taglaló 
dolgozata, amely először közli egy lelőhely teljes leletanyagát és a töredékeket nemcsak helyi, 
hanem birodalmi összefüggésekben vizsgálja.161 Jelentős az a tanulmány, amely a kúpos testű 
pohárforma funkcionalitását vizsgálja.162 Hosszú munkásága során elkészítette a British 
Museum üveginek katalógusát, osztályozta a homokmagon formázott edényeket.163 Nevéhez 
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fűződik a Kölnben megrendezett, a Corning Museum, a British Museum és a kölni Römisch-
Germanisches Musem szervezésében lebonyolított híres üvegkiállítás katalógusa.164 

A második világháború után teljes jogú tudományággá alakult az üvegkutatás. Az 
intézményesülés felé az első lépés az 1950-ben alakított és időről-időre összeülő International 
Committee on Ancient Glass. Ez lehetőséget nyújtott kongresszusok megtartására, 
előmozdítva az információcserét, elősegítve a tudományág egységesülését. A mozgalom 
vezető egyénisége R. W. Smith amerikai műgyűjtő volt, aki több száz darabos 
magángyűjteményét az 1951-ben megnyíló Corning Museum of Glassnak adományozta, 
amely a mai napig világhírű. A gyűjtemény háromkötetes katalógusa csak nemrég jelent 
meg.165 Első ízben 1959-ben lát napvilágot a tudományág legfontosabb folyóirata a Journal of 
Glass Studies.166 1956-ban Joseph Phillipe alakította meg az Association Internationale pour 
I'Histoire du Verre-t, amely manapság is az egyik legjelentősebb, az üvegkutatókat összefogó 
szervezetté fejlődött. Az első konferenciát 1958-ban Liége-ben tartották és azóta háromévente 
folyamatosan megrendezik, több mint háromszáz üvegekkel foglalkozó kutatót tömörít tagjai 
között. A világháború utáni időszak tehát látványos fejlődést jelentett. A módszertan 
szempontjából figyelemre méltó és a mai napig nélkülözhetetlen C. Isings, Roman Glass from 
Dated Finds című munkája, amely 1957-ben jelent meg. Ennek ma már látható hátránya, hogy 
csak a formai jegyeket figyelembe véve állít fel tipológiát, de megpróbál az egész Római 
Birodalomra érvényes határozót nyújtani. 1977-ben jelent meg a trieri üvegek publikációja, K. 
Goethert-Polaschek összesen 165 formába sorolva mutatja be az edényeket. Tipológiáját az 
Isings féle rendszer kiegészítéseként használják.167 

A hatvanas években megkezdődött a múzeumi és magángyűjtemények szisztematikus 
feldolgozása, az egyes múzeumok teljes üveganyagát közreadó katalógusok kiadása. Fontos 
megemlíteni L. Berger vindonissai anyagot bemutató művét, amely először foglalkozott 
részletesen az üvegek színmeghatározásának problematikájával.168 A pannoniai anyag 
elemzése kapcsán is fontos M. C. Calvi aquileiai üvegeket közreadó katalógusa.169 Majd 
megjelentek az egy-egy fontosabb üvegedény típust részletesen feldolgozó, osztályozó 
szakcikkek. A teljesség igénye nélkül ilyen D. Charlesworth hasábos testű palackokra 
kidolgozott tipológiája, 170 D. Barag a keleti, plasztikus szálrátéttel díszített kelyhek csoportját 
elemezte behatóan, kimutatva, hogy a típus létrejötte nem Kölnhöz, hanem valószínűleg a 
syriai térséghez köthető, 171 M. Stern 1977-es munkájában több tárgytípus, például az üvegből 
készült amphorák, vagy épp a Wabenbecherek osztályozását készítette el.172 A késő római, 
pannoniai anyag elemzése kapcsán is fontos N. Sorokina tanulmánya, aki a Fekete-tenger 
környéki kék pettyes rátétdíszítésű poharakat elemezte.173 Ennek újraértelmezését végezte el 
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nemrégiben A. Sazanov.174 Ugyancsak a késő római időszak szempontjából jelentős E. 
Starume munkássága, aki összegyűjtötte és tipologizálta az időszak skandináviai sírjaiban 
előkerült facettált díszítésű üvegedényeket.175 1984-ben alakult meg az üvegkutatás másik 
meghatározó szervezete az Association Française pour l’Archéologie du Verre, amely idén 
tartja 27. konferenciáját. 1985-ben jelent meg S. M. E. van Lith és K. Randsborg tanulmánya, 
amely a nyugati provinciák üvegedény használatának újszerű vizsgálata, rávilágít, hogy 
csupán formai jegyek alapján nem lehet az üvegeket osztályozni. A mai napig fontos és 
használt funkcionális besorolást javasol a szerzőpáros.176 Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, 
hogy az üvegek elemzéséhez nem elegendő a formai jegyek vizsgálata, a szín, minőség, 
részletkialakítások is éppoly fontosak. Az ehhez szükséges szakterminológia is megszületett. 
Az utóbbi húsz évben számos új irányvonal tűnt fel. Megjelentek teljes régiók leletanyagát 
feldolgozni próbáló monográfiák (például Britannia esetében).177 Általában azonban inkább 
kisebb területek, városok, egy-egy lelőhely leletanyagát dolgozzák fel szisztematikusan az új 
irányelvek alkalmazásával. 1990-ben látott napvilágot G. De Tomasso műve, aki az 1. és 3. 
század között használatban lévő illatszeres üvegeket tipologizálta.178 Figyelemre méltó az 
italiai vésett díszítésű üvegeket elemző kötet.179 A ’90-es évektől legfontosabb a kutatási 
módszerek átértékelése. Ebben az egyik legjelentősebb B. Rütti munkássága Augusta 
Rauricorum edényein keresztül,180 illetve a colchesteri üveganyagot kutató csoport 
munkássága.181 Hangsúlyos továbbá G. Harter a mainzi,182 B. Hoffmann baden-
würtembergi,183 S. Baggio-Simona ticinoi,184 S. Jennings beiruti üvegeket közreadó műve.185 
Ebbe az irányvonalba kapcsolódik I. Lazar munkássága, aki a mai Szlovénia területének 
leleteit publikálta.186 Dalamatia edényeit bemutató katalógusok is jórészt az utóbbi húsz évben 
láttak napvilágot.187 Az italiai múzeumok teljes anyagát közre adó katalógusok első kötete 
1994-ben jelent meg (Corpus delle Collezioni Archeologiche del Vetro nel Veneto és Corpus 
delle Collezioni del Vetro in Friuli Venezia Giulia sorozatok), majd a további kötetei 
folyamatosan látnak napvilágot, amelyek nagy előnye, hogy nem külön képtáblákba 
szerkesztették a rajzokat, hanem a tárgyak leírása felett látható a fényképük, ezzel nagyban 
megkönnyítve a használhatóságot.188 Ezek között különösen jelentős az aquileiai rész.189 
Hasonló módon készült el az arles-i római kori edényeket taglaló katalógus, ahol ugyancsak a 
szövegbe szerkesztették, mind a rajzos, mind a fényképes képtáblákat, ezáltal jobban 
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áttekinthető, könnyebben használható a mű.190 D. Foy hatalmas munkásságából kiemelném 
Gallia déli, földközi-tenger melléki részének késő római üvegedény tipológiáját bemutató 
cikkét, amely tisztázza az egyes típusok időbeni és térbeni elterjedését a térségben.191 A Lovre 
tárgyainak katalógusa 2000-ben és 2005-ben jelent meg két kötetben, amelyek közül a 
második tartalmazza a római edényeket az 1. századtól a 7. századig.192 M. Stern hosszú 
munkássága alatt számos edénytípus részletes elemzését végezte el. 1999-ben jelent meg az a 
cikke, amely az üvegfújás feltalálásának kulturális következményeit taglalja.193 Gyakorlott 
üvegfúvóként elméleteit kísérleti régészeti úton is igazolja. 1995-ben látott napvilágot a római 
kori formába fújt edényeket összefoglaló műve.194 Majd két kötetben adták közre az Ernesto 
Wolf gyűjtemény üvegeit bemutató publikációt, amely jóval több, mint egy katalógus. A 
fejezetek elején részletesen tárgyalja a bemutatott tárgyak készítéstechnikáját, időbeli és 
térbeli elterjedését, az esetleges műhelykörök elkülönítésének lehetőségét. Az első kötet, 
amely B. Schlick-Nolte-val közösen íródott, a korai üvegeket gyűjti csokorba Kr. e. 50-ig.195 
A második rész a római, bizánci és kora középkori üvegművességet mutatja be.196 

Előtérbe kerültek főként az 1990-es évektől a természettudományos vizsgálatok, kémiai 
analízisek. Az anyagösszetétel vizsgálatok nagy tömegben való elvégzése egyre inkább 
hozzásegíti a kutatást, a római kori alapanyaggyártás és az ezzel való kereskedelem 
kérdéseinek tisztázásához. Az eredmények alátámasztják, hogy működtek elsősorban a Közel-
Keleten és Egyiptomban elsődleges, alapanyaggyártó műhelyek, amelyek termékei aztán 
kereskedelem útján jutottak el az edényeket készítő kidolgozó műhelyekbe.197 Ezen a téren az 
élvonalban halad az angliai kutatás. Több ilyen jellegű publikáció jelent meg az Archeometry 
című folyóiratban. A tengeralatti régészet fejlődése szintén kihat az üvegkutatásra, az 
elsüllyedt hajók üveganyagának tanulmányozásával. 

A fenti rövid felsorolás csak a főbb tendenciákat kívánja érzékeltetni, illetve a 
disszertáció szempontjából fontos műveket említi meg az üvegedény kutatás hatalmas 
irodalmából. 
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2.2. A pannoniai üvegek kutatástörténete 
A pannoniai üvegek kutatásának kezdetét jelezve 1962-ben jelent meg az első, a 

provincia anyagát bemutató katalógus, Benkő A. üvegcorpusa.198 A szerző a II. világháború 
előtt az egykori Pannonia teljes területének addig ismert leletanyagát gyűjtötte fel, amelyet 
azután 1962-ben adtak közre, és számos azóta megsemmisült/elveszett tárgyat is tartalmaz, 
ezért fontos az üvegedényekkel foglalkozók számára.199 Majd hosszú ideig egyedüliként 
Barkóczi L. foglalkozott az üvegedények elemzésével. 1965-ben jelent meg tanulmánya a 
formába fújt bélyeges aljú Mercur palackokról.200 Az Intercisa monográfia második kötetében 
Radnóti A. elemezte az üvegeket,201 az aquincumi tárgyakat Kaba M,202 a késő római 
edényeket pedig Bónis É. gyűjtötte össze.203 Barkóczi L. a Briegtióból előkerült példányokat 
két cikkben ismertette. Az első a 2. századból származó edényeket mutatta be,204 míg a 
másodikban a 3-4. század leleteit közli.205 Salamon Á. és Barkóczi L. közös tanulmánya 
tárgyalja a 4. század végi és 5. század eleji üvegleleteket, elsőként vetve fel annak 
lehetőségét, hogy a római jellegű üveggyártás és használat megéri az 5. századot is, sőt 
jelentős anyag származik ebből az időszakból.206 Összegyűjtötték és elemezték a Pannonia 
területén belül és kívül előkerült, barbár jellegű népesség temetkezéseihez köthető 
edényeket.207 Fontos a Csákvárról származó edények bemutatása is, hiszen a későbbi ásatások 
eredményei máig publikálatlanok maradtak.208 Barkóczi L. következő tanulmánya a plasztikus 
díszítéssel ellátott késő római edényeket elemzi, amelyben foglalkozik a formába fújt 
Wabenbecher típusának értékelésével, megállapítja, hogy Pannoniában a perem alatti 
oválisokkal és méhsejt mintával díszített variáns jelenik meg.209 Feltételezése szerint ezeket a 
poharakat Pannoniában is gyárthatták.210 A késő római üvegek szempontjából még 
lényegesebb az 1973-ban megjelent cikke a kékpettyes rátétdíszítéssel ellátott poharakról. A 
kékpettyes poharak véleménye szerint főként a Fekete-tenger környéki műhelyek 
produktumai, míg kisebb részük származhat helyi gyártásból.211 Véleményem szerint ez pont 
fordítva lehetett, míg az első üvegek lehetséges, hogy importként kerültek a provinciába, a 
nagyrészük helyben készülhetett. Az edények falvastagsága, színe és a díszítés mintázata 
alapján három csoportba sorolta ezeket az edényeket.212 A pannoniai üveggyártással is 
foglalkozott, ennek egyik bizonyítékaként közölte az Aquincumban előkerült hasábos testű 
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palackok aljformájaként használt pecsétlőt.213 A plasztikus szálrátéttel díszített kelyheket 
1981-ben megjelent cikkében osztályozta tisztázva syriai eredetüket, valószínűsítve pannoniai 
gyártásukat.214 Díszítésrendszerük alapján négy csoportba sorolta őket. Az első csoportban 
csupán madárábrázolás figyelhető meg, ilyeneket ismerünk Aquincumból és Carnuntumból. A 
másodikba az indás-leveles díszítésű darabok tartoznak, amelynek felszíne gyakran 
rácsmintával, ritkábban félgömbökkel és méhsejtszerű hatszögekkel díszített. A harmadik 
kategóriát azon indadíszítésű kelyhek alkotják, amelyek felszíne rovátkolt, és nincs rajtuk 
levélmotívum. A negyedik csoportba tartozó darabokon pedig függőlegesen álló, egymással 
nem érintkező levelek láthatók, felszínük rovátkolt vagy a növény erezetét utánozza.215 
Barkóczi L. véleménye szerint ezeket egy rövidebb periódusban, a 3. század elején, va-
lószínűleg Intercisában gyártották, és az ide helyezett cohors I milliaria Hemesenorummal 
együtt érkeztek, kiegészítésük kapcsán a provinciába költözött syriai üvegművesek 
tevékenységéhez vagy az Alexander Severus alatt érkező újabb keleti népcsoportokhoz 
köthető ez a produktum.216 A 3. század elejére datálható vésett-facettált díszítésű félgömb 
alakú tálakat díszítésrendszerük alapján (facettált körök és elválasztó egyes-kettes pálcatagok 
rendszere) három csoportba osztotta.217 A felsoroltakból is kitűnik, hogy Barkóczi L. számos 
részlettanulmányban rendszerezte az egyes fontosabb üvegedényfajtákat, tisztázta eredetüket, 
meghatározta gyártásuk idejét. Ezek után 1988-ban jelent meg a pannoniai üvegedények 
szempontjából legjelentősebb műve, amely 556 ép tárgyat mutat be, az egyes típusokat 
részletesen elemzi, megadja fő párhuzamaikat.218A kötet elején összegyűjti a helyi gyártásra 
utaló leleteket és öt fő periódusba sorolja a provincia üvegedényeit.219 Ez a katalógus a mai 
napig meghatározó szerepet tölt be, mivel azóta nem jelent meg összefoglaló, részletes 
elemzése a provincia edényeinek. Ugyancsak 1988-ban íródott egy rövid összefoglaló cikke a 
brigetiói leletekről.220 A Szépművészeti Múzeum antik üvegedényeinek katalógusa 1996-ban 
jelent meg.221 Fontos feladat lenne az egyes múzeumok gyűjteményében található 
üvegedények szisztematikus, lehetőleg fényképes katalógussal ellátott közlése. Erre ez idáig 
sajnos csak kevés példa akadt Magyarországon. Ilyen a veszprémi Lackó Dezső Múzeum 
üvegkatalógusa,222 illetve Csizmadia G. a kaposvári a Rippl-Rónai Múzeum üvegedényeit 
bemutató cikke.223 A római jellegű üvegművesség továbbélése szempontjából fontos Kiss A. 
tanulmánya, aki összegyűjtötte és elemezte a Kárpát-medence területén az 5. századtól a 10. 
századig a sírok üvegedény mellékleteit.224 

Az egykori Pannonia üveghasználatának elemzésekor fontos a mai országhatáron kívül 
eső terület vizsgálata is. Ezeket a tárgyakat a mai Szlovénia területére eső részen S. Petru és I. 
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Lazar gyűjtötte össze.225 Meg kell említeni továbbá Z. Šubic ÉS I. Mikl Curk nevét, akik a 
poetoviói üvegeket publikálták.226 A mai Szerbia területének római kori üvegeket bemutató 
katalógusát, amely az egykori Pannonia déli részét is tartalmazza M. Ružić nevéhez 
köthetjük.227 Pannoniának az egykori Jugoszlávia területére eső részéről származó római kori 
üvegeket V. Šaranović-Svetek dolgozta fel.228 Carnuntum és Vindobona leletanyagának 
katalógusát elsőként R. Sunkovsky készítette el.229 Majd nemrégiben a Bécs területén 
előkerült római kori formákat Tarcsay K. és S. Sakl-Oberthaler elemezte.230 

 

 
225 PETRU 1974, LAZAR 2003, LAZAR 2004. 
226 MIKL CURK 1976, ŠUBIC 1974. 
227 RUŽIĆ 1994. 
228 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986. 
229 SUNKOVSKY 1956. 
230 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001. 
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3. Az üveg mint alapanyag, az üveg kémiai és fizikai tulajdonságai 

3.1. Az üveg mint alapanyag, az üveggyártás alap- és segédanyagai 
Az üveg olyan szervetlen szubsztancia, amelyet alapvető nyersanyagainak olvasztásával 

kapnak. Mesterségesen előállított anyag, amely olvasztott állapotából átmenet nélkül szilárdul 
meg. Az üveg áttetsző, átlátszó és átlátszatlan, színtelen vagy színes. A nyersanyag 
felforrósított állapotban könnyen alakítható többféle módon (például fújással, öntéssel, 
préseléssel). Az elkészült tárgyak felülete díszíthető mind forró, mid kihűlt állapotában 
festéssel (email), hidegfestéssel, véséssel, csiszolással, különböző feltétek applikálásával 
stb.231 

Az antik források tanúsága szerint, valamint az előkerült régészeti anyag reprezentatív 
mintáin végzett fizikai és kémiai analízisek révén megállapítható, hogy a római és egyes 
modern üvegek kémiai összetétele között nincs lényeges eltérés.232 Az üvegen nagy 
általánosságban szilikátüveget értünk. Az üveg kémiailag különféle oxidok keveréke. A 
legegyszerűbb összetételű színtelen üvegben is tizenkét elem vesz részt (Si, B, Al, Na, K, Ca, 
Mg, Ba, Zn, As, Sb), de ezeken kívül a sor további tizenegy elemmel bővülhet a színes 
változatoknál (Cr, Fe, Co, Cu, Mn, Ni, U, Se, Au, Nd, Ce, S). Ez az anyag ennélfogva sokkal 
bonyolultabb vegyület annál, minthogy kémiai képletbe felírható lenne.233 

Disszertációm tárgya amorf anyag, amelynek fizikai tulajdonságai a hőmérséklet 
változásával folyamatosan módosulnak. Az amorf anyagok szerkezete, a kristályos 
anyagokkal ellentétben, nem áll rendezett atomokból. Az üveget a lehűlés során 
sűrűfolyóssága (viszkozitása) gátolja meg abban, hogy kristályos szerkezetet vehessen fel. Így 
tehát amorf marad, meghatározott olvadáspontja nincsen. A hőmérséklet csökkenésével 
fokozatosan alakul át folyékony halmazállapotból, szilárd halmazállapotba és fordítva. A 
hőmérséklet csökkenésével fizikai tulajdonságai folyamatosan változnak. 

A legegyszerűbb szerkezete a kvarcüvegnek van, amely lényegében olvasztott 
homokból áll. Képlete megközelítően az SiO2. A kvarc egyben az ókori üveg legfőbb 
alkotóeleme, 50-70 %-ban van jelen. Természetes formában adták az alapanyagokhoz homok, 
illetve porrá zúzott kvarc formájában. A homok a kvarc legegyszerűbb, természetes formája, 
de egyéb anyagokat is tartalmaz, amelyek homoktól homokig eltérnek. Használat előtt először 
megmosták, megszárították, majd átszitálták, hogy a nagyobb darabokat, amelyeket nehéz 
felaprítani, eltávolítsák.234 A szilícium és oxigén atomok tetraéder formában egyesülnek. A 
tetraéder kötésnél minden oxigén atomnak egy vegyértéke szabadon marad. Ezáltal lehetőség 
nyílik, hogy a tetraéderek egymással térhálóval kapcsolódjanak össze. Ez a térháló nem 
 
231 LAZAR 2004, 156. 
232 PÁNCZÉL – LÁZOK 2003, 158. 
233 DRESCHER 1972, 91. Régebben az üvegnek a Na2O-K2O-CaO-MgO-6SiO2 hosszú képletet adták, de ez a 
nézet ma már túlhaladottnak tekinthető. 
234 LAZAR 2004, 154-155. 
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rendezett, a tetraéderek között más atomok elhelyezkedésére is lehetőség nyílik. Az olyan 
anyagokat, mint amilyen az SiO2, tehát amelyek térháló képzésére alkalmasak, üvegképző, 
vagy rácsképző oxidoknak nevezzük. Amennyiben homokon kívül olyan anyagokat is adunk 
az üveghez, amelyek nem rendelkeznek rácsképző tulajdonsággal, megváltozik a térhálós 
szerkezet. Például a Na2O, a K2O, MgO, CaO stb. a térhálót módosítják, ezért ezeket 
hálózatmódosító (röviden módosító) oxidoknak nevezzük. Ezen oxidoknál csupán az oxigén 
lép a tetraéder hálózatba míg a többi atom a hálózat üregeiben foglal helyet. A többféle 
nyersanyagból olvasztott üveg merőben más kémiai és fizikai tulajdonságokat mutat, mint a 
kvarcüveg. Más lesz például a lágyuláspontjuk.235 

Az üveggyártás alapanyagait feloszthatjuk alap- és segédanyagokra. Az alapanyagokra 
jellemző, hogy az üveg összetételében nagyobb mennyiségben vannak jelen és meghatározzák 
a keletkező anyag tulajdonságait, a segédanyagok aztán ezeket módosítják, vagy az olvasztási 
folyamatban játszanak szerepet. Az alapanyagok csoportját tovább bonthatjuk üvegképző 
oxidokra és módosító oxidok alapanyagaira. A módosító oxidok pedig tovább oszthatók 
olvasztó oxidokra és tartósító oxidok alapanyagaira.236 

A legfontosabb rácsképző, vagy üvegképző oxidról a szilíciumdioxidról már részletesen 
szóltunk, ezek az anyagok az üveges állapot előidézői, vagyis az üveg kristállyá való 
alakítását teszik lehetővé.237 Ez a folyamat a devitrifikáció, amely a lehűlés alatt, vagyis a 
folyékonyból a szilárd halmazállapotba való átmenetkor jelentkezik, amikor a hűlés folyamata 
lassú. Ezt a fogalmat gyakran tévesen használják, amikor az antik üveg pusztulásáról, 
lebomlásáról beszélnek. A kvarchomokon kívül rácsképző anyag még a B2O3, a P2O5 és az 
Al2O3, de ezek az ókori üveggyártásban nem fordultak elő.238 

A módosító oxidok nyersanyagain belül az olvasztó oxidok feladata, hogy csökkentsék 
az olvadási hőfokot.239 A leggyakoribb a szóda és a hamu. Amikor az olvasztószert 
felmelegítik, az felbomlik és reagál a kvarccal (kb. 1700 ˚C- on) és alkáli-szilikáttá alakítja, 
amely már száz fokkal alacsonyabb hőmérsékleten olvad.240 

Olvasztó oxidok közé tartozik a nátriumoxid (Na2O). Ezt nátrium-karbonát (Na2CO3), 
vagy más néven szóda hevítésével nyerik. A kalcinált szóda fehér, finomszemcséjű por, 
vízben oldódó, száraz állapotban nedvszívó vegyület. Régebben beszáradt szikes tavakból, 
tengeri és tavi növények hamujának kilúgozása révén nyerték. A kapott szódaoldatot 
bepárolva és tisztítva nyerték az üvegolvasztáshoz nélkülözhetetlen anyagot. Az ókorban 
főként a tengeri növények hamva volt az alkáli elemek fő forrása. Az alkáliák könnyen 
alkottak nátrium-karbonátot, hamut, vagy mindkettő kombinációját. A tengeri növények 
hamva a fentiek mellett tartalmaz még kálcium-karbonátot és magnéziumot, amely javítja az 
üveg stabilitását, valamint foszfátokat, kloridokat és vas-oxidot, amelyek az üvegnek enyhe 

 
235 DRESCHER 1972, 93. Az üveg lágyulása akkor kezdődik, amikor a tetraéderek elmozdulnak egymástól és 
ezáltal megkezdődik a rácsszerkezet szétesése. 
236 COTTAM – PRICE 1998, 10., LAZAR, 2004, 153. 
237 LAZAR, 2004, 153. 
238 DRESCHER 1972, 93. 
239 COTTAM – PRICE 1998, 10. 
240 LAZAR 2004, 156-157. 
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színt adnak. A nátrium különböző sóit a Nílus mentén például természetes formájában is 
megtalálhatjuk, amely a folyó mentén gyülemlik fel a víz természetes kipárolgásának 
eredményeként (a Wadi-Natron területén például).241 

A szódán kívül olvasztó oxid még a nátriumszulfát (Na2SO4-10H2O). Ezt a 
természetben a tengerek, tavak és bizonyos források oldott állapotban tartalmazzák, ahonnan 
bepárlás segítségével kristályos állapotban állítják elő. Ilyen anyag még a káliumoxid (K2O). 
Természetben előforduló vegyületei közül legismertebb a hamuzsír, amely fehér színű, vízben 
jól oldódó por.242 

A tartósító oxidok, vagy stabilizátorok, az üvegnek stabilitást adó összetevők, vagyis a 
szerkezet keménységét növelik, hogy ellenálló legyen a légköri, külső hatásoknak. Az első 
üvegkészítők nem voltak tudatában ezeknek a tulajdonságoknak, így ezeket az anyagokat 
közvetetten keverték az üvegbe a nyersanyag részeként felhasznált homok vagy tengeri 
növények hamvának hozzáadásával.243 Ilyen tartósító oxid a kálciumoxid (CaO). A 
természetben nagy mennyiségben, tisztán előforduló vegyületei közül a kálciumkarbonát 
(CaCO3) a legjelentősebb üveggyártási szempontból. A kálciumkarbonát mészpát, kréta és 
márvány elnevezés alatt is ismeretes. A kálciumkarbonát őrölve sárgásfehér por, vízben nem 
oldódó vegyület, a szénsav kálciumsója. Az üvegkészítésnél használata nélkülözhetetlen, ez 
teszi az üveget tulajdonképpen kemény, szilárd anyaggá. Tartósító oxid még a 
magnéziumoxid (MgO), dolomit és magnezit formájában hozzáférhető, finomra őrölve 
adagolják a keverékhez. A bárium karbonát (BaCO3) felhasználása az üvegolvasztáshoz a 19. 
században indult meg, az optikai üvegek egyik fő alkotórésze, de régészeti jelentősége nincs. 
Ebbe a csoportba sorolható még az ólomoxid (PbO).244 

Az ókori üvegekben a fent felsoroltak közül legnagyobb arányban a homok (50-70%) 
van jelen, ezután a különböző olvasztó oxidok következnek (17-25%), majd a tartósító 
anyagok, elsősorban mész, következik (6-9%).245 

Az üveggyártás segédanyagait feloszthatjuk tisztulást segítő, színtelenítő, színező, 
homályosító, olvasztást gyorsító anyagokra. 

Az olvasztás során fellépő sajátos problematika a légbuborékok keletkezése (a melegítés 
során felszabaduló különböző gázok törnek a felszínre, de az üveg viszkózus jellege gátolja 
ebben őket), illetve ezek eltávolítása az üvegből. A gyengébb minőségű anyagokon illetve az 
ablaküvegeken megfigyelhető. A középkori üvegeken általában jelen vannak ezek a 
buborékok, ami mutatja az ókori üvegművesség magasabb színvonalát a középkorhoz képest. 
A tisztulás alatt az üvegolvadékban visszamaradt buborékok kihajtását, az olvadékban elnyelt 
gázok egy részének eltávolítását és az üvegolvadék elkeverését értjük Ez kémiai és fizikai 
módszerekkel segíthető elő. A kémiai folyamatban olyan anyagokat alkalmaznak, amelyek az 
olvasztás alkalmával, erős gázfejlődés közben magasabb hőmérsékleten szétrobbannak. A 

 
241 LAZAR 2004, 154-155. 
242 DRESCHER 1972, 97. 
243 LAZAR 2004, 156. 
244 DRESCHER 1972, 98. 
245 PÁNCZÉL – LÁZOK 2003, 158. 
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keletkező gázok, az olvadékban lévő gázok egy részét magukkal ragadják és az olvadékra 
keverő hatást fejtenek ki. Ilyenek például az arzén-trioxid (As2O3) és a káliumnitrát (KNO3). 
Ezeket 0,5-1%-nyi mennyiségben alkalmazzák. Az ókorra inkább a fizikai tisztítás volt 
jellemző. Ekkor nagy nedvességtartalommal rendelkező anyagokat juttattak az olvadékba, 
amelyek ott elégtek (nedves fa, répa például). Az eközben keletkező gázok és gőzök tisztító 
hatást fejtettek ki. De ehhez az eljáráshoz sorolható a mechanikus keverés is.246 

Az üveggyártás segédanyagai továbbá a színtelenítő anyagok. Az gyártás céljaira 
felhasznált nyersanyagok többé-kevésbé szennyező anyagokat tartalmaznak. Különösen 
jelentős ilyen szempontból a homok vasoxid tartalma, amely az üvegnek zöldes színt 
kölcsönöz. A vasoxid két alakban ismeretes (Fe2O3 és FeO). Az előbbi az üveget sárgás-
zöldre, az utóbbi kékes-zöldre színezi.247 A színtelentő anyagok feladata ezt a 
szennyezőanyagok által okozott színt semlegesíteni, eltűntetni, ami által színtelen üveget 
nyerhettek. Az ilyen tárgy néha szürkés árnyalatú a hozzáadott ásványi anyagok 
függvényében. Az üveggyártásban ezen adalékokat „üveggyártási szappannak” nevezik.248 Ez 
a színtelenítés is lehet kémiai vagy fizikai folyamat eredménye. A kémiai színtelenítés 
lényege, hogy a keverékhez olyan kémiai anyagokat adtak, amelyek magas hőmérsékleten 
elbomlanak oxigéngáz felszabadulása mellett. Az oxigén, a károsan szennyező Fe2O3-ot FeO-
dá alakítja, ami kevésbé kirívó színt eredményez. A fizikai színtelenítés lényege, hogy a 
vasoxid által létrehozott zöldes színt egy megfelelően kiválasztott színezőanyaggal 
kiegészítik. A zöldes színnek a rózsa a kiegészítője. Nem túl magas vasoxid tartalom mellett 
az összeolvadó színek színtelen üveget eredményeznek. Ilyen anyag a már az ókorban is 
használt antimon, vagy a mangán-dioxid.249 Tehát az ókorban inkább a második eljárást 
használták. 

A színezők olyan anyagok az üveg nyersanyagában, amelyek meghatározzák annak 
színét. Néhány már az alapanyagokban megtalálható (vas, szén), míg másokat tudatosan 
adnak a nyersanyaghoz. Alapjában háromféle eljárás adott a színezésre. A színezőanyag az 
alapüvegben feloldódik, az alapüvegben apró szemcsékben kiválik, de festék alakjában is 
felvihető (lásd: díszítés). Réz hozzáadásával nyerhetünk vörös, zöld és kék színt, mangán 
adalékkal bíbor, barna és fekete színt kapunk, míg a kobalt kék színt eredményez. Az ólom, 
vagy antimon sárgás színt ad. 

Itt érdemes megemlíteni az üveg régészeti közegben való elszíneződését. Ez az üveg 
bomlása miatt alakul ki, ugyanis az anyag reagál a földben lévő elemekre. Például vasra, 
mangánra. Ezt az elszíneződést irizációnak nevezzük, ami tulajdonképpen szivárványszínek 
kialakulását jelenti az üveg felületén, amely az üveg felszínén történő fénytörés 
eredményeként alakul ki. A sérült felület hámlik a felszínen, ami finom, szivárványos burok 
formájában ismerhető fel.250 

 
246 DRESCHER 1972, 99. 
247 DRESCHER 1972, 99. 
248 LAZAR 2004, 153. 
249 LAZAR 2004, 153. 
250 LAZAR 2004, 153. 
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Homályosító anyagokat a matt vagy opak üvegek előállításához használnak. Ezek az 
olvasztás és kidolgozás után áttetszővé, nagyobb falvastagság esetén átlátszatlanná válnak. A 
leggyakrabban használt homályosító anyagok a következők: Kriolit, nátrium-aluminium-
fluorid, kalcium-fluorid (CaF2) vagy más néven folypát.251 Ezt az anyagot drágakőként 
használták, nem találtam adatot az ókori üvegkészítésben való hasznosítására. 

Meg kell még említeni az olvasztást gyorsító anyagokat, elsősorban a fluor vegyületeit, 
amelyet 0,5-1%-ban adagolnak. Ez lényegesen megnöveli az olvasztási sebességet. 
Hasznosítására az ókori üvegeknél nem találtam példát. 

További alapanyagként megemlíthető még az üvegcserepek hozzáadása. Általában a 
keverékhez 20-40% cserepet is adagolnak, ezáltal a keletkezett hulladék újrafelhasználhatóvá 
válik, másrészt a cseréppel vegyített alapanyagok hamarabb indulnak olvadásnak, tehát 
energiatakarékosabbá válik a gyártás. 

Az olvasztás, a nyersanyagok üveggé való válásának folyamata 1200˚C körül történt. 
Tekintetbe véve az ókori üveggyártás technológiai korlátait ez a folyamat akár napokig is 
eltarthatott, mielőtt megkapták a fújásra, vagy más feldolgozásra alkalmas üveget.252 Ez az 
olvasztási folyamat valamennyi üvegkeverék megolvasztásánál lényegében ugyanaz. A 
különbség az olvasztási hőmérséklet nagyságában és az olvasztási időben van. A folyamat 
több szakaszból áll, amelyek közt nincs éles átmenet, sőt több szakasz folyamatai egy időben 
is lejátszódhatnak. 

Az első a szilikátképződési szakasz.253 Ebben magas hőfokon bonyolult kémiai reakciók 
játszódnak le. A nyersanyagok különféle oxidokká esnek szét, ezeknek egy része az 
üvegképzésben vesz részt, másik része gázok formájában távozik. A por alakú, szemcsés 
anyagok végül szilárd halmazállapotból átmennek olvadék állapotba. Először összesült lepény 
keletkezik az olvasztófazékban, majd ebből tömegesen távoznak a gázok. Ezt követően a 
massza nyúlóssá válik, olvadni kezd, de még nem átlátszó. Az olvasztás előre haladtával a 
keverék áttetsző üvegolvadékká válik, innen számítjuk a következő szakaszt, az 
üvegképződést.254 Ennek lényege, hogy a nyúlós olvadék egyre hígfolyósabbá válik. Egyre 
több gázbuborék pattan szét, ezek száma csökken, az üveg kitisztul. Erre a szakaszra jellemző, 
hogy az anyagban már nem találhatók szilárd részecskék, a folyamat végén kialakul az 
egynemű üveg, amely azonban még buborékokkal van tele. Innentől számíthatjuk a tisztulási 
szakaszt.255 Ezen gázbuborékok megszűnése és az olvadék további vegyi összekeveredése 
jellemző. A következő a pihentetési szakasz a tisztulási folyamattal egybefolyik.256 Ekkor 
csökkentik a hőmérsékletet. Ez a lépcső az üveg kidolgozásának megkezdéséig tart. Az utolsó 
szakasz a lehűlési szakasz.257 Az olvasztási és kidolgozási hőfok között jelentős különbség 
van (200-250 ˚C). Az olvasztási fokon az üveg gyakran annyira hígfolyós, hogy fúvásra, 

 
251 DRESCHER 1972, 99. 
252 LAZAR 2004, 156. 
253 STERN – SCHLICK-NOLTE 1994, 22. 
254 STERN – SCHLICK-NOLTE 1994, 22. 
255 STERN – SCHLICK-NOLTE 1994, 23. 
256 STERN – SCHLICK-NOLTE 1994, 23. 
257 STERN – SCHLICK-NOLTE 1994, 23. 
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merítésre nem alkalmas. Ezért szükséges az olvadék egyenletesen csökkenő hűtése. Ha a 
folyamat hőmérséklet ingadozások közepette megy végbe, újra buborékok jelenhetnek meg. 
Az üvegtermék elkészítése után az ókorban a kemencével együtt hűltek ki. Ugyanazt a 
kemencét használhatták a készítéshez és a hűtéshez. Később a kész darabokat külön 
kemencében hűtötték, amelyek erre a célra készültek. A lassú lehűlés megakadályozta, hogy 
az üvegben nagy nyomás alakuljon ki és ennek következtében a termékek töredezzenek. 

Az üvegolvasztás legősibb módszere a fazékban, majd fazekas kemencében való 
olvasztás.258 Az ókorban olvasztótégelyeket kvarcból és agyagból készítettek. Ezen edények 
alakja és nagysága sokféle lehetett, akár 10 kg olvasztott üveg is elférhetett benne. Majd 
kialakultak a nagyobb kádkemencék, amelynek tartályában nagyobb mennyiségű alapanyag is 
olvasztható volt és elsősorban az elsődleges, alapanyaggyártó műhelyekre jellemző.259 

A kutatók többsége a rómaiak technikáját illetően a két lépcsőben történő üveggyártás 
mellett foglal állást. Első lépésben homok, mész és alkália keverékéből előállították a 
hammonitrum nevű üvegmasszát, amelyet lehűlés után darabokra törtek, hogy a különböző 
szennyeződéseket, valamint a megkeményedett habszerű felsőrészt eltávolítsák. Ez a folyamat 
kevesebb, mint 750 ˚C-on történt. Ezután újraolvasztották az anyagot (1200˚ C körül), 
üvegrögöket, üvegbogokat alakítva ki, amelyeket így tároltak a későbbi feldolgozásig.260 
Ennek a módszernek következtében lehetőség volt az üvegnek ebben az intermedier anyagnak 
a formájában való exportálására más provinciákba. 

Manapság a kémiai összetételük szerint számos üvegfajtát különböztethetünk meg, de 
ezek közül sok nem volt ismert az ókorban. A leggyakoribb üvegfajták a következők: 
kvarcüveg, vízüveg, nátronüveg, káliüveg, ólomüveg, bórüveg, magnéziaüveg, baritüveg, 
vykorüveg, kristályosított üveg (üvegkerámia) és különleges üvegek.261 A kvarcüveg 
alapanyaga kizárólag szilícium-dioxid, az antikvitásban is használt fajta. A vízüveg használati 
tárgyak gyártására nem alkalmas, így csak napjainkban alkalmazzák. 

A nátronüveg hevítésekor szódát vagy nátront adtak az alapanyagokhoz. Az ókori, 
római üveg nátronüveg volt és jobban ellenállt a külső hatásoknak, mint a káliüveg, amely a 
középkorban terjedt el.262 Ezen fajta laza szerkezetű, jól és egyenletesen színezhető, jó 
idegenanyag befogadó. Alapvető összetevői a homok a mészkő és a natúr szóda.263 

Az ókorban ugyancsak feltűnik az alkalmazása az ún. mezopotámiai üvegtípusnak, 
amely homokból, mészkőből, és sótűrő tengeri növény kilúgozott hamujából áll. Magasabb a 
kálum, magnézium, foszfát tartalma, mint a római típusú üvegnek.264 

A káliüveg magas káliumtartalommal rendelkezik, olvasztásánál fahamut használtak. 
Mindenekelőtt a középkorban használták.265 Kevésbé ellenálló a légköri hatásoknak, mint a 
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nátronüveg, de csillogóbb felületű, könnyen csiszolható és fényezhető. Ez a fajta kedvez a 
megmunkálásnak, tartósabban képlékeny, míg a nátronüveg hamarabb dermed. Fémoxidokkal 
való színezése nehézkesebb, de élénkebb színeket eredményez. Másik elnevezése az erdei 
üveg, K-Ca-szilikát üveg, amelyben 1-2%-ban nátrium és 2-3%-ban foszfát, valamint 3-5% 
magnéziumoxid található.266 A káliüveg, amelyhez fahamut használtak fel a 8-9. század után 
tűnt fel, ez előtt csak a nátront használták olvasztó oxidként, valamint a tengeri növények 
kilúgozása révén nyert hamut időnként.267 Az ólomüveg 10-60% ólomot tartalmaz. Az 
ókorban a zománc festékének előkészítésekor használták, mivel alacsony az olvadási hőfoka 
és nagyon fényes. Együtt használták az antimonnal és ónnal a nem átlátszó és tejfehér üveg 
készítésekor.268 

 

3.2. Anyagösszetétel vizsgálatok szerepe az üvegkutatásban 
Az utóbbi harminc-negyven évben vált lehetővé a szakértők számára, hogy elemezzék a 

különféle ókori üvegek összetételét. E. V. Sayre és R. W. Smith 26 elemet vizsgált az ókori 
üvegek összetételbeli eltéréseinek meghatározására. Ennek eredményeként az ókori üvegnek 
számos eltérő kémiai összetételű kategóriáját sikerült felállítaniuk. A Kr. e. II. évezredből 
származó üvegek tipikus szóda-mész üvegek voltak, magas magnézium tartalommal, a Kr. e. 
utolsó évszázadok üvegei antimonban voltak gazdagok, de magnézium- és kalciumszintjük 
alacsonyabb volt. A római üvegek más üvegeknél kevesebb antimont és több mangánt 
tartalmaznak.269 

Az üveg hibái, például a buborékok megoszlása, mérete, alakja, felvilágosítással 
szolgálhat, hogyan kezelték az anyagot. A melléktermékek különösen informatívak lehetnek. 
Fórizs I., Pásztor A., Nagy G. és Tóth M. vizsgálatai például rámutattak, hogy az avar kori 
gyöngyök esetében a zárványok elemzésével milyen komplex eredményekre lehet jutni.270 Az 
üvegben alapvetően két típusú zárványt sikerült kimutatniuk. A gázzárványok valószínűleg 
azért jönnek létre, mert a túl rövid olvasztási idő miatt nem tudnak távozni az olvadékból.271 
A kristályos zárványok fém formában hozzáadott színező (réz, vas), valamint homályosító 
(ón) anyagok jelenlétének köszönhetőek.272 A gázzárványok jelenléte nem alacsonyabb 
technikai tudást tükröz. Amennyiben az olvadékban maradnak, csökkentik az egységnyi 
késztermék előállításához szükséges nyersanyag mennyiségét, azáltal, hogy növelik annak 
térfogatát. Másrészt mivel kevesebb ideig kell hevíteni a masszát tüzelőanyagból is kevesebb 
fog fogyni.273 Érdekes lenne vizsgálni ebből a szempontból a 4. század végének-5. század 
elejének sárgászöld, olivazöld tónusú üveganyagát, amelyben rendkívül sok buborék és 
húzódás figyelhető meg, valószínűleg gázzárványok. Tehát az üvegedények esetében 
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számolhatunk azzal a lehetőséggel is, hogy a buborékok jelenléte nem a üvegművesség 
technikai színvonalának csökkenését jelzi, hanem lehet, hogy így próbálták gazdaságosabbá 
tenni az egyre dráguló üvegedények előállítását. 

Az üvegek és üvegmázak anyagának legjobb karakterizálási módszerei: XRF, SEM, 
ólomizotóp-elemzés az ólomalapú festékekhez, NAA, vagy ICPS a nyomelemekhez.274 

Az ICPS az induktívan csatolt plazma (atom)-emissziós spektrometria.275 Ebben az 
eljárásban a mintát argonplazma sugárral atomjaira bontják, e során az atom külső elektronjai 
egy bizonyos hullámhosszú fényt bocsátanak ki, amit egy prizmán való átirányítással 
színképpé alakítanak. A vizsgálathoz 10 mg tömegű anyag kell, nem túlságosan drága 
módszer és rövid idő alatt nagy mennyiségű minta vizsgálható meg.276A cholchesteri 
kutatócsoport ICPS módszerrel vizsgált 120 darab színtelen üvegtöredéket, amelyek az 1. 
századtól a 2. század közepéig négy különböző módon díszített és gyártott csoportból 
származtak.277 A kutatásnak hármas célja volt. Az összetétel vizsgálata, a tipológiai 
csoportokon belül és között kimutatni az összetételbeli hasonlatosságokat és megvizsgálni, 
hogy a színtelen üveg státuszváltozása (A Flavius korig luxus étkészletek, majd a 2. század 
végére általános használati tárgy) az összetételben is hozott-e változásokat. Az ICPS-t 
használva 31 oxidot és elemet találtak a mintákban, ebből 15 karakterisztikus elemet 
választottak a vizsgálatra.278 Bizonyították a különbségeket az egyes típusok között. Például a 
hengeres csészék összetétele jóval stabilabbnak bizonyult a többi csoporténál. De 
megállapították, hogy nem lehet egyszerű összefüggésbe állítani az összetételt és a 
kronológiai kérdéseket. A variációk az összetétel stabilitásban akkor használhatók, ha az 
üvegipar fejlődésében nézzük őket. A nagyobb stabilitás mögött állhat például kevés számú 
műhely, amely bizonyos típusokat kizárólagosan gyártott adott periódusban, de az is 
elképzelhető, hogy sokkal nagyobb számú műhely azonos intermedier nyersanyaggal 
dolgozott. Kimutatták ugyanis, hogy sokkal gazdaságosabb és könnyebb volt már összeállított 
nyersanyag-üveget szállítani, mint külön-külön az adalékanyagokat (például: alkáli fémek).279 
Ez a példa bizonyítja, hogy sokszor a kémiai elemzéssel kapott eredmények sem adnak 
egyértelmű és könnyen eldönthető válaszokat kérdéseinkre. Azonban tagadhatatlan tény, hogy 
ezek a többletinformációk hagyományos módon nem szerezhetők meg és igen informatívnak 
tekinthetők. 

Az egyik legáltalánosabban használt elemzési módszer a SEM, a pásztázó elektron 
mikroszonda analízis ugyanazon a fizikai alapelven nyugszik, mint az XRF. Itt az 
elektronoknak az atomokban való gerjesztését elektronsugárral érik el, amellyel bombázzák a 
vákuumba helyezett minta felszínét. Ebben az eljárásban a mintát speciálisan elő kell 
készíteni, de a sugarat akár ezredmilliméter átmérőjű pontra is lehet irányítani, így a minta 
különböző rétegeit, az egyes szennyeződéseit egyenként is lehet vizsgálni.280 SEM-EDXA 
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műszer használatával a nátronüvegen belül öt nagyobb, különböző összetételű csoportot 
sikerült elkülöníteni a 4-9. század leleteit vizsgálva a Mediterrán térségben, ahol az elsődleges 
nyersanyaggyártó központok megtalálhatóak voltak.281 Tehát valószínű, hogy a nyersüveget 
csak néhány nagyobb központban állították elő, így ezeknek jellegzetes kémiai összetételük 
kimutatható. Az első két csoport egyértelműen kapcsolatba hozható a nagyobb 
gyártóhelyekkel, egyrészt az Izrael területén található Bet Eli’ezer termékeivel (levantei II.), 
másrészt az egyiptomi Wadi-Natronnal (egyiptomi I.). A harmadik csoport (levantei I.) 
eredetét a palaesitani partokon kell keresnünk és a híres Belus folyó homokjából gyártott 
nyersüveget, a negyedik (egyiptomi II.) csoport kevésbé specifikus összetételű, de 
valószínűleg eredete ehhez a térséghez köthető. Az ötödik csoport az HIMT üveg, amely 
magas fém oxid tartalommal rendelkezett (vas, mangán és titánium).282 4-5. századi leleteket 
vizsgálva a Sínai-félsziget északi részéről és Rómából, megállapítható volt, hogy mindkét 
helyen levantei I. és HIMT alapüveget használtak, tehát a nyersüveg kereskedelem útjai 
fennmaradtak ebben az időszakban is.283 Ezek közül a tipikusan sárgászöld és olivazöld 
árnyalatot az HIMT üveg mutatta.284 Az antik üveg tehát főleg az egyiptomi nátront és a 
syriai-palaesitnai partvidék jó minőségű homokját felhasználva készült. Ezen a területen 
ismerjük a legtöbb, feltárt, elsődleges nyersanyaggyártó központot is, mint Hadera és 
Jalame.285 S. Hartmann és M. Grünewald számos késő antik, olivazöld, sárgászöld edény 
kémiai összetételét elemezte, amelyek a mayeni temetőből kerültek elő. A 4. század előtti 
üvegek a tipikus szóda-mész-szilikát üvegek voltak, míg a 4-5. század edényei között feltűnt 
az HIMT üveg alkalmazása.286 Az eredmények alapján joggal vetődik fel a kérdés, hogy a 
késő római, pannoniai üvegek összefüggésbe hozhatóak-e ezekkel a csoportokkal. 
Pannoniában, az Imperium Romanum más részeihez hasonlóan a 4. század második felében 
feltűnt egy sokkal sötétebb zöldes, sárgászöld árnyalatú alapüveg (Barkóczi L. elnevése 
szerint a mohazöld tónus), amelyben megfigyelhető, hogy sokkal több buborék, húzódás 
található, mint a korábbi időszak alapüvegeiben. Felvetődik a kérdés, hogy mindek 
köszönhető ez a változás az alapanyagban. Lehetséges, hogy a betelepülő foederati népesség 
ízléséhez jobban illett a színes üveg, netalán a kereskedelmi úton nehezebb volt beszerezni a 
jó minőségű nyersüveget és ezért változott meg az alapanyag színe, összetétele? Véleményem 
szerint más megoldása lehet a kérdésnek. Az HIMT alapüveg magas vas, mangán és titánium 
tartalma jellegzetes elszíneződést okoz, amely a fent említett sárgászöld, olivazöld árnyalatot 
eredményezi. Ez az üvegtípus ugyanúgy tipikus nátronüveg, de lehetséges, hogy a jó 
minőségű homok helyett helyben található rosszabb minőségű homokot használtak fel az 
egyiptomi gyártóhelyen.287 A kérdés sajnos csak anyagösszetétel vizsgálatokkal volna 
megválaszolható, amelyek segítségével pontosabb képet alkothatnánk Pannonia késő római, 
illetve a provincia feladása után az 5. században még továbbélő üvegművességéről. Továbbá 
kiegészítő információkat kaphatnánk a kereskedelem és gazdaság működéséről ebben az 
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időszakban, ha igazolni tudnánk, hogy a pannoniai üvegedény gyártás is az HIMT alapüveget 
használta fel, a késő római germaniai régióhoz, vagy éppen Rómához hasonlóan. 
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4. Készítéstechnika 

4.1. Az üveggyártás eljárásai 
Az alábbiakban a terminológiai fejezetben már tisztázott alapfogalmak mentén szeretném 
bemutatni az üvegedény gyártás technikai sajátosságait, amelyek ismerete és elemzése 
nélkülözhetetlen a tárgyak szakszerű leírásához. 

4.1.1. Homokmagon formázás (kerngeformtes Glas,288core formed glass,289 moulage sur 
noyau,290 su nucleo friabile)291 

A homokmagon formázás a legrégebbi üveggyártási technika, amely szélesebb körben 
elterjedt és edénygyártásra is alkalmas volt. A Kr. e. II. évezred második felében jelent meg a 
használata.292 Elsősorban a hellénizmus előtt és alatt alkalmazták, de szórványos megjelenése 
később is lehetséges. Emellett a technika mellett igénybe vehették a viaszveszejtéses eljárást 
is. A folyamat lényege, hogy valószínűleg fém rúd köré nedves homokból egy magot 
alakítottak ki, amelyet merítés vagy tekercselés útján üvegmasszával vontak be (I. tábla/1. 
kép).293 Ezután ezt felmelegítették és tovább alakították, amelyet szabad kézzel, fa- és 
fémpálcikákkal, késekkel, éles, sarkos kövekkel és kiégetett formaagyag testekkel végeztek. 
Díszítményként színes üvegszálakat, rudakat lágyított állapotban a felületre nyomkodtak, 
majd simító szerszámokkal és sima asztallapon hengereléssel egymáshoz forradó szalagokká 
lapították. Ez a forma már a millefiori technika előfutára volt.294 A technikával elsősorban 
kisméretű edényeket, ampullákat gyártottak. A végleges forma kialakítása, majd az edény 
lehűlése után a homokmagot (amely kellőképpen porózus anyag maradt ahhoz, hogy 
eltávolíthassák) kikaparták az edényből. Ennek következtében jellegzetesen durva felületű 
belső fal keletkezett, amelyről könnyen felismerhetőek az ezzel a technikával előállított 
edények. A homokmagon formázott üvegeket formájuk, stílusuk és készítéstechnikájuk 
alapján D. B. Harden és D. F. Grose osztályozta.295 A kis edényeket utoljára a Kr. e. 2. és 1. 
században gyártották. Főként alabastronok, amphoriskosok, aryballosok, oinochoék, hydriák 
és unguentariumok készültek ezzel a technikával, a Kr. e. 6. századtól. Ezen formák közül a 
Kr. e. 2-1. századra azonban a homokmagon formázott aryballosok már eltűntek. Az 
edénytípusok osztályozása D. B. Harden nevéhez köthető.296 A technika alternatívája, amikor 
a homokból készült magot elhagyták és a felforrósított üvegszállal csak a rudat vonták be. 
Ennek hátránya, hogy csupán magas, keskeny edények voltak gyárthatóak így, de az 
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illatszeres, széntartó, kozmetikumtároló edénykéket már a Kr. e. 15. században gyártották 
ekképpen.297 

4.1.2. Préselés, öntés (Formgeschmolzenes Glas,298 casting,299 geformtes, 
formgeschmolzenes Glas,300 verre pressé, 301 colatura a stampo)302 

A préselés, öntés egy általánosan használt kifejezés olyan üvegedény gyártási 
módszerekre, ahol semmilyen munkafolyamat során nem alkalmaztak fúvást. A pontos 
folyamatok leírása bonyolult, változatos módszereket és más-más szerszámokat használtak a 
különböző hőmérsékleteken történő megmunkálás során. Az öntött edények onnan 
ismerhetőek fel, hogy finom horizontális polírozási nyomok figyelhetőek meg a belső és néha 
a külső felületen. Elsősorban polikróm, erősen színezett monokróm (kék, zöld) és színtelen 
öntött edények ismertek. A technika alkalmazásához körülbelül 1150 C ̊ körüli hőmérsékletre 
kellett hevíteni az alapanyagot és a forma előmelegítése is szükséges volt.303 Legkorábban 
használt formája az ún. chip casting, amikor kis darabokra tört üvegszilánkokkal töltöttek 
meg egy formát, majd azzal együtt hevítették kemencében (I. tábla /2. kép). Hátránya, hogy 
tömör tárgyat eredményez, amelynek belsejéből ki kellett vésni a felesleges üveget. Ezzel az 
eljárással elő tudtak állítani opak és áttetsző üveget is.304 A viaszveszejtéses bronzöntés 
mintájára később felfedezték, hogy többrétegű formába öntéssel, amelyet viasz modell köré 
formáztak, elkerülhető, hogy az üvegedény belső részét véséssel kelljen eltávolítani. Ennek 
továbbfejlesztett változata a nyitott formába öntés volt, amikor egy lapos, konvex formába 
vékony rétegben üveget öntöttek.305 A Kr. e. 2. századtól alkalmazták a laprogyasztás 
technikáját széles körben (I. tábla/3. kép). Ennél az eljárásnál szükség volt egy előre gyártott 
üveglapra, amely azután egy homorú forma felett hevítve felvette annak alakját.306 Lehetséges 
volt az előre gyártott üveglapot domború formára is ráolvasztani, mialatt a lassan lefolyó 
masszát még különböző eszközökkel tudták alakítani. Ez az alakítás úgy volt a legkönnyebb, 
ha a formát forgó korongra helyezték (fazekaskorongon való formázás).307 A jellegzetes 
szerszámnyomok megfigyelhetőek az edény külső felén. A legismertebb edényfajta, amit 
ezzel az eljárással gyártottak az 1. században rendkívül népszerű bordás tál (Rippenschalen, 
ripped bowl, pillar-moulded bowl) volt. 308 Ennek pontos gyártási folyamata is vita tárgya, de 
nagy valószínűséggel úgy állították ezeket elő, hogy egy forró üvegkorongba résekkel ellátott 
fémlapot nyomtak, így az üveg átvette ennek mintáját (I. tábla, 5. kép). Elképzelhető, hogy a 
felhevített üveglapra fémrudakat nyomva készült az edénytípus. Ezután helyezték rá a 
domború mintára, majd újra felhevítették, amelynek következtében a külső felület fényes lett. 
Amikor kihűlt polírozták a belső felületet, amely az öntőmintával kapcsolatba került, valamint 
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a külső felületen a bordák tetejét. Az eljárás nyomán a felületek kezelésének különös 
kombinációja jött létre, amelynek köszönhetően ez az edénytípus akár kis darabokból is 
könnyen azonosítható. Ehhez hasonló folyamattal más, félgömb alakú tálakat szintén 
gyárthattak.309 

Az öntés fent említett módjával hozhatták létre a többszínű öntött edényeket, amelyek 
csavart, vagy rétegelt üveg rudakból és összetett üveg rudak keresztmetszeteiből készültek. 
Ezeket összefoglalóan mozaikedényeknek (Mosaikglas) nevezhetjük, de a gyártási eljárásokat 
megkülönböztetve több fajtára oszthatjuk őket. 310 

A szalag- vagy spárgamozaik (Streifenmosaikglas, strip and lace mosaic) a Kr. e. 1. és 
kr. u. 1. században gyakori.311 Többszínű üvegrudakat egymás mellé helyeztek és 
összeolvasztottak, majd ezt öntőmintára fektetve addig hevítették, amíg a kívánt alakot 
elnyerte (I. tábla/6. kép). Az üveg rudaknak sima, egyszeresen vagy kétszeresen csavart 
szálaik voltak. Ezeket áttetsző alapra rakták, majd újrahevítették. A peremet egyszeresen 
csavart kék és fehér színű üvegrúdból képezték ki. Alkalmanként arany fólia szalagokat is 
belefoglaltak színtelen üveg rudakba és olvasztottak szalagmozaik edényekbe. Ennek az 
edényfajtának több típusa van, attól függően, hogy hogyan rendezték el az üvegrudakat.312 Az 
edény állhatott egymással párhuzamos szalagokból, egymásra merőleges rudakból, vagy akár 
egy spirálisan felfutó rúdból. Ha ezek a kompozit üveg rudak azonos színű üvegből készültek 
egy jellegzetes hálómintát eredményeztek a kész tálon. Ezek az ún. reticella edények, 
amelyeknek két fajtáját ismerjük.313 Egyrészt készülhettek reticella rudak hosszanti 
darabjainak egymás mellé helyezésével és újrahevítésével (szalag reticella edények).314 A 
második fajta a spirális reticella edények csoportja, amikor az edény egy, hosszú reticella 
rúdnak a forma köré való spirális felcsavarásával keletkezik. Ez a gyártási eljárás az ún. 
fazekaskorongon való „fonás” technikája (I. tábla/4. kép).315 

A másik lehetséges mód a „virágos mozaik” (Millefioriglas, floral mosaic) készítés.316 
A két, vagy többszínű összetett üveg rudak keresztmetszeteiből készültek ezek a virághoz 
hasonló minták Általában egy erősebb színt használtak az edény alapjának elkészítéséhez, 
majd erre kerültek a különböző virágminták. Gyakran különböző színből alakították ki a virág 
közepét és szirmait. Az alap színei általában a lila, a bíbor, a sötétkék, a sötétzöld és a sötét 
sárga. A virágokat világossárga, halvány kék, halvány zöld és fehér színből készítették.317 
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4.1.3. Szabadon (geblasenes Glas,318 blowing,319 soufflage à la volée,320 soffiatura libera)321 
és formába fújás (formgeblasenes Glas,322 mould-blowing,323 soufflage au moule,324 
soffiatura a stampo),325 valamint az optikai fújás (optic-blowing,326 in Vorform geblasen, 
optisch geblasen,327 soufflage optique)328 

 

A római korban uralkodó technikának az üvegfúvást kell tekintenünk és ezen belül is a 
leletek nagy része szabadon fújt edény illetve töredék. A fúvás olyan műveleteket foglal 
magában, amelyek az izzó üvegolvadékot levegő segítségével üreges testté képzik ki, ami 
lehet szimmetrikus és asszimetrikus alakú.329 A fújás alapvetően más megmunkálási technikát 
jelentett, mint az öntés. Az utóbb említett technikánál a felhevített alapanyag lassú folyását 
használták fel, úgy, hogy ezt különböző öntőmintákba helyezték. A folyamat gyakran több 
órát vett igénybe. Ezzel szemben a fúvásnál némileg magasabb hőfokra hevítik az üveget és 
különböző eszközökkel gyorsan, egyes folyamatoknál néhány perc áll csak rendelkezésre, 
alakítják ki a formát. Kevés és egyszerű szerszám szükséges a fújáshoz. Ma fújóvasat 
(Glaspfeife, Röhre),330 tartó rudat (pontil),331 ollót, csípőfogókat, formaalakító faeszközöket és 
mérőkörzőt használnak a mesterek. Az ókori szerszámok hasonlóak lehettek ezekhez, bár csak 
a fújóvasat ismerjük képi ábrázolásról és előkerült lelettöredékekből.332 A tartórúd szerepét 
egy másik fújócső is eljátszhatta. Az ollót valószínűleg nem használták, így az üveg száját 
letörték. Az olló és a tartórúd alkalmazásáról az első forrásunk 1524-ből való. A mérőkörzőt 
arra használták, hogy ellenőrizzék a méreteket a tervekhez képes, tehát ez szintén egy 
modernebb találmány. A fújóvas egy lyukas cső, a mai mérete 54 inch, de a fújandó edény 
nagyságától függően változik a fújóvas, hiszen egy nehezebb edény erősebb fújóvasat igényel 
és az eszköz végére helyezendő bunkó mérete szintén változtatható.333 Anyaga lehet 
agyagból, vagy vasból. Kezdetben valószínűleg az egyszerűbben elkészíthető agyag 
fújócsövet használták, amelyet a mester akár maga elkészíthetett. Azonban ezekkel csak 
könnyebb tárgyak fújására volt lehetőség. A fél vagy egy kg súlyú edényekhez már vas pipára 
volt szükség. A 70-es években már használatban voltak ezek, bár korántsem terjedtek el 
minden műhelyben.334 Az első nagyobb súlyú edényeket jelenlegi ismereteink szerint 
Italiában gyártották, így itt kezdhették alkalmazni ezt az eszközt. Régészeti bizonyíték 
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alkalmazására egy Avenches-ból, az 1. század közepéről származó műhelyben talált vas 
oxidációs nyoma.335 A fújás első lépése az üvegolvadéknak a fújócsőre való merítése (II. 
tábla/7. kép). Ehhez szükséges az eszköz előmelegítése, hogy az üveg hozzátapadjon. Ezt 
követően a csövet az üvegolvadékba helyezik, majd jobbra forgatva (először lassan, majd 
fokozatosan gyorsabban) az olvadékban a vasra megfelelő mennyiségű anyagot merítenek. 
Fontos lépés, hogy a merítés pillanatában a fújócsövet nem szabad forgatni, mert különben 
ún. „bökőhólyagok”, légbuborékok keletkezhetnek az alapanyagban.336 A kemencében egy 
vagy több olvasztótégely lehet, amelyben az alapanyagot előállítják, illetve hevítik. Már az 
ókorban is használtak azonban kádkemencéket, ahol egy központi tartályban olvasztották az 
üveget. A merítés után óvatosan kiemelik a fújóvasat és a sodró asztalra (marvered block)337 
helyezik (ma sík, csiszolt vas lap, régen talán kőből készülhetett), ezen az üveget görgetve 
formázzák, illetve később különböző díszítéseket vihetnek fel a segítségével (pl. 
márványozott díszítés készítése). Ez a művelet már viszonylag nagy tudást igényel, nehéz 
elkerülni a merítés után az üveg egy részének lehajlását a csőről (II. tábla/8. kép).338 A sodró 
asztalon való formázás nemcsak az alakját adta meg az olvadéknak, hanem kissé le is hűtötte 
annak felületét, ezáltal a fújás során keletkező légbuborékok megelőzhetőek voltak. A sodrás 
szerepe az olvadék hengeres testté formálása és előkészítése a további feldolgozáshoz, 
másrészt az olvadék lehűtése. Ez a fajta megmunkálás nem csak sodró asztal segítségével 
végezhető el, hanem különböző méretű, fából készült, kanál alakú formában is. Ebben az 
esetben a művelet neve kanalazás (II. tábla/13. kép). Főként nagyobb méretű üvegtárgyak 
készítésénél használják. Szerepe ugyanúgy az olvadék hőfokának csökkentése, valamint a 
falvastagság egyenletessé tétele, a zsákfúváshoz megfelelő alak kialakítása.339 A kanalazáskor 
is szükséges az olvadék állandó, többirányú forgatása, ezáltal elkerülhető, hogy a keletkező 
üveg féloldalas legyen, illetve a kanálhoz ragadjon. A kanál ragadása (kenése) munkahiba, 
amely a keletkező üvegtárgyak felületén apró pontok alakjában jelentkezhet.340 Itt kell 
megemlítenünk a nyakbevágás műveletét, amely megelőzheti a kanalazást. Ekkor a fújócsőre 
merített üvegbogot közvetlenül a csővég alatt csípőfogóval elvékonyítják (II. tábla/10-11. 
kép). Ez megkönnyíti a készre gyártás után a csőről való leütését a tárgynak, amely ennek 
hiányában gyakran elrepedhet. A nyakbevágás a formálás további műveletei között is 
elvégezhető (III. tábla/14. kép).341 A nyakbevágás teszi lehetővé azt is, hogy a bog zárt 
formába való befújásra alkalmas legyen.342 Nagyobb méretű tárgynál szükséges az ún. 
bankakészítés (II. tábla/9. kép). A banka a fújócső végén elhelyezkedő fújt üveggolyó, 
amelynek segítségével a fúvócső merítési felületét lehet megnövelni, ezáltal alkalmassá téve 
nagyobb mennyiségű üvegolvadék felvételére.343 A banka átmérője és készülő tárgy nagysága 
között szoros összefüggés van. A készülő tárgy alakjától függően négy jellemző bankaformát 
használnak, a szilva, alma, gömb és körte alakú bankát. A gömb alak a kisebb tárgyakhoz 
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ideális, a körte a hosszúnyakú edényekhez használt. Ezzel a módszerrel az egyszeri merítéssel 
kivitelezett banka készíthető. Nagyobb mennyiségű üveg kivételéhez többszöri merítéssel 
szükséges bankát készíteni.344 A következő művelet az úgynevezett zsákképzés, amely egy 
előfúvási munkafolyamat (II. tábla/ 12. kép). Amennyiben a tárgy optikai fújt, ennél a 
munkafolyamatnál helyezik el az ún. barázdáló, vagy optikai formába. A folyamat célja, hogy 
apró fújásokkal kialakítsák a befújáshoz szükséges nagyságú és eloszlású zsákot. A fúvócső 
különböző helyzetei szablyák meg a készülő tárgy fal- és fenékvastagságát.345 Ezután 
következett a fújási szakasz, amely közben a fújócsövet horizontálisan tartották és 
folyamatosan forgatták, kivéve, ha a formát nyújtani illetve tömöríteni akarták, mert ekkor 
vertikálisan tartották a rudat, mint ma a formába fújásnál (III. tábla/15. kép). A függőleges 
pozícióban való fújás nagyobb tudást igényel, mint a vízszintesen tartott fúvócső esetében. 
Bár a feltételezések szerint lehetséges, hogy a formába fúvás megelőzte a szabadon fúvást. 
Amikor a kívánt formát elérték az edény alját egy kis darab forró üveggel a tartórúdhoz 
rögzítették, majd a fújócsövet leválasztották a cső végéhez közeli rész lehűtésével és 
lerepesztésével (III. tábla/20. kép). A tartórúd szerepe, hogy lehetővé teszi az edény 
peremének problémamentes befejezését. Jellegzetes lenyomata marad az edény alján, amely 
általában gyűrű alakú (XX. tábla/111-113.kép). A legkorábbi ilyen forradásnyomot tartalmazó 
edényt jelenleg a Magdalensbergről ismerjük.346 Ezután szintén szükséges a tárgy forgatása, 
mert e nélkül azonnal lefolyna a rúdról. Több középkori forrás is leírja (Agricola és Peter 
Manson), hogy a tartórudat egy fán görgették, amely a jobb comb felső részétől a térdig volt 
csatolva. Ennél a műveletnél a tárgy formája tovább alakítható a megfelelő módon való 
forgatással, majd az elkészült edényt leválasztották a tartórúdról. Ilyen módon az edény teste 
volt elkészíthető, majd ezt követően ráapplikálták a fület, kialakították a perem végleges 
formáját, elhelyezték a meleg eljárással készülő díszítéseket. Ezután a felületi feszültség 
keletkezésének elkerülése végett utólagos hőkezelő kemencébe kell helyezni, hogy a kihűlés 
fokozatos lehessen. 

Az üvegfújás ötlete viszonylag egyszerű, de az a tudás, amely a merítéshez és a forma 
kontrollálásához szükséges egyáltalán nem az. Rendkívül kifinomult technikát és hatalmas 
koordinációt igényel. De létezik egy másik módszere a fújásnak, amely nem igényel merítést 
és talán ez lehetett az a módszer, amelyet korábban alkalmaztak, a fújás feltalálásának 
idejében. A fújócső vége rárögzíthető egy már részben kész, öntött vázára, majd némi 
újramelegítéssel tovább fújható. Bár ez a folyamat összetettebb, mint az előző, lehetővé teszi 
az üveg kisebb hőmérsékleten való kezelését, mint a merítésnél és az alakváltozás nem megy 
végbe annyira hirtelen, mint a másik esetben. Talán így készülhettek az 1. század többrétegű 
üvegei, illetve a bordás tálak. Ha feltételezzük, hogy az üveggyártás evolúciójában az 
egyszerűbb technikát követi a bonyolultabb, akkor a következő a sorrend: fújt, bordás tálak, 
szabadon fújt edények, formába fújt edények. Azonban ez a fejlődés néhány évtized alatt 
lezajlott.347 A tartórudat felhasználhatták a díszítéshez is, olvadt üvegszálakat csurgathattak a 
segítségével az edényre, de szintén e szerszám segítségével különböző színű üvegrudak 
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gyárthatóak (két tartórúd között kihúzott üvegmassza), amelyekből a mozaikedények 
készültek.348 

A formába fújás esetében a fúvőcsövön lévő merített anyagot egy- vagy többrészes 
formába fújják bele, ezáltal az edénynek meghatározott formát és díszítést adnak (IV. 
tábla/26-27. kép). Ezek a formák ritkán maradnak meg, valószínűleg fémből, agyagból, kőből 
készülhettek. A legelterjedtebb a több darabból álló minta, amely levehető volt az elkészült 
tárgyról. A leglényegesebb tulajdonsága viszont az, hogy újra felhasználható volt. A forma 
anyagának minőségétől függően sorozatgyártásra volt alkalmas. Gyakran lehetséges az 
azonosítása ugyanavval az öntőformával, illetve öntőforma sorozattal gyártott üvegeknek. Az 
minta belső felületén lévő dekoráció domború díszítményként jelentkezett az elkészült darab 
külső felületén. A formába fújt edény belső felülete a külső felület kontúrját követi. A minta 
darabjainak illeszkedésénél megfogható függőleges szegélyek keletkeztek az edényen, ez a 
legjellemzőbb tulajdonsága a formába fújt tárgyaknak. Vannak azonban egyrészes formák, 
ahol természetesen ez a szegély nem megfogható, például néhány késő római edény esetében. 
Az edény külső felületének díszítése néha a belső felületen szintén észlelhető. Ez annak a 
következménye, hogy miután az edényt kivették a mintából, vagy sima falú mintába helyezték 
bele, vagy nyomást gyakoroltak valamilyen tárgy segítségével az edény felületére. A mintából 
való kiemelés után a végső befejezése az edényeknek ugyanúgy zajlott, mint a szabadon 
fújtak esetében.349 Leggyakoribb típusai ennek a gyártási módnak a sokszögű palackok. 

A formába fújt palackok általában kék-zöld színű tároló edények, amelyek a 1-2. 
században a legjellemzőbbek. A fenékrészt külön gyártották és illesztették hozzá. A nyugati 
provinciákban kőből készült mintákat találtak, amelyek fenékrésze szintén kőből volt. Ilyenek 
ismeretek Augstból, Saintes-ből, Lyonból és Kölnből (IV. tábla/27. kép). A fenékrész 
mintájába díszítést véstek, amely domború mintaként tűnt aztán fel az edény alján. Ez gyakran 
koncentrikus körökből, vagy más geometrikus mintából állt és arra szolgálhatott, hogy növelje 
az edény stabilitását. Ritkábban fordult elő betűk és pictoriális motívumok alkalmazása, de 
átlós vonalak is megjelennek a palackok alján. 

Az optikai fújáshoz egy csőszerű mintát használtak, amelyet a merítés után a lényegi 
megmunkálás és fújás előtt vettek igénybe, hogy a segítségével bordákat, vagy más díszítést 
alkalmazzanak az üveg felületén, amely a későbbi fúvás után kidomborodó mintaként 
jelentkezett megnagyobbodott formában, ezért körvonalai kevésbé voltak élesek (IV. tábla/21-
25. kép). Ezt a díszítési módot kancsókon, tégelyeken, tálakon és más edényeken 
használták.350 

 

 

 
348 SCHULER 1959, 122. 
349 COTTAM – PRICE 1998, 12. 
350 COTTAM – PRICE 1998, 13. 
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4.1.4. Az üvegedények részletkialakítása 
Az alfejezetben röviden szeretnék kitérni a terminológia részben leírtaknak megfelelően 

az edények részletkialakítási módjaira, különös tekintettel a késő római időszakra. 

4.1.4.1. A perem kialakítása 
Az üvegedények peremének kialakításához általában a keletkező peremrésznél a 

felesleges üveget lerepesztés segítségével távolították el. Gyakorlatban ez kétféle módon volt 
elképzelhető. Egyrészt az egyszerűbb formájú, nyakbevágással rendelkező edényeknél 
(például gömb testű, lekerekített aljú palackok), a nyakbevágásnál elvékonyított üvegrészre 
vizet csorgatva, majd a fújócsövet ütögetve könnyen eltávolítható volt az edény az eszközről 
(III. tábla/17. kép). Ezt végezhették az ún. gurítóba való leütéssel, amikor is a leütés helyét 
benedvesítve leütőfával távolítják el az edényt, amely egy homokkal, forgáccsal feltöltött 
ládába, a gurítóba esik.351 Főként a nyitott formáknál és a bonyolultabb edényeknél a 
készrefúvás után az edényt tartórúdra helyezték át, amelyet az edény alsó részéhez rögzítettek 
(III. tábla/20. kép). Ezután a fúvócsövet lerepesztés által távolították el, hideg vizet csurgatva 
arra a részre ahol az edény peremét le szerették volna vágni. Miután az edényt áthelyezték a 
tartórúdra a perem befejezésének alapvetően kétféle módja volt. Amennyiben nem 
alkalmaztak további megmunkálást ún. vágott peremkialakítás jött létre, amely jellegzetesen 
éles edényszélet eredményezett (X. tábla/94-97. kép). Ezt az élességet, egyenetlenséget utólag 
csiszolással, polírozással tüntethették el (X. tábla/90-93. kép). amely meglehetősen 
munkaigényes folyamat volt. Sokkalta egyszerűbb megoldásnak bizonyult az üvegedény 
levágott peremrészének újrahevítése, amely által az éles, nem túl kényelmesen használható 
edényszélek lekerekedtek és enyhén megvastagodtak (melegen lekerekített perem) (VII. 
tábla/43-53., 55., 57. kép). A peremrész újrahevítésével lehetővé vált bonyolultabb peremek 
kialakítása is, azáltal, hogy a felmelegített peremrészt, befelé- ill. kifelé hajlították egyszer, 
vagy akár többszörösen is, az edény funkciójának megfelelően (VII. tábla/47-48., 50., 52-53., 
55., 57. kép). A korsók, de gyakran a palackok és illatszeres üvegek készültek befelé 
visszahajtott peremmel, ami elősegítette, hogy a folyadék ne csöppenjen le a peremről (VII. 
tábla/ 52-53., 55., 57. kép).352 

A késő római időszakban a poharaknál uralkodóvá vált az egyszerű vágott 
peremkialakítás, amely a korábbi évszázadokban nem volt jellemző erre az edényformára 
(VII. tábla/54., 58. kép). Az edények peremének levágására kétféle eljárás adott. Egyrész 
lehetséges a már részben kihűlt edény fújőcsőhöz közeli részére egy forró üvegszálat 
csorgatva lerepeszteni az edényt. Ez az eljárás többször visszaköszön a szakirodalomban.353 
Azonban egyszerűbb megoldás volt a még forró üvegedény nyakrészére hideg vizet csurgatva 
leválasztani a fújócsőről. A mai műhelygyakorlatban ezt alkalmazzák és a késő római 
tárgyakról készített mikroszkópos részletfelvételek is ezt az eljárást igazolják. Jellegzetesen 
éles peremszéleket, amelyekből egy-egy kis üvegdarab kitörik ez a második eljárás 
eredményez (X. tábla/94-97. kép). A levágott peremrészt nagyon sok esetben, különösen a 4. 
század második felétől kezdődően nem csiszolták, polírozták, meghagyva az éles felszínt, 

 
351 DRESCHER 1972, 166. 
352 COTTAM – PRICE 1998, 22-24. 
353 LAZAR 2004, 157. 
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amely nagyon gyakran egyenetlen felületű is, annak megfelelően, hogyan sikerült az edényt 
lerepeszteni a fújóvasról (X. tábla/94-97. kép). Ezeknek a poharaknak a használata sokkalta 
kényelmetlenebb lehetett, hiszen az éles perem felsérthette a használó száját. Kérdéses, hogy a 
római üvegművesség utolsó fázisában egyfajta technikai hanyatlás okozhatta-e ezt a 
tendenciát. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 4. században a legtöbb pohárfoma (ívelt 
falú, kúpos, féltojás, félgömb) egyrészes, faformába fújt edény volt. Ennek bizonyítéka 
jellegzetesen ívelt peremük, amely a forma végének helyét jelzi (VII. tábla/54., 58. kép). Ezen 
edények aljáról hiányzik a tartórúd nyoma, tehát valószínűleg a formából és a fújócsőről 
görgetőbe kerültek, majd innen helyezték át őket a hűtőkemencébe. Mivel nem alkalmaztak 
tartórudat, csak abban az esetben, ha az edényt talpgyűrűvel akarták ellátni, logikus, hogy 
nem is volt mód az edények peremrészének újrahevítésére. Tehát a peremkialakítás a kedvelt, 
divatos formák velejárója, amelyek igen nagy szériákban jelentkeztek. Így valószínű, hogy a 
gyors és produktív gyártás érdekében nem fektettek nagy hangsúlyt a peremrész utólagos 
eldolgozására. A vásárlók és üvegfúvók igényességének csökkenését jelzi azonban, hogy 
ezeket a vágott peremeket utólag nem polírozták, simították el. Az általam vizsgált 
pohárformák 70%-a vágott peremkialakítással készült. Ugyanez mondható el a késő római 
tálakról is, ahol a gömbszelet alakú, vagy éppen a kagyló formájú tálak is félformába fújással, 
ennek következtében általában vágott peremmel készültek. 

A korsóformáknál kizárólagos a melegen kialakított perem, amelynek ezen belül vannak 
eltérő típusai. A legegyszerűbb esetben a tölcséresen kihajló peremrész egyszerűen csak 
megvastagodik (VII. tábla/51. kép). Az edények többségénél figyelhető meg, hogy a 
felhevített peremet befelé vissza is hajtották (VII. tábla/52-53. kép). Megjegyzendő azonban, 
hogy sok esetben itt is feltűnő a technikai kivitel alacsonyabb színvonala. A peremek 
kialakítása sok esetben nem szimmetrikus, nem egyenlő mértékben van visszahajtva, 
deformált. Gyakori, hogy csak az egyik felén hajtották vissza a peremet, a másik oldalon 
pedig egyszerűen megvastagszik az edény széle. 

A palackoknál, amennyiben függőleges a peremkialakítás, rendszeres a 4. században az 
egyszerű, vágott perem, amely a nyak bevágásával és a tárgy görgetőbe ütésével egyszerűen 
megvalósítható volt. A palackok használatát ráadásul nem is gátolta az éles peremrész. 
Amennyiben azonban tölcséres kialakítású a perem, általában melegen lekerekített és befelé 
visszahajtott volt. Technikai kivitelére ugyanaz jellemző, mint a korsóknál. Az illatszeres 
üvegek esetében általában melegen lekerekített, befelé visszahajtott peremkialakítással 
találkozunk, de előfordul néhány esetben vágott megmunkálás is. 

4.1.4.2. Az edények aljkialakítása 
 Az fenék kialakítására az edény készre fúvása után került sor. A legegyszerűbb 
kialakítás az volt, amikor az aljrészt egyszerűen ellapították. A tartórúdat mindig ezen 
edényrészen helyezték el, ennek jellegzetes lenyomata maradt az aljon kis kör alakban, amely 
gyakran megfigyelhető. A másik jele a tartórúd alkalmazásának, ha az edény alján kör 
alakban egy kis üvegdarab kitörik az anyagból, ugyanis a tartórúd rögzítéséhez előbb egy kis 
üvegbog merítésére volt szükség, amelynek segítségével az eszközt rögzíthették az aljhoz (III. 
tábla/20. kép). Érdekesség, hogy ez nem minden esetben egyezett meg az alapüveg színével. 
Például Pécsett került elő olyan orsó formájú olajosüveg aljtöredéke, amely üvegzöld színű 



77 
 

volt, a tartórúd rögzítéséhez pedig színtelenített üveget használtak fel (XX. tábla /112.kép). 
Megvastagodó, tömör alj leginkább formába fújás esetén jön létre, ahol gyakran a forma 
kialakítása okozza az aljrész megvastagodását (IX. tábla/74.kép). Jó példa erre néhány 
amphora, vagy éppen pohár/lámpa a késő római időszakból, amelyeknek megvastagodó, 
gombban végződő aljkialakításuk a gyártásukhoz felhasznált forma eredménye (IX. tábla/83. 
kép). Az edényeket gyakran látták el talpgyűrűvel, hogy stabilitásukat növeljék. A korsóknál, 
minthogy italfelszolgáló edényekről van szó, szinte kizárólag talpgyűrűvel készültek. A 
poharak esetében is gyakori a talpgyűrű megjelenése, amelynek legegyszerűbb formája a 
plasztikus szálrátét talpgyűrű. Ebben az esetben, mielőtt az edényt tartórúdra helyeznék át, 
aljára egy felhevített üvegszálat tekernek. Ez leggyakrabban egy szálból áll, de a nagyobb 
edényeknél, például korsóknál két-három vastagabb szálból is készülhetett (IX. tábla/79-81. 
kép). Bonyolultabb ennél, amikor külön merített bogból alakítanak ki talpgyűrűt az edény 
aljára, amely készülhetett fújással (külön bogól fújt), vagy egyszerűen csak fa eszközökkel 
alakították a megfelelő formára (IX. tábla/82., 84-85. kép, III. tábla 18-19. kép). Ilyen külön 
bogból alakított talpgyűrűvel a magas, szárral ellátott kelyhek és a korsók esetében 
találkozunk. A legegyszerűbb előállítás során a talprész külön készül, külön bogból fújt, 
amely egy kis tömör gömbbel, tömör szálrésszel, vagy anélkül csatlakozik az edény testéhez 
(IX. tábla/82. kép). Ehhez képest nagy technikai újítást jelentett, amikor a kehely testét és 
talpát egyetlen merítésből alakították ki oly módon, hogy az edény talpát az üvegfújó mester 
„visszaszívja”, ily módon egy benyomott, vastag talprész keletkezik. Ez sokkal nagyobb 
technikai tudást igényel, de nagyban meggyorsítja a gyártás folyamatát.354 A pannoniai, 
Pécsről származó kehelytöredékek némelyike esetében felmerül annak lehetősége, hogy így 
készültek, noha az eddigi ismereteink alapján a technika használata csak az 5. század második 
felétől terjedt el. Az egyik kehely szára többszörösen csavart üreges rudakból áll. 
Valószínűleg előre készített üreges rudakat felhevítve és „visszaszívva” volt lehetséges a 
kialakítása az edénynek. Ezen kelyhek esete jól példázza, hogy miért van szükség arra, hogy 
az üvegekkel foglalkozó kutatók a készítés technikai eljárásokkal is tisztában legyenek. 

4.1.4.3. Az edények fülkialakítása 
Utolsóként az edények fülének gyártásáról szeretnék néhány szót ejteni (XIX. 

tábla/104. kép). Ez a rész minden esetben külön szálból került kialakításra, amelyet aztán 
csatlakoztatnak az edényhez annak végleges befejezése előtt. A sima szalagfül esetében a 
felhevített üvegszál semmilyen díszítést nem kap. A legegyszerűbb dekorációja a fülnek, ha a 
felhevített bogot optikai, bordázó formába helyezik, majd ezután nyújtják a megfelelő 
hosszúságúra (IX. tábla/89. kép). A fül keresztmetszetének alakja szerint beszélhetünk kör, 
háromszög, vagy D keresztmetszetű fülekről. A nagyméretű asztali, vagy tárolóedényeknél 
gyakran van szükség arra, hogy a fül jóval szélesebb legyen, ebben az esetben a fül szélei meg 
is vastagszanak (profilált szalagfül). Sodró asztal segítségével alakították ki ezeket a 
szélesebb füleket. A nagyméretű tároló és szállítóedényekre jellemző, hogy a fül külső részét 
egy fésűszerű eszközzel munkálták meg (IX. tábla/86-87. kép), ezáltal finoman bordázott 
felszínt hozva létre (bordázott szalagfül). Ennek a kialakításnak praktikus oka volt. A 
bordázott felszín elősegítette, hogy a nagyméretű, nehéz edények ne csússzanak ki a használó 

 
354 STERN 2001, 270. 
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kezéből. Az asztali italfelszolgálásra készült korsók esetében gyakran találkozunk azzal a 
megoldással, hogy a sima felületű szalagfüleket többszörösen meghajlítva egy a perem fölé 
nyúló ujjtartót alakítanak ki (XX. tábla/ 110. kép). A folyadék kitöltésénél ezen a kéz 
megtámaszkodhatott, így kevésbé csúsztak meg az edények használójuk kezében. A fül 
díszítésének másik lehetősége, hogy az alsó attache egy külön készített, figurális ábrázolású 
üvegkorongból került kialakításra. A díszítőtechnika a nemesfém korsók kialakítását 
utánozza. A kis maszkszerű korongok gyakran ábrázolják Bacchust, vagy Silenost, esetleg 
Medusa-fővel díszítettek.355 Az utolsóként említett fültípus, a láncszem alakú fül, amelynél 
több, vékonyabb üvegszálat fonnak össze, úgy, hogy az láncszemeket mintázzon. Ez a típus 
Pannoniában nem jellemző, a Rajna-vidéki műhelyek sajátja inkább a 2-3. században (XIX. 
tábla/104.6. kép).356 

A késő római pannoniai sírokban előfordul egy speciális fülszerű kialakítás (XXI. 
tábla/114-118. kép), az edények falában, befelé, kis csőszerű, mindkét végén nyitott részek 
figyelhetőek meg. Ez a fajta kialakítás nem lehet gyártástechnológiai, esetleg merítési hibája 
az alapanyagnak, mindenképpen szándékos beavatkozás eredményének kell tekintenünk.357 
Technikailag a kivitelezése nem könnyű feladat, nagy szaktudásra volt szükség a 
létrehozásához. Az edény készrefúvása után, fogók, csipeszek segítségével szinte lehetetlen 
elérni ezt a kialakítást. Talán a zsákfúvás, vagy közvetlen a bog merítése, formázása után 
hozták létre. Többféle edények is megfigyelhető a megjelenése. Esztergom-Bánomi-dűlő 
lelőhelyről kónikus testű, talpgyűrűs pohár oldalán láthatjuk. A leggyakrabban a kisméretű 
fazékforma edényeken jelentkezik, amelynek több példányán is megfigyelhető (Esztergom-
Bánomi-dűlő, Aquincum). A legérdekesebb talán az a pécsi, középen kihasasodó, orsó 
formájú olajosüveg, amelynek nyakrészén helyezkedik el a kis csőszerű fülecske. A kis 
méretű, tölcséres nyakú, gombban végződő aljú edénytípus pécsi példányán a vállon látható. 
Az edényeken mind vízszintes, mind függőleges kialakításban megjelenik, általában 
edényenként csak egy található belőle. Két esetben tűnik fel más módon is díszített üvegen. 
Az esztergomi poháron és a pécsi tölcséres nyakú edényen is bekarcolt vonaldísz látható az 
edény testén, amely mindkét esetben gondosan kikerüli azt a zónát, ahol ezt a fülszerű részt 
kialakították. Ez ugyancsak alátámasztja, hogy kialakításuk szándékos volt. Funkcióját 
tekintve leginkább az edények felfüggesztésére alkalmas füleknek gondolhatjuk őket, 
amelyeken madzagot, vékony láncot felfűzve az edény felakaszthatóvá vált. Problematikus 
ugyanakkor, hogy általában csak egy-egy függesztő cső került kialakításra, így az csak üres 
állapotában volt felakasztható, egyébként a tartalma kiömlött volna. Túlnyomó többségében 
illatszeres edényeken fordul elő a kialakítás, mint az említett kis fazékforma, vagy a középen 
kihasasodó, orsó formájú olajosüvegek. A tölcséres nyakú edénytípusnál is felmerül a 
lehetőség, hogy unguentariaként szolgálhatott. Azonban az esztergomi talpgyűrűs 
pohárformán kérdéses, hogy mi lehetett a szerepe, hiszen ez a példány ráadásul talpgyűrűvel 
ellátott volt, tehát megállt önmagában is. 

 
355 COTTAM – PRICE 1998, 32. 
356 COTTAM – PRICE 1998, 25. 
357 Ezúton szeretném megköszönni James Carcassnak a meghatározásban nyújtott segítségét. 
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4.1.5. Az üvegfújás feltalálásának következményei 
Az üvegfúvás a Kr. e. 1. század első felében nyert teret. Gazdasági előnyei ellenére sem 

szorította ki azonnal a korábbi technikákat, de Kr. u. 50-re a legáltalánosabb módszerré vált az 
üvegkészítés területén szerte a Római Birodalomban és ezután a római időszak végéig 
domináns gyártástechnika maradt, amely lehetővé tette ez időszak alatt, hogy az üveg 
egyszerű használati tárggyá váljon, amely olcsó és könnyen hozzáférhető. Így lehetővé vált, 
hogy a római időszakban olyan gyakoriságot ért el az üvegtárgyak előfordulása, amely aztán 
csak a kora újkortól mutatható ki újra. 

A legkorábbi fújt tárgyak kis illatszeres palackok voltak. A korai formák között 
fellelhető a Kelet-Mediterráneumban a kétfülű csészék csoportja, amelyen szerepel a készítő 
bélyege (Artas, Neikon és Philippos), amin a város neve is megtalálható (Sidon). 

A régészeti bizonyítékok szerint az üvegedények a Kr. e. 1. században váltak elterjedté 
Italiában. Az üvegfúvás feltalálása gyorsította ezt a folyamatot, sőt elősegítette a formák 
széles skálájának alkalmazását. A fejlődő római üvegfúvás mellett létezett egy stabil öntőipar, 
amely a hellénisztikus üvegkészítő technikákból fejlődött ki és a központja talán Róma 
lehetett. Polikróm mozaik és élénk színű monokróm asztali edényeket gyártottak. Ezek az 
edények ugyanazon a piacon a Kr. e. 1. századtól a Kr. u. 1. század elejéig voltak jelen, mint 
fújt társaik, de a század közepére kimennek a divatból és fújt edényeknek adják át a 
helyüket.358 

Üvegkészítő műhelyeket sok helyen lokalizáltak az Imperium Romanum területén. A 
nyugati provinciákban különösen Aquileia, Róma, Puteoli, Augusta Emerita és Tarraco 
(Hispania), Lyon és Trier (Gallia Belgica), Köln és London ismert. Általánosságban 
mindennapi asztali és háztartási edényeket, esetleg tárolóedényeket gyártottak kevés 
ornamentális, vagy más dekorációs mintával. Ezeket helyben az adott piachoz közel 
készítették, kivéve a tárolóedényeket, amelyek nagy távolságra eljuthattak a bennük 
értékesítetett termékeknek köszönhetően, illetve a lusxusedények is csak néhány 
gyártóközpont termékei lehettek. Augustus uralkodása megfelelő politikai-gazdasági hátteret 
biztosított az üvegfújás elterjedésének. Míg a fújás felfedezése Syriához köthető, addig a 
módszer tökéletesítése valószínűleg már Italiában történt. Italiában és a nyugati provinciákban 
nagyobb mennyiségű fújt üveget találtak a régészek, mint a Kelet-Mediterránumban. 
Egyiptomban, ahol az üveggyártás rendkívül régi időkre ment vissza a kézművesek lassan 
vették át az új technikát. A hellénisztikus korban híres alexandriai öntőipar hanyatlásnak 
indult az 1. században.359 

A fújás felfedezése valódi forradalmat indított el a gyártásban, de ehhez kapcsolódott 
egy hasonlóan fontos felfedezés, mégpedig az, hogy a törött üveg újrafelhasználható. Az 
újrahasznosítás már korábban ismert volt, de mértéke elhanyagolható. Pompeiiben felfedeztek 
egy kosarat tele üvegszilánkokkal. Feltételezhetően ezt már az újrahasznosítás céljára 
gyűjtötték össze. Korábban nem tudták a darabokat teljesen újraolvasztani ezért nem 
használták őket nagymértékben, de az 1. század második felében már teljesen meg tudták 
 
358 http://www.novaesium.de/artikel/glas.htm 
359 STERN 1999, 443. 
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ezeket olvasztani. Innentől kezdve megindult a törmelék szervezett, szisztematikus gyűjtése. 
Ettől az időszaktól az erős színű üvegek kimentek a divatból és főként színtelen, illetve 
természetes kékeszöld színű tárgyakat készítettek. Erre szintén az újrahasznosítás miatt került 
sor, mert az utóbb felsorolt tónusok elterjesztésével kockázatmentes volt a felolvasztás, míg 
az erős színek „beszennyezhették” a masszát, nem kívánt árnyalatokat létrehozva.360 

Az üveggyártás szerkezete valószínűleg kétlépcsős volt. Az elsődleges műhelyek 
megfelelően összeállított üvegmasszát gyártottak, amit később a másodlagos műhelyek 
felhasználtak, az alapanyagból kész tárgyat készítve. A formázás tehát ezekhez a másodlagos 
műhelyekhez köthető. Az is valószínűnek látszik, hogy csak néhány nagyobb elsődleges 
alapanyaggyártó műhely létezett, mert a különböző területekről származó kész tárgyak kémiai 
összetétele nagy egyenletességet mutat, ez pedig csak úgy képzelhető el, hogy ugyanabból a 
forrásból származó homokot használnak például.361 

Az olvasztásra használatos kemencék a római korban kicsik voltak. Ezt alátámasztja 
néhány képi ábrázolás, valamint az Avenches beli feltárások, ahol a belső kerület 45-65 cm 
között mozgott, a külső átmérő 75 cm-t tett ki. Hasonló méreteket mutatnak a máshol talált 
fűtőberendezések (Montigny, Augst, Aix-en-Provence).362 A kemencéknek csak egy nyílása 
volt, így egyszerre egy mester dolgozhatott.363 Az 1960-as években megfigyeltek még az 
ókori mesterekhez hasonló technikát használó üvegkészítőket Heratban és Kairo környékén. 
Az itt szerzett tapasztalatok fontos következtetések levonására alkalmasak. Heratban csak 
minden másnap fújtak üveget, mert a kemence csak 24 óra alatt hűlt le és amíg ez be nem 
következett az üvegtárgyakat nem vehették ki belőle. Tehát ha minden nap gyártani kívántak 
több kemencét kellett építeniük. Avenchesben például Kr. u. 40 és 70 között négy kemencét 
használtak.364 Ahhoz, hogy a megfelelő hőt elérjék körülbelül két, három órára volt szükség. 
Ha nem várták meg, hogy a kemence elérje ezt a hőfokot az üveg rossz minőségű lett. 
Heratban egy mester egy nap alatt körülbelül száz edényt készített. Kairóban a kemencének 
három nyílása volt és attól függően, hogy az edények mekkorák voltak, illetve mennyire volt 
bonyolult a formájuk, száz nagyobb méretű, vagy száz közepes méretű, bonyolultabb formájú, 
vagy kétszázötven kis méretű tárgy készült.365 Amiről nincsen pontos információnk az az, 
hogy a római korban egy üvegfúvó hány napot dolgozott évente. Ha hagyta kihűlni a 
kemencét, akkor csak minden második nap tudott fújni. Egyes vidékeken a klimatikai 
viszonyokat is figyelembe véve valószínűleg szezonális tevékenység volt az üvegkészítés és 
körülbelül 110 napon végezhettek üvegfújást. A herati és kairói példák nyomán, ahol 100 
edény készült egy nap alatt, egy év alatt 11 000 edényt gyárthatott egy mester, amely 30 év 
alatt 33 000 tárgyat jelentett. Ez hatalmas szám.366 Az üvegfújás az olvasztás alatt 
felszabaduló mérgező gázok miatt nem túl egészséges. Nem tudjuk, hogy egy mester meddig 

 
360 STERN 1999, 451. 
361 STERN 1999, 454. 
362 STERN 1999, 455. 
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foglalkozott üvegfújással. Van viszont egy sírfeliratunk Lyonból, amely szerint Iulius 
Alexander üvegfúvó 75 évig élt és 48 éven keresztül dolgozott az üveggyártásban.367 

Fontos különbség, hogy míg manapság az üvegfúvók jórész férfiak, addig az 1. 
századból több női nevet is ismerünk, például Sentia Secunda Aquileiából, vagy Neikais a 
görög területekről. Nincs pontos képünk az üveggyártók szociális, gazdasági helyzetéről. 
Rómából két libertus üvegkészítő nevét ismerjük (Trellus és Athenio).368 A Kelet-
Mediterráneumban egy üvegfújó emelkedik a többi fölé, ő pedig Ennion volt. Neve sémi 
eredetű. Mintába fújt asztali edényekre specializálta magát, ezeken „Ennion epoiese”369 felirat 
olvasható és Izraeltől, a mai Spanyolországig és a Fekete-tenger partjáig megtalálható volt.370 
Ez a széles elterjedtség mutatja, hogy nem csak kiváló mester, de jó üzletember is volt. M. 
Stern hipotézise szerint a mesterek szabadon költözhettek a birodalomban attól függően, hogy 
hol találtak piacot a termékeiknek. Iulius Alexander például, bár Lyonban halt meg, 
Karthágóból származott.371 A késő római korban az üvegfújókat is helyhez kötötték és 
foglalkozásuk öröklődővé vált. A műhelyek elhelyezkedése változó volt az Imperium 
Romanum egyes részein. Míg az északnyugati provinciákban a városok szélén álltak, addig 
Konstantinápolyban a város közepén helyezkedtek el, a keleti részen változó, hogy hol 
találhatóak meg.372 Ha az üvegfújók szabadok voltak esetleg köthettek egymással 
szerződéseket, ahhoz hasonlóan, ahogy 10-13. században Kairóban. Megszabott időre 
kötötték ezeket (1-2 év) és meghatározták, hogy ki mennyi tőkét visz az üzletbe és ennek 
megfelelően mennyit fog dolgozni.373 Összeállhatott egy kézműves és egy árusító, vagy 
árulhatott közös boltban fazekas és üvegfúvó. 

Az üvegek kereskedelme jelentős volt. Egyrészt ki kellett, hogy elégítsék a különböző 
társadalmi csoportok igényeit, másrészt a nyersanyagot el kellett juttatni az üvegműveshez. 
Valószínűleg az asztali üvegeket és a legtöbb edényt üresen árulták. De egyes fajtákat 
speciális árukkal megtöltve értékesítettek (például az unguentariumokat kozmetikai szerekkel 
kínálták). Sok terméken figyelhetünk meg a fújómintából származó feliratot, a legnagyobb 
dilemma az, hogy ezek a fújóra, vagy a tartalmat előállítóra, vagy esetleg műhelytulajdonosra 
utalnak-e.374 

B. Rütti az augsti leletanyagot vizsgálva megpróbálta meghatározni a használó 
társadalmi státuszát. Megállapította, hogy a nagyszámú, jó minőségű étkészlet a 
középosztályra jellemző. Luxustermékeket, mint például a mozaiküvegből készült 
étkészleteket természetesen csak a leggazdagabbak engedhettek meg maguknak. A legtöbb 
építészeti vonatkozású üveget (ablaküveg, mozaik) a középületekben találtak, a fürdőkben 
nélkülözhetetlenek voltak.375 

 
367 STERN 1999, 456. 
368 STERN 1999, 458. 
369 STERN 1999, 458. „Ennion készített engem”. 
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A fújt edények Tiberius uralkodásától kezdve széles körben elterjedtek. Legkorábban a 
parfümös üvegeket állították elő fújással, majd megjelentek az asztali edények, amelyeket 
elsősorban ivásra és a szervírozáskor használtak. Nagy előnye volt az üvegnek, hogy nem 
befolyásolta a bor ízét, mint ahogy a fém kancsók tették.376 A fújt üvegedények tehát 
forradalmi gyorsasággal drága luxustermékből a legegyszerűbb háztartási kellékekké váltak, 
amely könnyen elérhető volt minden társadalmi réteg számára. A késő római időszakban, 
habár már nehezebb volt beszerezni az üvegedényeket még mindig jelentős volt a használatuk 
és a Római Birodalomba betelepülő foederati népek is hamar megkedvelték ezeket a 
tárgyakat. Ennek köszönhető, hogy a római jellegű üvegművesség nem ér véget az Imperium 
Romanum bukásával, hanem továbbél. Noha különböző mértékben és ideig voltak még jelen 
más-más területeken. Galliában például egy egyenes vonalú fejlődés vezethető le a római 
jellegű továbbélő üvegművességből a „nemzeti” üveggyártás megszületéséig a majdani Frank 
Birodalomban.377 

4.2. Az üvegedények díszítésének módjai 
Az üvegek díszítése alapjában véve a kerámiadíszítés irányvonalát követi. Főként az 

üvegek forró, vagy hideg megmunkálásával, illetve ezek kombinálásával készült. A forró 
megmunkálás esetében az edényeket ornamentális füllel vagy talppal láthatták el, csepp alakú, 
vagy szalagszerű díszítést alkalmaztak, esetleg mintával ellátott öntőmintába fújták. Ekkor a 
díszítés az üveg készítésével egy időben jött létre. 

Ezzel szemben a hideg megmunkáláskor a festés, zománcozás, vagy a vésés az edény 
megmunkálása és lehűlése után történik, és a vésést végző mesterek nem feltétlenül azonosak 
az üveg készítőjével, sőt akár más földrajzi régióhoz is tartozhattak.378 

4.2.1. Forró díszítési technikák 
Az 1. század jellegzetes motívuma az üvegdarabokkal való dekorálás, amelyet a forró 

üveg felszínére helyeztek, majd további fújással megnagyobbítottak. Ezek anyaga általában 
opak üveg. A 3-5. században pettyekkel díszítették az edény falát (főleg kupákat és 
poharakat). A pettyek és az edény egyformán forró volt, így a gömböcskék összeolvadhattak a 
felszínnel (VI. tábla/36-39. kép, XIX. tábla/103.1-3. kép). Alapvetően két variáció létezett, 
egyrészt egyszínű (mindig kék) pettydíszítés, vagy két illetve többszínű cseppek. Az előbbi a 
Római Birodalom egész területén megtalálható volt, míg az utóbbi elsősorban a nyugati 
részeken volt elterjedt.379 

Ezen kívül népszerű volt a rátétdísz főként az 1. század kancsóin és a domborműszerű 
medálokban teljesedett ki ez a technika (XIX. tábla/103.4. kép). Ekkor általában mitológiai 
alakokat ábrázoló pecsétet préseltek egy üveglemezre. Ezt leggyakrabban a fül alsó részére 
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erősítették. Előfordult, hogy az edények pusztulása után, a törésnyomok lesimításával 
ékszerként újra felhasználták ezeket a díszeket.380 

A 1. századtól a 4. századig elterjedt a vízszintesen illetve spirálszerűen húzódó 
üvegszál dísz (VIII. tábla/59-63. kép, XIX. tábla/ 103.6-10. kép), amelyet szintén a még forró 
edényre vitték fel, néha márványozott díszítéssé alakítva át (XIX. tábla/103.5. kép). A kupák, 
tálak és kannák pereme alatt vízszintesen végigfutó egyes szál a 2-4. század edényeinek 
jellegzetessége (VII. tábla/51. kép), míg a spirálszerűen futó üvegszálak behálózhatták az 
egész edényt, illetve a nyakon körbefutó lánc-, cikkcakk-, és hurokdíszítést képezhettek (VIII. 
tábla/62-63. kép). Ennek a módszernek legkidolgozottabb formája a szabálytalanul 
felhelyezett ún. kígyózó szál, amely a 2-3. század tipikus díszítőmotívuma (VIII. tábla/61. 
kép). Ezt általában matt sárga, vagy fehér üvegből készítették és színtelen, kék, vagy zöld, 
ritkán sötétkék edényekre helyezték rá.381 

Továbbá a forró díszítési módhoz sorolhatjuk az edény testéből kialakított díszeket, 
amelyeket az edény anyagának alakítása révén jöttek létre (XXI. tábla/119. kép). A 3. századi 
színtelen kupák, tálak, palackok és poharak jellegzetes díszítőelemei. Így készültek különböző 
kiemelkedések és bütykök, függőlegesen, vagy átlósan húzódó bordázott díszek (VIII. 
tábla/65-70. kép). A 4. század első felében több pannoniai edényen még megjelenik a 
dekorációnak ez a módja. Ezek a típusok a 2-3. századi kannáknál együttesen is 
jelentkezhetnek. Szintén erre az időszakra jellemző az edény testéből kialakított csőszerű, 
övként körbefutó díszítés. Ekkor a mester az edény falára nyomást gyakorolva egy nyolcas 
alakú domborulatot hoz létre, általában a perem alatt vagy az edény hasán. Az edények 
falának ovális bemélyítéseit egy fogó segítségével, illetve gyűrűszerűen elhelyezett 
függőleges botocskákkal képezték ki.382 

4.2.2. Hideg díszítési technikák 
Ide sorolható a festés, amelynek két fajtája van. Egyrészt a „hideg festés”, amikor 

vízfestékkel, temperával, vagy olajfestékkel díszítik az edény felületét. A másik mód a 
zománcozás, amikor a festék porrá zúzott üveget tartalmaz, amit az edény felszínére 
olvasztanak újra felhevítés során.383 Az európai provinciákban ez a technika kevésbé elterjedt, 
az 1. században néhány félgömb alakú kupára festettek így szőlőlevél, vagy más motívumot. 
A 2-3. században fehér, vagy színtelen hengeres kupákon vadászjenetek és gladiátorharcok 
készültek így.384 

A metszés és vésés ugyancsak a hideg díszítési technikákhoz sorolandó. Ehhez kis 
fémkereket, köszörűt és egyéb vésőeszközöket használtak és általában színtelen üvegeken 
alkalmazták, az 1. század többszínű tálainak és a 4. század zöldes árnyalatú edényeinek 
kivételével. A legegyszerűbb vésett díszítést a becsiszolt, kerékvésett vonalak jelentik (V. 
tábla/28-31. kép, XIX. tábla/105.1. kép). Az 1. századi öntött, többszínű, vagy üvegzöld 
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poharakra jellemző. Gyakran kombinálták egyéb, kidolgozottabb eljárásokkal. A 3. század 
első felében Pannoniában is népszerű, félgömb alakú tálakon a kerékvésett szalagok által több 
mezőre osztott felszínen facettált oválisok (VI. tábla/ 41. kép) és az ezeket elválasztó egyes 
vagy kettes pálcatagok találhatóak, amelyek szintén vésőkerékkel készültek (XI. tábla/98-100. 
kép). A 4. századtól kezdve vízszintesen körbefutó becsiszolt szalagok díszítik az üvegzöld, 
zöldesbarna poharakat, tálakat és kupákat. A vésési technikák közé soroljuk a facettált 
díszítést, amely tulajdonképp kör, vagy ovális alakú bevésést jelent (VI. tábla/40-42. kép). 
Jellemző a 2-3. századi öntött, illetve az 1-4. századi fújt üvegekre. A fújt változat gyakori és 
rendkívül jó minőséget jelez. A méhsejtszerű facettált dekoráció általában sorokba szedett és 
hálót alkot, néha bevésett vonalakkal együtt jelentkezik (XIX. tábla/105.2-7.kép). A 2-3. 
században megjelennek az ovális és rizsszem alakú vésetek, majd a 3. századra jellemző az 
eddigi formák kombinálása, ezenfelül a rombuszok, koszorúk, koncentrikus körök 
kialakítása.385 Megjelennek a figurális ábrázolású vésetek is (XIX. tábla/105.8-10. kép). 

4.2.3. Cameoüveg 
A gemmákon és medalionokon kívül csak két periódusban készítettek cameoüvegeket. 

Elsőként Kr. e. 25 körültől Kr. u. 60 környékéig, másodsorban a 3. század közepétől a 4. 
század közepéig. Az alapformát két vagy több réteg üvegből alakították ki, általában 
kontrasztos színek felhasználásával, a rétegek más-más színűek voltak. Gyakran a belső réteg 
áttetsző kék, míg a külső matt fehér volt. Ezeknek a többrétegű üvegedényeknek a formái 
változatosak, lehettek csészék, palackok, amphorák és illatszeres üvegcsék. Azonban 
viszonylag kevés ilyen üveget ismerünk, az elkészítésük roppant nagy szakmai tudást 
igényelt. Gyártási technológiájuk körül sok vita folyt. A belső üvegrétegen, amely mintegy 
háttérként szolgált, a külső rétegből domborműszerű jeleneteket alakítottak ki, nagy 
valószínűséggel a külső réteg felesleges anyagának véséssel való eltávolításával.386 A 
többrétegű alapüveg elkészítése történhetett formába öntéssel, illetve fújással. A leghíresebb 
ilyen cameoüveg az úgynevezett Portland váza (XIX. tábla/106. kép), amelyet ma a British 
Museumban őriznek, az alja hiányos, kék alapon fehér reliefszerű jelenetek borítják. A váza 
testét hat heroikus, vagy isteni figura díszíti két komplex mitológiai jelenetben. Az 
elkészítéséhez nem csak nagy mesterségbeli tudásra volt szükség, hanem sok időre is. A 19. 
században J. Northwood üvegesmester elkészítette a Portland váza replikáját, amelyhez több 
mint három évre volt szüksége. A híres cameoedények közé sorolhatjuk még a nápolyi 
amphorát, egy oinochoét Besançonból, az Ortiz gyűjtemény kis palackját és az Auldjo 
kancsót. A nápolyi amphora szintén kék színű, ezen két fő figurális zónában cupidók 
gyümölcsöt és szőlőt takarítanak be, míg az alsó részen egy keskeny frízen fák között 
bárányok és kecskék láthatóak. Ez az amphora Pompeiiből került elő, csakúgy mint az Auldjo 
kancsó, amelynek lóhere alakú szája és hajlított füle van. Az edény testén két díszített zóna 
figyelhető meg, a vállon és a testen madarakat, szőlőindákat, borostyán- és babér ágacskákat 
figyelhetünk meg. Ezt szintén a British Museum őrzi. Továbbá ismerünk egy sekély tálat, 
amelynek belső fele bacchikus motívumokkal díszített, jelenleg Nápolyban tekinthető meg. A 
Besançonból származó oinochoe áttetsző lila és matt fehér üvegből készült, az Ortiz 
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gyűjtemény palackján erotikus jelenet látható. Az 1. század luxus cameoedényei valószínűleg 
Italiában készülhettek, bár többet közülük a nyugati provinciákból ismerünk. 

A cameoedények újabb felvirágzása a 4. században történt, bár mára nagyon kevés 
darab maradt fenn. Eltérően a kora császárkori edényektől, itt a belső réteget színtelen üveg 
alkotja, míg a külső réteg áttetsző színes üveg. Egy Stein am Rheinből származó tál a 
legépebben megmaradt darab. A sötétpiros külső rétegbe két jelenetet vágtak bele. Egy 
vadászjelenetet, párducra és medvére vadászó emberalakkal. Körülötte, a perem alatti részen 
görög szöveg található: „Igyál és jó egészséget neked!”.387 Pannonia területéről sajnos nem 
ismerünk cameoedényeket. 

4.2.4. Diatreta üveg 
Ezen tulajdonképp egyfajta hálódíszítést értünk. A. 4. században jelentek meg ezek a 

vésőkerékkel díszített üvegek. A legritkább, legdrágább késő római üvegfajtának tekinthetjük. 
Készítői a közönséges mesteremberek felett álltak, mentesültek az állami beszolgáltatások 
alól. Sok készült közülük színtelen üvegből, bár néhányon, mint például a Köln-Braunsfeldből 
(XIX. tábla/107. kép) és a Novarából származó csészéken a színtelen felületen áttetsző színű 
sávok láthatóak (piros, sárga, zöld a kölnin, kék és zöld a novarain).388 Néhány ilyen edény 
szokatlan anyagból készült, például a „Lycurgos csésze”, amely matt zöld színű és éles 
fényben változtatja a színét. Lycurgos király elestét ábrázolja Bacchus pirossá váló keze 
által.389 

A hálódíszes üvegeknél a díszítés általában ugyanabból az anyagból készült, mint az 
alapüveg. A dísz tojásalakú, vagy kerekded gyűrűkből áll, amelyeket az üvegtestre merőleges 
kis csapok tartanak. Gyakori a perem alatt felirat megjelenése, amelyet ugyancsak csapok 
rögzítenek, amelyek sok esetben keresztény jellegűek. Általában kisméretűek (10-12 cm) az 
edények. Meg kell különböztetni azokat a diatreta üvegeket, amelyeknél a hálódíszt az edény 
testéből véséssel állították elő, azoktól, amelyeknél a hálódíszt külön készítik el üvegfonalból 
és utólag rögzítik az edényre, így a fúrás és esztergályozás nem kap szerepet gyártásukban.390 
Valószínűleg a vas diatretumok áttört díszeinek előképei olyan üvegedények lehettek, 
amelyeknek nemesfém anyagú, áttört díszítésű foglalata volt. A Pannoniából előkerült négy 
edény, a két kölni, a strassbourgi és a höhensülzeni példány valószínűleg egy műhely terméke 
volt, amely lehetett Kölnben, de mindenképp a Rajna-vidékre helyezhető.391 A sokáig „Nero 
pohara” néven emlegetett edénytípus készítéstechináját elsőként J. J. Winckelmann elemezte, 
kiemelve a vésett díszítés alkalmazását, neki köszönhetjük a vasa diatreta elnevezést is.392 
Ezután F. Fremersdorf foglalkozott az edénytípus gyártásával. Véleménye szerint egy vastag 
falú, fújt típus, külső felületéről a felesleges részt vésőkerékkel eltávolítva születtek a 
jellegzetes edények.393 Majd O. Doppelfeld elemezte és tipologizálta a típust, a Rajna 
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390 NAGY 1930, 114. 
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vidéken, főként Kölnben előkerült példányai alapján.394 A vas diatretumok jó része a 4. 
századra datálható, néhány korai példától eltekintve, mint a szekszárdihoz hasonlóan tengeri 
állatokat ábrázoló begrami példány, amelynek készítése 251 és 253 közé tehető.395 
Készítéstechnikájuk elemzésével R. Lierke foglalkozott. Véleménye szerint az edények nem 
fújással és a külső oldalról történt felesleges rész kizárólagos véséssel való eltávolításával 
történtek, hanem kétrétegű formába öntéssel létrehozott edények, ahol aztán a motívumok 
széleit véséssel korrigálták.396 A vas diatretumokat D. B. Harden és J. M. C. Toynbee 
osztályozta és két csoportot állított fel. Az „A” csoport edényei lehetnek figuráis díszítéssel 
ellátottak, kosárszerű, gyűrűkből összeállított külső résszel, avagy anélkül, továbbá felirattal 
rendelkeztek a perem alatti sávban, amely gyakran utal ivásra. A „B” csoport edényei nem 
tartalmaznak feliratos mezőt, pohár, vagy félgömbös tálformát képviselnek.397 Ez utóbbi típus 
félgömbös tálformájú példányainál felmerül a funkcionalitás kérdése. Ugyanis ismert az ebbe 
a típusba tartozó példány a Corning gyűjteményben, amely bronz gyűrűvel és függesztékekkel 
van ellátva. A félgömbös tálforma a bizánci, majd az iszlám időszakban is ismert lámpatípus 
volt, így felvetődik annak a lehetősége, hogy a félgömbös tálformájú, felirat és figurális 
díszítés nélküli vas diatretumok lámpásként lehettek használatban, hiszen ez a fajta 
felfüggesztés az ivófunkciót eleve kizárja.398 

4.2.5. Fondo d’oro technika 
Ezzel a technikával tulajdonképpen két üvegréteg közé elhelyezett aranyfóliás 

edényeket lehet létrehozni. Feltalálását a hellénizmus korszakához köthetjük. Ebből a 
korszakból a leghíresebb ilyen üvegtárgyak az ún. Canossa tálak, amely származásának és 
datálásának kérdése vitatott. Ma a British Museumban találhatóak. D. Harden szerint a tál 
külső rétege 3,15 cm-rel rövidebb a belső oldalnál. A két réteg között található az arany 
fóliából készített dekoráció, amelyet a belső réteg felületére applikáltak. D. Harden szerint 
mindkét üvegréteget alkotó edény külön lett kiöntve öntőforma segítségével, majd gondosan 
összepolírozták őket, hogy pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Ennek megfelelően csiszolási 
jelek láthatóak, mind a belső, mind a külső felületen.399 A két réteg közé került az aranylemez. 
A British Museum munkatársai M. Bimpson és T. Wewer megvizsgálták a tálat és nem 
találtak semmiféle ragasztóanyagot, illetve mechanikai összekötésre sem volt bizonyíték (de 
ez nem minden ilyen edénynél volt így), valószínűleg A. Oliver véleménye elfogadható, 
miszerint a fóliát azután applikálták a felületre, miután azt lecsiszolták. Így az aranylemez 
elősegítette a két üvegréteg egymáshoz illesztését és mintegy összetartó anyagként szolgált. A 
tál peremkiképzése utólagos hőkezelésre utal, az összeillesztés után tehát újrahevítették a 
tárgyat.400 

A hellénisztikus időszakban az ilyen fondo d’oro technikával készült edényeket a 
következőképpen állították elő: elsőként két üvegedényt öntöttek, majd ezek után a belső 
 
394 DOPPELFELD 1961. Négy kölni típust különböztetett meg. 
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felületüket csiszolták meg, hogy pontosan illeszkedjenek egymáshoz, és eltüntessék az 
esetleges öntési hibákat, deformációkat. Ezután az egyik polírozott felületre illesztették az 
aranyfólia díszítést. Ahhoz, hogy ez a lemez a másik edény ráillesztésekor a helyén maradjon 
valamilyen ragasztóanyagot kellett alkalmazni, amely egy szervetlen anyag lehetett. 
Valószínűleg nátron alapú szer volt, amely a buborékokat és égési nyomokat eltűntette az 
újrahevítés során. Néhány finom részletet azután fejeztek be, miután a fóliát a felületre 
applikálták, majd az edényt újra öntőformába helyezték és hevítették, amíg a határfelületük 
összeolvadt. Ezután eltávolították a formából, a felületet újra csiszolták és az esetleges 
további dekorációk felkerültek rá.401 

Ilyen formában a gyártás csak a hellénisztikus korban folyt, a rómaiaknál ez lényegesen 
egyszerűsödött, majd ezt a technikát később az iszlám üvegek gyártásánál felhasználták. A 
vékony külső réteg teljesen beborítja a belsőt, lehetséges, hogy ez fújással készült, vagy 
lehetséges, hogy az edényt dekorálták a fóliával, majd bele ejtették egy csészeszerű 
burkolatba, amelyet már előzőleg megfújtak. A külső részen a tartórúd jele megmaradt, tehát 
a gyártásban a fújásnak mindenképp szerepet kellett játszania, de ez azt szintén bizonyítja, 
hogy további megmunkálásra volt szükség a fújás után, hiszen ezért helyezték át az edényt a 
tartórúdra. A külső réteg pereme általában elvékonyodott, amely annak a következménye, 
hogy a peremet újramelegítés során kerekítették le.402 

A római periódusban különösképp a késői, 4. századi fondo d’oro üvegek érdemelnek 
említést, amelyeknek már keresztény vonatkozásuk is volt. Néhány ilyen került elő a Rajna 
vidékén, különösen Köln környékén. Néhány bibliai jelenetet mutat, például egy sötétkék 
félgömb alakú tál Köln-Braunsfeldből. Említést érdemel az Ernesto Wolf gyűjtemény egy 
darabja, amelynek közepén Mária orans tartásban imádkozva látható két oldalán Péter és Pál 
alakjával (XX. tábla/109. kép). Felettük latin betűs felirat azonosítja a személyeket. Mária 
stolát és pallát visel, amely fejét is fedi. Péter és Pál mögötte állnak, fiatal, szakállatlan, rövid 
hajú férfiként ábrázolva. Viseletük rövid, a térdeiket szabadon hagyó tunica. Kezükben 
irattekercset tartanak. A hátteret kör és V-alakú ornamentika díszíti. Az edény valószínűleg a 
késő 4. századból származik és Rómában az egyik keresztény katakomba sírját díszíthette, 
erre utal, hogy peremét gondosan letördelték.403 Ezzel az ábrázolással rokon egy Pétert és 
Pált, valamint Szent Ágnest ábrázoló töredék, de előfordul a két apostol alakja Krisztuséval 
együtt is.404 Néhány stilisztikai sajátosság egy műhelykörbe engedi sorolni a fent említett 
darabokat. Ezek közé tartozik az Ernesto Wolf gyűjtemény példányának féloválisokból álló 
keretelő motívuma, valamint Péter és Pál apostoloknak a keretbe belenyúló lába. Ezen 
műhelykör termékei kizárólag keresztény és zsidó motívumokkal díszítettek. A keresztény 
jelenetek általában négy háromszögmotívummal keretelt mezőben kaptak helyet, míg csupán 
egy zsidó tematikájú jelenet kapott ovális lezárást.405 Gyakran házaspárokat, illetve szülőket a 
gyermekükkel együtt ábrázolnak a 4. századi fondo d’oro üvegek. Ezeknek csak az alja volt 
aranylemezzel díszítve. És ezeket a letört aljakat gyakran megtalálhatjuk keresztény 
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katakombákban a sír falába illesztve. Pontos szerepüket, illetve funkciójukat nem ismerjük. 
Kapcsolódhat a házasságkötési szokás keresztény jellegének hangsúlyozására, illetve lehetett 
ajándék a gyermek születésnapjára. Az individuális ábrázolások mellett keresztény 
jókívánságokat olvashatunk a töredékeken. A sír falába illesztésük szolgálhatta azt a célt, 
hogy a szeretett nyughelyét felismerjék. Az ilyen medalionok könnyen felismerhetőek, mivel 
a falba illesztés előtt gondosan letörték őket az üvegedényről, ennek nyomai a medalion 
peremén felismerhetőek.406 

 Valószínűleg ehhez a csoporthoz kapcsolhatók a szintén ritka és nagy értéket 
képviselő pannoniai fondo d’oro üvegek is, amelyek Lugióból és Inercisából származnak 
(XX. tábla/108. kép). Ma a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatók. Mindkét darabon 
házaspár látható gyermekükkel, keresztény vonatkozású feliratok társaságában. Az ábrázolt 
személyek ruházatuk alapján magas rangú császári tisztviselők voltak és ebben a tisztségben 
kerülhettek a késői időszakban fontos Lugióba és Intercisába.407 

 

 

 

 
406 STERN 2001, 139. 
407 FÜLEP 1967, 242. Az intercisiai edény felirata: Viv(as) Innocenti cum tuis in Deo, a lugiói példányé 
semper gaudeatis in nomine Dei.  
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5. Késő római temetők, temetkezések Pannoniában 

 
Arrabona 
 

Arrabona központjától távol, a Serfőző domb területén, 1926-ban Lovas E. tárt fel egy 
50 sírból álló késő római temetőrészt.408 A sírok leírását egy rövid tanulmányban közli a 
feltáró, de a mellékletek részletes közreadása nem történt meg. A temetőrészből a 4. század 
első harmadára datálható érmek kerültek elő.409 Az adatgyűjtés során hat, a temetőből 
származó üvegedényt találtam, a sírszám megjelölése nélkül. Tehát csupán az bizonyos, hogy 
ebből a Serfőző dombi temetőből származnak. Mind a hat edény pohár, a 4. század első 
harmadának népszerű formáit képviselik, ívelt falú, hengeres testű, félgömbös és kúpos testű 
formákról van szó, amelyek üvegzöld és színtelenített anyagból készültek. A nagy távolság 
miatt kérdéses, hogy köthetőek-e ezek a temetkezések a vicushoz, vagy a táborhoz. A keleti és 
a déli, Savaria felé vezető út menti temetőt már nem használták a 4. században. Késő római 
sírok ismertek viszont az ún. vasútállomás környéki temetőből, amely a Savariába vezető út 
mentén nagyjából 500 m hosszan húzódott. Ezeket az edényeket nem tudtam tanulmányozni 
az adatgyűjtés során. A 4. századi sírok nagyrészt a mai belváros területén, az egykori 
canabae tőszomszédságában, illetve annak falai között került elő.410 Ezek közül a győri 
főügyészség építési munkálatai közben előkerült üvegeket be tudtam venni a disszertációba. 
Továbbá az utóbbi évek leletmentéseiből származó edények is bekerülhettek a katalógusba 
(Batthyány tér, Szent I. u. 6., illetve az ETO kézilabdapálya területéről előkerült edényekről 
van szó).411 A Xántus János Múzeumban őrzött egyik legszebb üvegedény a mohazöld színű, 
nagyméretű amphora, amelynek testét több mezőre osztva facettált és bekarcolt díszítés 
ékesíti. Előkerülési helye Győr-Nagybaráti halmok lelőhely, ahonnan Hallstatt kori halmokba 
beásott római sírból került elő a késő római, 4. század végére datálható darab.412 A halmok 
közelében igen gazdag és nagy kiterjedésű római lelőhely található (Koporsós-halom-szer, 
vagy Csutor) a Pándzsa-völgyben, a Sokorói dombság területén, ahol a római korban több 
villagazdaság és vicus is megtalálható volt.413 
 
 
 
 
 

 
408 LOVAS 1931, 45-54. 
409 LOVAS 1931, 45-54. 
410 SZŐNYI 1979, 5. 
411 Ezúton szeretném megköszönni Bíró Szilvia és Tomka Péter, valamint Molnár Attila segítségét, amelyet 
kutatásomhoz nyújtottak. 
412 BÖRZSÖNYI 1909, 245-253. 
413 BÍRÓ 2007, 18-19. 
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Aquincum 
 

Az aquincumi temetkezések egyrészt a polgárvároshoz, másrészről a katonavároshoz 
köthetőek, amelyek vizsgálatával, már a 19. század végén foglalkozott a kutatás.414 A 
következőkben csak a késői időszakban is használt sírmezőket veszem sorra, amelyek 
leletanyaga a disszertáció témáját képezte. A polgárváros temetői közül, 415 a déli és a nyugati 
volt használatban a 4. században is. Az Aquincumi késő római sírmezők nagy része viszont a 
katonavároshoz köthető. A legtöbb sírt az Aquincum-Bécsi út menti temetőből ismerjük, 
amely a canabaetól nyugati irányban helyezkedett el. A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött, 
a 19. század végén Budaújlakon előkerült két nagy méretű, hengeres testű, facettált-vésett 
díszítésű korsó is innen származhat. A disszertációban szereplő üvegedények jelentős része 
ebből a temetőből ismert, amely az 1. századtól használatban volt és számos sír datálható a 4. 
század második felére.416 Majd az 1. század után kezdték meg a temetkezéseket a Ladik utcai 
és raktárréti sírmezőkbe.417 A 4. század során, mivel a lakott terület összeszűkült és a temetők 
közelebb kerültek a városhoz, némiképp átalakult ezek korábbi rendezett képe. 
Általánosságban elmondható, hogy a régóta használt, nagyobb összefüggő sírmezők helyét 
kisebb, elkülönülő sírparcellák vették át részben a régebben lakott területek helyén.418 A 4. 
század után a nagyobb sírmezőkben megszűntek a temetkezések, az erődtől délre és nyugatra 
csupán kisebb sírcsoportok köthetőek az 5. század első feléhez.419 

A canabaetól északnyugati irányban ugyancsak több, nagyobb temetőrészlet húzódott, 
úgy, mint a Raktárréti, 420 és Bogdáni úti temető.421 A raktárréti, avagy Kaszásdűlő-Raktárrét 
sírparcelláját a 2. században kezdték használni, de a 4. században is temetkeztek ide, több 
ókeresztény sír is ismert. A temető felhagyására valószínűleg a 4. század végén került sor.422 
Az első feltárások Hampel J. nevéhez köthetőek.423 Kaszásdűlő-Raktárrét lelőhelyen Zsidi P. 
1978-81-ben 387 sírt tárt fel, amelynek fele melléklet nélküli volt. A temetőt az 1. század 
végétől-2. század elejétől használták, majd a sírok többsége a 2-3. század fordulójától a 4. 
század végéig datálható.424 A feltárt temetőrészletben 26. sírból összesen 31 üvegedény 
származott.425 A 121., 280., 371. sírok üvegedényei részei jelen disszertációnak.426 
Ettől délre helyezkedett el a Bogdáni úti temető. A temetőrész az aquincumi canabaenak 
ahhoz a temetőjéhez tartozik, amelynek további részleteit a Vihar, Hunor és Berend utcákban 
tárták fel.427 A 29. sírban található kúpos testű talpgyűrűs poharat, a 26. sírból származó 

 
414 HAMPEL 1891. 
415 TOPÁL 2003A, 162. Aranyárok menti temető (1-2.sz), Csillaghegy (2. sz.), a polgárváros déli temetője (2-4. 
sz) és keleti temetője (2-4. sz). 
416 TOPÁL 1993, TOPÁL 2003, PARRAGI 1964, PARRAGI 1993. 
417 ZSIDI 1997, 109-148., ZSIDI 1996, 17-48. 
418 ZSIDI 2004, 185. 
419 TOPÁL 2003A, 165. 
420 ZSIDI 1996, 17-48. 
421 PARRAGI 1963, 311-326. 
422 TOPÁL 2003A, 164., ZSIDI 1996, 17-48. 
423 HAMPEL 1891, 48-80. 
424 ZSIDI 1996-1997, 41. 
425 ZSIDI 1984. 
426 Az alábbi leltári számú, késő római üvegek nem voltak fellelhetőek a raktárban: LSZ: 80.9.1061., 82.9.23-24., 
82.9.62. 
427 PARRAGI 1963, 311. 
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gömbtestű poharat, a 18. sír kúpostestű poharát nem volt módomban tanulmányozni,428 de egy 
1956-os leletmentés kis illatszeres üvegét be tudtam venni a katalógusba.429 Parragi Gy. a 
Bogdáni úti lakótelep építésekor 38 sírt tárt fel, amelyek a 2. századtól a 4. század második 
feléig datálhatóak, de lehetséges, hogy még az 5. században is temetkeztek ide.430 A 
Kaszásdűlő-Raktárrét temetőjétől 300 m-re, északra a Benedek Elek utcában és környékén 
újabb sírok kerültek feltárásra 1967 és 1974 között, amelyeknek többsége 2. századi 
hamvasztásos rítusú volt, de néhány kő- és téglasír a 3-4. századból is ismert.431 Ezek leletei 
között viszont nem volt üvegedény. A katonavárostól északra, a Kaszásdűlő-Raktárrét 
temetőrészlete mellett helyezkedett el a három évszázadon át használt, a 19. század végétől 
ismert sírmező a Filatori gátnál,432 amelynek néhány sírja késő római üvegeket tartalmazott 
(gömb testű bekarcolt vonaldíszítésű palack és scyphos).433 Valamint több kisebb 
temetőrészlet, mint a például a lejjebb említett Kunigunda utcai temetkezések. A Vihar utcai 
sírok,434 a Ladik utcai temetőrész is ehhez a régióhoz köthető,435 az innen előkerült kúpos 
testű, egyenes aljú pohár része a disszertációnak.436 A Vihar utcai sírok közül tíz üvegedény 
került be a disszertációba, de ezekből öt az 1971-es leletmentéséből származik.437 A Váradi 
(volt Emese) utcában 1955-56. során folytatott feltárásokból félgömb testű pohár és 
gömbtestű palack került elő, amelyek szerepelnek a katalógusban, a temetőrészlet a 
katonavároshoz köthető.438 1974-ben a Miklós tér-Búvár utca közötti szakaszon, amely az 
aquincumi canabaetól északi irányban helyezkedett el, 5 sír került feltárásra, amelyek a 3. 
század végére-4. század első felére datálhatóak.439 Ezekben négy üvegedényt találtak, 
amelyek közül a 4. sír pohara része a disszertációnak.440 A Bem József utca 3.- Feketesas utca 
4. szám alatt H. Kérdő K. az 1. századi katonai tábort körülvevő vicus területén hat késő 
római temetkezést tárt fel, amelyben két üvegedény (gömb testű palack és talpgyűrűs félgömb 
alakú pohár) is szerepelt, azonban ezeket nem volt módomban tanulmányozni, ezért nem 
szerepelnek a katalógusban.441 

A Kunigudna utca 36. szám alatt 2005-ben Lassányi G. végzett feltárást.442 A késő 
római temetőrészlet az aquincumi canabaetól északnyugatra helyezkedett el. A hat 
nyughelyet tartalmazó kis sírcsoportot Pabeschitz V. dolgozta fel szakdolgozati anyagként.443 

 
428 PARRAGI 1963, 311-326. 
429 LSZ: 58.1.11. 
430 PARRAGI 1963, 324. 
431 TOPÁL 2003A, 164. 
432 HAMPEL 1891, 51-75. 
433 ZSIDI 2005, 59-61. Ezúton szeretnék az ásatásvezetőnek köszönetet mondani, hogy a két üvegedény 
bekerülhetett a disszertációba. 
434 NAGY 1937, 261-271., PARRAGI 1993, 317-319., BÓNIS 1945, 561-572. A vihar utca és a Hunor utca sírjai. 
435 ZSIDI 1997, 109-148. 
436 LSZ: 95.8.656. 
437 SZIRMAI 1975, 77-83. A vihar utcai üvegek közül az alábbi leltári számúak nem kerülhettek a disszertációba, 
mivel nem volt lehetőségem tanulmányozni őket: LSZ: 55.33.1, 56.95.3-8., 56.95.11-12., 78.1.7-17. 
438 LENKEI 1958, 535-542. Nem voltak fellelhetőek a raktárban az alább felsorolt edények: LSZ: 56.23.1., 
56.23.10-11., 56.23.12., 56.23.14-15. 
439 SZIRMAI 1985, 221-239. 
440 Az adatgyűjtés során nem voltak fellelhetőek az alábbi edények: LSZ: 83.3.22., 83.3.26-28. 
441 ZSIDI 2005, 136. 
442 LASSÁNYI 2005, LASSÁNYI 2006. Ezúton szeretném megköszönni az ásatónak, hogy a leletanyag 
tanulmányozását engedélyezte. 
443 PABESCHITZ 2011. 
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Egyetlen, az 5. számú, sírban volt üvegedény melléklet. A korsó a 4. század első felére 
datálható.444 

A mai Bécsi út mentén Aquincum katonavárosának nyugati temetője húzódott, 
amelynek eredményeit Topál J. publikálta két kötetben.445 Megjegyzendő, hogy a szerző a 
tárgyleírásoknál helytelenül használta az opak kifejezést, amely az átlátszatlan, nem 
fényáteresztő üveg jelzője.446 Az általa leírt tárgyak pedig áttetszőek, egyetlen opak sem 
található közöttük az üvegedényeknél. Kérdés, hogy vajon a restaurálás után történt-e az 
edények színének meghatározása, vagy a tárgyakon található irizáció miatt vélte őket Topál J. 
átlátszatlannak. Ha ez utóbbi eset áll fenn, akkor az edények színmeghatározása sem lehet 
pontos, hiszen az irizációs réteg színe nem egyezik az üvegével, attól jelentősen eltérhet. 

Az első kötetben a több, mint 200 sírt magába foglaló VI. és VII. számú sírmező került 
bemutatásra. A 4. sír három üvege szerepel a disszertációban, 78. sír leletei közül csak a 
hengeres testű poharat volt módomban tanulmányozni.447 A 4. század második felére tehető 
113. sírban üveg unguentarium és pohár volt fellelhető. A 122. számú sír különleges feliratos 
scyphost rejtett, amely talán keresztény jelleget sejtet.448 A 138. sírból félgömb alakú pohár 
került elő. A 139. sír kis unguentariuma viszont nem volt fellelhető az adatgyűjtésem során.449 
A 157. sír pohara nem volt a raktárban megtalálható.450A VII. sírmező 1., a 4. század 
közepére tehető sírjából formába fújt, kagyló alakú tál származik, a mellette található két 
illatszeres üveg és pohár viszont nem volt tanulmányozható az adatgyűjtés során, 451 ugyanez 
mondható el az 5. sír négy üvegedényéről.452 A 7. sír palackját nem tudtam tanulmányozni,453 
a sírból előkerült poharat és kis palackot viszont igen. A 20. sír töredékét szintén nem tudtam 
vizsgálni.454 

A második kötet több mint 300 sírt tartalmaz, amelyek öt elkülönülő sírmezőben 
helyezkedtek el. Főként a szerző által végzett leletmentő ásatások eredményeit foglalja össze, 
de az I. és II. sírmező néhány temetkezése még Nagy L., illetve Szilágyi J. ásatásaiból 
ismert.455 

Az V. számú sírmezőben, a Perényi utca által határolt részen 1980-ban 63 sírt sikerült 
feltárni, de ezek nagyrészt a kora római időszakra tehető, hamvasztásos temetkezések.456 Késő 
római temetkezés Marcus Ulpius Ianuarius sírja, amelyben középen kihasasodó, orsó formájú 
olajosüveg volt mellékletként, ez sajnos elveszett, így nem kerülhetett be a disszertációba.457 

 
444 PABESCHITZ 2011, 15. 
445 TOPÁL 1993, TOPÁL 2003. 
446 FÓRIZS – PÁSZTOR – NAGY – TÓTH 2000, 321. Opak= átlátszatlan üveg, az üvegre eső fényből semmi sem jut 
át, de jellemző, hogy szóródva visszaverődik. 
447 A 78. sír palackja és tálja nem volt hozzáférhető az adatgyűjtés során. LSZ: 86.7.1., 86.7.3. 
448 TOPÁL 1993, 51. 
449 TOPÁL 1993, 57. LSZ: 86.7.371. 
450 TOPÁL 1993, 61. LSZ: 86.7.431. 
451 TOPÁL 1993, 69. LSZ: 87.2.2-3. 
452 TOPÁL 1993, 70. LSZ: 87.2.10-13. 
453 TOPÁL 1993, 71. LSZ: 87.2.38. 
454 TOPÁL 1993, 76. LSZ: 87.2.137. 
455 TOPÁL 2003, 3. 
456 TOPÁL 2003, 5-35. 
457 TOPÁL 2003, 19. 
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Ugyanez a helyzet a 39., Aelia Aeterna sírja esetében, ahol a mellékletként adott üvegpohár 
kutatásaim során nem volt fellelhető a raktárban.458 

A IV. számú sírmezőt Topál J. 1985-ben tárta fel, amelyben 14 késő római sír volt 
megtalálható.459 A 4. század közepére, második felére tehető temetkezések közül csupán 
kettőben volt üvegedény megtalálható, az 1. sírban orsó formájú olajosüveg, a 3. sírban 
nagyméretű, gömb testű palack és kúpos testű pohárforma volt. Ezen tárgyak szerepelnek a 
disszertációban.460 

A III. számú sírmezőben, amely körülbelül 100 m távolságra helyezkedett el az 
előzőekben említett, IV. számútól, 37 temetkezés került feltárása 1983-ban, a 3. század 
elejétől a 4. század végéig temetkeztek ide.461 A temetőnek ez a szegmentuma 
üvegedényekkel gazdagon volt ellátva és néhány típus, például az ívelt falú poharak esetében 
a temetőrész datálása kiterjeszti a formák használatát Pannoniában a 4. század második felére. 
Az 1. sírban hengeres testű, kétfülű palack és hengeres testű talpgyűrűs pohár volt fellelhető, 
ezen tárgyak a disszertáció részei.462 A pohárforma a 4. század első harmadának tipikus lelete, 
míg a palackforma a század végéig, 5. század első feléig jelen van, de a díszítetlen, üvegzöld 
példányai, jó minőségű anyagból szintén a 4. század kezdetén tűntek fel Pannoniában. A 2. sír 
gazdag volt üvegedény mellékletekben, egy hengeres testű, egyfülű palack mellett ívelt falú 
talpgyűrűs pohár és gömbtestű palack jelenik meg. Topál J. a sírt a 4. század végére datálta, 
amit természetesen elfogadok, de megjegyzendő, hogy az üveg sírmellékletek mindegyike, 
különösen a pohár a 4. század első felének jellemző lelete.463 A 10. sír éremmel keltezhető a 
4. század első évtizedére, melléklete egy hengeres testű talpgyűrűs üvegpohár a század első 
harmadának jellemző típusa.464 A mellékletként adott palack viszont nem volt fellelhető a 
raktárban az adatgyűjtés során, így ez kimaradt a katalógusomból.465 A 13. , 3. század végére-
4. század elejére tehető sír melléklete gömbtestű hengeres nyakú palack, az egyik 
legegyszerűbb, leggyakoribb forma a 4. század első harmadában.466 A 16., az előzővel 
megegyező korú sír magas ívelt falú pohara része a disszertációnak, azonban a töredékes, 
kétfülű palackot nem volt módomban vizsgálni.467 A 17., a 4. század második felére tehető 
sírban ívelt falú pohárforma szerepelt, amely kitolja a típus használatának idejét.468 A 18-20. 
sírban hat üvegedényt találtak, ezek közül négy szerepel a katalógusban.469 A benyomott 
oldalú illatszeres üveg a típus egyedüli képviselője ez eddig Pannoniában. A 4. század első 
negyedére datálható, 24. sír gazdag volt üvegmellékletekben a két hengeres testű palack közül 
az egyik vésett, facettált díszítésű, amely variánsnak ez a legkorábbi megjelenése a 
provinciában (ezt kivitele, színe, minősége és a mellette talált pohár formája is megerősíti).470 
 
458 LSZ. 88.4.177. 
459 TOPÁL 2003, 29. 
460 TOPÁL 2003, 29-31.LSZ: 91.3.1., 91.3.8., 91.3.10. 
461 TOPÁL 2003, 36-54. Részben hamvasztásos, részben csontvázas sírok. 
462 TOPÁL 2003, 36. LSZ. 91.2.2., 91.2.1. 
463 TOPÁL 2003, 36-37. LSZ: 91.2.9., 91.2.10., 91.2.11. 
464 TOPÁL 2003, 41. LSZ: 91.2.89. 
465 TOPÁL 2003, 41. LSZ: 91.2.88A. 
466 TOPÁL 2003, 42. LSZ: 91.2.106. 
467 TOPÁL 2003, 43. LSZ: 91.2.114., 91.2.115. 
468 TOPÁL 2003, 44. LSZ: 91.2.125. 
469 TOPÁL 2003, 44-45. LSZ: 91.2.129., 91.2.132. nem szerepel, LSZ: 91.2.130., 91.2.131., 91.2.133, 91.2.134. 
szerepel a katalógusban. 
470 TOPÁL 2003, 47. LSZ: 92.1.13., 92.1.14., 92.1.15. 
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A 26. sírban két különlegesen szép, hengeres testű korsó volt, amelynek kékeszöld színe, 
anyagminősége megerősíti a szerző 4. század első évtizedére javasolt datálását. A típusnak 
szintén a legkorábbi pannoniai példányának tekinthető a két edény.471 Ugyanerre az időszakra 
tehető a 28. sír, amelynek üvegmellékletei közül a palackot sajnos nem tudtam vizsgálni.472 A 
következő temetkezés illatszeres üvege a 4. század első évtizedére tehető.473 A 32., 4. század 
első negyedére keltezhető sír magas, ívelt falú pohara jellemző lelete az időszaknak.474 

A II. számú sírmezőben 5 késő római temetkezés látott napvilágot az 1988-as 
leletmentés alkalmával. Kuzsinszky B. három további sírt tárt fel 1899-ben ugyanezen a 
területen, ez utóbbi sírok üvegedény mellékletei sajnos elvesztek.475 Sajnos a Topál J. által 
feltárt sírokban található edényeket sem volt módomban tanulmányozni, így ezek kimaradtak 
a disszertációból.476 

Végül az I. számú sírmezőt kell megemlíteni, amely a canabae nyugati sarkánál terült 
el. A 1992 és 1995 közötti időszakban 40 sír került elő, amely az 1. század végétől a 3. század 
közepéig datálható, főként hamvasztásos temetkezéseket foglal magában. Nagy L. és Szilágyi 
J. 1936-ban ugyanitt tárt fel további 61 hamvasztásos sírt.477 

A Bécsi út 25.-Lajos utca 24.-Sajka u. 4. szám alatti területeken 1993-ban és 1998-ban 
R. Facsády A. vezetésével újabb 25 sír került feltárásra.478 

A Bécsi út 271. szám alatt, a katonaváros nyugati temetőjében Budai-Balogh T. 
végzett leletmentő feltárást 2007-ben, amelynek során negyven csontvázas sír látott 
napvilágot.479 Hat késő római üveg került elő, egy hengeres testű és egy ívelt falú pohár 
mellett, középen kihasasodó olajosüveg, és gömb testű palack. A legérdekesebb viszont azon 
korsó talpgyűrűk esete, amelyek egyértelműen másodlagosan, mint ivóedények kerültek a 
sírokba.480 Ezekkel részletesen a 10. fejezetben foglalkozom. 
 Jóval kevesebb késő római üvegedény származik a polgárvároshoz köthető kései 
temetkezésekből. A korábbi temetőrészek közül, a várostól délre, illetve keletre az egykori 
Gázgyár területén elhelyezkedő temetőt használták a 4. században.481 Az egykori óbudai 
Gázgyár területén volt megtalálható az aquincumi polgárváros keleti temetője, amelyet már a 
19. században ismertek.482 A Gázgyár építése kapcsán habár sok régészeti emlék semmisült 
meg, 1903 és 1909 között több mint száz késő római sírt tártak fel. A temetkezések az 1. 
század végével indultak, a sírok többsége a 2-3. századból származik, míg kevesebb ismert a 
4. századból.483 Az utolsó, a polgárváros lakosságához köthető temetkezések azonban az 5. 
század első feléből származnak, tehát ebben az időszakban is használták a város keleti 
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temetőjét.484 A polgárváros déli falának közelében sírmező részlete került elő a késő római 
időszakból. 485 

Aquincum polgárvárosának keleti temetőrészében, az egykori Gázgyár területén, a 
Graphisoft Park építését megelőző ásatásokat Lassányi G. vezette 2006-ban és 2007-ben.486 A 
2006-os év folyamán több mint 860 római kori temetkezés került feltárásra, amelyekből 491 
volt csontvázas rítusú, gyakoriak a többszörös szuperpozíciók a hosszú idejű használat miatt. 
A leletanyag feldolgozása jelenleg folyamatban van, néhány késő római üvegedény került 
csupán elő, ezeket a disszertáció tartalmazza.487 A következő idényben további 302 római kori 
temetkezés került feltárásra, amelyekből 133 csontvázas sír volt.488 Az újabb feltárásoknak 
köszönhetően számottevően bővültek az ismereteink Aquincum polgárvárosának keleti 
temetőjéről. 

A disszertáció katalógusába bekerült tárgyak, habár nem ölelik fel Aquincum teljes 
késő római üveganyagát, reprezentatív képet adnak a kései temetkezések edényeiről, 
amelynek segítségével elmondható, hogy a 4. század első felében néhány különösen szép, 
nagy technikai tudást igénylő példány is előkerült, amelyek bizonyosan nem helyi műhelyek 
termékei. Az aquincumi temetkezések ebben az időszakban üvegedényekkel gazdagon 
ellátottak, az edények jó minőségű, főként színtelenített és üvegzöld tónusú alapanyagból 
készültek, technikai kivitelezésük is magas színvonalú volt. A század második feléből már 
kevesebb üveget ismerünk, de itt is megfigyelhető, más településekhez hasonlóan, mind az 
alapanyag, mind a technikai kivitel romlása. A század végéig jól kimutatható az üvegek 
jelenléte a sírokban, viszont az 5. századra jellemző leletanyag, amely nagy számban fordul 
elő Brigetióban, Solva temetőjében, vagy éppen Pilismaróton, úgy látszik, hogy innen 
hiányzik. 
 
Baláca 
 

A Balácai villa ásatásai kapcsán az 1998. évi feltáráskor a XVII. épület feltárásakor 
egy apszisos helységtől nyugatra két késő római sír került feltárásra. A két sír a 4. század 
második felénél nem lehet korábbi, de lehetséges az 5. század eleji datálás is.489 Az egyik 
sírban kúpos testű talpgyűrűs üvegpohár került elő. 
 
Balatonalmádi 
 

Balatonalmádi lelőhelyről Buda tava mellől körte testű korsó látott napvilágot 
házalapozási munkálatok közben, egy nő és gyermek vázát találták egy almádi vöröskőből 
készült sírban. Aranygyöngyök, bronz karperec és hajtű, üvegkorsó, kerámia tál alkották a 
mellékleteket. Perémi Á. a 3. század végére-4. századra datálta a temetkezést.490 Az optikai 
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fújt korsó alapján a sír a 4. század második felére tehető inkább. A másik Balatonalmádiból 
származó lelet, ami egy késő római sírból származó féltojás alakú kékpettyes pohár, 
Vörösberény területéről szőlőforgatás alkalmával 1925-ben került elő.491 
 
Balatonfüred 
 

Balatonfüreden a Laki-dülő-Murvabánya lelőhelyen múzeumi leletmentés alkalmával 
1963-ban római sírokat találtak. Az egyikből kúpos testű talpgyűrűs pohár került elő. 
Constans érem alapján a temető a 4. század első harmada után datálható.492 A Siskei 
templomrom területén pedig Valter I. ásatásából 1964-1965-ben került elő kúpos testű pohár 
lekerekített aljjal. A középkori templomrom alatt római villa alapfalai mutatkoztak, amely a 2. 
századtól a 4. századig volt használatban, a rom környékéről pedig a 19. században több 
római kor sír is ismert, a kúpostestű pohárforma is sír melléklete lehetett.493 
 
Balatonszentgyörgy, Kenderföldi-rétek 
 

A keszthely-dobógói temetővel azonos karakterű késő római sír került elő.494 A 
vasútállomás közelében vízelvezető csatorna ásásakor leltek sírokra, a 15 bronzkori 
temetkezés mellett 8 késő római csontvázas sír került feltárásra, amelyek közül kettőben volt 
üvegáru.495 Hengeres testű talpgyűrűs és kúpos testű egyenes aljú pohár került elő. 
 
Bátaszék-Kövesd 
 

Kövesd puszta területe régóta ismert római kor lelőhelyként, korábban a kutatás úgy 
vélte, hogy a Kövesden áthúzódó limesút Ad Statuas nevű állomásának feleltethető meg a 
lelőhely.496 Az említett tábort, ma már Várdombbal azonosítja a kutatás, de tény, hogy 
Kövesd puszta területéről számos településre, villára, vagy esetleg katonai állomásra utaló 
nyom van.497 Többek között fazekaskemencék maradványai is ismertek. A kövesdi temetőt 
használó késő római lakosság a leletanyagot publikáló V. Péterfi Zs. véleménye szerint egy 
közeli villához, településhez, vagy akár Ad Statuas castrumának canabaejához tartozhatott és 
az említett fazekas kemencék használói is közülük kerültek ki.498 1972 és 1974 között a Tolna 
megyei Kövesd puszta területén agyaglelőhely feltárási munkálatok során összesen 155 sírt 
került elő. A temető azonban ennél nagyobb lehetett, a földmunkák során számos sír 
megsemmisült. A leletanyag a Wosinsky Mór Múzeumba került, ahol húsz évig restaurálatlan 
állapotban volt, ezért számos tárgy megsemmisült, tönkrement, illetve elkallódott.499 A 
sírmezőt a 4. század első felétől, közepétől a század végéig használták 2-3 generáción át, 
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felhagyásának oka a 374-75. évi szarmata-quad betörés, vagy a 380-as évekkel induló gót 
betelepítés lehetett.500 A sírokban összesen 64 kerámia edény mellett 41 üveg került elő, az 
üvegedények 32 sírban szerepeltek, tehát a temetkezések 20,4%-ban. Sajnos több közülük 
megsemmisült az ásatás óta eltelt időszakban. A temetőt feldolgozó Péterfi Zs. a 41 
üvegedényből 20-at dolgozott fel.501 Anyaggyűjtésem során a Wosinsky Mór Múzeumban 32 
példányt találtam a Bátaszék-Kövesdi temetőből. Ezek szerepelnek a katalógusban, habár 
három esetben nem sikerült a sírszámot visszaazonosítani, mivel bizonyosan a temető leletei, 
ezért belevettem a disszertációba őket. A V. Péterfi Zs. által említett tálat nem találtam meg, 
további 29 pohárforma, összesen 4 korsó és 7 illatszeres üveg szerepel a temető anyagában.502 
A 21. sír gombban végződő edénye alapján, amelynek párhuzamai, csak az 5. század második 
feléből ismertek, lehetséges, hogy a temető egy részét későbbre, talán az 5. századra 
datálhatjuk. 
 
Bogád 
 

Bogád település (Baranya megye) határában 1958-ban római leleteket találtak, majd 
1959-ben mintegy 1500 m2-en 21 sírt tártak fel.503 Néhány hamvasztásos temetkezés mellett 
főként 4. századi, csontvázas sírok kerültek elő. A 2., 4., 9., 13., 16. és 20. sír tartalmazott 
üveget, ebből adatgyűjtésem során már csak a 4. és 20. sír pohara volt fellehető, így ezek 
részei a katalógusnak. A Pécstől 8 km-re fekvő egykori település (vicus, vagy inkább talán 
villa) a kora római időszaktól a 4. század végéig lakott volt, valószínűleg a Lugióba vezető 
útvobal mellett terült el, maga a település sajnos nem ismert.504 
 
Brigetio 
 

Brigetio késő római korszakából származó üvegedényeket a Magyar Nemzeti 
Múzeum, a komáromi Klapka György Múzeum és a tatati Kuny Domokos Múzeum őriz. Az 
edények legnagyobb része az ún. cellás temetőből származik, amelynek anyagát Kállay Ö. 
jegyző gyűjtötte fel és szerencsére leírásokat is közöl a sírokhoz. Ez a sírmező az egész tábort 
körülfogta, ahol a 4. század megromlott közbiztonsági viszonyai között a megmaradt lakosság 
menedéket keresett. A temető a feladott lakóépületeket is felhasználta.505 A Kállay-
gyűjtemény a Kuny Domokos Múzeumban található meg, összesen 13 üvegedényt sikerült 
tanulmányoznom, sajnos nem volt már minden példány fellelhető a múzeum raktárában. 
Főként hengeres és nyomott gömb testű, gyakran kannelurás díszítésű palackok, valamint 
féltojás alakú poharak, ezen túl néhány illatszeres üveg került elő. Anyagminőségük általában 
rossz, buborékos, üvegzöld, sárgászöld, mohazöld tónusú alapüvegből készültek. Technikai 
kivitelük minősége szintén rosszabb a 4. század végén Pannoniában megszokottnál. A 
szabadon fújt edények gyakran asszimetrikusak, nyakuk, testük, valamelyik irányba erősen 
dől. Peremkialakításukra ugyanez vonatkozik, nem fordítottak sok gondot a 
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megmunkálásukra. Véleményem szerint ez a leletcsoport a 4. század legvégére-5. század első 
felére datálható, egy részük a provincia feladása után készülhetett, a helyi igények 
kielégítésére szolgáló üvegműhely termékeként. 

A tábortól és a fazekasteleptől keletre szintén temető húzódott, amelynek északi 
lehatárolását a Duna jelenti, míg délre a mai műút vonala.506 A temető néhány sírja a késő 
római időszakra, a 4. század első felére datálható. Gömb testű palack, illatszeres üveg, 
csepegtető edény ismert ezen sírokból. 

A Caecilia temető a tábor délkeleti sarkánál a Cellás temetőtől délre helyezkedett el, 
leletanyaga részben ugyancsak késő római.507 Három gömb testű palack került a 
disszertációba ebből a sírmezőből, amelyek a 4. század utolsó harmadára-5. század elejére 
jellemző formát, színt, minőséget és technikai kivitelt mutatnak. 
A Caecilia temetőtől délkeleti irányban Bélapusztán ugyancsak sírok ismertek (Kállay- 
gyűjtemény), amelyek közül az egyik kúpos testű, egyenes aljú üvegpoharat tartalmazott, 
amely valószínűleg a 4. század utolsó harmadára datálható. 

A polgárváros és a katonaváros között, a polgárváros I. számú temetőjétől keletre 
helyezkedett el a Járóka temető, amelynek egyik csepegtető üvege a 4. századra datálható.508 
Ugyancsak a késő római időszakhoz köthető az ún. Mercator temető használata, amely az 
egykori canabae területén, a felhagyott épületek között, a tábortól nyugati irányban 
helyezkedett el és a 4. században a castrum falai közé menekült lakosság temetkezőhelyéül 
szolgált.509 Ezen a területen 2010-ben a MOL bázistelep nyugati oldalán épülő monitoring 
kutak, ill. az ezeket összekötő árkok nyomvonalán megelőző feltárásokra kerülhetett sor, ahol 
a temetőhöz tartozó két szarkofágot és négy késő római téglasírt tártunk fel. A 4. számú 
téglasírban kannelurázott, mohazöld, rossz minőségű üvegpalackot és üvegpohár töredékét 
találtuk, amely a 4. század legvégére, de inkább 5. század első felére datálható.510 

A tábor körül húzódó temetők egy részét Járdányi Paulovics I. ásatásaiból ismerjük, 
amelyek a 2. századtól a 4. századig datálhatóak.511 A tábor délkeleti sarkától nyugatra feltárt 
temetőrészből ismert két palack és kúpos testű pohár nem volt megtalálható az adatgyűjtésem 
során. Paulovics I. ásatásaiból bekerült a disszertációba a 4. sírmező illatszeres üvege, a 2. 
sírmező 1. és 4. sírjának nyomott gömb testű palackja, a 2. sírmező 3. sírjának féltojás alakú 
pohara, és a 4. sírmező 6. sírjának illatszeres üvege és gömb testű korsója. 

Barkóczi L. 1957-ben földmunkák kapcsán végzett leletmentést Brigetio területén, a 
legiotábortól délnyugatra, amelyek a 3. század második felétől a 4. század első feléig 
keltezhetőek.512 Az az ún. „augur sírját” is tartalmazó temetőrészlet minden temetkezése 
mellékletekkel gazdagon ellátott volt.513 Az „augur sírja” nagyméretű, jó minőségű gömb 
testű üvegpalackot és orsó formájú olajosüveget rejtett.514 A 2. számú sírból csak a nyomott 
gömb testű, tölcséres nyakú edényt tudtam tanulmányozni. A 3. sír leletei közül a gömb testű 
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palackot vizsgáltam. A 4. sírleletei között a múzeum leltárkönyvében hengeres palack és 
gömb testű korsó szerepel, amely közül a korsó különlegesen szép kivitelű. A temető 
publikációjában viszont a gömb testű korsó mellett ívelt falú poharat említ a szerző 
mellékletként.515 Az 5. sír kettős temetkezés volt hengeres testű korsóval, hengeres pohárral 
és orsó formájú olajosüveggel ellátva, ezek közül az utóbbit nem találtam meg az adatgyűjtés 
során.516 A 6. sírban gömb testű palack és illatszeres üveg volt. A 7. számú sír két pohara és 
két palackja közül csak az egyik gömb testű palackot vizsgálhattam. A 8. sír üveg palackját 
nem találtam az adatgyűjtés során.517 A 9. számú gyermek szarkofág palackja és ívelt falú 
pohara része a disszertációnak.518 A 10. számú sírnál Barkóczi L. két üvegedényt említ, míg a 
múzeum leltárkönyvében négy üveg szerepel az adott sírnál.519 A leletmentések a következő 
évben, 1958-ban folytatódtak, az ekkor előkerült 14., 15., 17., 24., 104., 112., 118. valamint G 
és H jelölésű sírok leletanyaga szerepel a disszertációban. Ezen a kis területen gazdag késő 
római temetőrészlet látott napvilágot, amelynek üveganyaga gondosan megmunkált, kiváló 
minőségű edényekből állt, amelyekből egy-egy sírba gyakran 3-4 üvegmelléklet is került. A 3. 
század vége-4. század első harmadának gazdag üveganyagát képviselik az előkerült három 
szarkofág leletei, amelyek a 3. század végére 4. század első harmadára datálhatóak. 
Üvegmellékletei jó minőségű, színtelenített edények, amelyek technikai kivitele is magas 
színvonalú, formailag a 3. század végi-4. század eleji gazdag pannoniai üvegproduktum 
képviselői. 

1998-ban a MOL Rt. Komáromi finomítójának területén földmunkák során, az egykor 
a tábor körüli temetőkhöz tartozó három szarkofág került elő.520 Az első szarkofág gömb testű 
palackot és hengeres testű poharat rejtett. A 2. számú szarkofágból hengeres testű pohár, 
tölcséres nyakú, gömb testű palack és hexagonális illatszeres üveg, valamint orsó formájú 
olajosüveg került elő. A 3. számú gyermek szarkofágban kisméretű, középen kihasasodó orsó 
formájú olajosüveg volt. 

Komárom-Almásfüzítő határában 2007 februárjában a KEROL benzinkúthoz tartozó 
szennyvízakna földmunkái során a Brigetio- Gerhát temetőhöz tartozó késő római kőládasír 
látott napvilágot.521 A másodlagosan felhasznált kőlapokból összeállított sírban két csontvázat 
tártak fel, mellékletei bronz ládika, szürke agyagtál, ólom tükör, egy érem, valamint két 
üvegedény. Az 1. számú csontváz bal vállánál nagyméretű, hengeres testű pohár feküdt. 
Pereme ívelt, vágott, durva. Alja megvastagodó, egyenes, tartórúd nyoma nem látható. 
Üvegzöld színű, jó minőségű.522 A másik üveg egy középen kihasasodó orsó formájú 
olajosüveg. Pereme melegen lekerekített, befelé egyenetlenül visszahajtott. Alja 
megvastagodó, lekerekített, kis üvegcsepp ragadt hozzá. 
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Budapest, XI., Gazdagrét 
 

A Gazdagréten épülő lakótelep talaj előkészítési munkálatai során 1983-ban addig 
ismeretlen római kori lelőhely került elő. Összesen 111, zömében késő római sírt tártak fel.523 
A sírokból összesen 12 edény, illetve töredék került be a katalógusba, mindössze három 
hiányzik.524 Zömmel a temetőrészlet I. csoportjához tartozó sírokból kerültek elő, amelyek a 
temető déli részén helyezkedtek el laza, csoportos formában.525 Datálásukat tekintve a 4. 
század közepére, második harmadának végére tehetőek az első sírok és a temetőrész 
használata elhúzódik a 4. század végéig-5. század elejéig.526 A II. sírcsoport temetkezései 
ekkor kezdődhettek és a 6. század elejét is elérik.527 Az előkerült üveganyag formailag, 
minőségében és kialakításában is illeszkedik az általánosan elterjedt formák sorába, amelyek 
a 4. század második felében használatban voltak. A temetőrészlet azonban fontos, mivel a 
pontos datálás és a temető szerkezetének, a sírok egymáshoz való viszonyainak részletes 
tisztázása segítséget nyújt az üvegedények egyes típusainak datálásához. A II. sírcsoporthoz 
tartozó féltojás alakú pohár jelenléte igazolja, hogy a típus az egykori Pannonia területén az 5. 
században végig használatban maradt. 
 
Budaörs 
 

Budaörsön raktárbázis építéséhez kapcsolódóan 2002-2003-ban Ottományi K. mintegy 
14 hektáros területet tárt fel, ahol nagy kiterjedésű római telepet, vicust ismerhettünk meg a 
hozzá tartozó temetővel együtt. A vízparton és valószínűleg az egykori út mentén hosszan 
elnyúló vicust a 2. századtól a 4. század végéig lakták.528 A település temetője egy dombtetőn 
a vicustól körülbelül 50 m távolságra terült el, ahol 466 objektumot sikerült feltárni, amelyek 
az 1. század végétől a 4. század végéig datálhatóak.529 A késő római temető 225. sírja a 4. 
századra keltezhető.530 Ezekből a sírokból 25 formailag is meghatározható edényt és töredéket 
vettem be az adatbázisba.531 A 4. század első felének és közepének jó minőségű és technikai 
kivitelű edényei mellett megjelennek a buborékos, rosszabb minőségű sárgászöld üvegek is, 
amelyek a század második felére, végére jellemzőek. Különleges egy gömb testű palack 
töredéke, amelyen kerékvésett körökből álló díszítés látható. A rendkívül nívós darab 
ritkaságnak számít Pannoniában, párhuzamát a nyugati provinciákban, főként Kölnben 
találhatjuk meg. Valószínűleg ez az edény nem helyi gyártmány. 
 
 
 
 
 
523 ZSIDI 1987, 45. 
524 Az adatgyűjtéskor nem voltak fellelhetőek az alábbi edények: LSZ: 85.3.42., 85.3.204., 85.3.218., 85.3.237. 
525 ZSIDI 1987, 66. 
526 ZSIDI 1987, 69. 
527 ZSIDI 1987, 69. 
528 OTTOMÁNYI 2008, 64. 
529 OTTOMÁNYI 2008A, 67. 
530 OTTOMÁNYI 2008A, 69. 
531 Ezúton szeretnék köszönetet mondani az ásatást vezető Ottományi Katalinnak és az üveganyagot feldolgozó 
Boruzs Katalinnak, hogy a tárgyak tanulmányozásához hozzájárulásukat adták. 
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Buzsák 
 

1939-ben verem ásásakor két, téglából épített sírkamrát találtak, amelyben egy 
üvegkancsó és egy tál volt megtalálható.532 Ezek közül az adatgyűjtésem során csak a 
gömbszelet alakú tál volt fellelhető. 
 
 
Csoma-Nyúlházi-dűlő 
 

A lelőhelyen Németh P. G. tárt fel késő római sírt, amelyben három üvegedény volt 
fellelhető. Körte testű korsó töredékei mellett, kúpos testű pohár és középen kihasasodó, orsó 
formájú olajosüveg is fellelhető volt.533 Ezek közül ez utóbbi érdekes részben színtelen, 
részben lilás színátmeneteket tartalmaz. Ennek létrejötte valószínűleg nem szándékos, inkább 
a fújócsövön maradt szennyeződés eredményezhette a lilás színt, amely valószínűleg a 
színtelenítésre használt mangán maradványának tekinthető. 
 
Esztergom-Bánomi-dűlő: 
 

A Bánomi-dűlő lelőhelyen Solva castellumának temetője található meg. A római kori 
Solva castelluma a Várhegyen, a korábbi későkelta telep helyén létesült. A tábor vicusa a 
Várhegy Ny-i és D-i lábánál, illetve a hegytől DK-re fekvő síkságon került kialakításra. A 
castellum temetői pedig a a Várheggyel szemben fekvő domboldal, a Bánom hegy Ny-i és K-i 
lejtőjén jöttek létre.534 A temetőt már 1822-ben felfedezték, ekkor mintegy 800 sírt feldúltak, 
viszont ezeknek egy része törökkori lehetett.535 Ezek a temetkezések az egykori Szent György 
hegy DK-i lábánál helyezkedtek el, innen a temető K-i irányba az egykori Bánom hegy (ma 
Bánomi-dűlő) irányába húzódott. Újabb sírok láttak napvilágot 1892-ben agyagkitermelés 
közben, illetve 1925-ben 7, 1929-ben 2 sírt tárt fel Balogh A. múzeumigazgató.536 Az 1930-as 
években a Bánom hegy DK-i oldalán házalapozáskor újabb temetkezések kerültek elő, majd 
1986-ban a Bánom hegy K-i oldalán homokbányát nyitottak és a gépi kitermelés során sok sír 
semmisült meg, mire a múzeum a leletmentést elkezdhette. H. Kelemen M. vezetésével 1986-
ban 68 sírt, 1987-ben 47 sírt, 1988-ban 40 sírt, 1989-ben 113 sírt végül 1990-ben 61 sírt tártak 
fel.537 

Solva első tábora az 1. században, valószínűleg a Flavius korban létesült a Várhegyen, 
helyőrsége a Germaniából ide vezényelt cohors I Augusta Ituraeorum volt, amelyet 89-ben 
váltotta fel a cohors III Brittonum equitata.538 Ezt követte a cohors I Batavorum milliaria 
civium Romanorum pia fidelis 118-119-ig, ezután a 270-es évekig Solva állandó helyőrsége a 
 
532 NÉMETH kézirat. 
533 NÉMETH 1996, 39-46. 
534 KELEMEN 2008, 13. 
535 KELEMEN 2008, 13. 
536 KELEMEN 2008, 14. 
537 KELEMEN 2008, 15. 
538 LŐRINCZ – KELEMEN 1997, 178-180., LŐRINCZ 2001, 241. 
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cohors I Ulpia Pannoniorum milliaria equitata lett.539 Ezután nem hallunk a cohorsról és a 
táborról sem, valószínűleg elpusztulhatott. 

Majd a 4. században az equites Maurit és a cuneus equitum scutariorumot vezényelték 
Solvába.540 Valószínűleg ők a korábbi tábornak csak egy kisebb részét építették újjá és 
használták. A tábor temetője a 2. század óta valószínűleg a Bánom hegyen volt.541 A H. 
Kelemen M. által feltárt késő római temetőrész a késő római temetőn belül egy különálló 
egységet alkotott, habár a temető nagy része sajnos elpusztult.542 
 A feltárt 335 sír közül 81-ben volt üvegedény melléklet megtalálható, tehát a síroknak 
mintegy negyedrészében volt üveg (24%). Az összesen 81 sírban 119 üveg volt, tehát a sírok 
nagy részében egy edény került elhelyezésre. Egy sírban volt két pohár fellelhető, 17 sírban 
szerepelt pohár és palack együtt üvegből, további két esetben a pohár mellett pedig korsó volt 
megtalálható. Ezen túl két esetben palack és illatszeres üveg, egy esetben pohár és egy nem 
meghatározható formájú edény került elő, talán illatszeres üvegcse.543 Egy további sírnál 
ugyanez volt a helyzet, az üvegpalack melletti üvegedény nem tanulmányozható, teljesen 
megsemmisült. Egy másik esetben két palackforma mellett szerepelt egy pohár, két sírban 
pohár, palack és illatszeres üveg jelent meg. Továbbá meg kell említeni, hogy a korsó és 
pohár együttese mellett középen kihasasodó, orsó formájú olajosüveg volt mellékletként adva, 
de egy esetben előfordult az is, hogy két pohár mellett szerepelt egy palack. Valamint egy-egy 
példát kell megemlítenünk, ahol pohár, illatszeres üveg mellett egy formailag nem 
besorolható, szétporladt üvegtöredéket regisztrált az ásató. Illetve egy pohár és palack mellett 
két illatszeres üveg is előkerült.544 Ha a funkció szerinti megoszlását vizsgáljuk az üvegeknek, 
túlnyomó többségében poharakat adtak az elhunyt mellé üvegből (55), ezen kívül jelentős az 
italfelszolgáló edények csoportja: 39 palack és 7 korsó került feltárásra. Az illatszeres üvegek 
jóval kevésbé mondhatóak jelentősnek, összesen 11 üveg sorolható az illatszeres edények 
csoportjába, míg kagyló alakú tál csupán egy került elő. Rossz megtartásuk miatt 6 esetben 
nem volt meghatározható az üvegedényeknek még a formája sem.545 A sírban való 
elhelyezkedésüket vizsgálva kitűnik, hogy nagyrészt a láb alsó részénél, a térd alatt nyertek 
elhelyezést, egy esetben tették a fej mellé az edényeket, a 314. sírban. Illatszeres üveg, palack 
mellett egy kónikus testű pohárformáról van szó, de ez utóbbit nem tudtam tanulmányozni, 
mivel ez szintén szétporladt.546 Ezen túl ritkán a felkarok mellett, illetve a combcsont 
vonalában helyezték el az üvegeket.547 A 119 edényből doktori kutatásaim kapcsán 89-et 
tudtam személyesen is megvizsgálni, az ásatások óta eltelt időszakban számos üvegedény 
elporladt, illetve olyan rossz állapotban volt, hogy már nem lehetett érdemben meghatározni. 
Ennek okán a katalógusomban is csupán ezen üvegek szerepelnek. Így nem kerültek be a 
katalógusába a következő leletek: 95. sír két üvegpohara, a 99. sír üvegedény töredéke, a 101. 
sír szétporladt üvegedénye és fiola kis töredéke, a 132. sír nyomott gömb testű palackja, a 

 
539 ALFÖLDY – LŐRINCZ 2003, 259-262., LŐRINCZ 2001, 280. 
540 SOPRONI 1978, 19-20. 
541 KELEMEN 2008, 151. 
542 KELEMEN 2008, 152. 
543 KELEMEN 2008, 44. Az üvegedény szétporladt, már nem volt tanulmányozható. 
544 KELEMEN 2008, 97-98. 
545 KELEMEN 2008, 97. 
546 KELEMEN 2008, 71. 
547 KELEMEN 2008, 98. 
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150. sír apró, meghatározhatatlan töredékei, a 156. sír szétporladt gömbtestű palackja, a 168. 
sír szétporladt gömbtestű palackja, a 173. sír formailag nem meghatározható töredéke, a 177. 
sír szétporladt töredéke, a 183. és a 187. sír pohara, a 195. sír palacktöredékei, a 198. sír gömb 
testű palack töredékei. A 202. sír gömb testű mohazöld palackja (LSZ. 95.159.2.) szintén 
kimaradt a katalógusból, mivel nem tudtam tanulmányozni. A 213., 215., 225. sír pohara 
ugyancsak nem maradt meg, ezen okból maradt ki a 231. sír hengeres testű palackja, valamint 
a 237. sír fiolája, a 300. sír kónikus pohara, a 309. sír pohara, a 310. sír pohara és palackja, a 
324. sír gömb testű palackja és a 332. sír két pohara. 
A vizsgált tárgyak datálását nézve a 4. század második felére és az 5. század első felére 
datálhatóak. H. Kelemen M. a sírok tájolását és csoportosulását vizsgálva, valamint a 
leletanyagot elemezve kilenc csoportot különített el a temetőn belül. Az általa felállított első 
csoportba tartozó sírok közül az ÉNY-DK-i sírok és az egyetlen NY-K-i irányítású sír a 4. 
század második felére datálható.548 Ezek közül üvegek a 262., 272., 274., 275., 298., 304., 
307. sírban voltak. A 262. kőkamrasírban Constantius Gallus, a 272. kőládasírban Valens 
érme volt megtalálható.549 Míg a 297. és 301. sírok a 5. század elejére datálható csoportba 
esnek, DNY-ÉK-i tájolásúak.550 

A II. sírcsoportba sorolt temetkezések között kevés üvegedény fordult elő, a 253., 
314., 324., 332., 251., 253. sírok tartalmaztak üvegedényt. Ennek a temetőrésznek a datálása a 
4. század második felére tehető, Valentinianus korától keltezhetők. A mellékletek között sem 
fordul elő a század végére, illetve az 5. századra jellemző leletanyag.551 

A III. csoportban gyakrabban jelenik meg az üvegáru, a 225., 228., 235., 246. sírban 
féltojás alakú pohár, a 235. sírban korsó fordul elő. A 203., 212., 228., 231. sírban palackok 
találhatóak. A 225. sír a 4. század második felére, illetve a század végére datálható. A 235. sír 
kannelurázott korsója és féltojás alakú pohara az 5. század első felére tehető.552 A 203., 225., 
231. sír a 4. század második felére tehető, míg a 246., 228., 212. sír az 5. század első felére 
datálható.553 

A IV. csoport a temető középső, legsűrűbb részén lévő csoport, amelyhez 58 sír 
sorolható. gyakori ebben a csoportban az üvegáruk megjelenése. Poharat ismerünk a 177., 
187., 201., 202., 264., 279., 287., 238., 280., 285., 172., 181., 288. sírokból (ebből a 
katalógusomban szerepel: a 177, 201, 202, 264, 279, 287, 238, 285, 172, 288 sír).554A 220. és 
243. sírból korsóformát, a 172., 174., 197., 198., 201., 202., 217., 238., 239., 264., 279., 282-
284., 287. sírból palackot ismerünk ( 198. sír palackját nem tudtam vizsgálni). Illatszeres 
üvegcsék is ismertek a 172., 238., 282. sírból.555 

Az V. csoport 55 sírja között kevés üveg volt fellelhető. Pohárforma a 84., 118., 132., 
291. sírban volt, palack a 132., 141., 156., 291., 296. sírban, illatszeres üveg a 110. és 156. 
sírban volt. A katalógusba nem tudtam belevenni a 111., 163., 291., 296. sír leleteit, mivel 

 
548 KELEMEN 2008, 153. 
549 KELEMEN 2008, 153. 
550 KELEMEN 2008, 153. 
551 KELEMEN 2008, 154. 
552 KELEMEN 2008, 155. 
553 KELEMEN 2008, 155. 
554 KELEMEN 2008, 156. 
555 KELEMEN 2008, 156. 
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ezek megsemmisültek. Csaknem mindegyikük a 4. század második felére tehető, kivéve a 
141. és 142. sírt, amely az 5. század elejére datálható.556 

A VI. csoport sírjai főként a 4. század végére-5. század elejére keltezhetőek. Tehát a 
temető későbbi periódusához köthetőek. Pohárforma a 44., 59., 171, 179. és 180. sírból 
ismert, míg palack a 44., 59., 159., 171. és 179. sírból.557 

A VII. sírcsoport 33 sírja közül, mindössze kettőben (3., 122.) volt üveg melléklet, a 4. 
század második felére tehető kontextusban. A VIII. sírcsoport 20 sírja között a 92., 101., 105. 
sírban volt pohár, a 101. sírban illatszeres üveg, a 102. sírban pedig palack. A 92. sír az 5. 
század elejére tehető, a többi pedig a 4. század második felére. Az utolsó IX. sírcsoportban 
pedig nem volt üvegáru.558 
 
Esztergom-Kossuth utca 
 

Solva vicusa a Duna menti sík területen, a mai Esztergom Ny-i, DNY-i részén feküdt. 
Az későkelta telepek helyén létesült vicus meglehetősen nagy területen feküdt, majd a 270-es 
évek után változás következett be, területének egy részét temetőként kezdték használni. Mivel 
ma ez a terület teljesen beépített, sírok feltárására csak lebontott épületek helyén nyílik 
mód.559 Ilyen sírok találhatóak az Arany János utcában, összesen 5 kora római sírt sikerült 
feltárni és 5 késői sír helyét csak regisztrálni tudták. A Kossuth Lajos utcában 1994-ben 
építkezést megelőzően nyílt mód a feltárásra. Mivel a római kor után az Árpád kortól 
folyamatosan beépített volt a terület, kevés volt a fennmaradt, bolygatatlan sír.560 Összesen 72 
sír látott napvilágot. Ebből üvegedény mindössze 14-ben volt, doktori anyaggyűjtésem során 
ebből 12 példányt sikerült tanulmányoznom. Döntő többségében női sírok lábszárnál 
elhelyezett melléklettípusa volt, csupán két esetben került férfi mellé, illetve egy esetben 
fiúgyermek sírjába.561 A temetőrészletet H. Kelemen M. a 4. század első felére teszi. A 
legkorábbi sír a Probus éremmel keltezett 27. számú sír, a temetőrészt folyamatosan 
használták a 4. század közepéig, II. Constantius koráig, majd a 4. század második felében már 
kevés temetkezéssel számolhatunk csupán. A 25., 37., 39., 50., 53. sír keltezhető 
Valentinianus kori bélyeges téglákkal, de ebből üvegedény csak a 25. sírban volt. Tehát a 
vicus temetője valamivel korábbra datálható, mint a castellum temetőjének feltárt része.562 
 
Gödrekeresztúr 
 

1965-ben Gödrekeresztúron Sz. Burger A. végzett leletmentő feltárást, összesen 
tizenegy késő római téglasírt tárva fel. Az érmek alapján a kis temetőrészlet a 4. század 
közepétől a század utolsó harmadáig datálható.563 A sírok közül háromban (1., 7., és 11. sír) 

 
556 KELEMEN 2008, 157-158. 
557 KELEMEN 2008, 158. 
558 KELEMEN 2008, 159-161. 
559 KELEMEN 2008, 171. 
560 KELEMEN 2008, 172. 
561 KELEMEN 2008, 188. 
562 KELEMEN 2008, 199. 
563 BURGER 1968B, 13-14. 
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volt üvegáru, egy kúpos testű, egyenes aljú, egy félgömbös pohár valamint egy nyomott gömb 
testű palack. 
 
Halimba 
 

Halimbán 1962-ben B. Bónis É. végzett leletmentő feltárást, amelynek során három 
késő római sírt sikerült feltárnia.564 A 4. század első harmadára datált temetőrészletnek csak 
egyetlen sírjából került elő üvegedény. A féltojás alakú, színtelenített pohár pereme vágott, 
durva, polírozatlan. A sírból Licinius érme került elő,565 az üvegedény formája, kivitele 
azonban inkább a 4. század második harmadára- végére utal. 
 
Igal-Homkbánya 
 

1960-ban a homokbányában csontvázas sír került elő. Mellékletként lándzsahegy, 
üvegtál, üvegkorsó és agyagtál, valamint 18, 4. századi érme került elő.566 Az üvegtál és a 
korsó töredékei szerepelnek a katalógusban. 
 
Intercisa 
 
 Intercisa táborától délkeletre, 1963 és 1967 között B. Vágó E. végzett megelőző 
feltárásokat, amelynek eredményeképpen 600 sír látott napvilágot. A temetőrésznek az 
egykori limesúttól nyugatra eső részén kerültek elő nagy számban késő római, a 4. századra 
datált sírok.567 Ezt a tábortól délkeletre elhelyezkedő temetőt a 3. század utolsó harmadában 
kezdték el használni, de nagyszámú temetkezés ismert a 4. század első évtizedétől.568 A sírok 
a 4. század végéig jól nyomon követhetőek, az 5. század eleje után azonban rövidesen 
feladták a sírmező használatát.569 Az Intercisából származó üvegek túlnyomó többsége ebből 
a temetőből származik. Összesen 53 edény került vizsgálat alá jelen disszertációban.570 Ehhez 
a sírmezőhöz tartozhattak azon sírok, amelynek leletanyaga a 20. század elején került a 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, az Öreghegy déli részén található szőlők művelése 
kapcsán bukkantak rájuk. Sajnos azonban ez a terület korán áldozatul esett a kincskeresők 
fosztogatásának, így sok római sírt dúltak fel, raboltak ki. Ennek ellenére már a 20. század 
közepére közel ezer római sír anyaga vált ismertté.571 Az Öreghegy déli részén elhelyezkedő 
temetőkből származik az a kilenc üveg, amely részét képezi a disszertációnak. Sági K. 1949-

 
564 BURGER 1968A, 87. 
565 BURGER 1968A, 87. 
566 NÉMETH kézirat. 
567 VÁGÓ – BÓNA 1976, 7. 
568 VÁGÓ – BÓNA 1976, 207. 
569 VÁGÓ – BÓNA 1976, 208. 
570 A 18., 19./a, 27., 33., 38., 105., 121., 126., 172., 271., 449., 451., 473., 486., 494., 538., 570., 576., 629., 859., 
870., 882., 898., 902., 910., 949., 1027., 1030., 1040, 1041., 1056., 1106., 1400., 1718., 1890., 1909., 1933., 
1947., 1977., 2118., 2164. sírok mellékletei. Öt esetben nem sikerült egyértelműen visszaazonosítani, hogy 
melyik sír lelete az adott üvegedény, de a leltárkönyv szerint a délkeleti temető limesúttól nyugatra eső részéből 
került elő. Míg az utolsó két sír Visy Zs. 1974-es ásatásából származik. A hiányzó üvegek nem voltak 
fellelhetőek az adatgyűjtésem idején a múzeumban. 
571 SÁGI 1954, 43. 
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ben 99 sírt tárt fel, amely részben hamvasztásos, részben csontvázas temetkezéseket jelentett, 
ezeknek egy része a 4. századra datálható.572 Ezen sírok késő római üveganyaga, amelyet 
Radnóti A. elemzett részletesen, a doktori adatgyűjtésem során sajnos nem volt fellelhető sem 
a Magyar Nemzeti Múzeumban, sem az Intercisa Múzeumban.573 
 
Keszthely-Úsztató 
 

Keszthely és Alsópáhok között, az egykori Balaton eltőzegesedett hévízi öblét két 
nagyobb sziget szűkíti össze. A keleti sziget Gáti-domb, vagy Mosóház néven volt ismeretes, 
manapság pedig az Úsztató elnevezést használják rá.574 Az említett domb D-i oldalán kisebb 
római telep található, ennek É-i szomszédságában 1967-ben földmunkák során 12 késő római 
sírt sikerült Sági Károlynak megmentenie. A szegényes mellékletű sírok a Római Birodalom 
pannoniai uralmának utolsó idejéből származnak. Többükben megfigyelhető volt, hogy a 
vázak köré sorba rakott köveket helyeztek el, ez a rítus a 6. századi fenékpusztai 
temetkezéseknél később gyakorivá vált.575 A 12 sírban összesen 11 üvegedény volt 
megtalálható, ebből 9 került be a katalógusba. Két kúpos testű poharat a 9. és a 19. sírból 
(LSZ. 70.247.1 és 70.257.5.) nem sikerült tanulmányoznom a kutatás során. 
 
Keszthely-Dobogó 
 

A Dobogó domb északi lábánál 1955-ben vízvezeték fektetés alkalmával 7 késő római 
sírt találtak, Keszthely környékének késő római lakossága temetkezett ide. A temető feltárása 
1962-ben fejeződött be, Sági K. összesen 134 sírt tárt fel.576 A leletanyagot a Balatoni 
Múzeum őrzi. A 4. századi temetkezések mellett korai római sírokat is sikerült feltárni, 
amelyek nagyrészt az 1-3. századra datálhatóak (104., 116., 124., 129. sír). Ezen túl 9. 
századra tehető temetkezések is előkerültek a feltárások során (72., 76., 93., 105., 121., 22., 
123.). A feltárt sírok nagy része a 4. századból származik. A 134 sírból, 123 temetkezés 
datálható a 4. századra. 35 női, 49 férfi és 33 gyermeksírt sikerült azonosítani.577 Sági K. 
szerint a helyi lakosság korábbi temetkezései a 3. század végével megszűnnek, majd a 4. 
század első harmada után új népesség érkezik erre a területre és a késő római temetőbe már ők 
temetkeznek. Habár erős római hatás figyelhető meg a leletanyagban, mind a temetkezések 
rítusában és sírformáiban (fülkés sírok, ülő és guggoló helyzetben eltemetett halottak), mind a 
mellékletekben tetten érhetőek a barbár hatások.578 

Az anyaggyűjtésem során összesen 18 üvegtárgyat sikerült tanulmányoznom (8., 21., 
23., 47-48., 52., 58., 62., 64., 71., 80., 129., 111., 106., 102., 101., 100.). A 64. és a 129. 
sírban két üveg volt megtalálható. A 64. sírban kúpos testű, egyenes aljú pohár mellett gömb 
testű palack szerepelt. A 129. sírban pedig két korsó volt fellelhető. A 84. sír féltojás alakú 
poharát (LSZ.65.74.4) és a 101. sír kúpos testű bordákkal ellátott poharát (LSZ. 65.90.1) nem 
 
572 SÁGI 1954, 94., SÁGI 1957, 560-624. 
573 RADNÓTI 1957, 140-163. 
574 MRT 1, 1966, 78. 
575 SÁGI 1969, 31. 
576 SÁGI 1981, 88. 
577 SÁGI 1981, 94-106. 
578 SÁGI 1981, 94-106. 
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sikerült megtalálni ott jártamkor. Ezen kívül Sági K. publikációjában az 5. sírban palack, a 61. 
sírban hengeres pohár, a 62. sír illatszeres üveg, a 79. sírban kúpos testű pohár, lekerekített 
aljjal, a 84. sírban féltojás alakú pohár a 99. sírban hengeres testű talpgyűrűs pohár volt 
megtalálható. Ezen darabokhoz azonban már leltári számot sem találtam, valószínűleg 
elporladt, megsemmisült edényekről van szó. Így összesen a 123 temetkezésben 26 üvegáru 
volt fellelhető, tehát a temetkezések mintegy 20%-ában szerepelt ez a melléklettípus. A 
tárgyak megoszlását vizsgálva összesen 1 tál, 19 pohár, 1 korsó talpgyűrű töredék és egy 
valószínűleg másodlagosan felhasznált korsó talpgyűrű, 2 palack, és két illatszertartó 
szerepelt a sírokban. 
 
Keszthely-Fenékpuszta 
 

A Keszthely-Fenékpuszta déli falainál található sírmező részletes publikációja Müller 
R. nevéhez fűződik.579 A legkorábbi sírokat Lipp V. tárta fel 1885-ben, majd 187-88-ban 
újabb kései téglasírok kerültek elő. 1901-ben Csák Á. végzett feltárásokat összesen 133 sírt 
talált. A sírok anyagát előbb Kuzsinszky B., majd Pekári T. ismertette.580 Ebből az ásatásból 
több üvegedény is előkerült, például nagy méretű amphora és középen kihasasodó orsó 
formájú olajosüveg is, de ezen leleteket sajnos nem tudtam tanulmányozni az anyaggyűjtés 
folyamán, így nem kerülhettek a katalógusba. 1948-ban, majd 1951-1952-ben Radnóti A. 
összesen 103 sírt tárt fel a temetőben.581 Sági K. 1947 és 1959 között folytatott ásatásokat az 
ókeresztény basilica épületénél, ennek kapcsán előkerült 1. sírból származó üvegpalack része 
a disszertációnak. Majd Barkóczi L. a falakon belül, keletre a horreumtól 31 síros 
temetőrészletet ásott ki, amely mellékletekkel gazdagon ellátott volt.582 Sági K. a falaktól 
délre található sírmezőben 1963, 1966 és 1967 folyamán összesen 99 sírt talált.583 A késő 
antik, kora keszthelyi-kultúra időszakára datálható sírok között üvegedény melléklet nem, 
csak üveggyöngyök voltak megtalálhatóak.584 1970-71 folyamán Sági K. újabb 120, 
üvegedények nélküli sírt tárt fel a korai Keszthely-kultúra idejéből.585 Ugyanez mondható el 
az 1976 és 1980 között feltárt temetőrészről.586 1999-ben és 2000-ben azután további 154 
temetkezés került feltárásra, amelyek közül több tartalmazott üvegedényt. A 9. sírban 
színtelenített, hengeres testű pohár volt. A 12. sír melléklete kék pettyes pohár és 
meghatározhatatlan üvegedény volt.587 Adatgyűjtésem során a kék pettyes poharat nem, de két 
hengeres testű palack töredékét sikerült fellelni. Majd a késő római korra datálható 75. számú 
sírban hasábos palackra és pohárra leltek. A 81. sírban ugyancsak palack és pohár volt. A 82. 
sírban nyakán spirális szálrátéttel díszített korsó feküdt, valamint egy pohár.588 Ezeket az 
edényeket nem volt módomban tanulmányozni az adatgyűjtés során. A 124. sírban különleges 
optikai fújt, hasábos testű palack volt fellelhető, amely egyedi a pannoniai anyagban, pontos 
 
579 MÜLLER 2010. 
580 MÜLLER 2010, 28-29., PEKÁRY 1955, 19-29. 
581 MÜLLER 2010, 32-48. 
582 MÜLLER 2010, 49. 
583 MÜLLER 2010, 49. 
584 MÜLLER 2010, 48-64. 
585 MÜLLER 2010, 63-84. 
586 MÜLLER 2010, 88-109. 
587 MÜLLER 2010, 113. 
588 MÜLLER 2010, 128., 130-131. 
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párhuzamát eddig nem sikerült megtalálni.589 A 126. sír félgömbös pohara a 4. században 
népszerű típushoz tartozik. Ugyanez mondható el a 127. sír kúpos testű edényéről.590 A 131. 
és 132. sírban hengeres és gömb testű palack volt. A 133. sír kúpos testű palackját és kúpos 
poharát nem tudtam tanulmányozni. A 141. sír kétfülű, hengeres palackja ellenben része a 
disszertációnak.591 A keszthely-fenékpusztai késő római sírok csak kis százalékban 
tartalmaztak üvegedény mellékleteket, ezek még a legújabb ásatásokból is sokszor olyan rossz 
megtartásúak voltak, hogy adatgyűjtésem idejére már megsemmisültek. A 4. század második 
felében általánosan elterjedt formák fordulnak elő a leletanyagban, főként színtelenített és 
üvegzöld alapanyagból. Leginkább a poharak és korsók használata igazolható. Különleges az 
optikai fújt hasábos testű palack jelenléte. A század végére és az 5. század első felére jellemző 
formák és árnyalatok viszont már hiányoznak a temető leletanyagából. Úgy tűnik, hogy a 
korai Keszthely-kultúra népessége már csak elvétve használt üvegedényt, noha az 
üveggyöngyök gyakori leletei sírjaiknak. 
 
Kisárpás 
 

A Győr-Moson-Sopron megyei Kisárpás lelőhely (Dombiföld), Győrtől DNY-ra 30 
km-re fekszik Mórichida és Kisárpás települések között, a Marcal és a Rába által határolt 
területen.592 A késő római fallal körülvett településnyomok a falu középkori templomától 6-
800 m-re találhatóak. A kutatás az Itinerarium Antonini alapján Mursellával azonosította. Az 
egyik sírmező a település környékén, attól D-re a Marcal felé helyezkedett el szőlők alatt, az 
itteni sírokat nagyrészt már kirabolták, feldúlták.593 A településhez tartozó másik temető a 
romoktól délre, a Kőhíd-dűlőben helyezkedett el.594 Az itt található sírmezőt nagyrészt 
feldúlták 1926-ban, Lovas E. megfigyelései alapján nagyon sok, a 4. századra tehető kő- és 
téglasír helyezkedett itt el.595 A megmentett leleteket, többek között egy optikai fújt 
üvegkorsót és egy csepegtető üveget a Magyar Nemzeti Múzeum őriz.596 Ezen a területen 
folytatott feltárást Bíró E. az 1950-es években és összesen 149 sírt tárt fel. A késő római korra 
tehető temetkezések jórészt földsírok, kisebb részben téglasírok voltak. Egységes tájolást itt 
sem sikerült megfigyelni, de a temetkezések jórészt NY-K-i irányításúak voltak. Ebből a 
feltárásból közölt Bíró E. 8 sírt, de a temető feldolgozása és publikációja sajnos nem történt 
meg.597 Az ásató a temető használatát a 4. század második harmadától az 5. század első feléig 
datálja. Összesen 118 érem került elő. Constantinustól Valentinianusig.598 A század közepén 
az ásató megfigyelése szerint változás következik be, gazdagabbá válnak a mellékletek, 
gyakoribbá az üvegáru. A 4. század végén pedig megfigyelhető, hogy a sírok leletei 
szegényesebbé válnak, de a temető használatban marad még. 

 
589 MÜLLER 2010, 144. 
590 MÜLLER 2010, 144-145. 
591 MÜLLER 2010, 149. 
592 BÍRÓ 1959, 173. 
593 BÍRÓ 1959, 173. 
594 BÍRÓ 1959, 173. 
595 LOVAS 1937, 61., PAULOVICS 1927, 199. 
596 PAULOVICS 1927, 199-201. 
597 BÍRÓ 1959, 173-177. 
598 BÍRÓ 1959, 176. 
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Anyaggyűjtésem során a győri Xántus János Múzeumban összesen 51 üvegtárgyat 
találtam, amelyek ebből az ásatásból származnak, mivel az ásatás dokumentációja is hiányzik, 
ezért csak az üvegleleteket volt módomban elemezni. Mindenesetre elmondható, hogy az 
előkerült sírok jelentős része tartalmazott üvegedényt. Három üveg volt a 131. sír, két edény 
volt a 15., 29., 41., 66., 74., 100., 132., 149. sírban. Tehát a temetkezéseknek 26,8%-a volt 
ellátva üvegáruval, ez viszonylag magas arány a késő római pannoniai sírok között. A késő 
római temetőknél megszokott módon itt is a poharak vannak jelen a legnagyobb számban, 
összesen 34 került elő, a tálból mindössze 1 került elő, korsóból pedig 4 példányt ismerünk. A 
tároló, szállítóedények száma is megcsappan a késői időszakban, ezt tükrözi, hogy 4 palack 
ismert a temetőből. Az illatszeres edények száma sem túl jelentős, 6 üvegedény sorolható 
ebbe a csoportba. Meg kell még említenünk azt a féltojás alakú poharat, amely 5. századi 
gazdag, arany csatokkal ellátott barbár jellegű sírból került elő Kisárpás területén korábbi 
római kori épületek között, amely valószínűleg a provincia feladása utáni időszakra, a 
hunkorra datálható.599 A pohár fontos bizonyítéka a továbbélő üvegműves hagyományoknak 
az 5. század folyamán. 
 
Kisdorog-Hegyiszántók-dűlő 
 

1984-ben Kisdorog határában, a Hegyiszántók-dűlőben V. Péterfi Zs. nyolc római kori 
sír leletmentését végezte el.600 A feltárt temetőrészlet 11. sírja színtelenített, nyomott gömb 
testű palack töredékét tartalmazta, amely a 4. század első harmada utáni periódusra datálható. 
A kis sírmező részlete a 4. század középső harmadára tehető, amelybe a fenti sír és 
üvegedénye is illeszkedik. A szerző a 11. sír leírásánál két pohár töredékét említi, 
véleményem szerint inkább pohár-palack együttesről beszélhetünk, amelyek közül a poharat 
viszont nem volt módomban tanulmányozni az adatgyűjtés során.601 
 
Kővágószőlős 
 

A Sopianaetől 12 km-re lévő lelőhelyen 1977-ben késő római villagazdaság 
maradványai láttak napvilágot. Az épületektől délre kétszintes késő római-ókeresztény 
mausoleum került feltárásra, amelynek sírkamráiban két temetkezőhely került kialakításra. 
Építése a 4. század közepére datálható.602 A lelőhely maga a 19. század második fele óta 
ismert római kori lelőhely. Az egyik sírból kis, fazék formájú üvegedény került elő, amelynek 
funkciója vitatott, hasonló üveg Esztergom-Bánomi-dűlőből, Aquincumból és Sopianaeból is 
ismert. 
 
 
 
 
 

 
599 TOMKA 2001, 171. 
600 PÉTERFI 1988, 185. 
601 PÉTERFI 1988, 182. 
602 BURGER 1985-86, 226-227. 
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Majs 
 

Majs község határában (Baranya m.) az ún. Merse dűlőben 1963-ban római kori sírok 
kerültek elő. 53 temetkezést sikerült feltárni, amelyek a 3-4. századra datálhatóak.603 A késő 
római temetőrészlet 8 sírjában volt üvegedény melléklet. Ezek közül a 10. sír és a 22. sír 
töredékes üveganyaga nem volt fellelhető az adatgyűjtésem során, a többi hat sírból származó, 
összesen nyolc üvegedény része a disszertációnak. 
 
Ménfőcsanak-Eperföldek 
 

2006-ban egy a Brigetio-Savaria közötti főútvonalba csatlakozó kavicsozott út két 
oldala mellett római kori temetőt tártak fel. Ez az út feltehetően a Gyirmót-Borsó-dűlőben 
feltárt, 2-4. században lakott római települést és a főútvonalat kötötte össze.604 Az 58 
csontvázas sír közül 14-ben volt üvegedény melléklet megtalálható, ezek közül mivel a leletek 
restaurálása, tisztítása még hátralévő feladat, 12 tárgy volt formailag meghatározható.605 Ezek 
részei a katalógusnak, főként jó minőségű, színtelenített üvegek, többségük pohár. A sírok 
érmekkel igen gazdagon ellátottak voltak, összesen 111 pénz került elő, amelyek között a 
legkorábbi II. Claudiusé, a záróveret Valenstől származik, míg az érmék túlnyomó többsége I. 
Constantinus és a Constantinus-dinasztia tagjainak verete.606 A temető tehát a 4. századra 
keltezhető, főként a század harmincas éveitől, annak utolsó harmadáig használhatták. Ezt a 
képet a mellékletül adott edények is megerősítik, amelyek formailag, színben, technikai 
kivitelükben is erre az időszakra jellemzőek. 
 
Mosdós 
 

Mosdós területén 1923-ban találtak késő római kori sírra, amelyben különlegesen szép 
kivitelű, Pannoniában ritkaságnak számító üvegedényekre leltek.607 A sötétkék, áttetsző 
üvegből készült korsó és a kúpos testű, lekerekített aljú pohár, oldalán facettált méhsejt alakú 
díszítéssel egyaránt kimagasló színvonalú. Feltehetőleg nem helyi gyártmányokkal van 
dolgunk. Mosdós valószínűleg azon út mentén fekszik, amely Sopianaeből Tricciana felé 
vezetett.608 
 
 
 
 
 
 
 
 
603 BURGER 1972, 76. 
604 VARGA 2007, 35. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Varga Krisztinának, aki a leletanyagot feldolgozza, 
hogy a tárgyak tanulmányozását lehetővé tette. 
605 VARGA 2007, 40. 
606 VARGA 2007, 40. 
607 NÉMETH kézirat. 
608 CSIZMADIA1998, 99. 
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Mosonszentmiklós-Jánosházapuszta 
 

Elsőként 1957-58-ban leletmentés során bronzkori temetőben néhány késő római sír 
került elő.609 Majd 1963-64-ben újabb feltárásokat folytatott Uzsoki A. és Gabler D. Az 
összesen 38 római kori csontvázas sírt tartalmazó temetőrészlet a 4. századra datálható.610 
Adatgyűjtésem során négy formailag is meghatározható üvegedényt találtam, amely ebből a 
sírmezőből származott. Mind a négy ívelt falú pohár töredéke, amely típus különösen a 4. 
század első harmadában volt használatos, de a 4. század utolsó harmadáig elvétve 
számolhatunk a megjelenésével. Az előkerült töredékek színük, minőségük és 
részletkialakításuk alapján inkább a 4. század első felére datálhatóak. 
 
Mucsfa 
 

1938-ban szántás közben akadtak késő római sírokra a Baranya megyei Mucsfa-
Szárászpusztán. A sírok közelében Csalog J. hitelesítő ásatásokat végzett és további két 
temetkezést tárt fel. Az 1. számú sír üvegpoharat és palackot rejtett, míg a 2. számú sír két 
edényt tartalmazott, egy hengeres testű, kétfülű palackot és egy kúpos testű, egyenes aljú 
poharat.611 Adatgyűjtésem során a 2. sír leleteit sikerült tanulmányoznom, így ezek 
szerepelnek a katalógusban. A kis sírcsoport valószínűleg családi temetkezőhely lehetett, 
mellékletekkel gazdagon voltak a sírok ellátva, amelynek üveganyaga a 4. század végére-5. 
század elejére datálható. A lelőhely az egykori római kori útrendszerek közül kettőre is 
felfűzhető. Egyrészt a Gödrekeresztúr-Sásd-Kisvaszar-Alsómocsolád-Egyházaskozár-
Szárászpuszta-Lengyel-Távod-Tevel-Csurgó, másrészt a Hosszúhetény-Magyaregregy-
Szalatnak-Alsómocsolád-Egyházaskozár-Szárászpuszta útvonalra.612 
 
Nagyberény-Fűzfacsárda 
 

Honti Sz. és Németh P. G. 1995-ben folytatott leletmentése során késő római téglasírt 
tártak fel, amelyben üvegedény töredékei voltak fellelhetőek.613 Üvegzöld színű, jó minőségű, 
kúpos testű pohár töredékei kerültek elő. 
 
Nagykanizsa-Inkey kápolna 
 
 1979 és 1981 között 3-4. századi települést, villa rusticát sikerült feltárni és ismertté 
vált a településhez tartozó temető is a lelőhelytől keletre található domboldalon, amelynek 25 
sírját tárták fel.614 A 3-4. századi temető egy központi, sajnos feldúlt téglasírból és soros 
temetkezésekből állt.615 A 2. számú női sír három üvegedénye, az 5. számú, női sír palackja, a 
7. számú férfi sír palackja, a 12. és 17. sír palackja része a disszertációnak, a 16. számú sír kis 
 
609 BÍRÓ 1958, 24. 
610 UZSOKI – GABLER 1965, 13. 
611 BURGER 1977, 193. 
612 BURGER 1977, 203. 
613 NÉMETH kézirat. 
614 HORVÁTH 2003, 79. 
615 HORVÁTH 2003, 79. 
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illatszeres üvegét már nem tudtam vizsgálni, amely már az előkerüléskor nagyon rossz 
állapotú, kis töredékekként került meghatározásra.616 Az illatszeres üveget és palackokat, 
korsókat és egy poharat tartalmazó leletanyag jó minőségű, színtelenített és üvegzöld tónusú 
alapanyagból készült gondos technikai kivitelben, formailag és megmunkálását tekintve is a 4. 
század első felére jellemző formák. 
 
Páty 
 
 Pátyon késő kelta-római kori település látott napvilágot, amelynek virágkora azután a 
2-3. században volt, de lakóházakat a 4. század végéig használták. A teleptől nyugatra került 
elő a temető, ahol a bronzkortól az Árpád-korig bezárólag 910 sírt sikerült megmenteni a 
pusztulástól. A késő római időszakban az egyszerű földsírok mellett tégla és kőláda sírok is 
előkerültek.617 A késő római- kora népvándorlás kori temetkezések közül 11 edényt sikerült 
formailag meghatározni, így ezek kerültek be a disszertációba.618 A legtöbb sír a 4. század 
középső harmadából származik. A temetőrészben 12 sírt tudott az ásató az 5. századhoz kötni, 
tehát a provincia feladása utáni időszakhoz kapcsolni.619 Az 558. sír kannelurázott 
üvegpalackja és féltojás alakú pohara jellegzetes, a provincia területén működő római jellegű 
üvegművesség utolsó produktumához köthető. A sír leletei alátámasztják, hogy Pannonia 
feladása után az 5. században, valószínűleg a század végéig még továbbélő üvegműves 
hagyománnyal számolhatunk, amely a megváltozott, helyi igényeket elégítette ki. 
Jellegzetesen rossz minőségű, buborékos, mohazöld alapanyagból. Ezen tárgyak technikai 
színvonala is jóval alacsonyabb a korábbi 4. század végi-5. század eleji időszakénál. 
Pilismarót, Brigetio és Solva kései temetkezéseiből a pátyiéhoz hasonló darabok kerültek elő 
nagyobb számban, valószínűleg ezeknek egy része is az 5. századra datálható. Különleges az 
554. sír üvegedénye. A típusnak pontos párhuzama csak Pécsről ismert, késő római sírból. A 
birodalom más részeiről ezidáig nem került elő hasonló edény. Leginkább a kora iszlám 
lámpásokhoz, vagy a 6. században népszerű Sturzbecherekhez hasonló a forma, funkciója is 
kérdéses. Mindkét említett sír gyermeké volt.620 További mellékletként ezüst övcsat, vaskés, 
illetve tűzkészséget tartalmazó tarsoly volt. A temetkezések fontosak az egykori provincia 
területén a hunkorban továbbélő üvegművesség szempontjából, amelyre egyértelműen 
bizonyítékot jelentenek. 
 
Pilismarót 
 

A késő római időszakban Pilismarót tábora (Ad castra herculem) fontos szerepet 
töltött be a felső-pannoniai limes mentén.621 Az tábor kutatása mellett kevesebb figyelem 
jutott a késő római temetkezéseknek. Horváth A. J. szerencsére sok értékes leletet mentett 
meg. Az ő és a Történeti Múzeum közös munkájával feltárt temetőrészletet, összesen 31 sírt 
 
616 HORVÁTH 2003, 83. 
617 OTTOMÁNYI 2008B, 72. 
618 Ezúton szeretnék köszönetet mondani az ásatónak, Ottományi Katalinnak, hogy a leletanyag tanulmányozását 
lehetővé tette. 
619 OTTOMÁNYI 2001, 35. 
620 OTTOMÁNYI 2001, 45. 
621 BARKÓCZI 1960, 112. 
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Horvát J. naplója és temető térképe alapján Barkóczi László publikálta.622 Természetesen ez a 
sírmező csak kis részét képezhette Pilismarót késő római korának. Az előkerült érmek egy 
zárt időközben jelentkeznek, II. Constantius átfúrt, másodlagosan, melldíszként viselt érmén, 
kívül nagyrészt Valentinianus és Valens kisbronzai kerültek elő, ezen túl két Gratianus és egy 
Constantius Gallust bronzot kell megemlíteni.623 Az érmek és a leletanyag vizsgálata alapján 
tehát a temetőrész a 4. század második felére datálható, néhány lelet, például besimított, 
galléros korsók sugallják, hogy az ide temetkező népesség valószínűleg barbár foederati 
lehetett.624 

Barkóczi L. a temetőrészlet publikációjában az 1. sírból optikai fújt szálrátétes korsót 
említ többszörös szálrátét talpgyűrűvel, ezen kívül féltojás forma pohár töredékeit. A 4. számú 
sírból hengeres testű, optikai fújt kannelurás díszítésű palackot és szintén féltojás forma 
poharat, az 5. sírból féltojás alakú poharat, a 17. sírból hengeres testű, díszítetlen 
üvegpalackot és féltojás alakú poharat említ. A 27. sírból kék pettyes pohár töredéke került 
elő. A legérdekesebb lelet a 31. sír töredéke, amely vésett figurális díszítést mutat, a perem 
alatt három kerékvésett sávval, ez alatt egy jobbra néző férfi profilja, mellette négyszögletes 
tárgy hálódíszítéssel.625 Barkóczi L. pohárnak nevezi meg az adott töredéket, de valószínűbb, 
hogy félgömb alakú tállal van dolgunk, amelynek több példányát is ismerjük a 4. századból 
Kölnből. Az ábrázolás jellege, a profil sematikus megjelenítése, az ún. sündisznófrizura 
kialakítása arra utal, hogy ezt a tárgyat talán a késő római kölni műhely gyárthatta. 

Az anyaggyűjtésem kapcsán összesen 18 tárgyat találtam Pilismarót lelőhellyel. A 
Barkóczi L. által feldolgozott temetőrész Horváth A. ajándékaként szerepel a leltárkönyvben, 
viszont sírszámok nincsenek feltüntetve és a leltek összetétele sem egyezik a Barkóczi L. 
cikkében szereplő tárgyakkal. 

Míg Barkóczi L. publikációjában összesen 8 üvegedény van feltüntetve, addig én 
Horvát J. ajándékaként beleltározva 7 üveget találtam. Barkóczi L. cikkében egy korsó mellett 
2 palack és 5 pohár van megemlítve, addig 2 kúpos testű talpgyűrűs poharat, 3 nyomott gömb 
testű palackot és egy hengeres palackot, valamint egy korsó talpgyűrűjét találtam Horvát J. 
ajándékaként. Emellett Pilismarót lelőhellyel 2 féltojás alakú és egy kúpos testű poharat, 2 
gömb testű palackot és egy csepegtető üvegcsét találtam beleltározva. Ezen túl 1973-74-ben 
Pilismarót-Öregek-dűlő lelőhelyről késő római sírokból került elő 4 féltojás forma pohár és 
egy hengeres testű palack. 

Mivel nem sikerült a tárgyakat egyértelműen azonosítani a publikációban 
szereplőkkel, viszont mindegyik Pilismarót lelőhelyről származik késő római sírokból, ezért a 
katalógusba a tárgyakat belevettem. 
 
Pusztasomodor 
 
 1905-ben Mahler E. a Szomor községhez tartozó Somodor-pusztán (Komárom M.) 
késő római temető részletét tárta fel. Az ásatásnak dokumentációja sajnos egyáltalán nem 

 
622 BARKÓCZI 1960, 112. 
623 BARKÓCZI 1960, 120-121. 
624 BARKÓCZI 1960, 129. 
625 BARKÓCZI 1960, 111-121. 
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maradt fent, a leletanyagot Sz. Burger A. tette közzé.626 A 61 4. századra keltezhető sírból 
összesen 7 üvegedény került elő.627 A kerámia mellékletek számához képest az üvegedények 
jóval kisebb arányban vannak képviselve a leletek között. Burger A. szerint inkább a női sírok 
kísérői.628 A hét üvegedény közül anyaggyűjtésem során ötöt sikerült megtalálni a Magyar 
Nemzeti Múzeum raktárában, így ezek szerepelnek a katalógusban. A vizsgált tárgyak kivétel 
nélkül sárgászöld, illetve mohazöld tónusúak, rossz anyagminőségűek, kivitelük és formájuk 
alapján is inkább a 4. század végére-5. század elejére keltezhetőek. Sajnos a temető legszebb 
edényét, egy hengeres testű, nagy méretű, facettált oválisokkal és vésett vonalakkal több 
mezőre osztott edényt nem tudtam vizsgálni, de ezen palackok többi pannoniai előfordulása is 
a 4. század végére-5. század kezdetére datálható. 
 
Regöly 
 

1967-ben Regöly község határában, az ún. „Pénzesdomb” lábánál gazdag mellékletű 
női sírra bukkantak homokkitermelés közben.629 A halott vállánál arany fibulapár, a deréknál 
ezüst övcsat, a karokon díszítetlen, illetve állatfejes arany karkötő, W alakú arany ruhadíszek 
voltak megtalálhatóak. A fejnél kék pettyes rátétdísszel ellátott üvegpohár feküdt kerámia 
korsó társaságában. A lábnál kézzel formált bögre helyezkedett el.630 A leletek alapján a 
temetkezés a 4. század végére-5. század elejére datálható, amelyek eredetét a Pontus vidéken 
lehet megtalálni. A gazdag sír tulajdonosának etnikai hovatartozását nehéz megállapítani, az 
biztos, hogy nem római jellegű, hanem barbár népcsoporthoz köthető a sírba eltemetett 
gazdag nő. Hun, gót, vagy alán származású egyaránt lehetett, bár ez utóbbi a 
legvalószínűbb.631 A sírban található kék pettyekkel díszített pohár mohazöld színű, rendkívül 
gyenge anyagminőségű, pereme vágott, durva felszínű, eldolgozatlan, a pettyek elhelyezése 
sem teljesen szabályos, elnagyolt mintát mutat. Ezek alapján a pohár a 4. század végére-5. 
századra datálható. 
 
Ságvár 
 

1937 és 1942 között a Radnóti A. vezetésével Ságvár-Tömlöchegyen késő római 
temető részletét tárták fel, amelyet a régebbi kutatás Tricciana sírmezőjével azonosított.632 
Később felmerült, hogy inkább Quadriburgiummal lehetne azonosítani.633 Összesen 342 sír 
került elő, ezzel az egyik legnagyobb feltárt pannoniai sírmezőt jelenti.634 A leletanyagot 
részben a Magyar Nemzeti Múzeum, részben a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum őrzi. A 
temető leletanyagát Sz. Burger A. tette közzé, azonban az ásatási dokumentáció külföldre 
került, így ezt nem tudta felhasználni.635 A temetőtérképet és a dokumentáció alapján való 
 
626 BURGER 1974, 64-101. 
627 BURGER 1974, 64-101. 
628 BURGER 1974, 91. 
629 MÉSZÁROS 1970, 66. 
630 MÉSZÁROS 1970, 66-67. 
631 MÉSZÁROS 1970, 91. 
632 BURGER 1966, 99. 
633 SCHMIDT 2000, 357. 
634 BURGER 1966, 99. 
635 BURGER 1966, 99. 
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újraértékelést W. Schmidt végezte el az északi provinciák késő antik temetőinek összefoglaló 
vizsgálatán belül.636 A mellékletként adott tárgyakat két csoportra bontva vizsgálja. Egyrészt a 
viselet részét képező ékszereket, hajtűket, övcsatokat, fibulákat, másrészt az 
edénymellékleteket.637 Sz. Burger A. 143 érmet közöl, W. Schmied a dokumentáció alapján 
193-ban határozza meg az pénzek számát, ezek alapján a temető a 4. század közepétől lehetett 
használatban a század végéig-illetve az 5. század elejéig esetleg. Ugyanis, habár az utolsó 
veretek a 380-as évekre datálhatóak, a leletanyag, különösképp a kerámia edények egy része 
az azutáni időszakra jellemző, tehát valószínűleg a század végéig mindenképpen használatban 
volt a temetőrészlet.638 Burger A. cikkében 72 üvegedényt említ meg, W. Schmidt 
megállapítása szerint 99 sírban volt üvegedény melléklet.639 Tehát az összes feltárt sír 30%-
ában, amely rendkívül magas arány a késő római időszakban Pannoniában.640 Adatgyűjtésem 
során 77 üvegedényt sikerült tanulmányoznom, amely tehát magasabb szám az Sz. Burger A. 
által közöltnél, de némileg kevesebb W. Schmidt felsorolásánál. A 9., 12., 17., 18., 31., 32., 
47., 54., 58-59., 63., 72., 96., 103., 121., 125., 126., 132., 161., 173., 176., 186., 187., 190., 
198., 203., 212., 219., 222., 225., 230., 236., 238., 242., 249., 254., 262., 265., 267., 268., 
270., 272., 298., 300., 301., 304., 305., 308., 310., 316., 330., 332. és 335. sorszámú sírok 
üvegedényei szerepelnek a katalógusban. Míg két edény esetében nem tudtam egyértelműen 
visszaazonosítani, hogy mely sír leletei voltak. A vizsgált edények legnagyobb csoportját a 
pohárformák teszik ki (39%), W. Schmidt hasonló megállapításra jutott, az összes üvegedény 
között 46% volt a pohár, amely megegyezik a Pannonia más temetőiben tapasztaltakkal. A 
következő nagy kategória korsók és palackok csoportja, amelynek összesített aránya 39%, 
csaknem teljesen egybecseng W. Schmidt számításival (40,6%). Viszont a töredékes anyagot 
vizsgálva megállapítható volt, hogy az illatszeres edények aránya nem 12,8%, hanem 
csaknem 20%. A temető kiemelkedő gazdagságát igazolja egyrészt az üvegedények 
nagyszámú jelenléte, a sírokban megjelenő arányuk jóval magasabb a Pannoniában az adott 
időszakban megszokottnál. Másrészt egy-egy sírban sok esetben több üvegből készített 
mellékletet is elhelyeztek, amely tendencia a provinciában inkább a 4. század első felére, 
közepére jellemző. Ennél később inkább, csak egy, vagy két üvegmelléklet került a sírokba. A 
vizsgált anyag túlnyomó részben színtelenített és üvegzöld színű, jó minőségű alapanyagból 
készült, de néhány sárgászöld árnyalatú, buborékos edény arra mutat, hogy a század végén is 
használatban volt a sírmező. Az edényekről általánosságban elmondható, hogy minőségük és 
megmunkálásuk alapján nívós gyártmányok kerültek a sírokba, amelyek közül több forma 
Pannoniában ritkaságnak számít. A legkésőbbre datálható pannoniai aryballost a 225. sír 
tartalmazta. A 3. század vége után a forma megjelenése nagyon ritka, ráadásul szálrátéttel 
díszített példánya ismert a temetőből. A pohárformák a 4. század közepének második felének 
általánosan használt típusait képviselik. Csakúgy, mint a tálak, amelyek ritka leletek, de a 
temetőből két példány is előkerült. Az edények részletkialakítása is rendkívüli gondosságról 
tanúskodik, habár a nyitott formák pereme vágott kialakítással készült, ezt az esetek nagy 
részében gondosan polírozták, amely tendencia egyáltalán nem tekinthető általánosnak a 4. 

 
636 SCHMIDT 2000. 
637 SCHMIDT 2000, 428. 
638 SCHMIDT 2000, 428. 
639 BURGER 1966, 135., SCHMIDT 2000, 403. 
640 SCHMIDT 2000, 403. 
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század második felének pannoniai edényeit vizsgálva. Az üvegedények vizsgálata megerősíti 
azt a feltételezést, hogy az átlagosnál gazdagabb lakosság temetkezőhelyéül szolgálhatott ez a 
sírmező.641 
 
Savaria 
 

Savaria temetői közül a várostól keletre, a Szent Márton templom területén lévő 
temetőt használták a késő római időszakban. A lelőhely a 19. század vége óta ismert, majd a 
Szent Márton utcában végzett több kisebb leletmentés folyamán a 20. század közepén újabb 
késő római temetkezések kerültek elő. 2001-ben Farkas Cs. a Szent Márton utca 53. szám 
alatt tárt fel egy újabb temetőrészletet, összesen 34 sírt. A sírmező leletanyagát Szanyi B. 
dolgozta fel szakdolgozataként.642 Összesen 12 üvegedényt sikerült adatgyűjtésem során 
vizsgálni (2., 6., 87., 135., 153., 199., 200., 203. és 210. sír), amely nem öleli fel a feltárt 
leletanyag egészét, de segítségével képet kaphatunk a használt üvegedényekről. A 4. 
században általánosan használt formák kerültek elő. Hengeres testű, félgömb alakú, kúpos 
testű pohár, néhány palack és illatszeres üveg volt a sírokban. Színtelenített, vagy üvegzöld 
alapanyagból készült, a 4. század elejétől, a század második harmadáig népszerű formák 
fordulnak elő a mellékletek között. Különleges a 210. sír színtelenített, benyomott oldalú, 
gömb testű korsója, amelynek talpgyűrűje rovátkolással díszített. Ezen kívül a Damjanich u. 
32. szám alatt 1962-ben előkerült szarkofág középen kihasasodó orsó formájú olajosüvege és 
körte testű korsójának töredéke, valamint a Kertész utcában feltárt homokkő szarkofág 
kónikus illatszeres üvege és gömb testű palackja került a katalógusba. 
 
Scarbantia 
 

Késő római temetkezések a római kori Scarbantiától délre elhelyezkedő ún. Deák 
(régebben Május. 1.) téri temetőből ismertek. A lelőhely már a 19. század óta ismert, majd 
1911-ben a Postapalota építésénél 120 sírra bukkantak, ebből 40 téglasír volt.643 Ezt követően 
az 1950-es években tártak fel néhány sírt.644A nagy kiterjedésű, gazdag sírmezőt az 1. század 
végétől a 4. század végéig-5. század elejéig használták. A temető részletes feldolgozása sajnos 
még nem történt meg.645 A temetőből előkerült két féltojás alakú pohár, valamint egy szép 
kivitelű. optikai fújt, gömb testű korsó került be a disszertációba. A leletek mohazöld 
tónusúak, rossz anyagminőségűek, formájuk alapján is a 4. század végére-5. század első felére 
keltezhetőek. Ezen túl része a disszertációnak a Balfi úton feltárt féltojás alakú, kékpettyes 
pohár. Valamint egy félgömb testű, egy kúpos testű pohár, egy gömb testű palack, amelyek a 
Deák téri temetőből származnak, ezen kívül néhány töredékes edény. Gabrieli G. leletmentő 
ásatásiból, amelyeket az Ógabona-, Széchenyi téren, valamint Sopronkőhidán végzett, öt késő 

 
641 BURGER 1966, 166. 
642 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Farkas Csillának és Szanyi Brigittának, hogy engedélyezték az 
üvegedény mellékletek tanulmányozását. 
643 SZŐNYI 1977-78, 5. 
644 SZŐNYI 1977-78, 5. 
645 SZŐNYI 1977-78, 5. 
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római üvegedény kerülhetett a disszertációba.646 Az előkerült leletanyag kisebb része a 4. 
század közepére datálható, míg sok edény a legkésőbbi horizontot képviseli a pannoniai 
üveggyártás- és használat történetében, mind a szín, mind a megmunkálás, mind az 
anyagminőség és forma tekintetében. A Hátulsó utcában 1965-ben, Tomka P. által feltárt 
temetőrészletből előkerült talpgyűrűs félgömbös testű poharat nem tudtam vizsgálni, így ez 
kimaradt a disszertációból.647 
 
Somogyszil 
 

Draveczky B. 1964 és 1968 között 148 késő római sírt tárt fel Somogy megyében, 
délre a mai Somogyszil településétől. A leletanyagot a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum őrzi. 
A temetőtől nyugati irányban körülbelül 300 m távolságban az ásató terepbejárás alapján a 
temetőhöz tartózó település nyomait vélte felfedezni.648 A 148 sírban összesen 151 halott 
maradványait sikerült feltárni, 63 női, 34 férfi, 40 gyermek sírja mellett 14 csontváz nem volt 
pontosan meghatározható. A sírok tájolása főként K-NY-i, illetve ÉK-DNY-i volt. Az É-D-i 
tájolás ritka csak a 12., 18., 41., 50., és 58. sírnál figyelhető meg, ezek jó része melléklet 
nélküli, főként a feltárt terület déli részén helyezkedtek el.649 A temető és a hozzá tartozó 
település a 4. század első harmadától a század végéig datálható. Azonban elképzelhető, hogy 
az 5. század elején is lakott volt. A feltáró megfigyelései szerint a sírok nagyjából három 
generációhoz tartozhattak. Az egységes képet mutató mellékletek alapján a település lakói 
nagyrészt mezőgazdasági és ipari tevékenységgel foglalkoztak. A férfisírok mellékletei között 
megjelennek a katonákra jellemző tárgyak is, mint például a hagymafejes és gyűrűfibula és az 
övvertek egy része. A területen kora római megtelepedés nyomát nem ismerjük, az említett 
település és temető a 4. század első harmadában létesült. Az, hogy mely területről érkezett ide 
és melyik etnikumhoz tartozhatott a lakosság nehezen eldönthető kérdés.650 
Összesen a 148 temetkezés közül 24-ben volt üvegedény melléklet. 13 női, 3 férfi és 8 
gyermeksírban találtak üvegárut. Tehát a sírok 16,21%-a tartalmazott üveget és főként nők, 
illetve gyermekek mellékletéül szolgált. Ezzel szemben kerámia edény (főként egyszerű házi 
kerámia) 99 került elő. Az üvegárut tartalmazó temetkezések az érmek alapján Burger A. 
szerint 324 és 375 közé tehetőek.651 

Az anyaggyűjtésem során a 23 tárgyat sikerült tanulmányoznom, így ezek szerepelnek 
a katalógusrészben. Meg kell azonban említeni, hogy a 80. sír palackja nem szerepel Burger 
A. statisztikájában és elemzésében, tehát összesen 25 üveggel számolhatunk a temetőből. 
Kutatásaim során nem volt módomban tanulmányozni a 7. sír színtelenített kónikus formájú 
pohártöredékét (LSZ. 66.63.5) és a 82. sír zöldes árnyalatú talpgyűrűs poharát (LSZ. 68.11.3). 
A temetkezések közül valószínűleg korábbi, a 4. század első harmadára közepére tehető a 5., 
97., 99., 25., 6., 9., 15., 31., 33. és 52. sír, amelyekben főként poharakat adtak mellékletül, 
ezek félgömb és ívelt oldalú, valamint legnagyobb számban kónikus formájúak voltak. 
 
646 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Gabrieli Gabriellának, amiért a leletanyag tanulmányozását lehet ővé 
tette. 
647 TOMKA 1967, 245-253. 
648 BURGER 1979, 11. 
649 BURGER 1979, 16. 
650 BURGER 1979, 17. 
651 BURGER 1979, 12. 
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Általában üvegzöld, sárgászöld árnyalatúak, vagy színtelenítettek. Feltehetőleg a 4. század 
második harmadára, végére, esetleg az 5. század elejére tehetőek a következők: 69., 82., 2., 7., 
14., 38., 57., 81., 94. sír, amelyekben ugyancsak túlnyomó részt kúpos testű poharak 
találhatóak részben üvegzöld és színtelenített változatban, részben viszont már mohazöld 
tónusban. 

Az üvegek döntő többsége pohárforma, mindössze egy félgömb alakú színtelenített, 
kerékvésett díszítésű tál és egy gömb testű palack szerepel a leletanyagban. A pohárformák 
többsége, 11 példány egyenes aljú kónikus forma, míg 2 töredék talpgyűrűs, kónikus formájú. 
Ezeken kívül inkább a 4. század első harmadától, a század második harmadáig tehető a 2 ívelt 
falú pohártöredék, illetve a 3 félgömb alakú pohár, míg a század végére és az 5. század elejére 
utal egy féltojás forma pohár megjelenése. 
 
 
 
Sopianae 
 

A pécsi késő római-ókeresztény temető a mai Dóm tér-Szent István utca-Apáca utca-
Széchenyi tér-Káptalan utca által határolt területre esett. A városfalon kívül, a mai Ferencesek 
utcájától északra elhelyezkedő temetőt a 3. században kezdték használni, de a 4. század 
végéig folyamatosan temetkeztek ide, a temető területe egyre inkább kiterjedt északi irányba, 
a mai székesegyház és Széchenyi tér felé.652 Erre a területre esik a mai Nagy Lajos 
Gimnázium, amelynek udvarán 2002-ben folytak feltárások, a sírok egy része a 4. századra 
volt datálható. A sírok a Vörösmarty utca-Káptalan utca irányába folytatódtak.653 A 4. század 
második felében a temető a Szent István tér déli és nyugati részére is kiterjedt. A 
székesegyház közelében feltárt sírokba a század második felében – utolsó harmadában 
temetkeztek.654 A Dóm téren 1975-ben került elő az ásató által ókeresztény Mausoleum-nak 
elnevezett sírépítmény, amelynek hypogeumában 14 csontváz került elő és üvegedényt is 
tartalmazott.655 1981-ben a Székesfehérvár utcában Katona Győr Zs. folytatott feltárásokat, 
amelyekből további 31 üvegedény származik.656 Ezek közül az idők folyamán sajnos több 
elkallódott, megsemmisült, valamint voltak formailag nem meghatározható töredékek is. Így 
végső soron 24 tárgy kerülhetett be a katalógusrészbe. 

Késő római sírmezőt tárt fel Sági K. 1958-ban a Geisler Eta (ma Apáca) utcában, 
amelynek alkalmával 37 sírt talált. Valamint három sírkamrát kell említenünk, amelyeket 
sajnos már kiraboltak.657 A temetőrész azonban csak kis részlete Pécs nagy, ókeresztény 
temetőjének, amelynek további részletei a mai székesegyház, valamint a Geisler E. (Apáca)-
Székesfehérvár u.-István tér közötti területre esnek.658 A sírok ebben a temetőrészletben a 4. 
század másodi harmadával indultak és egy részük a század második felére-végére keltezhető, 

 
652 FÜLEP 1984, 174., HUDÁK – NAGY 2003, 9. 
653 GÁBOR – KÁRPÁTI – KOVALICZKY – POZSÁRKÓ – VISY 2003, 21. Ezúton szeretném megköszönni Kárpáti 
Gábornak, hogy a leletanyag tanulmányozását lehetővé tette. 
654 FÜLEP 1984, 159-162. 
655 FÜLEP 1977, 254. 
656 Ezúton szeretnék köszönetet mondani az ásatónak, hogy a leletanyag tanulmányozását engedélyezte. 
657 SÁGI 1969, 3-42. 
658 SÁGI 1969, 41. 
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de néhányuk leletanyaga alapján az 5. század elejére tehető.659 A kis temetőrészlet gazdagon 
ellátott volt üveganyaggal. Az 1. és 13. sírban pohár, a 29. sírban bordázott, gömb testű 
palack, a 13. és a 8. sírban illatszeres üvegek voltak megtalálhatóak. A 2., 4. és 5. sírban 
további üvegtöredékeket sikerült regisztrálni.660 

Sopianae késő római temetőiből összesen 175 üvegedényt volt módomban 
személyesen is tanulmányozni az adatgyűjtés folyamán. Ezek közül sajnos 33-nál nem 
szerepel a sírszám, így nem tudtam egyértelműen visszaazonosítani, hogy pontosan honnan 
származnak. Egyharmaduknál 13 tárgy esetében viszont a temetőrészt sikerült meghatározni, 
így a katalógusban ezen információ szerepel. (Szepessy utca, Rákóczi út, Széchenyi tér, 
illetve Posta palota). A székesegyház környéki temetőrészletből a 10-13., 26-27., 19-20., 24-
26., 27., 29., 30., 34-37., 39-40. sírok leleteit tudtam személyesen is tanulmányozni, így ezek 
szerepelnek a katalógusban. A Szent István téren feltárt sírok közül a teljes üveganyag 
bekerülhetett a disszertációba (41-44., 47., 50-51., 53. sírok).661 Továbbá a 70., 75., 77., 80., 
81., 84., 85., 89., 90., 92., 93., 98., 204., 206., 212. István téri sírok anyagát szintúgy 
tanulmányoztam. A Geisler Eta (Apáca) utcában feltárt sírmezőből viszont csak néhány 
üvegedény kerülhetett a disszertációba. A Geisler Eta (Apáca) utca- Székesfehérvár utca 
sarkánál feltárt, illetve a Székesfehérvár utcai ásatások közül a 170., 181., 182., 184. sírok 
üvegedényeit elemezhettem. Sajnos nem tudtam tanulmányozni két gondosan kivitelezett, 
különleges díszítésű üvegedényt, a vésett, görög feliratottal ellátott poharat és a rátétdíszítések 
alkalmazásával díszített talpas kelyhet, így ezek nem szerepelnek a katalógusrészben.662 Az 
üvegedény melléklettel ellátott 226. sírt a Rákóczi utcában tárták fel.663 Míg a 261. számú sír 
az Anna utcában került elő, melléklete különösen érdekes, hiszen a Valens érmével a 4. 
század második harmadára tehető sírban olyan üveggömb került elő, amelynek használata az 
1-3. század között igazolható. Sajnos a pécsi késő római temetkezések üvegedény leleteinek 
sem tudtam a teljes körét vizsgálni, 664 azonban a tanulmányozott 175 tárgy így is 
reprezentálja Sopianae késő római üveghasználatának mértékét. A legtöbb üvegedényt 
Pécsről ismerjük, amely mutatja a késő római időszakban betöltött fontos szerepe mellett a 
sírok gazdagságát is. Még a 4. század második felének sírjaiban is gyakran előfordul, hogy 
három, négy üvegárut adnak az elhunyt mellé. Formailag is a leggazdagabb csoportot 
képviseli ez az anyag Pannoniában és több olyan forma megjelenik, amely párhuzam nélküli a 
provinciában. 
 
Szentendre 
 

A római tábor és a vicus lakóinak temetője a tábort délről határoló domboldalon 
helyezkedett el.665 A sírmezőt a 3. század végétől-4. század kezdetétől használták a század 
 
659 SÁGI 1969, 41 
660 SÁGI 1969, 28. 
661 FÜLEP 1977, 23-24. 
662 FÜLEP 1984, 120., 170. R/ 302. sír lelete a vésett, feilratos pohár (LSZ:843/1939), továbbá a szálrátétes kehely 
L/84. sír lelete. 
663 FÜLEP 1977, 42. 
664 Az alábbi leltári számú töredékeket nem sikerült megtalálni az anyaggyűjtés folyamán: 60.97.4., 818-
8g/1939, 1652., 1582, 818-8d/1939, 818-8f/1939, 69.40.6., 1590., 8181-8h/1939, 1103, 69.11.5., 69.1.1, 
62.44.26., 60.102.5., 69.16.4., 69.31.1., 69.10.1., 69.34.19., 69.11.9., 69.64.2. 
665 MARÓTI – TOPÁL 1980, 95. 
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végéig. Nagy L. 1928-ban tárt fel néhány sírt, amelyek közül üvegárut tartalmazott a 6. sír 
(palack és pohár, amely már a kiemeléskor megsemmisült), a 13. sír üvegpohara szintén 
nagyon rossz állapotban került elő, így ezeket már nem volt módomban tanulmányozni.666 
1953-ban, majd 1955-ben Soproni S. végzett leletmentéseket, üveg az 1-3. sírban volt, 
amelyek közül a 2. sír félgömb alakú poharának peremtöredéke volt fellelhető a múzeumban. 
A 11.- és 12. sír balasmariuma és palackja szintén elkallódott. Az 51. sír három üvege közül 
csak a féltojás alakú poharat tanulmányozhattam személyesen. Az 58. és 63. sír edényeit 
ugyancsak nem volt módomban vizsgálni, míg a 75. sírból említett üvegszilánkokból egy 
pohár oldaltöredékeit és egy hengeres testű palack részletét sikerült azonosítani. 
 
 
Tokod 
 

A késő római castrum első felmérését Récsey V. végezte el 1893-ban.667 A rendszeres 
feltárásokra azonban még jó fél évszázadot kellett várni. Az 1950-es évektől Mócsy A. 
vezetésével kezdődtek feltárások a Várberekben és az Erzsébetakna területén. A késő római 
erőd és egy koracsászárkori telep mellett egy késő római temető került feltárásra.668 A 4. 
században a település fellendülésével számolhatunk, amelynek bizonyítéka a kerámiakészítő 
kemencék megléte, amelyek egyrészt sajátos, helyi szürke, illetve mázas kerámiát gyártottak. 
Ez a kerámiagyártó központ láthatta el a környező településeket is. A műhely azonban nem 
csupán a 4. századra tehető, hanem a 370-es évek viharai után újabb fellendülést ér meg és az 
5. század első felében is működik még.669 Az erzsébetakanai település mellet a legfontosabb a 
Várberekben található erőd volt. Az erőd rendszeres feltárására Mócsy A. vezetésével került 
sor 1960 és 1969 között.670 A domboldal északi részén fekvő téglalap alakú, mintegy 1,6 
hektár területű erőd a Dunakanyar védelmi rendszerének fontos láncszeme volt.671 A feltáró 
az erőd építését I. Valentinianus uralkodására keltezte, míg Soproni S. a Dunamenti 
erődrendszer kiépítéséhez sorolta és II. Constantius uralkodására datálta az építését.672 A tábor 
4. századi megépítése után az 5. században is használatban lehetett, ezt bizonyítják az utóbbi 
években előkerült érmek és egy ékvéséses szíjvég. Ez alapján az erőd feladására csak 433 
után történt, de a környező település lakossága még ezután is tovább használhatta menekülési 
helyként.673 A késő római temető a településtől ÉNY-i irányban található, a Dorog-tokodi út 
mellett. 1966 és 1969 között 120 sírt sikerült megmenteni, de csupán a temető egy részét 
tudták feltárni.674 A sírmező a 4. század végére, 5. század első felére datálható.675 

A 120 temetkezés közül mindössze 17 sírban volt üvegáru megtalálható, tehát a feltárt 
temetkezések 14,16%-ában, ami nem túl nagy arány. Azonban kerámia edényből is mindössze 
23 példány került elő. Tehát a temetőrész edénymellékletekkel szegényesen volt ellátva. A 17 
 
666 MARÓTI – TOPÁL 1980, 97-98. 
667 RÉCSEY 1894, 65-66. 
668 MÓCSY 1981. 
669 LÁNYI 1981B, 73-87., BÓNIS 1990, 33-35. 
670 MÓCSY 1981, 37-71. 
671 MÓCSY 1981, 37. 
672 MÓCSY 1981, 42., SOPRONI 1985, 21-22. 
673 PROHÁSZKA 2008, 70. 
674 LÁNYI 1981, 169. 
675 LÁNYI 1981, 190-191. 
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üvegből, amelyek a Balassa Bálint Múzeum gyűjteményébe kerültek, csak 10 volt vizsgálható 
állapotban az anyaggyűjtésem elvégzésekor. Sajnos főként a színtelenített, jó minőségű 
üvegáru, amely részben a benne található színtelenítő mangán miatt sokkal inkább ki van téve 
az irizációnak. Ezért ezek az edények sok esetben már nem voltak tanulmányozhatóak. A 
katalógusba emiatt csak a 24., 27., 28., 35., 50., 51. sírok anyaga került. Főként pohárformák, 
egyetlen palack és egy illatszeres üveg volt fellelhető emellett. Érdekesség, hogy az összes 
üvegedény színtelenített, ellenben rossz állapotban maradt meg. Az üveg alapanyag 
egyébként is húzódásokkal, buborékokkal telített, rosszabb minőségű volt. Ritkán figyelhető 
meg díszítés ezeken az edényeken. Összesen három esetben, a hengeres testű palack pereme 
alatt plasztikus szálrátét gyűrű figyelhető meg (LSZ. 69.29.3), míg a gömb testű illatszeres 
üveg (LSZ. 69.9.1) optikai fújt, kannelurázott, emellett a pereme alatt és a nyakon is szálrátét 
díszítés látható. A poharak között egyetlen díszített található, a félgömb pohárformán 
bekarcolt vonaldísz látható (LSZ. 69.24.1). Összességében az üveganyag nem erősíti meg 
Lányi V. 4. század végi, 5. század eleji keltezését. Az itt előkerült üvegek szín, minőség és 
formai vizsgálata inkább utal a 4. század első harmadától a század második harmadáig terjedő 
időszakra. 
 
Tüskevár 
 

Tüskevár határában két római kori villát is ismerünk, a falu határa gazadag a római 
kori leletekben, a Kőhányási dűlőben 1906-ban téglasírok és szarkofág is előkerült. Az 
éremleletek alapján az itteni római jelenlét az 1. század végétől a 4. század végéig terjedő 
időszakra tehető.676 Kiss Á.1962-63-ban feltárást végzett az I. számú római villa területén. A 
feltárt két épületrész mellett a környéken 1-2. századi hamvasztásos sírok is előkerültek a 
környéken, ezen kívül a Sásréti dűlőből késő római sír is előkerült. A feltárás üvegleletei ez 
alapján szintén sírokhoz tartozhattak. Két pohár töredéke került elő innen. Egy félgömbös 
testű talpgyűrűs pohár aljtöredéke, valamint egy kúpos testű, egyenes aljú pohár töredéke. A 
temetőnyomok szintúgy alátámasztják a római megtelepülés 1-4. század közötti meglétét a 
Somlyó hegy délnyugati lábánál, Tüskevár határában, ahol az Aquincumból Savaria felé tartó 
útvonal haladt át.677 Tüskevár határában, Paptag lelőhelyen 1969-ben bejelentés alapján 
Palágyi S. egy szarkofágot tárt fel.678 Ezen dűlő D-i részén korábban hamvasztásos és 3-4. 
századi téglasírokat dúltak szét. Az 1969-be feltárt díszítetlen szarkofágban három elhunyt 
maradványait találták, egy nő és két gyermek vázát rejtette a szarkofág. Valószínűleg családi 
kriptaként szolgált. Mellékletként aranygyűrű, 25 aranygyöngy, ezüst hajtűk jelzik a sír 
gazdagságát. Emellett középen kihasasodó orsó formájú olajosüveg került elő. A mellékletek 
alapján a temetkezés a 4. század második felére datálható.679 
 
 
 
 

 
676 KISS 1967, 37. 
677 KISS 1967, 49-50. 
678 PALÁGYI 1972, 114. 
679 PALÁGYI 1972, 116. 
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Vászoly 
 

Vászoly lelőhelyről, Veszprém megyéből a Bagóhegy DK-i oldalán 1959-ben 
leletmentés alkalmával késő római téglasírból gömb testű palack került elő, amely a 4. század 
második felére datálható.680 A palack mellett üvegpohár volt még a sírban, de ez rossz 
megtartása miatt nem maradt meg.681 
 
Vonyarcvashegy 
 

Vonyarcvashegy Zala megye ismert római kori lelőhelye. 1968-ban, amikor a 
település még Veszprém megyéhez tartozott, csatornázás során a késő római temető újabb 
sírjai kerültek elő, öt egyszerű földsír tárt fel Müller R., az érmek alapján a temető a 4. 
századra tehető.682 
 
 
 

 
680 PALÁGYI 2004, 59. 
681 MRT 1, 1966, 222. 
682 MÜLLER 1988, 54. 
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6. Asztali használatra szánt edények 

 

6.1. Ételfelszolgáló edényformák: tálak, tányérok 
A tálak viszonylag kis számban szerepelnek a késő római pannoniai sírok 

mellékleteiként, noha használatuk a korábbi századokban sem volt tömeges mértékű (XXIII. 
tábla/121. kép). Meghatározásukat tekintve olyan nyitott edényformák kerültek ebbe a 
csoportba, amelyeknek peremátmérője nagyobb, mint a magassága, illetve a peremátmérő a 
tál magasságánál legalább 60 %-kal nagyobb.683 Az általam összegyűjtött sírokból mindössze 
23 tál származik, mintegy ezer tárgy közül (az összes üvegedény mintegy 2,2%-át adják). Ez 
megfelel a késő római településeken megfigyelhető tendenciának. Míg a kora római sírok 
üvegedény mellékletei között a leggyakoribbak az illatszeres üvegcsék, valamint a hamvak 
tárolására szolgáló üvegurnák miatt a fazékformák csoportja mondható magasnak, különösen 
Italia és Hispania területén.684 

A késő római időszakban megfigyelhető a funkciókategóriákba való sorolás és 
elemzés eredményeképpen, hogy különösen a határ menti provinciákban rendkívüli módon 
megnő az üvegek között az A2 (ivóedények) kategória aránya. Kisebb mértékben, de jelentős 
az A3 (folyadékszervirozó edények) kategória jelenléte lesz, emellett az asztali edények tál 
kategóriája (A1) számottevően visszaesik, habár nem szűnik meg teljesen a használatuk. S. 
M. E. van Lith és K. Randsborg megfigyelése szerint az ettől a tendenciától való eltérés a 
település különös gazdagságát jelzi.685 A pannoniai eloszlás azonban rendkívül jól illik ebből 
a szempontból a Római Birodalom határ menti provinciáiról alkotott képbe. Tirer 4. századi 
sírjait vizsgálva kitűnik, hogy a tálak aránya csupán 4%, míg a poharaké 24%, a korsóké 49%, 
Krefeld temetkezéseit vizsgálva 9%-nyi az A1 kategóriába eső edények aránya, míg az A2 
kategóriába 49%, az A3 kategóriába pedig 15% esik. Oudenburg esetében az arányok a 
következők: 6,56 és 8 %. Az utóbbi két lelőhely esetében katonai településsel számolhatunk, 
ahol szintúgy megfigyelhető, hogy az üvegtálak kevésbé fordulnak elő.686 

A pannoniai sírokban megfigyelhető, hogy arányuk mindössze 2,5%, mely ezekhez 
képest is kevésnek mondható, csupán néhány típust képviselnek. Általában egyszerű formákat 
képviselnek, díszítésük tekintetében sem mondhatóak gondosan kivitelezettnek. 

T 1: Gömbszelet alakú tálak, csészék 
A T1 formához a gömbszelet alakú tálak, csészék tartoznak, amely a legszámosabb 

csoport a tálakon belül, összesen 12 példány sorolható ide. Kizárólag vágott 
peremkialakítással és vésett, vagy bekarcolt vonaldíszítéssel ellátva készültek (T1.2) (Kat. 
Nr.1-12., XXIV. tábla/123-126. kép). A típus megegyezik AR 56, T 27b, Lazar 2.6.1, Harter 

 
683 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 417. 
684 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 449. 
685 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 454. 
686 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 458. 
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1999 A17 és Gellep 178, Cottam – Price 1998 Fig 51. formával. Pannonia déli részén is 
kedvelt edény volt.687 Poetovióból is ismert jellegzetes, durva kialakítású vágott peremmel.688 
A Vindobonából származó példányokat S. Sakl-Oberthaler és K. Tarcsay dolgozta fel, a 4-5. 
századra jellemzőek, vésett sávokkal és bekarcolt vonalakkal.689 Aquileiában a gömbszelet 
alakú tálak bekarcolt vonaldísszel, vagy kerékvésett sávokkal, esetleg figurális vésettel a 4-5. 
században örvendenek nagy népszerűségnek.690 

Barkóczi L. katalógusában a 13. formaként szerepelnek, félgömb alakú tál 
megnevezéssel, vékony (a) és vastag falú (b) variánst különböztet meg a típuson belül.691 A 
vékonyfalú verzió véleménye szerint főként a 4. században jellemző és mind Pannoniában, 
mind a Római Birodalom más részein gyakori a tálformák között. A legkorábbi megjelenése 
Licinius éremmel datálható Halimbáról, míg a legkésőbbi előfordulása a csákvári temetőből 
az 5. század első évtizedeire tehető.692 Előfordulása a 4. század második felétől válik 
gyakorivá. Barkóczi L. véleménye szerint Pannoniába és a tőle délre fekvő provinciákba a 
délkeleti provinciák importjaként jutott a forma. 693 Leggyakoribb díszítését a bekarcolt 
vonalkötegek jelentik. Barkóczi „b”, azaz vastag falú variánsa pedig gyakorta kerékvésett 
sávokkal ékesített. Legkorábbi datálható darabja az intercisai temetőből Constantinus 
éremmel keltezhető, legkésőbbi példányai Ságvárról és a Keszthely-fenékpusztai temetőből a 
4. század végére-5. század elejére tehetőek. Gyártásukat Barkóczi L. a Balkánon lévő, vagy 
Fekete-tenger vidéki műhelyhez köti.694 Véleményem szerint a vékony- és vastag falú variáns 
megkülönböztetése nem helyes. A kerékvésett szalagokkal díszített példányok valóban 
nagyobb vastagsággal készültek, de ennek oka a speciális díszítés kialakíthatósága volt, tehát 
összefüggés inkább a falvastagság és egyes díszítések között figyelhető meg. 

A gömbszelet alakú, vágott peremű tálforma a késő római időszak leggyakoribb 
tálformája az egész Imperium Romanum területén.695 Azonban elmondható, hogy a Római 
Birodalom nyugati felén gyakoribb a megjelenése, keleten kevésbé örvendett nagy 
népszerűségnek.696 Isings katalógusában a 116-os forma kihajló peremmel van ellátva, a 106 a 
variáns pedig a díszítetlen darabokat foglalja magába, a 4. századra és az 5. század elejére 
datálhatóak. C. Isings is megjegyzi, hogy mindenhol elterjedt forma.697 A 106b variáns a 
díszített példányokat gyűjti össze, amelyek között kerékvésett és kézi, illetve figurális 
metszésű darabokat említ. Főbb lelőhelyeik: Nijmegen, Köln, Trier, Mayen, de az Imperium 
Romanum keleti felén is előfordul El Bassa lelőhelyen, illetve Galileiában például.698 
Augstban a forma 4. századra datálható kontextusban jelenik meg színtelen, vagy zöldes 

 
687 RUŽIĆ 1994, T. XXVI.1-4., 6-8. 
688 PETRU 1974, 22. TAB. IX.1. 
689 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, TAF. 5.44-45. 
690 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 103-104., CAT. 272-278. 
691 BARKÓCZI 1988, 56-58. 
692 BARKÓCZI 1988, 57. 
693 BARKÓCZI 1988, 57. 
694 BARKÓCZI 1988, 57. 
695 SALDERN 2004, 320., HARDEN 1988, 183., STERN 2001, 334. 
696 STERN 2001, 335. 
697 ISINGS 1957, 143-144. 
698 ISINGS 1957, 145. 
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árnyalatú üvegből.699 Ugyancsak kimutatható Trierben, ahol két variánst különít el K. 
Goethert, a 27a ívelt peremű, míg a 27b forma egyenes peremű, ez utóbbin circus jelenetes 
vésett díszítés található.700 Britanniában kimutatható a 4. században figurális vésett díszítéssel 
is.701 Dél-Galliában vésett figurális és bekarcolt díszítéssel az 5. század közepéig jelen lévő 
forma.702 A keleti provinciákban is nagy számban fordul elő például Berytusban, ahol főként 
kerékvésett díszítéssel, de bekarcolt vonalkötegekkel ékítve is megjelenik, valamint két 
esetben a bekarcolt díszítés mellett görög feliratokat is véstek a tálra.703 

Egyrészt, ahogy C. Isings is megfigyelte készült díszítetlen verzióban, de a tálforma 
nagy része valamilyen módon dekorált. Egyrészes formába fújással készült, alja teljesen 
lekerekített, tartórúd nyoma nem látható rajta, a pereme minden esetben vágott. Lehetséges, 
hogy a formával együtt hűtötték ki és csak a kihűlés után távolították el. A vágott peremű 
poharak és tálak csoportja a legszámottevőbb a 4. századtól kezdődően, noha ezelőtt nem ez 
volt az uralkodó ez a megmunkálási mód.704 Általában megfigyelhető, hogy a külső felük 
fénytelenebb, fakó, míg a belső felület, amely nem érintkezett a mintával fényesebb felületű 
maradt. A peremet miután lerepesztették a legtöbb esetben utólag polírozták, csiszolták, de 
számos edényen látható, hogy durva felszínű a perem, nincs nyoma utólagos eldolgozásnak. 
Ha a levágás nem volt tökéletes egyenetlen, éles csipkékkel tagolt felszín keletkezett, de 
ennek ellenére sem mutatható ki minden esetben a perem eldolgozása (X. tábla/94-97. kép).705 

A gömbszelet alakú tálak nagyrészt hideg eljárással díszítettek. Van azonban néhány 
kivétel ez alól. Ismerünk kék pettyes rátéttel készített darabot a 4. század közepére-5. század 
elejére keltezhetően, valószínűleg a kölni műhely gyártmányaként.706 Gyakoribb ennél a 
figurális vésett díszítés előfordulása, amelyet kézi vésővel és nem vésőkerékkel alakítottak ki. 
A figurális vésett példányai a 4. századra datálhatóak. D. Harden véleménye szerint ezek 330-
370 közé tehetőek.707 Tematikájukban három csoport különíthető el. Egyrészt vannak 
közöttük klasszikus mitológiai ábrázolású darabok (például: Apollo és Diana, Dionyosos és 
Satyr ábrázolással, vagy épp Bellerophon és Pegasus megjelenítésével).708 Másodsorban a 
hétköznapi élet jelenetei elevenednek meg rajtuk, úgy mint kocsihajtó verseny ábrázolása, 
közepén Sol-Invictus portréval, vagy éppen a tengeri életet-munkákat bemutató Putto 
ábrázolásokkal, de előfordul templomi homlokzat előtt ábrázolt császári tisztviselő 
megjelenítése is (Acilius Severus).709 A harmadik témakörként pedig bibliai tematikájú 
ábrázolások is feltűnnek rajtuk, például Ádám és Éva.710 Ezen vésett tálak díszítései a 
tematika különbözősége ellenére azonos stílusúak, késő római jellegűek. Ilyen a félprofilból 
való ábrázolás, a mandula alakú szemek és az ún. sündisznófrizura megjelenése, valamint az 

 
699 RÜTTI 1991, 64. 
700 GOETHERT- POLASCHEK 1977, T 27 a, b. 
701 COTTAM – PRICE 1998, 119-120. 
702 FOY 1995, 239., PL. 21. 
703 JENNINGS 2004-2005, FIG. 5.9.1-20. 
704 JENNINGS 2004-2005, 84-85. „cracking-off” method. 
705 JENNINGS 2004-2005, 84-85. 
706 STERN 2004, 346-347. 
707 HARDEN 1988, 184. 
708 HARDEN 1988, 228., 219., 231. 
709 HARDEN 1988, 223., 210., 214. 
710 HARDEN 1988, 229. 
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ún. „impresszionista” stílusú ábrázolásmód. Ezek alapján D. Harden ezeket a tálakat az előbb 
említett 330-375 közötti időszakra datálta. Megjegyzendő hogy vékony falvastagsággal, jó 
minőségű, színtelenített anyagból készült termékek voltak.711 A díszített tálak nagy része 
azonban sokkal egyszerűbb kivitelű dekorációt visel magán. Főként a kerékvésett, 
vízszintesen futó vastagabb szalagokkal díszítették őket, ebben az esetben a mély díszítés 
nagyobb falvastagságot követelt meg.712 A legegyszerűbb és leggyakoribb díszítésmód pedig 
a bekarcolt, általában sekély vonalkötegek alkalmazása volt, amelyek az edények testén több 
sávban jelentek meg (V. tábla/ 33. kép). Ez a fajta díszítés nemcsak a keleti részeken volt 
jellemző, hanem birodalomszerte a legelterjedtebb. A minta létrehozása, vagy egy fésűszerű 
eszközzel volt lehetséges, amelyet többször végighúztak az edény felületén, vagy pedig egy 
olyan kerékkel, amelyből kis fogak álltak ki változó távolságban, így a minták egyetlen 
húzással kialakíthatóak lettek volna.713 Berytusban is gyakran alkalmazott eljárás volt, ahol 
két kivételtől eltekintve csak az edények külső oldalán jelentek meg a vonalkötegek, 
amelyeknek szélessége, száma és az edényen való elhelyezése nagyon változatos volt. A 
leggyakrabban keskeny (1mm körüli) vonalszélességgel készültek, amelyek szintén 1mm 
körüli távolságban helyezkedtek el egymástól és leggyakrabban 3-4 sávban alkalmazták 
őket.714 Az edényeken a sávok gyakran változó szélességűek, így ha fésűszerű eszközt 
használtak a kialakításukhoz, akkor egy-egy edény díszítéséhez is többfajta szerszámra volt 
szükség. Érdemes megemlíteni, hogy mivel ezek sekély díszítések, ezért is nevezzük 
bekarcolt díszítésnek őket, az üvegek földben való bomlása és az irizáció miatt sokszor 
nehezen észrevehetőek a mai kor kutatója számára. Azonban a késő római asztali edényeken 
való gyakori alkalmazásuk miatt feltétlenül fontos a megfigyelésük és rögzítésük a tárgyleírás 
kapcsán, még akkor is, ha csupán fény felé fordítva vehető észre a mintázat. 

S. Jennings vetette fel, hogy a bekarcolt vonalkötegeknek nem csupán a díszítésben 
lehetett szerepük. Véleménye szerint az edények biztosabb fogását segítették elő, 
segítségükkel nehezebben csúszott ki a pohár, vagy tál használója kezéből.715 Ez a felvetés 
kétségkívül logikusnak tűnik, hiszen sekélységük okán nem voltak túl mutatósak az edények 
felszínén, noha létrejöttük semmiképp sem tekinthető véletlennek, gyártási, merítési hibának, 
mindenképp valamilyen eszközzel kellett, hogy létrehozzák ezt a mintázatot. Hasonló 
megoldással találkozhatunk a palackformák vastag szalagfüleinél, amelyek külső felét egy 
fésűszerű eszközzel húzták meg. Az így létrejövő bordázat ugyancsak azzal a céllal jött létre, 
hogy stabilabb fogást biztosítson. 

Fontos megemlíteni, hogy a forma mindenképp asztali edényként funkcionált, de az 
ételszervírozás mellet az ivófunkciójuk is felmerülő lehetőség, amellyel számolnunk kell 
(ezért szerepel a csésze megnevezés a mélyebb, szélesebb példányok esetében). Ugyanis a 
lapos tálakból való ivás, klasszikus a mediterrán térségre jellemző szokás, amelyet a rómaiak 
a később meghódított északi provinciák bennszülött lakóival is megkedveltettek.716 

 
711 HARDEN 1988, 184-185. 
712 JENNINGS 2004-2005, 84-85. 
713 JENNINGS 2004-2005, 84-85. 
714 JENNINGS 2004-2005, 84-85. 
715 JENNINGS 2004-2005, 85. 
716 STERN 2001, 335. 
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Bizonyítékot jelenthetne arra vonatkozóan, hogy ez a tradíció még a késő római időszakban is 
élt, egy Kölnből származó kék pettyes díszítésű tál, amelyet F. Fremersdorf említ és a 
következő felirat olvasható rajta: utere felix.717 Azonban ez nem egyértelmű tény, hiszen 
ugyanez a felirat más tárgyakon, például gemmákon is megjelent.718 Azonban mindenképp 
fenn kell tartanunk annak lehetőségét, hogy a tálforma akár ivásra is alkalmasak lehetett. 

Az általam vizsgált darabok között összesen 12 gömbszelet alakú, sekély tál szerepel 
(Kat. Nr. 1-12., XXIV. tábla/123-126. kép). Ezek kivétel nélkül díszítettek. A ságvári 
temetőből két példányuk, Intercisa nyugati temetőjéből szintúgy két darab, a pécsi késő római 
temetőkből összesen három, Igalról, Buzsákról, Aquincumból, Somogyszilről és Mórichida-
Kisárpásról pedig egy tál ismert. Közepes, vagy jó minőségű alapanyagból gyártották őket, 
kivétel nélkül áttetszőek. Három sárgászöld, hat üvegzöld és három színtelenített üvegből 
készült. Magasságuk 2,7-7 cm között váltakozik, peremátmérőjük 9-20 cm. S. Jennings 
peremátmérőjük alapján három csoportba sorolta a táltípust. A kisméretűek átmérője 
kevesebb, mint 6 cm, ezek szerinte sem ivásra, sem ételfelszolgálásra nem voltak alkalmasak, 
talán korsók, palackok fedőjeként szolgálhattak. A közepes csoport átmérője 10-18 cm 
közötti, míg a nagyméretű tálak átmérője meghaladja a 20 cm-t.719 A pannoniai darabok a 
fenti besorolás szerint a közepes mérettartományba esnek, egy oldaltöredék esetében nem 
tudjuk az átmérőt, egy pécsi tálnál pedig 20 cm a tárgy szélessége, így ezt az egy példányt a 
nagyméretű tálak közé sorolhatjuk. Falvastagságuk általában nem túl nagy, kizárólag a 
kerékvésett sávokkal díszített példányok készültek vastagabb anyagból, amelyek 
falvastagsága 2-3 mm, a többi tál esetében inkább 1-1,5 mm-rel számolhatunk. Kivétel nélkül 
vágott peremkialakításúak, tartórúd nyomát nem lehet felfedezni az aljukon. A peremek 
részben csiszolatlan durva felszínűek, részben polírozottak. A kerékvésett sávval díszített 
példányoknál minden esetben megfigyelhető, hogy a perem gondosan eldolgozott. Bekarcolt 
vonaldíszítés található a legtöbb edényen. Két esetben figyelhető meg, hogy csupán egy 
sávban helyezték el ezt a díszítést, vagy az edény peremén, vagy a testén egy sávban. Ennél 
gyakoribb, hogy két sávban fordul elő a bekarcolt sávdísz. Összesen négy tálon figyelhető 
meg, a peremen és az edény testén egy sávban, illetve az edény testén két sávban elhelyezve. 
Kerékvésett díszítés négy edényen fordul elő, két esetben csupán az edény pereme alatt fut 
egy sáv (Ságvár és Buzsák), egy esetben a mórichida-kisárpási példányon két vonal fut körbe, 
a negyedik esetben három kerékvésett szalag díszíti a somogyszili edény testét. A két 
díszítésfajta kombinációja tálakon Pannoniában ez idáig nem ismert. S. Jennings 
megfigyelése alapján ez máshol sem fordul elő gyakran, Berytusban például csak egyetlen 
esetben volt kimutatható.720 Az egyik pécsi oldaltöredék pedig figurális díszítésű tál 
töredékének tekinthető, amely részben vésőkerékkel, részben kézi vésővel készült. 
Kerékvésett körökben geometrikus vésett díszítés, a körök között leveles, indás, 
szőlőfürtdíszítés látható a rendkívül kvalitásos, jó minőségű kis töredéken, amely minden 
bizonnyal figurális elemeket is tartalmazott. 

 
717 FREMERSDORF 1962, TAF. 45. 
718 STERN 2001, 335. 
719 JENNINGS 2004-2005, 92-97. 
720 JENNINGS 2004-2005, 94-95. 
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Datálásukat tekintve legkorábbi darabjuk a Licinius éremmel keltezett halimbai tál,721 
míg a legkésőbbre tehető, az 5. század első felére datálható csákvári példányt sajnos nem állt 
módomban tanulmányozni.722 Barkóczi L. datálását elfogadom, viszont ezek keleti gyártására 
nincs bizonyítékunk, véleményem szerint nagyon valószínű, hogy helyi gyártmánynak 
tekinthetőek az egyszerű tálak. Igazán népszerűek a 4. század közepétől lesznek és a század 
végéig jellemző az előfordulásuk. Elterjedésüket tekintve Mórichida kivételével főként 
Valeria déli részén mutathatóak ki és fontos megemlíteni, hogy nem csupán a limesmenti 
településeken, hanem a tartomány belsejében is. A városias települések mellett a kisebb, 
villákhoz köthető objektumokban is fellelhetőek (Buzsák, Igal, Somogyszil). Ez a tendencia 
kiválóan illik az S. M. E. van Lith- K. Randsborg által meghatározott arányokhoz, miszerint a 
villaszerű településeken a legnagyobb számban az asztali edények vannak jelen, ezen belül is 
az 1-3. századi villákat elemezve a három asztali edény kategória közül a tálaké a legnépesebb 
csoport (A1: 24%, A2: 16%, A3: 8%).723 Azonban a késői villákat vizsgálva, mint Köln-
Braunsfeld (A1: 30%, A2: 35%, A3: 30%) és Köln-Müngersdorf (A1: 34%, A2: 17%, A3: 
34%), vagy éppen Somogyszil (A1: 4%, A2: 92%, A3: 4%), kitűnik, hogy szintén magas 
marad az A1 kategória aránya, amely a többi településtípus esetében erősen lecsökken, vagy 
meg is szűnik.724 Noha úgy tűnik, hogy Pannoniát vizsgálva inkább arról beszélhetünk, hogy 
ezeken a belső, nem katonai jellegű településeken marad egyáltalán meg a tálak jelenléte, 
noha arányuk jócskán visszaesik. 

T 2: Kónikus, benyomott oldalfalú tálak 
A T2 forma a benyomott oldalú tálak csoportja, ívelt vágott peremmel, konvex forma 

(XXIV. tábla/127. kép). Összesen két példánya ismert pannoniai sírokból. A forma 
megegyezik AR 59.2, I 116b2/117, T 15b, Gellep 306/334, Cottam – Price 1998 Fig 52., 
Lazar 2004 2.6.5, Harter 1999 A20 formával. Barkóczi L. katalógusában a 17. formaként 
szerepel. Pannonia déli részéről nagyméretű variánsa került elő.725 Vindobonából is tudunk 
benyomott oldalú, késő római időszakra datálható tálról, de nem kónikus alakú, hanem inkább 
a félgömbös testű forma.726 Aquileiában vágott, ívelt peremmel, zöldes árnyalatban a 4. 
század jellemző tálformája volt.727 

A csonka kúp alakú kisméretű tálak benyomott oldalfallal a Római Birodalom nyugati 
felében terjedtek el. Jellegzetes ismertetőjegyük az ívelt, enyhén kihajló, vágott 
peremkialakítás. Minőségük nem túl jó, általában buborékokkal, húzódásokkal teli 
alapanyagból készültek, gyakran szennyezőanyagokkal is tarkított alapüvegből.728 Kivétel 
nélkül áttetsző üvegből gyártották őket. A jellemző színeket vizsgálva kitűnik, hogy 
Germaniában a barnás zöld árnyalat, Britanniában pedig a halványzöld árnyalat fordul elő 
gyakran. Az elterjedésüket vizsgálva Britannia, Gallia Belgica, Észak-, Északkelet- és Dél-
Gallia területén, a Rajna vidéken és Észak-Italiában, Aquileia környékén divatos volt. 
 
721 BARKÓCZI 1988, 57. 
722 BARKÓCZI 1988, 57. 
723 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 435. 
724 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 459. 
725 RUŽIĆ 1994, T. XXVIII. 1. 
726 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, TAF. 5.46. 
727 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 104-105., CAT. 280-284. 
728 STERN 2001, 334. 
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Azonban szórványosan megjelenik ettől keletre is keleten Bulgáriáig, délen pedig Tunézia 
területéig.729 Valószínűleg több műhelyben is gyártották az elterjedési területén belül. 
Gyártása a 4. század második felében kezdődhetett és az 5. század elejéig előforduló forma 
marad. Észak- Galliában igazolható a használata az 5. század második felében is. Gallia déli, 
Földközi-tenger menti partvidékén az egész 5. század folyamán előfordul.730 A mayeni temető 
sírjaiból inkább a 4. század végére keltezhető kontextusból kerül elő (370 után). Britanniában 
egy szűkebb időszakra a 4. század végére tehető. Tehát összefoglalóan elmondható, hogy a 4. 
század második felében jellemző ez a tálforma, habár Germania területén már a 4. század első 
felében megjelenik.731 Ezek a korai példányok jó minőségűek, színtelenítettek, peremük 
vágott, csiszolt, vagy melegen lekerekített, kissé visszahajtott. Constantinus éremmel 
datálható sírokból kerültek elő Kölnből, Krefeldből és Trierből. Időben a legkésőbbi csoport 
pedig az 5. századra keltezhető, amely főleg Galliában volt jelen. Ezek a tálak gyakran 
melegen lekerekített peremmel rendelkeznek és spirálisan feltekert szálrátéttel díszítettek.732 

Barkóczi L. katalógusában a 17. forma alatt két példányt említ, az egyik ismeretlen 
lelőhelyű, a másik pedig a csákvári temető 23. sírjának lelete.733 Barkóczi L. véleménye 
szerint van egy vékonyfalú variánsa, amelynek példányai Brigetióból, a 4. század utolsó 
harmadára datálhatóan, Keszthely-Dobogóról a 4. század második felére keltezhető 
kontextusból és Pilismarótról a 4. század végére-5. század elejére tehetően kerültek elő. 
Barkóczi L. megjegyzi, hogy a pannoniai produktum különbözik a Rajna-vidéken azonos 
időszakban használatban lévőktől, a mi példányaink vastagabb falúak és szélesebb formák. A 
második variáns Barkóczi L. véleménye szerint egy vastag falú, széles, mohazöld alapüvegből 
készült változat, amelynek példánya Csákváron került elő, 4. század végére-5. század elejére 
keltezhető kontextusból. Ezt a típust Barkóczi L. keleti üvegműhely produktumának véli.734 

Az általam vizsgált leletanyagban csak két benyomott oldalfalú tálforma szerepel (Kat. 
Nr. 13-14., XIV. tábla/127. kép), mivel a csákvári temető tanulmányozására nem kaptam 
lehetőséget, a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött brigetiói és pilismaróti töredék pedig nem 
volt fellelhető a raktárban. Ezért a katalógusban a Keszthely-Dobogóról származó tál szerepel. 
Ez üvegzöld színű, közepes minőségű, buborékos alapanyagú, vékony falú tálforma. 
Peremátmérője 13,4 cm. A 4. század második felére datálható. A másik darab Sopronból, az 
Ógabona térről származik, késő római temetkezés melléklete volt.735 Ennek színe mohazöld, a 
csákvárival megegyező árnyalatú, minősége jó, buborékmentes. Átmérője kisebb az előzőnél, 
10,5 cm-t tesz ki. Falvastagsága nagyobb az üvegzöld tónusúnál, de ennek oka lehet a tárgy 
alapanyaga is. Ugyanis az üvegzöld és színtelenített tárgyak sokszor jobban reakcióba lépnek 
a földben található elemekkel és nagyobb részben indulnak bomlásnak a földben, mint a 
mohazöld árnyalatú üvegek. Tehát mivel az eredeti, földbekerüléskori falvastagságát nem 
tudhatjuk meg a tárgyaknak, ezt a kérdést nem tudjuk egyértelműen eldönteni. 
 
729 STERN 2004, 334. 
730 FOY 1995, 229., PL. 11.100. 
731 STERN 2004, 335. 
732 STERN 2004, 335. 
733 BARKÓCZI 1988, 60-61. 
734 BARKÓCZI 1988, 60-61. 
735 Ezúton szeretném megköszönni az ásatást végző Gabrieli Gabriellának, hogy a leletanyag feldolgozását 
lehetővé tette. 
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Minden esetre valószínűnek látszik, hogy a benyomott oldalú tálak Pannoniában a 4. 
század második felében tűnnek fel üvegzöld, színtelenített alapanyagból, de körvonalazódni 
látszik, hogy egy csoportjukat a 4. század végén-5. század első felében is gyártották 
mohazöld, sötétzöld árnyalatban. Tehát a típus csakúgy, mint Germania, Gallia területén két 
csoportra osztható, amelyek elkülönülnek egymástól: egy 4. század második felére datálható 
csoportra és egy másikra, amely a század végén és az 5. század elején volt használatban. Ezt 
alátámasztja a szín, minőség és méretbeli különbségek megléte. Véleményem szerint azonban 
nem igazolható a tárgyak keleti eredete, valószínűleg helyben készült termékek lehettek. 

T 3: Kagyló alakú tálak 
A T 3 forma a formába fújt kagyló alakú tálak csoportja, összesen 5 példánnyal (Kat. 

Nr. 15-19.). M. Stern részletesen elemezte a típust, 736 Barkóczi L. katalógusában a 189. 
forma. A 2. századtól, egészen a 4. századig a formába fújt, díszítést tartalmazó edények 
főként különböző palackok, sprinklerek és kisebb tárolóedények voltak. A poharak és tálak 
díszített, formába fújt példányai kisebbségben voltak.737 Ennek oka részben, hogy előtérbe 
kerültek az 1. század végével 2. század elejével a színtelenített asztali edények, amelyeken 
nem mutatnak különösképp jól a formába fújt dekorációk pozitív lenyomatai. Ellentétben a 
vésett, facettált díszítéssel, amelyek a kristályok vésett díszítését utánozták, ahogyan azt id. 
Pliniustól tudjuk és rendkívül gyakorivá váltak.738 Ez a divathullám a 4. század második 
feléig-végéig meghatározó maradt. Az asztali edények főként színtelenített üvegből készültek 
és sűrűn figyelhető meg rajtuk látványos vésett-facettált motívumok alkalmazása. Ezért a 2. 
századtól, a formába fújt edények egyrészt a tároló-szállító edények csoportjára szűkültek le 
(négy-hatszögű palackok, akós kannák), másrészt népszerűek maradtak a kis, gömb alakú 
palackok reliefes díszítéssel és a fej alakú edények szintúgy kedveltek voltak. Valamint 
különös szépségűek és nagy népszerűségnek örvendtek azok a kis sokszögű palackok, 
amelyeken zsidó és keresztény motívumok tűnnek fel, gyártóhelyük Syria és Palaestina volt. 
A zarándokok által gyakran vásárolt edények egészen a 6. századig használatban maradtak.739 
Ebben a csoportban különös színfoltként tűnnek fel a kagyló alakú tálak a 4. században, 
amelyek formába fújással készültek színtelenített, vagy enyhén zöldes árnyalatú üvegből, 
esetleg opak kék alapanyagból.740 Az 1. század híres, syriai magas reliefes produktuma után a 
gyártás minősége is visszaesik, a minták kevésbé kidolgozottak, sekélyebbek, nehezen 
kivehetőek. A kagyló alakú, vékonyfalú tálak tehát egy nyitott egyrészes formába fújással 
készültek. Aljuk teljesen sima, nincsen rajtuk tartórúd nyoma. Valószínűleg a formával együtt 
hűtötték ki, miután a peremrészt lerepesztették, és csak a kihűlés után távolították el a 
formából a tálat, úgy hogy az agyagformát széttörték és a peremet esetleg újrahevítve 
lekerekítették.741 A tálak a fésűkagyló formáját utánozták, amelyek kedveltek voltak már a 
hellénizmus időszakától kezdve üvegből is, csak akkor még öntéssel készültek, de ezüstből is 
gyakran gyártották őket.742 
 
736 STERN 1995, KAT. NR. 137. 
737 STERN 1995, 185. 
738 Plinius, Naturalis Historia 36.198. 
739 STERN 1995, 185., 247-252. 
740 STERN 1995, 187. 
741 STERN 1995, 199. 
742 KUNINA 1997, 127., KAT. 92. Formába fújt syriai 1. századi kagyló alakú palack. 
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 Az üvegből gyártott edények két típusba sorolhatóak. Az első gyártása 79. elé tehető, 
az öntés rogyasztásos metódusával állították elő, a másik típust pedig a 4. században kezdték 
gyártani formába fújással. A korai típus sokkal realisztikusabb ábrázolású, a kagyló mintázata 
erőteljesebben látszik és a perem gyakran hullámos kialakítású. A lelőhelyek alapján 
valószínűleg Italiai eredetű a forma. A sokkalta stilizáltabb 4. századi típus, vékony színtelen 
üvegből készült, három méretbeli csoport különíthető el közöttük az átmérő szerint. Ezek a 
következők: a legnagyobbak 15,5-16 cm, a közepesek 13,5 cm körüli, a legkisebbek pedig 
9,5-10,5 cm átmérővel készültek. A lelőhelyeik alapján Köln környékén, valamint Intercisa 
környékén koncentrálódnak, gyártóhelyük is arrafelé lehetett.743 

Barkóczi L. katalógusában 189. típusként tárgyalja a három Intercisából előkerült 
példányt. Ezek a 4. század második felére, utolsó harmadára datálható sírokból származnak. 
Habár Barkóczi L. megjegyzi, hogy Köln környékén gyakori előfordulása miatt itt lehetett a 
gyártóhelye, de valószínűbbnek tartja a keleti, Fekete- tenger környéki eredetet.744 Ez utóbbira 
viszont semmiféle bizonyítékkal nem rendelkezünk. 
 

Az adatgyűjtés során összesen öt kagyló alakú tálat sikerült találnom (Kat. Nr. 15-19.). 
Három Intercisa nyugati temetőjéből (38., 494., 570. sírból), egy az Esztergom-Bánomi-dűlő 
262. sírjából egy pedig Aquincumból (Bécsi út 269.) származik. Négy példány színtelenített 
üvegből készült, az ötödik, Esztergom-Bánomi-dűlőből előkerült darab viszont mohazöld 
árnyalatú. Minőségük kiváló, buborék és húzódásmentesek. Méretüket tekintve két intercisai 
példány a közepes mérettartományba esik (D=12,7 és 13 cm), a másik három pedig a nagyobb 
tálakhoz közelít, mindegyikük átmérője meghaladja a 14 cm-t. Három példány pereme ívelt, 
vágott, csiszolt. Két intercisai darab esetében gondot fordítottak a peremrész újrahevítésére és 
lekerekítésére. Mind az öt edény kvalitásos, jó minőségű, a megmunkálás magas színvonalat 
tükröz. A késő római tálak között kiemelkedő a szépségük. A pannoniai nagyobb 
leletkoncentrációjuk miatt a helyi gyártásukat sem tartom kizártnak (XXIII. tábla/122. kép). 
Amennyiben nem helyben készültek Köln valószínűsíthető előállításuk helyeként. 
Érdekesség, hogy Kölnben a fésűkagyló nem csak tálformaként jelent meg, hanem például 
kígyózó szál díszítéses patera nyelén is megfigyelhető a fogó végén.745 Pannoniai jelenlétük a 
4. század második felében kimutatható, de nem kizárt az 5. század eleji előfordulás sem, 
amelyet a Bánomi-dűlő lelete valószínűsít. 
 

T 4: Lapos tányér 
A T 4 forma tulajdonképpen a széles, lapos tányér, amelynek egyetlen példánya 

Aquincumból került elő (Kat. Nr. 20.). A Kiscelli utca 20. sírjából származó darab Barkóczi 
L. katalógusában a 10. típus, ferde falú, lapos tányérforma. Ritka az előfordulása, a Róma 
Birodalom nyugati részén ismeretlen edény. Legközelebbi párhuzama Ciprusról ismert.746 
Formába fújt technikával készült. Az ismeretlen lelőhelyű zöldes színű, buborékos üveg 
méretei kissé eltérőek (M=2,1cm D=13,3 cm), díszítése viszont hasonló. O. Vessberg szerint 

 
743 STERN 1995, 199. 
744 BARKÓCZI 1988, 212. 
745 FREMERSDOR 1961, TAF. 134. 
746 VESSBERG 1952, TAF. 1.6. 
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a típus az 1-2. században jellemző.747 Az aquincumi tálat színtelenített, nagyon jó minőségű 
üvegből állították elő. Magassága mindössze 2,2 cm, átmérője: 19,2 cm. Falvastagsága a tálak 
között nagynak mondható, kicsivel több, mint 0,3 cm, a díszítés előállítása végett azonban 
szükséges volt ez a szélesebb edényfal. Díszítése a következő: a perem belső oldalán vésett 
vonal. Az aljon kétszer három koncentrikus vésett kör. A tányér közepén kis vésett kör. 
Érdekesség tehát, hogy a dekoráció az edény belső felén került kialakításra (XXIV. tábla/128. 
kép). 

T 5: Lapos tál 
A T 5 lapos, vastag falú tálforma egyetlen ismert példánya Brigetióból került elő (Kat. 

Nr. 21.), a 3. század végére, 4. század elejére datálható. Barkóczi L. katalógusában a 28. 
forma (B. Kat. Nr. 49). A facettált díszítésű tálak sorába illik, ezeknek késői szériája. Habár 
formailag kihajló peremrésze miatt nem, de a díszítésrendszer hasonlósága miatt 
párhuzamként megemlíthető az AR 16 és az AR 25, AR 26 forma, amelyek közül az AR 16 és 
26 forma az 1. század közepétől a 3. század végéig datálható. Szintén a dekoráció egyezősége 
miatt említendő Cottam – Price 1995, Fig. 47., amely mély félgömb alakú tálforma, gyártása a 
2. századtól a 4. század elejéig tehető.748 Formába fújt technikával készült. 

Az edények teljes felületét beborító facettált minta legjellemzőbb megjelenési formája 
az I 96 típusú tálakon figyelhető meg Pannoniában (XI. tábla/98-100. kép). Különösen szép 
példányok a több sorban vésett oválisokkal, közöttük elválasztó pálcatagokkal díszített 
darabok, amelyeket korábban Barkóczi L. elemzett,749 és három csoportba osztotta őket.750 
Pannoniában elsősorban Intercisából, Gorsiumból, Brigetióból, Aquincumból kerültek elő 
ebbe a típusba sorolható darabok, de Poetovióban, Mursában és Sirmiumban is 
megtalálhatóak. Általános jellemzőjük az, hogy a többi edénytípushoz és kis méretükhöz 
viszonyítva relatív nagy a falvastagságuk (3- 4 mm között), kivétel nélkül színtelenített, jó 
minőségű alapanyagból készültek. Barkóczi L. véleménye szerint az állandó mintacsoportok 
és változatok használata, az egységes kidolgozás és állandó szín helyi, önálló üvegművességre 
utal. Alapvetően két mintacsoport hatása figyelhető meg ezeken: egyrészt a Rajna-Duna vízi 
út kapcsán nyugati, másrészt syriai. Emellett, mivel gyakran kerülnek elő a pontosan 
datálható, rátétes díszítésű kelyhekkel együtt, gyártásuk ugyanerre az időszakra tehető (3. 
század első fele), ezen belül is Barkóczi L. feltételezi, hogy egy rövidebb, 25-30 éves 
periódushoz rendelhetők hozzá.751 

Maga a facettált díszítés sorokba rendezett alkalmazása a Kr. u. 60-as évek végtől, 70-
es évek elejétől megfigyelhető Italia területén. Általában tálakat és poharakat díszítettek így és 
hamar nagy népszerűségre tettek szert az ily módon megmunkált edények. A díszítésmód 
fellendülése a 2. század második felében következett be, elsősorban a félgömb alakú tálakon 
használták, ahol az edény teljes felszínét befedő gondosan kidolgozott séma szerint 

 
747 VESSBERG 1952, 113. 
748 COTTAM – PRICE 1995, 116. 
749 BARKÓCZI 1986, 166–189. 
750 BARKÓCZI 1986, 167. 
751 BARKÓCZI 1986, 181–182. 
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készültek.752 A motívum eredetére vonatkozóan több nézet ismert. Tény, hogy maga a 
motívum már az 1. századi terra sigillata edényeken, a perem alatti sávban felbukkan, 
azonban az üvegeken más méretben, komplex díszítőrendszert képezve jelenik meg és más 
motívum ezeken a facettált díszítéseken kívül nem szerepel, míg a terra sigillata tálakon 
gyakorta igen. Ezen kívül az edények formája is különböző, tehát csak a motívum 
hasonlóságáról beszélhetünk.753 Bizonyított, hogy az ezt a fajta díszítést végző műhelyek, 
mesterek szorosan együttműködtek az üvegfújókkal. Az ekképp díszített tálak, poharak a 2. 
század végén-3. század első felében egész Nyugat-Európában elterjedtek Skandináviától 
Britanniáig, Galliától és Germaniától kezdve Hispaniáig és Italiáig. Megállapítható, hogy 
Köln környékén nagyobb számban vannak azonban jelen. A keleti területeket illetően 
Pannoniát, a syria-palaestinai területeket, Egyiptomot és a Pontus-vidéket kell 
megemlítenünk.754 Ha a típus elterjedési területét és sűrűsödési pontjait nézzük 
megállapítható, hogy négy zónában gyártották ezeket: a Rajna-vidéken, talán Kölnben, 
Pannoniában, Syriában, lehetséges, hogy Dura Europosban ezen kívül a Pontus-vidéken 
Tanaisban.755 Népszerűségüket mutatja, hogy ez a kiforrott díszítőtechnika megjelenik ezüst 
edényeken is ebben az időszakban, amelyek egyértelműen ezeket az üveg tálkákat utánozzák, 
bizonyíték erre, hogy az Isings 96-os félgömbös tálkaformát is átveszik, amely egyébként 
hiányzik az ezüst edények közül.756 A gyártás csúcspontja a 2. század második felére- 3. 
század elejére tehető. Ez után az időpont után megszűnik a gyártásuk a Pontus-vidéken, 
Syriában és Pannonia területén, azonban a nyugati területeken tovább gyártják ezeket az 
edényeket egészen a 4. századig, egyre bonyolultabb, összetettebb geometrikus mintákat 
alkalmazva.757 Az egyes motívumok kronológiai fejlődése még nincs teljesen kidolgozva, 
ezért az egyes gyártási területek között nehéz különbséget tenni.758 Valószínű, hogy maga a 
motívum a kerámia edények díszítéséből lett átvéve, azonban ezután teljesen önálló fejlődési 
utat járt be, nem feltételezhető a folyamatos egymásra hatás az ezzel a motívummal díszített 
kerámia és üvegedények között. Az ezüst edényeken való feltűnése ennek a facettált 
motívumokból álló díszítésrendszernek pedig teljesen előkép nélküli, egyértelműen a 
népszerű üvegedények visszatükröződése.759 B. Rütti szintén hangsúlyozta mennyi nehézséget 
rejt a műhelyeket lokalizálni, valamint megállapítani, hogy az egyes műhelykörzetek milyen 
hatással voltak egymásra. Tehát nem feltétlenül igazolható, hogy a pannoniai gyártmányokat 
syriai hatásra gyártották volna.760 Ezt az álláspontot osztja G. Harter is kiemelve, hogy ezek 
egyébiránt nem tekinthetőek luxustermékeknek, hétköznapi használati tárgyak, asztali 
edények voltak, amelyek szószok, mártások, köretek felszolgálására lehettek használatban, 
mind a mainzi, mind az augsti leletanyagban gyakori előfordulásuk, mind szűkebb lelőhelyeik 
alapján.761 

 
752 PAOLUCCI 1997, 63. 
753 PAOLUCCI 1997, 63. 
754STERN 2001, 137. 
755 STERN 2001, 137., PAOLUCCI 1997, 68. 
756 PAOLUCCI 1997, 67, FIG. 31-32. 
757 STERN 2001, 137. 
758 STERN 2001, 137. 
759 PAOLUCCI 1997, 68-69. 
760 RÜTTI 1991, 147. 
761 HARTER 1999, 50., RÜTTI 1991, 147. 
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A Brigetióból származó alacsony, széles tál, amelynek pereme melegen lekerekített és 
alja lapos ezen facettált díszítésű tálakat gyártó valamely műhelykör egyik legkésőbbi darabja 
közé tartozhat, amely immár nem a leggyakoribb I 96 tálformán jelentkezett, hanem 
nagyméretű lapos tálon, amelynek teljes külső felületét beborítják az egyforma méretben 
készült oválisok sora. A peremen és alatta egy sávban kerékvésett díszítés fut körbe, tehát a 
tálformán megfigyelhető, hogy a kerékvésett és facettált díszítést kombinálták. A tál minősége 
gyenge, buborékokkal tarkított, színtelenített, vastag (0,4 cm) alapanyagból készült. 
Magassága mindössze 4 cm, míg átmérője 22,5 cm. Habár a széles, lapos tálak facettált 
dísszel divatosak a nyugati birodalomrészben, sokkal gyakoribb a profilált, kihajló, vízszintes 
peremű tálformán, illetve lapos tálakon és a 3. század végéig való alkalmazásuk.762 Pontos 
formailag is megegyező párhuzama Syriából ismert.763 A pannoniai tál a 3. század végére, 
vagy a 4. század első harmadára datálható. A facettált díszű tálak egyik utolsó példánya a 
provinciában, mivel a díszítésmódnak nagy hagyománya volt Pannoniában és az egyik 
műhelykört ide lokalizálja a kutatás, nem elképzelhetetlen, hogy ez az edény is helyben 
készült. Érdekesség, hogy a nagyméretű tál egy gyermek szarkofágjából került elő. 

 
762 AR 16., T 23., AR 25., AR 26., I 97c., T 11. 
763 BARKÓCZI 1988, 68. 
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6.2. Ivóedényformák 
Az ivóedények csoportja a legnagyobb, 453 tárgy tartozik ebbe a funkciókategóriába 

(XXV. tábla/129. kép). Az összes edény 44,57 %-a. Fontos megemlíteni az elkülönítés módját 
az A 1 csoporttól. S. M. E. van Lith és K. Randsborg meghatározását vettem alapul, miszerint 
a tálak olyan nyitott formájú edények, amelyeknek átmérője nagyobb, mint magassága, 
amelyeknél pedig kisebb poharakként határozhatóak meg, habár meghatározott arányhoz 
kötöttem.764 

P 1: Magas, ívelt falú pohárforma 
Barkóczi L. katalógusában a 44. és 45. típusba sorolható üvegek tartoznak ebbe a 

kategóriába. A 44. szám alatt magas, ívelt falú pohár szerepel, 3. század végére-4. század 
elejére keltezhető brigetiói sírból, kihajló, vágott peremmel, enyhén benyomott aljjal, de 
Intercisából is került elő hasonló darab.765 A következő, 45. forma ritkán előkerülő enyhén 
hullámos falú edényeket gyűjt csokorba Brigetióból és Majsról, ugyanúgy kihajló, vágott 
peremmel, enyhén benyomott aljjal, 4. század második felére datálva.766 A két típus formailag 
nagyon hasonló, megegyezik a peremkialakításuk, erősen kihajló ívelt peremmel és ívelt, de 
az alj felé nem összeszűkülő formával. Az alj pedig enyhén benyomott mindkét esetben. Ezért 
egy típusba tartozó edényekről beszélhetünk, nem helyes a szétválasztásuk. 

Pannonián kívül ritkán előforduló forma (P 1.1). Dalmatia területén található meg 
közelebbi párhuzama.767 Ezen kívül fellelhetjük ezt a típust az augsti leletanyagban szabadon 
fújt kónikus, pontosan nem meghatározható formájú darabokként megnevezve.768 Hasonló 
ehhez a típushoz perem és aljkiképzése alapján néhány hengeres testűként leírt colchesteri 
töredék.769 Ismert Pannonia déli, ma Szerbiához tartozó részéről is egy-egy példánya.770 
Vindobonából a 4. és kora 5. századi, helyi gyártmánynak formák között szerepel, amelyet 
jellegzetesen vágott peremkialakítással készítettek, színtelenített, vagy zöldes, rossz minőségű 
alapanyagból.771 

Összesen 40 edényt találtam, amely ebbe a típusba sorolható, tehát relatív nagy 
számban kerültek elő ilyen poharak (8,4%) (Kat. Nr. 24-63., XXVI. tábla/131-133. kép). 
Brigetio területéről négy, Aquincumból, a Bécsi úti temetőből hat, a Pasaréti útról egy, 
Mórichida-Kisárpás temetőjéből négy, Győr-Főügyészség, Győr-Szent István utca és Győr-
ETO kézilabdapálya lelőhelyekről három, Mosonszentmiklósról négy, Esztergomból, a 
Kossuth utca temetőjéből három, Pécsről öt, Majsról, Ságvárról, Keszthelyről egy ívelt falú, 

 
764VAN LITH – RANDSBORG 1985, 449-420. 
765 BARKÓCZI 1988, 79. 
766 BARKÓCZI 1988, 79-80. 
767 CERMANOVIĆ-KUZMANOVIČ 1979, TAB. IV. 
768 RÜTTI 1991, TAF. 70. 1517-1520. 
769 COOL – PRICE 1995, 69., FIG. 5.3.335. 
770 RUŽIĆ 1994, T. XXXVIII.2. 
771 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, 96., TAF. 5.47A. 
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magas pohár került elő (Kat. Nr. 24-63.).772 Három-három üvegzöld és sárgászöld, valamint 
egy mohazöld pohár kivételével mindegyik színtelen, de változó minőségű üvegből készült, 
gyakran buborékokkal, húzódásokkal telt az alapanyag. Méreteit tekintve rendkívül egységes 
a csoport. A poharak magassága 10-11,3 cm közötti, szájátmérőjük 6,7-8 cm között mozog, 
aljuk széles 3,9-4,8 cm. Ez alól két aquincumi darab jelent kivételt, amelyek ugyanezen forma 
mellett kisebb mérettel rendelkeznek (7,7 és 9 cm magasak). Peremük megjelenésére 
jellemző, hogy erősen ívelt, vágott és durva felszínű, eldolgozatlan a kialakítása. Négy 
esetben találtam eltérést ettől, Mosonszentmiklósról erősen ívelt, de melegen lekerekített, 
enyhén megvastagodó peremű változatot ismerünk. A többi melegen lekerekített, 
megvastagodó peremű példány Majsról, Keszthely-Dobogó, Pécs és Bátaszék-Kövesd 
lelőhelyekről került elő, tehát Valeria déli részéről (Kat. Nr. 48-52.). A jellemző 
peremkialakítási mód a vágott perem (Kat. Nr. 24-47.). Aljuk kivétel nélkül enyhén 
benyomott, kisebb-nagyobb mértékben megvastagodó. Tartórúd nyoma az esetek körülbelül 
felében látható. 

A magas, ívelt falú poharak egységes, zárt csoportot alkotnak, darabjai Arrabona, 
Brigetio és Aquincum körül csoportosulnak, szinte kizárólag ezeken a lelőhelyeken és 
környékükön kerülnek elő. Ettől délre csupán Pécsett és a környező villák területén 
találhatóak meg, de sokkal kisebb számban. Egységes méretűek, azonos minőségű és színű 
alapanyagból készültek. A tárgyak részletkialakítása is megegyezik, egyforma a perem és 
aljkiképzésük. A felsorolt érvek alapján állíthatjuk, hogy a más provinciákban ritkának 
számító típus Pannonia északi részén, Aquincum, Brigetio és Arrabona környékén a 4. század 
elején, vagy közepe táján nagy számban fordul elő, egységes csoportot alkotva, egy 
műhelykörhöz sorolhatjuk őket (XXV. tábla/130. kép). Túlnyomó részben a 4. század első 
felében jellemzőek, de néhány példányuk a század második felében, végén is előfordul.773 

A magas, ívelt falú poharakra nem jellemző, hogy díszítenék őket (P 1.2). Egy 
Mórichida-Kisárpás lelőhelyről (LSZ: 59.24.143, 137. sír, Kat. Nr. 63.) származón a peremen 
és az edény testén bekarcolt sáv lett kialakítva, ugyanez a dekoráció jelentkezik egy ságvári 
példányon (LSZ: 11.729.1, 242. sír, Kat. Nr. 61.) További kivétel ez alól, Győrből származik 
(LSZ: 2002.1.2, 3. sír, Kat. Nr.62., XXVI. tábla/132. kép). Egy az edény anyagával 
megegyező alapanyagból készített, rendkívül pontatlanul kivitelezett, szabálytalan, csúcsos 
íveket alkotó plasztikus szálrátét díszítés figyelhető meg az edény testének alsó harmadában. 
Méreteit, színét, anyagminőségét, megmunkáltságát tekintve illeszkedik a magas, ívelt falú 
poharak sorába. Pontos párhuzamát nem találtam. Hasonló a díszítése egy montigny-i 
pohárnak. Szintén az edény alsó harmadában elhelyezett vékony, plasztikus szálrátét ívek 
alkotják, csak a forma nem egyezik meg pontosan, hengeres testű, talpgyűrűs poháron 
szerepel, datálása 4. századra tehető.774 Érdekes díszített variáns került elő Aquincumból, 

 
772 BARKÓCZI 1961, 95-115., BARKÓCZI 1968B, 59-86., 5., 11., 15. SÍR., TOPÁL 1993, 9., 18-20., 24., 32. SÍR., 
KELEMEN 2008, 31., 48. SÍR. 
773 PÉTERFI 1993, 140. sír. Éremleletek alapján a 380-as évek utánra keltezhető. 
774 MARTIN 1995, 100., FIG. 1.3. 
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oldalán kicsipkedett díszítés található meg, amely különösen ritka a késő római időszakban 
(LSZ: 83.3.24, Kat. Nr.58.).775 

 Utolsó díszített variánsként két benyomott oldalú példányát kell megemlítenünk az 
ívelt falú típusnak (Kat. Nr. 59-60., XXVI. tábla/133. kép). A benyomott oldalú pohárforma 
nem jellemző a késő római időszakra, előfordulása ritka. Barkóczi L. katalógusában a 49. és 
50. típus képviseli a benyomott oldalú poharakat. A 49. forma ovális, talpgyűrűvel ellátott, az 
1. század végétől a 2. század végéig jellemző.776 Az 50. típus magas benyomott oldalú 
poharakat tartalmaz talpgyűrűvel. Négy variáns különböztethető meg, 777 Az „a” variáns 
hosszúkás forma keskeny aljjal, kihajló, vágott peremmel az 1-2. századra jellemző. A „b” 
variánsa magas keskeny talpgyűrűs kehelyforma négy nagy ovális benyomással az oldalán, a 
3. században jellemző Észak-Italiában, a Római Birodalom nyugati részein, a dunai 
provinciákban, a 4. században a Földközi-tenger keleti vidékein fordul elő. A Faltenbecherek 
„c” variánsa a nyugati birodalomrészen jellemző a 2. században. Míg a „d” változat 
hosszúkás, ívelt falú, négy hosszanti benyomással díszített az oldala, Brigetióból került elő. 
Nem rendelkezik talpgyűrűvel, habár a forma megnevezésében Barkóczi L.-nál szerepel a 
talpgyűrűs jelző.778 

Hasonló került elő Colchesterben a pereme alatt bekarcolt vonaldísszel kombinálva, 
enyhén zöldes színben, egyenes, vágott peremmel, datálása a 2. századra tehető.779 Magas, 
egyenes, benyomott aljú típus megjelenik a karanisi anyagban, de négy széles ovális 
benyomással.780 Találunk példát Krefeld-Gellep temetőjében a benyomott oldalú, magas 
pohárra, a perem vágott, alatta bekarcolt vonaldísz látható, ennek datálása feltehetően már a 4. 
század elejére tehető.781 Nagyon hasonló a Montigny területén előkerült pohár, de ennek 
megvastagodó, melegen lekerekített pereme és erősen megvastagodó alja van, a 4. századra 
keltezhető.782 Ezen túl a keleti birodalomrészen a ciprusi üveganyagban szerepel ugyanez a 
forma, de több keskeny, ovális benyomással ékesítve.783 Aquileia üveganyagában is 
megtalálható egy Faltenbecher forma, amely az 1. századtól a 3. század végéig volt 
használatban, de ez a típus szélesebb, alacsonyabb a mi példánknál, viszont peremkiképzése 
ugyanúgy kihajló, vágott, alja megvastagodó.784 Italiában a Lacus Iuturnae környékén került 
elő hasonló darab, amely a századra datálható, vágott, ívelt peremű, alja benyomott, nem 
megvastagodó, négy nagyobb ovális díszíti az oldalát.785 Dalmatiában hasonló formájú, 

 
775 FADIĆ 1997, 146. Hasonló díszítés található egy Mursából származó gömb testű palackon, amely az 
aquincumi pohárral megegyező időszakra, a 4. századra datálható. 
776 BARKÓCZI 1988, 86. 
777 BARKÓCZI 1988, 87-88. 
778 BARKÓCZI 1988, 88. 
779 COOL – PRICE 1995, FIG. 5.4.390. 
780 HARDEN 1936, PL. XV. 
781 PIRLING 1989, TAF. 16. 
782 MARTIN 1995, 100., FIG. 1.4-5. A 4. századra datálható olivazöld példányok, formailag megegyeznek, csak 
optikai fújtak. 
783 VESSBERG 1952, PL. IV. 
784 CALVI 1969, TAF. 6.7., MANDRUZZATO – MARCANTE 2007, 63., 120. Megegyező, de talpgyűrűs forma az 1-2. 
századra datálva. 
785 STERNINI 1995, 258., FIG. 16.8. 
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benyomott oldalú pohár került elő, csak alja nem megvastagodó, mint a pannoniai 
példányoknak.786 

Az általam vizsgált anyagban két példa akadt rá, a Barkóczi L. katalógusában a „d” 
változat alatt említett brigetiói darab (LSZ: 60.9.2, Magyar Nemzeti Múzeum, Kat. Nr. 60.), 
amelynek datálása inkább tehető a 4. század első évtizedeire, mint a 3. század végére. Magas, 
ívelt falú, oldalán négy benyomással díszített pohár. Enyhén kihajló, vágott, durva peremmel, 
egyenes, megvastagodó aljjal. Tartórúd nyoma nem látható rajta. Színtelen, közepes minőségű 
az alapanyaga. Magassága 14,2 cm, peremének átmérője 7,6 cm, alja 4,68 cm. A másik 
példány egy pécsi sírból származik (LSZ: 69.6.2, Kat. Nr. 59.). Színtelenített, közepes 
minőségű, ívelt falú pohár. Oldalát öt hosszanti benyomás díszíti. Pereme ívelt, vágott, durva 
felszínű. Alja egyenes, megvastagodó. Párhuzama megtalálható Dél-Pannoniában, de sajnos 
töredékes formában.787 

A késő római időszakra egyáltalán nem jellemző a Faltebecherek jelenléte üvegből, a 
két pohár előfordulása ezzel a díszítéssel inkább kivételnek tekinthető. Habár maga a 
díszítésmód létezik, elsősorban színtelen, vágott peremű tálakon alkalmazzák, esetleg 
kisméretű, szögletes testű illatszeres üvegcséken fordul elő még a 4. század első felében. A 
benyomott oldalú tálkák népszerűek a Római Birodalom nyugati részein, vágott durva 
peremkiképzéssel, rossz, buborékos anyagminőséggel. Germaniában és a Rajna-vidéken, a 
birodalom keleti részein Moesiától egészen Tunéziáig megjelenik.788 
 

P 2: Magas, ívelt falú pohárforma, talpgyűrűvel 
Ritkán előforduló pohárforma, csupán néhány példát ismerünk rá (P 2.1) (Kat. Nr. 64-

75.). A forma alapvetően megegyezik a P 1.1 formával. A kidolgozásuk, anyagminőségük, 
színük szintén ugyanaz. Az egyetlen különbség a vékony, az edény anyagával megegyező 
plasztikus szálrátét talpgyűrű megléte. Az ide sorolható edények éppúgy színtelen üvegből 
készültek, de jó minőségűek. Peremük ívelt, vágott, durva kialakítású, nem teljesen 
megmunkált. Aljuk benyomott, enyhén megvastagodó, tartórúd nyoma látható általában. 
Barkóczi L. katalógusában egy ide tartozó példát említ a 43. típus alatt.789 Brigetióból a 3. 
század végére, 4. század elejére datálható sírból származik. Több előfordulása ismert Dél-
Pannoniából, Teutoburgiumból, Sirmiumból.790 Az adatbázisban összesen 12 példányt 
gyűjtöttem fel, kettő Brigetióból és Sopianaeből, egy-egy Budaörsről, Bátaszék-Kövesdről, 
Keszthely-Úsztató lelőhelyről, Mórichida-Kisárpásról, Arrabonából és három Aquincumból, a 
Bécsi úti temetőből származik (Kat. Nr. 64-75.).791 Mind jó minőségű, üvegzöld és színtelen 
üvegből készült, ívelt, vágott, durva peremkiképzésű. Két példány sárgászöld színű. 
Magasságuk 7,7-10,8 cm, peremük átmérője 6-7,4 cm, aljuk 3,6-4,4 cm. Barkóczi L. 

 
786 GREGL – LAZAR 2008, 111., PL. 6.2. Az edény az 1-3. századra datálható. 
787 RUŽIĆ 1994, T. XXXVI.3.  
788 STERN 2001, 334. 
789 BARKÓCZI 1988, 78-79. 
790 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, TAB. III., CERMANOVIĆ-KUZMANOVIČ 1979, 32. 
791 BARKÓCZI 1968B 59-86., 15. sír., TOPÁL 1993, 2., 78., 113, sír. 
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megemlíti, hogy ilyen formájú pohár előkerült a Barbaricumból is, az Aquincummal szemközt 
fekvő részen.792 Megfeleltethető I 109c, T 58a, b formákkal. 

Általában díszítetlenek, csak két kivétel van ez alól, de ezekben az esetekben is a 
legszerűbb, bekarcolt vonaldíszítéssel találkozunk. Ez az edény testén, illetve a perem alatti 
zónában jelent meg. A két díszített verzió Keszthely-Úsztató lelőhely 10. sírjából és 
Mórichida-Kisárpás 3. sírjából ismert (LSZ: 70.268.1 és 58.1.8, Kat. Nr. 74-75.). 

Összefoglalásképp elmondható, hogy ritka típussal van dolgunk, csak néhány példát 
ismerünk rá. Megmunkáltsága, színe, anyagminősége, méretei alapján egy csoportba 
sorolható az P 1.1 magas, ívelt falú pohártípussal. Mindkét típus fő elterjedési területe 
Pannonia északi része, Arrabona, Brigetio, Aquincum környéke. Néhány esetben azonban 
feltűnik Valeria déli részén, illetve néhány példát ismerünk az előfordulására Pannonia 
Secunda területéről is. Valószínűleg egy műhelykörbe sorolható ez a típus a magas, ívelt falú 
pohárformával, időbeni és térbeni elterjedésük lényegében azonos. Néhány példányuk a P 1-
hez hasonlóan a 4. század második felére tehető, viszont jórészt a század első felében és 
közepén használták őket.793 Pontosan megegyező pohárformát ismerünk Aquileiából, ahol a 4. 
századra datálható a típus jelenléte.794 

P 3: Magas, hengeres testű pohárforma 
Barkóczi L. katalógusában a talpgyűrű nélküli magas, hengeres testű pohárforma nem, 

csak a talpgyűrűvel ellátott változat (42. típus) szerepel. A talpgyűrűvel ellátott változatot a 3. 
század utolsó és a 4. század első évtizedeire keltezi.795 Pannonia Secunda területén nem fordul 
elő. A Római Birodalomban gyakori az egyszerű, hengeres testű pohárforma megléte a 3. 
század második felében, 4. század elején. A birodalom nyugati részén jelen van Augstban a 
késő 3. századtól a 4. század végéig. Függőleges vágott peremmel, benyomott aljjal. Sokszor 
díszítetlen, de előfordul bekarcolt vonaldíszítés, vésett díszítés és az edény testéből kialakított 
tüskeszerű dekoráció is a formán.796 Meglévő típus Trierben is.797 Megtalálható a colchesteri 
üveganyagban, díszítetlenül, vagy bekarcolt vonaldísszel ellátva már a 2. századtól.798 Ritka 
az előfordulása Krefeld-Gellep temetőjében.799 A Római Birodalom keleti felében Berytusban 
díszítetlen változatban jelenik meg.800 Megfeleltethető: AR 64, I 106, T 52, Cool – Price 
1995, 68., Fig. 5.3., Jennings 2004-2005, Fig. 5.7. formákkal. 

Az általam vizsgált anyagban is kevés példát találtam erre az edényre. Összesen 14 
példányt soroltam a típusba (Kat. Nr. 76-87., XXVI. tábla/134. kép). Nyolc díszítetlen (P 3.1) 
és hat díszített (P 3.2) példányát ismerjük. Győr-Serfőződomb, Mórichida-Kisárpás, 
lelőhelyről egy példány, Pécsről egy, Pátyról és Brigetióból kettő, Savaria Szent Márton utcai 
 
792 BARKÓCZI 1998, 78. 
793 PÉTERFI 1993, 14. sír. A 4. század második felére tehető, csakúgy, mint a Keszthely-Úsztató 10. sírjának 
lelete. 
794 MANDRUZZATO – MARCANTE 2007, 68., CAT. 61. 
795 BARKÓCZI 1988, 78. 
796 RÜTTI 1991, AR 64, TAF. 64-65. 
797 GOETHERT-POLASCHEK 1977, T 52. 
798 COOL – PRICE 1995, 68., FIG. 5.3. 
799 PIRLING 1966, TAF. 47., TAF. 17. 
800 JENNINGS 2004-2005, FIG. 5.7. 
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temetőjéből egy, Keszthelyről öt példánya ismert. Általános jellemzőjük a jó minőség, 
buborékoktól, húzódásoktól mentes alapanyag. Színtelen és üvegzöld árnyalatban fordul elő. 
Magasságuk 10,9 és 10,8 cm, peremük átmérője 7,4 és 8 cm, aljuk 3,1-4,2 cm. Peremük 
függőleges, vágott, durva felszínű, utólag nem polírozott. Összesen négy pohár pereme 
melegen lekerekített, megvastagodó, ezek közül három Keszthelyről, egy Pécsről került elő 
(Kat. Nr. 79-81., 87.). Aljuk enyhén benyomott, nem megvastagodó, tartórúd nyoma látható. 
Az alapanyag színe, minősége, a pohár megmunkáltsága és az elterjedési terület alapján egy 
műhelykörbe sorolható a P 1 és P 2 formákkal. A 4. század első felében népszerű típus, de 
néhány példánya a század második feléből is ismert.801 

 Díszített variáns (P 3.2) került elő Győr- Serfőződomb, Mórichida-Kisárpás, 
Komárom-MOL tartálypark, Keszthely-Fenékpuszta, Keszthely-Dobogó és Savaria, Szent 
Márton utca lelőhelyekről (Kat. Nr. 82-87.). Összesen hat pohár díszített, ezek közül csupán 
az egyik keszthelyi példány melegen lekerekített peremű, a többi vágott, durva kialakítású 
szájjal rendelkezik, tehát elmondható, hogy főként a vágott peremű variánsokat díszítették. A 
díszítés meglehetősen egyszerű, bekarcolt, vízszintesen futó vonalkötegekből áll. Két-két 
esetben az edény testén egy sávban, illetve az edény peremén és a testén további egy sávban 
látható a díszítés. Egy-egy esetben pedig az edény testén két, illetve négy sávban díszített a 
pohár. 

 A forma jelenlétével Pannoniában a 4. század első és második harmadában 
számolhatunk. Ritka típus, úgy tűnik, hogy a provinciában ezen időszakban inkább az ívelt 
poharak voltak népszerűek, míg az Imperium Romanum nyugati részén pedig ez a hengeres 
forma. Elterjedése a provinciában egyenletes, sűrűsödési pontjai nem voltak kimutathatóak. 

P 4: Magas, hengeres testű pohárforma, talpgyűrűvel 
Gyakrabban találkozunk Pannoniában a magas, hengeres testű, de vékony, plasztikus 

szálrátétből képzett talpgyűrűvel ellátott formával (P 4.1). A talpgyűrű az edény anyagával 
megegyező alapanyagból készült. Barkóczi L. katalógusában ez a forma a 42. típusként került 
meghatározásra. Brigetióból, Aquincumból 3. század végi, 4. század első felére datálható 
sírokból ismert. Megjelenik Sirmiumban is.802 Függőleges, vágott peremmel, hengeres testtel, 
enyhén benyomott aljjal és talpgyűrűvel rendelkezik. Színtelen és üvegzöld színben fordul 
elő. A Római Birodalom más részein való elterjedtsége lényegében megegyezik az előző 
típuséval. Ismerünk rá példát Augstból és Trierből.803 Ritkán kerül elő Colchesterben.804 A 
keleti birodalomrészen fellelhető a ciprusi üveganyagban.805 

Az általam vizsgált anyagban 26 talpgyűrűs, magas, hengeres testű pohár szerepel 
(Kat. Nr. 88-113., XXVI. tábla/135-137. kép). Peremük minden esetben függőleges, vágott, 
durva felszínű, nem eldolgozott. Aljuk enyhén benyomott, nem megvastagodó, tartórúd 
nyoma látható. Vékony, szabályos, plasztikus szálrátét talpgyűrűvel ellátott. Mórichida-

 
801 Keszthely-Úsztató 1. és 27. sírja a század második felére tehető. 
802 BARKÓCZI 1988, 78. 
803 RÜTTI 1991, AR 63., GOETHERT-POLASCHEK 1977, T 43. 
804 COOL – PRICE 1995, 69., FIG. 5.3. 
805 VESSBERG 1952, PL. IV. 
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Kisárpás temetőjéből egy, Brigetióból két, Aquincum-Bécsi úti temetőjéből három, míg 
Esztergomból a Bánomi-dűlő és a Kossuth utca temetőiből egy-egy, Intercisából egy, Pécsről 
négy, a bátaszék-kövesdi temetőből két, a pátyi temetőből ugyancsak kettő, a budaörsi 
temetőből négy, Keszthelyről három, Balatonszentgyörgyről egy, és Szombathelyről is egy 
példány ismert (Kat. Nr. 88-113.), így egész Pannonia területén elterjedt a típus használata.806 
Megjelenése a 4. század első harmadára tehető, de használatban volt a 4. század második 
harmadában is. Leggyakrabban színtelen, nagyon jó minőségű alapanyagból készültek, kisebb 
részben üvegzöld és sárgászöld színűek. Nagyságuk hasonló a P 3 formához, 10-12 cm 
magassággal, 5,5-7,2 cm szájátmérővel, aljuk 3,1-3,6 cm. 

A Barkóczi L. katalógusában szereplő üvegek között az egyik brigetiói poháron több 
sávban, egymással párhuzamos, enyhén bekarcolt vonalak figyelhetőek meg.807 Az általam 
vizsgált példányok között mindössze hét díszített (P 4.2). Az Esztergom-Bánomi-dűlő 172. 
sírjából származó üvegzöld poháron, egy aquincumi edényen, illetve a Barkóczi L. által is 
említett brigetiói sírból származó színtelen darabon, egy bátaszék-kövesdi, két keszthelyi és 
egy szombathelyi poháron látható díszítés. (Kat. Nr. 106-112.). Minőségüket, alapanyagukat, 
színüket, méreteiket, megmunkáltságukat tekintve megegyeznek díszítetlen társaikkal. Az 
egyetlen alkalmazott mód a bekarcolt sávok használata. A brigetiói darab esetében a pohár 
testén két sávban egymással párhuzamos, vízszintesen futó, enyhén bekarcolt vonaldísz 
jelentkezik, csakúgy mint a szombathelyi poháron. A Bánomi-dűlő temetőjéből előkerült és az 
egyik keszthelyi poháron a peremen és a perem alatt két sávban vízszintesen futó, enyhén 
bekarcolt vonalköteg teszi változatossá az edény megjelenését. A másik keszthelyi, illetve a 
bátaszék-kövesdi példányon, az edény peremén és testén egy sávban figyelhető meg ez a 
díszítésfajta. Ez utóbbi azért is érdekes, mert szálrátét talpgyűrűje nem tömör, hanem csőszerű 
kialakítással rendelkezik. 

Színüket, alapanyagukat, megmunkáltságukat, díszítésmódjaikat, térbeli és időbeli 
elterjedtségüket vizsgálva egy műhelykör termékeinek tarthatjuk a P 1, P 2, P 3 és P 4 
formákat (XXV. tábla/130. kép). Az ebbe a típusba sorolható edények Aquincum, Brigetio, 
Arrabona térségében, ezen kívül Sopianae környékén terjedtek el a 3. század végén és a 4. 
század első évtizedeiben, de használatuk bizonyított a század második felében is. Az 
esztergom-Bánomi-dűlőből, a Bátaszék-kövesdi és Keszthely-Úsztató temetőiből a század 
második felére datálható kontextusból kerültek elő. 

P 5: Félgömb alakú pohárforma 
A félgömb alakú pohárforma az egyik leggyakoribb a Római Birodalom területén, 

mindenhol széleskörűen elterjedt a használata, mind időben, mind térben. Maga a forma már 
az 1. században megjelenik, de különösen kedveltté a 3. század végén vált, nagyon népszerű 
volt az egész 4. században, de előfordul még az 5. század folyamán is. Tehát több mint másfél 
évszázadon át különösen nagy kedveltségnek örvendett.808 Sok a díszítetlen darab (P 5.1) 
(Kat. Nr. 114-133., XXVIII. tábla/140-142. kép), de a 3. század végén-4. század elején 
 
806 BARKÓCZI 1968, 75-105., 3. sírmező, 10. sír., BARKÓCZI 1990 164-166., TOPÁL 1993, TOPÁL 2003, 1., 10, 28. 
sír., KELEMEN 2008, Bánomi-dűlő 172. sír és Kossuth utca 78. sír. 
807 BARKÓCZI 1988, KAT. NR. 85. 
808 STERN 2001, 334. 
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gyakori a vésett díszítés, illetve a bekarcolt vonaldísz alkalmazása, ritkább esetben ez a 
díszítés pettyekből álló rátéttel kombináltan jelenik meg (bár ez inkább a talpgyűrűvel ellátott 
változatára jellemző).809 Azonban előfordul az edény falából kiképzett borda, tüskeszerű 
minta is a késő római korban. Használatát tekintve a leggyakrabban ivóedényként határozzák 
meg, de alkalmas volt kisebb mennyiségű élelmiszer, fűszer tárolására is és bizonyos 
ételféleségek, szószok fogyasztására. Különös közkedveltségét és széles körű elterjedtségét 
indokolhatja az is, hogy több funkció ellátására alkalmas volt.810 

A birodalom szinte minden részén megtalálható, C. Isingsnél a 96 a/b forma. Előfordul 
többek között Aquitaniában,811 az augsti leletanyagban,812 Trierben,813 Colchesterben,814 
Krefeld-Gellep temetőjében,815 dél-bajorországi temetkezésekben,816 Emonában,817 
Karanisban,818 Novaeben,819 Iatrusban,820 Berytusban,821 Cipruson,822 Sardisban.823  

Barkóczi L. katalógusában egyetlen példát találunk rá a 61. típus esetében, de ez csak 
az egyik különleges díszített csoportot képviseli, amikor az edény testéből kis tüskéket 
alakítottak ki, ahogy azt már fentebb említettük. Egy Intercisában talált és a Magyar Nemzeti 
Múzeum ismeretlen lelőhelyű darabja tartozik ide.824 Egyet kell értenünk abban, hogy 
Pannoniában ez a díszítésmód ritkán fordul elő, a Római Birodalom nyugati részein, 
elsősorban Köln környékén gyakori, de nem csak a Barkóczi L. datálása szerinti 3. században, 
hanem egészen az 5. századig előfordul.825 

Különösen a 4. században kedvelt Pannoniában, gyakran megjelenő forma a félgömb 
testű pohár. Barkóczi L. katalógusában nem szerepel, csak a fent említett tüskékkel díszített 
változat. Megjelenik Pannonia déli, ma nem Magyarországhoz tartozó területén is például 
Sirmium lelőhelyen,826 valamint az egykori Gomolava területén.827 Vindobona 4-5. századi 
poharai között kimutatható a típus jellegzetesen vágott, a késő római időszakra jellemző 
peremkialakítással.828 

 
809 STERN 2001, Nr.192., HABEREY 1942, 269-271. 
810 STERN 2001, 334. 
811 FOY – HOCHULI-GYSEL 1995, 156. Bordeaux, Plassac, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Aubin-de-Branne, 
Séviac, Saint-Sever. A 4-5. századra datálhatók ezek az edények. 
812 RÜTTI 1991, AR 60.1. 
813 GOETHERT-POLASCHEK 1977, T 41. 
814 COOL – PRICE 1995, 90-91. 
815 PIRLING 1989, TAF. 8., PIRLING 1966, TAF. 88., TAF. 45., TAF. 43, TAF. 26. 
816 KELLER 1971, 137. München-Harlaching, Grab 8., Weissling, Grab 11. és 13. 
817 PLESNIČAR-GEC 1972, P. 40. 
818 HARDEN 1936, PL. XVI. 
819 TURNO 1989, 168. 
820 GOMOLKA 1979, ABB. 1.1. 
821 JENNINGS 2004-2005, FIG. 5.3. 
822 VESSBERG 1952, PL. III. 
823 SALDERN 1988, PL. 20. 
824 BARKÓCZI 1988, 92. 
825 STERN 2001, 336. 
826 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, TAB. II. 
827 DAUTOVA-RUŠOVLJAN – BRUNKER 1992, PL. 8.32. 
828 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, 96., TAF.5.47B. 
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Az általam vizsgált anyagban eleddig 37 a típusba tartozó edényt határoztam meg 
(Kat. Nr. 114-150.): Dunapentele, Sopron-Ógabona tér, Sopron-Széchenyi tér, Sopronkőhida, 
Szőny, Gödrekeresztúr, Mórichida-Kisárpás, Ménfőcsanak-Eperföldek, Tokod, Esztergom-
Bánomi-dűlő, Aquincum-Emese utca és Aquincum-Vihar utca, Budapest-Gazdagrét, 
Intercisa, Pécs, Keszthely, Szentendre, Budaörs és Somogyszil lelőhelyekről.829 Általában jó, 
ritkábban közepes minőségű, színtelen, üvegzöld, kisebb számban mohazöld, sárgászöld 
darabok. Méreteiket tekintve, szájátmérőjükhöz viszonyítva nem magas típus 4,7-6,7 cm 
nagyságúak, széles szájjal rendelkeznek (8,5-11,1 cm), az aljuk is viszonylag széles (2,9-4,4 
cm). Méreteiket és arányaikat tekintve tehát jól elhatárolhatóak a féltojás formától, amely 
magasabb (7-10 cm), de szűkebb szájjal (5,6-7 cm) és keskenyebb aljjal (általában 2 cm 
körüli) rendelkezik. A vizsgált anyagban a díszítetlen variánsokat 20 pohár képviseli, tehát 
túlnyomó részben díszítetlen változatban fordul elő a típus (P 5.1) (Kat. Nr. 114-134.). A 
peremkiképzést tekintve döntően erősen ívelt, vágott, durva peremű példányokkal 
találkozhatunk, csupán három esetben fordult elő melegen lekerekített, enyhén megvastagodó 
peremkiképzés. Az aljuk általában egyenes, enyhén benyomott, tartórúd nyoma nem látható, 
egyrészes formába fújással készülhettek, ez jól tetten érhető az ívelt, enyhén kihajló 
peremkialakításban, amely jellemzi a típust. 

A díszített variánshoz (P 5.2) sorolható a P 5.1 formánál megemlített, az edény 
testéből kicsípett tüskés díszítésű edény, amely Barkóczi L. katalógusában a 61. típust 
képviseli.830 Általánosan elterjedt a forma vésett vonalakkal, bekarcolt díszítéssel való ellátása 
a 3. és 4. században, ritkább esetben előfordul pettyes rátéttel való dekorálása, illetve jellemző 
az edény testéből kiképzett borda, vagy tüske.831 

Díszített példányait ismerjük Krefeld-Gellep temetőjéből, leggyakrabban bekarcolt 
vonalakkal, amelyet az edény peremén és testén egy, vagy több sávban helyeztek el.832 A 
mayeni késő római temetőben bekarcolt vonalkötegekkel ékesítve jelenik meg.833 Gyakori 
Augstban is ez a variáns, azonban sokszor fordul elő a vésett, facettált az egész felületet 
beborító dísz és az edény testéből kicsípett borda, tüske megjelenése.834 Colchesterben 
kimutatható a vésett, bekarcolt dísz mellett a szabálytalan plasztikus szálrátét és a facettált 
oválisok.835 Berytusban kimutatható a bekarcolt- és ezzel kombinálva a pettyes 
rátétdíszítés.836 Germaniában és Gallia Belgicában létezik a formán a különböző színekből 
összeállított (kék, barna, zöld, sárga) pettydíszítés kombinálva a perem alatt elhelyezett két 

 
829 MÓCSY 1981, 35., 50., 85., 87., 107. sír., VARGA 2007, 178. és 684. obj., KELEMEN 2008, Bánomi-dűlő 47. és 
297. sír., BURGER 1979, 5., 69. és 99. sír., LENKEI 1958, 535-542., SZIRMAI 1975, 77-83., ZSIDI 1987, 27. sír. 
830 BARKÓCZI 1988, 91. 
831 STERN 2001, 336. 
832 PIRLING 1989, TAF. 8., PIRLING 1966, TAF. 110., TAF. 103., TAF. 97., TAF. 69. 
833 HABEREY 1942, 262., Grab 1. 
834 RÜTTI 1991, AR 60.1. 
835 COOL – PRICE 1995, 90-91. 
836 JENNINGS 2004-2005, FIG. 5.2., FIG. 5.16. 
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plasztikus szálrátét között futó cikk-cakk dekorációval, illetve a birodalom keleti felében 
előfordul egyszínű kékpettyes rátéttel és vízszintesen futó vésett vonalakkal kombinálva.837 

Az általam vizsgált anyagban a félgömb formájú edények csak kisebb részben 
díszítettek, 17 pohár sorolható ide (P 5.2) (Kat. Nr. 135-150.). Peremük általában ívelt, vágott, 
gyakran durva, utólagosan nem lecsiszolt. Csupán két esetben fordul elő, hogy díszített forma 
melegen lekerekített peremkialakítással együtt jelentkezik. Méretük, minőségük, színük 
tekintetében egységes csoportot alkotnak a díszítetlen félgömbforma poharakkal. Díszítésük a 
legtöbb esetben csupán bekarcolt vonaldísz, amely ritkán csak a peremen fordul elő, 
leggyakrabban a peremen és az edény testén egy sávban. Kevésbé gyakori, hogy a peremen és 
az edény testén két, három sávban tűnnek fel. Egy esetben előfordul, hogy az edény testének 
középső zónájában keskeny, függőlegesen álló oválisok sorával díszítették a poharat (Kat. 
Nr.142.). Ennek pontos analógiája megtalálható az Ernesto Wolf-gyűjteményben, amelyet 
valószínűleg Kölnben gyártottak.838 Továbbá Dél-Pannoniából is kimutatható egy töredékes 
példány megléte.839 Míg egy másik üvegen a peremen bekarcolt vonaldísz található az edény 
testén azonban két vízszintesen futó vésett vonallal van kombinálva. Különleges darab a 
Magyar Nemzeti Múzeumban fellelhető (LSZ: 75.1911.239, Kat. Nr. 150.), Dunapentele 
Öreghegyről származó darab. Díszítése a következő, egy sorban nagyobb sötétkék, áttetsző 
pettyek váltakoznak kisebb türkizkék, csúcsára állított háromszög formába rendezett hármas 
pettyekkel. Az a fajta díszítésmód, hogy nem egyszínű, sötétkék pettyeket alkalmaznak a 
Római Birodalom nyugati részein, elsősorban Köln környékén volt elterjedt. Pannoniában ez 
az egy előfordulása van a többszínű pettyekből álló díszítésnek, így ezt a példányt joggal 
gondolhatjuk importnak. 

 Pannoniában főként a 4. század első harmada után kezdik használni ezt az 
edényformát és divatos a század utolsó harmadáig, de még az 5. század első felében is 
előfordul néhány példánya.840 A féltojás alakú pohárformánál, amely a század második 
felében, utolsó harmadában domináns, kicsivel hamarabb jelenik meg. Meghatározó a 
használata a 4. század első harmadától a második harmad végéig, aztán felváltja a féltojás 
alakú pohárforma. Tulajdonképpen annak előzményeként értelmezhetjük, valószínűleg ebből 
fejlődik tovább a nyúlánkabb, nagyobb méretű féltojás alakú pohár. Ezt támasztja alá, hogy 
mindkettő ugyanazon gyártástechnológiával készül, egyrészes formába fújt edény. A forma 
nyoma a perem alakján tetten érhető, a jellegzetesen ívelt kis peremrész alatt helyezkedett el 
az egyszerű forma teteje. Tovább erősíti ezt a nézetet, hogy részletkialakításaik (vágott, 
eldolgozatlan perem) és díszítésmódjaik variációja szintén nagy hasonlóságot mutat. 

 

 

 
837 KLEIN 1999, ABB 1. Landesmuseum Mainz, ABB. 5. Landesmuseum Mainz, ABB. 6. Römisch-Germanisches 
Museum Köln, ABB. 7. Brény-ből. Saint-Germain-en-Laye, Musée des Antiquités Nationales, ABB. 14. Gondorf 
lelőhely, ABB. 23. keleti eredetű darab. Landesmuseum Mainz. 
838 STERN 2001, KAT. NR. 59. 
839 RUŽIĆ 1994, T. XXXV.8. 
840 BURGER 1979, 69., 99. sír., KELEMEN 2008, 44., 142., 177., 297. sír., ZSIDI 1987, 27. sír. A 4. század második 
felére, végére datálható. 
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P 6: Alacsony, ívelt falú pohárforma talpgyűrűvel 
Barkóczi L. katalógusában a 35 „a” és „b” típusnak felel meg, jellegzetes késő római 

pohárforma, amely szerinte vékony és vastag falú változatban létezett. Gyártásának kezdete 
mindenképp a 4. század második felére tehető.841 Illeszkedik véleménye szerint a vastag falú 
féltojás alakú vésett és kék pettyes díszítésű üvegek csoportjába és éppúgy import daraboknak 
tartja ezeket is.842 Míg a vékonyabb falú variáns korábban a 340-380-as években lett volna 
használatos, gyakori lelet Aquincumból, Brigetióból, Ságvárról, Savariából, de ezeket is keleti 
eredetű termékeknek véli.843 Előfordul Pannonia Secunda területén Kuzmin lelőhelyen is a 
perem alatt bekarcolt vonaldíszítéssel.844 

Való igaz, hogy a Római Birodalom keleti felén gyakori a típus megjelenése, általában 
félgömb alakú, talpgyűrűs pohár megnevezés alatt, de a nyugati birodalomrészen sem 
ritkaság. Hasonló forma megtalálható Colchesterben, de mindig melegen lekerekített 
peremmel, gyakran plasztikus szálrátét díszítéssel és más jellegű talpgyűrű kialakítással, a 3. 
század második felétől a 4. század végéig.845 Nem jelenik meg Augstban és Trierben. Krefeld-
Gellep temetőjében viszont pontosan a nálunk jelentkező formában sokszor fordul elő vágott 
peremmel, viszont díszítés nélkül, míg ugyanezen forma talpgyűrű nélküli változata (félgömb 
alakú) gyakran bekarcolt vonaldísszel ellátott. A 4. századra tehetőek ezek a darabok.846 
Kimutatható a mayeni késő római temetőben is, ívelt, vágott peremkialakítással.847 
Ugyanakkor Germaniában és Gallia északi részén is megjelenik, elsősorban a 4. század 
végére és 5. századra datálhatóan, hasonló peremkialakítással, mint a mi darabjaink (vágott, 
durva perem), általában olivazöld, sárgászöld színben és ugyanúgy kis, plasztikus szálrátét 
talpgyűrűvel ellátva, mint nálunk, amelynek kialakítása gyakran elnagyolt, szabálytalan 
vonalú. Sok esetben díszítettek viszont ezen a területen az ilyen poharak többszínű pettyekből 
álló rátéttel, amelyet esetleg kombináltak plasztikus szálakkal elsősorban a perem alatt futó 
két vonal és a közte kialakított cikk-cakk minta formájában.848 Megjelenik a típus Ciprus 
üveganyagában.849 Kimutatható a pohártípus megléte Sardisban is. 850 

Az általam vizsgált anyagban 45 ívelt oldalú, alacsony, széles szájú, plasztikus 
szálrátét talpgyűrűvel ellátott pohárforma volt azonosítható, az összes pohár mintegy 10 %-a 
(Kat. Nr.151-195., XXVIII. tábla/143-144. kép). Peremük egyetlen kivételtől eltekintve, ívelt, 
vágott, gyakran durva felszínű, eldolgozatlan. A talpgyűrű minden esetben az edény 
anyagával azonos üvegből, de külön szálból készült, melyet utólag illesztettek az edény aljára. 
Tehát nem külön bogból és nem is az edény testéből alakították ki. A szál végei sok esetben 
 
841 BARKÓCZI 1988, 73-74. 
842 BARKÓCZI 1988, 73. 
843 BARKÓCZI 1988, 73. 
844 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, TAB. XX. 
845 COOL – PRICE 1995, 84., FIG. 5.2. 
846 PIRLING 1989, TAF. 132., TAF. 16. 
847 HABEREY 1942, 264., Grab 7., Grab 19-20., Grab 23., Grab 25. 
848 STERN 2001, Kat. NR.192., KLEIN 1999, ABB. 8. Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, ABB. 9. 
Châlons-sur-Marne. ABB 10. és 11. Mayen. 
849 VESSBERG 1952, PL. III.39. 
850 SALDERN 1980, PL. 25. 
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pontatlanul illeszkednek egymáshoz, maga a gyűrű sem egyforma vastagságú a talpgyűrű 
teljes hosszában, általában egyenetlen, nem fordítottak túl nagy gondot a kiképzésére. 
Aquincum Graphisoft, Bécsi út, Vihar utca, Pasaréti út temetőjéből, Pusztasomodor, Brigetio, 
Mórichida-Kisárpás, Győr-Serfőződomb, Ménfőcsanak-Eperföldek, Pécs, Tüskevár, Budaörs, 
Páty, Esztergom-Bánomi-dűlő, Intercisa, Savaria, Somogyszil és Ságvár valamint Keszthely-
Úsztató és Bátaszék-Kövesd temetőiből sikerült meghatároznom a típusba tartozó 
edényeket.851 Általában díszítetlenek (P 6.1) (Kat. Nr. 151-184.). Legtöbbször színtelen és 
üvegzöld árnyalatban készültek, de a sárgászöld tónusúak sem ritkák. Magasságuk 5,9 -8,6 
cm között váltakozik, amelyhez széles száj tartozik (7,4-10 cm). A talpgyűrű átmérője 
általában nem túl nagy (4,1-5,1 cm) és vékony szálból készült, de általa az edény biztosan 
megállt vízszintes felületeken. Minőségük túlnyomó többségében közepes, buborékok, 
húzódások megtalálhatóak az üveg alapanyagában. Sárgás színben Mórichida-Kisárpás, Győr-
Serfőző domb, Pécs, Ságvár és Somogyszil lelőhelyeken került elő. Pécsről mohazöld 
példánya is ismert. 

 A Pannonia területén előkerült darabok nagyrészt díszítetlenek (P 6.1) (Kat. Nr. 151-
183, XXVIII. tábla/143-144. kép). Barkóczi L. katalógusában két ságvári darabon találhatunk 
bekarcolt vonaldíszítést.852 Addig a Germaniából, Gallia északi részéről származó poharak 
sokszor gondosan dekoráltak, a fent említett módon több színből összeállított pettyek, 
plasztikus szálrátét és cikk-cakk minta található rajtuk.853 Viszont megjelenik bekarcolt 
vonalakkal is például a mayeni temetőben, ahol a pettyekkel és plasztikus szálrátéttel ellátott 
darabok szintén kimutathatóak.854 Hasonlóan a keleti területeken előkerült példányokhoz, 
vagy Krefeld-Gellep temetőjéhez, Pannoniában is ritkán tartalmaz dekorációt ez a típus. Az 
általam vizsgált anyagban csupán tizenegy példány díszített (P 6.2) (Kat. Nr.185-195.). 
Mindig vágott, ívelt, durva felületű peremmel rendelkező poharakon jelenik meg. A 
színmegoszlást vizsgálva változatos poharakon tűnik fel, mind üvegzöld, mind sárgászöld, 
mind színtelen példányon fellelhető. Méreteiket tekintve illeszkednek a dekorált edények a 
díszítetlen társaikhoz. A típuson alkalmazott díszítésmód meglehetősen egysíkú. Minden 
esetben bekarcolt vonalköteg alkotja, legfeljebb elhelyezésében figyelhető meg némi 
változatosság. A két ságvári példány esetében a peremen és ez alatt két sávban helyezték el, a 
somogyszili példányon csak az edény testén található egy sáv, míg az Esztergom-Bánomi-
dűlő lelőhelyről származó pohár esetében a peremen és az edény testén egy sávban fut. A 
Keszthely-Úsztató és Bátaszék-Kövesd lelőhelyű poharakon, az edény testén egy, míg 
peremén szintén egy sávban fut bekarcolt sáv. Az egyetlen különleges variáns a Pécs, István 
tér 16. sírjából előkerült üvegzöld színű, de rendkívül rossz minőségű, buborékos 
alapanyagból készült pohár (Kat. Nr.188.). Pereme ívelt, vágott, durva felszínű. Alja enyhén 
megvastagodó, hiányos, vékony, plasztikus szálrátét talpgyűrűvel ellátott. Oldalán hosszúkás 
benyomások láthatóak. 

 
851 TOPÁL 1993, 18-20. és 138. sír., SZIRMAI 1975, 77-83., BURGER 1966, 12., 96., 186., 190. sír., BURGER 1974, 7. 
sír., BURGER 1979, 8. és 25. sír., KELEMEN 2008, 201. sír. 
852 BARKÓCZI 1988, 73-74. 
853 KLEIN 1999, 133-134. 
854 HABEREY 1942, 265., Grab 5., Grab 11., Grab 12. 
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Összefoglalóan elmondható, hogy a forma a 4. század közepe táján lett kedvelt és a 
század végéig volt általános a használata, de az 5. század elején is kimutatható néhány 
példánya.855 Gyakorlatilag nagyban hasonlít a félgömb alakú pohárformára, csak erősebben 
ívelt, vágott peremmel van ellátva, ezen kívül pedig a kis talpgyűrű az, amely 
megkülönbözteti, de a két forma gyakorlatilag egy időben volt népszerű és sokszor azonos 
lelőhelyeken kerül elő (Brigetio, Aquincum, Esztergom-Bánomi-dűlő, Somogyszil) (XXVII. 
tábla 138. kép). A formát a külföldi szakirodalom általában félgömb alakú, talpgyűrűs 
pohárformaként jelöli, az ívelt oldalú megnevezést Barkóczi L.-nál találhatjuk meg. 

P 7: Féltojás alakú pohárforma 
A féltojás alakú pohárforma a 4. század harmadik harmadától jelenik meg és népszerű 

marad az 5. század elején, de jelenléte igazolható a század későbbi időszakaiból is. Barkóczi 
L. két variánst különböztet meg a díszítetlen változaton belül, a vastag és vékonyfalú variánst 
(Barkóczi 37a és b). Az 1.3 fejezetben kifejtett elvek miatt ezen felosztást nem tartom 
helyesnek.856 Szerinte a vastag falú változatok elsősorban a ságvári temető sírjaiból ismeretek 
és a 340-380 közötti időszakra datálhatóak. Párhuzamaikat a Dráva-Száva közén találhatjuk 
meg.857 Ezzel szemben a vékonyfalú változata a késő római üvegművességhez köthető, 
gyakran kerül elő a kék pettyes rátétdíszű, avagy sima falú variánsa, a késő római sírokból 
nyomott gömb testű, kannelurás díszítésű, optikai fújással készült nyomott gömb testű 
palackokkal vagy a nyakukon plasztikus, spirálisan felfutó szálrátéttel díszített ovális, vagy 
körte testű korsók társaságában. Barkóczi L. datálása szerint a 380-as évek körül jelenik meg 
ez a változat és az 5. század elejéig divatos marad. Véleménye szerint a nyugati 
provinciákban elvétve fordul csak elő a forma, addig a keleti birodalomrészben elterjedtnek 
mondható, különösen a Fekete-tenger vidékén.858 

Ezen típus esetében is problémát jelent, hogy nem létezik egységes megnevezése az 
üvegformáknak, a Barkóczi L. által féltojás formának hívott edényekhez hasonlóak 
előkerültek Krefeld-Gellep temetőjének 4. század végére datálható anyagában is.859 R. Pirling 
harang alakúnak nevezi őket, de egyéb sajátságaik is megegyeznek. Ugyanúgy jellemző rájuk 
a rosszabb minőségű, buborékos alapanyag és a sötétzöld, olivazöld szín megléte, az 
elnagyoltabb, eldolgozatlan peremkiképzés. R. Pirling véleménye szerint a minőségromlás 
egybeesik a Rajna-vidékről való csapatkivonásokkal, így a csapatok központi ellátásának 
megszűnésével a jó minőségű alapanyag beszerzése nehézkessé vált volna.860 Gyakori az 
előkerülése Mayen késő római temetőjében mind a díszített, mind a díszítetlen változatnak.861 
Dél-Bajorország területén is ismert forma.862 Fellelhető ugyanakkor a Balkánon, Iatrus 
erődjéből, amelynek használata a 4. századtól 6. századig igazolható, az erőd használatának B 
és C periódusához köthetőek (4. század végétől az 5. század végéig). Színük sárgászöld és 
 
855 KELEMEN 2008, 201. sír., PÉTERFI 1993, 31., 71., 90. sír., Keszthely-Úsztató 3. sír., Intercisa nyugati temető 
1030. sír. A 4. század második felére, végére datálható. 
856 BARKÓCZI 1988, 74-76. 
857 BARKÓCZI 1988, 75. 
858 BARKÓCZI 1988, 75. 
859 PIRLING 1989, TAF. 85., TAF. 51., TAF. 15., PIRLING 1966, TAF. 88., TAF. 36. 
860 PIRLING 1979, 117. 
861 HABEREY 1942, 278., Grab 21-22., Grab 14-16., Grab 12. 
862 KELLER 1971, 138. Günzburg. 



148 
 

olivazöld.863 G. Gomolka szerint ezen edényforma mindenekelőtt a Fekete-tenger környékére 
koncentrálódik, majd a 4. század végén megjelenik Moesiában és Pannoniában, véleménye 
szerint az elterjedésük összefügghet a foederati népcsoportok, elsősorban a gótok 
betelepítésével (379: Pannoniába, 382: a Balkánra). Ezek a csoportok honosíthatták meg az 
említett provinciákban a féltojásformájú poharakat. G. Gomolka kizárja, hogy import 
darabokról lenne szó, mivel színük, minőségük megegyezik a korszakban használt többi 
edényforma alapanyagával. Így a helyi üveggyártás irányvonalába beilleszthető, még akkor is, 
ha Moesia területéről nem ismerünk feltárt üveggyártó műhelyt a korszakból. Iatrusban 
félkész olivazöld üvegpohár alapján G. Gomolka feltételez üveggyártó műhelyt.864 Iatrushoz 
hasonlóan Novaeből is került elő féltojásformájú pohár. Vágott, ívelt peremmel, a perem alatt 
és az edény testén két vésett vonallal, mohazöld színben, kék pettyes rátétdíszítéssel. Itt 
ritkábbnak számít, gyakoribb a kúpos testű pohárforma és a félgömbös pohár.865 A. Turno 
véleménye szerint az, hogy Novaeből nagy mennyiségben került elő késő római üveganyag 
annak köszönhető, hogy azon kereskedelmi út mellett feküdt a település, amely Egyiptomból 
és Szíriából a Fekete-tenger partvidékéhez vezetett. Ugyanakkor a kúpos testű és félgömbös 
testű pohárformák nagy száma miatt helyi gyártást feltételez, de nem említi, hogy a Novaeban 
ritka féltojás alakú pohárformát helyi gyártmánynak tartja-e.866 Azonban nem csak a 
birodalom keleti részén fordul elő gyakran a díszítetlen változata a féltojás alakú formának, 
Picardiában a 4. századtól egészen a 6. századig örvend népszerűségnek.867 Valamint 
megtalálható az Emona körüli temetőkben is.868 Italia más részein szintén gyakori, mind 
díszítetlen, mind pettyes rátétdíszítéssel ellátva.869 

 A Fekete-tenger vidékén nagy számban jelenik meg a féltojás alakú poharak 
csoportja, általában olivazöld, sárgászöld árnyalatban, ritkán színtelen üvegből. N. Sorokina 
elsősorban a csoport kék pettyekkel díszített változatait tárgyalja, de létezett díszítetlen 
variánsa is a területen. N. Sorokinánál harang alakú, felfelé szélesedő leírással találjuk meg.870 

A Közel-Keleten fellehető volt Berytusban félgömb alakú pohárforma megnevezéssel. 
Azonban mivel a félgömbös pohárformák között találhatunk nyújtott változatot is, 
megfeleltethető az általunk féltojás alakúnak nevezett típussal.871 Ugyanez a helyzet 
Britanniában, a Camulodunumból származó példányoknál, ahol a félgömb alakú pohárforma 
dominál a késő római anyagban, de megfigyelhető néhány nyújtottabb darab, amely 
megfeleltethető a féltojás alakúnak nevezett formával.872 Ezen kívül Dalmatia területén mind 
a díszítetlen, mind a kék pettyes változata ismert.873 

 
863 GOMOLKA 1979, 25. Iatrus erődjét Nagy Konstantin és Licinius alapította a 4. században, ma Észak-
Bulgáriában található. Használata a 6. század végéig igazolható. 
864 GOMOLKA 1979, 28. 
865 TURNO 1989, 169. 
866 TURNO 1989, 164., 168. 
867 DILLY – MAHÉO 1997, 110. 
868 PLESNIČAR-GEC 1972., PL. 60. 
869 STERNINI 1995, 258. 
870 SOROKINA 1970, ABB. 4. 
871 JENINGS 2004-2005, FIG. 5.3.2. 
872 COOL – PRICE 1995, 91., FIG. 5.16.553., 564. 
873 DAMEVSKY 1974, TAB. XV., FADIĆ 1997, 200. 
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Pannonia területéről féltojás alakú poharak láttak napvilágot a késő római időszakból 
Ságvár és Csákvár lelőhelyről.874 Ezen kívül a Kárpát-medence 5. századából Árpás-Dombi 
földek,875 Ártánd-Nagyfarkasdomb,876 Csongrád-Kaserne, Batina/Kiskőszeg lelőhelyről,877 
Dunapentele-Öreghegy,878 Hrtkovci-Vrajna, Kapušany/Kapi, Kiskundorozsma-
Kenyérvágódomb, Šarovce/Nagysárró-makóczadomb, Várdomb,879 Karancság, Lébény-
Magaspart, Magyarhomorog-Rókászi-dűlő és Regöly-Pénzesdomb lelőhelyekről.880 A féltojás 
alakú poharak népszerűségét mutatja, hogy a Kiss A. tanulmányában a Kárpát-medence 
területéről a 400 és 1000 közötti időszakból összegyűjtött 64 üvegtárgy között (ebből 39 darab 
az 5. századból származik) 18 darab féltojás alakú poharat találunk.881 Pannonia Secundában 
kimutatható Bononiában, Sirmiumban, Ad Militaréban és Mursában.882 Valamint Poetovióból 
is ismerünk rá példát.883 Vindobonában a 4-5. századra datálható töredéke ismert a típusnak 
háromszögformába állított kisebb pettyek váltakoznak nagyobb pettyekkel rajta.884 

A jelen dolgozathoz tartozó katalógusban Scarbantia, Brigetio, Somogyszil, 
Pilismarót, Intercisa, Arrabona, Ságvár, Bátaszék-Kövesd, Sopianae, Szentendre, Páty, 
Budaörs, Balatonalmádi, Halimba, Mórichida-Kisárpás, Árpás-Dombi földek, Nyergesújfalu, 
Esztergom-Bánomi-dűlő, Esztergom-Kossuth utca, Aquincum-Pasaréti út és Aquincum-Bécsi 
út, Budapest XI. kerület-Gazdagrét lelőhelyekről összesen 68 féltojás alakú pohár közül 36 
díszítetlen darabot mutatok be (P 7.1)(Kat. Nr. 196-230., XXVIII. tábla/145. kép).885 A típus 
tehát láthatóan egész Pannonia területén megjelent, divatos formának mondható. 

Ezekről a poharakról általánosságban elmondható, hogy ívelt, vágott és általában 
csiszolt, eldolgozott peremmel rendelkeznek, az aljuk egyenes, vagy enyhén benyomott, 
általában nem megvastagodó. Tartórúd nyoma nem látható rajtuk, egyrészes formába fújással 
készültek, ezt ívelt peremük bizonyítja. A legtöbb esetben gyenge minőség (sok buborékkal, 
húzódással tarkított az üveg anyaga) jellemző rájuk. Ez alól kivételt jelent egy Aquincum- 
Bécsi úti temetőből előkerült színtelen, egy Kisárpásról származó sárgászöld, egy Esztergom-
Bánomi-dűlőből származó mohazöld és egy soproni mohazöld darab, amelyek jó minőségű 
alapanyagból készültek. Méreteiket tekintve magasságuk 6,3-7,7 cm között mozog, csupán 
két nagyobb méretű példány került elő. Az egyik a gazdagréti temető 16. sírjából (8,2 cm 
magas) a másik Nyergesújfaluról a 10. sírból (9,5 cm magas). Ez a két edény formáját 
tekintve megegyezik N. Sorokina IF típusával, noha kék pettyes rátétdíszt ezek nem 
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878 KISS 1997-1998, 223. 
879 KISS 1997-1998, 224-228. 
880 BARKÓCZI – SALAMON 1968, 31-33., KISS 1997-1998, 224-228., PUSZTAI 1966. 
881 KISS 1997-1998, 237. 
882 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, TAB. II. 
883 ŠUBIC 1974, TAB. VII. 
884 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, 96., TAF. 5.48. 
885 BARKÓCZI 1960, 9., 11., 15., 18. sír., BARKÓCZI 1968B, 59-86., 2. sírmező, 3. sír., BÍRÓ 1959, 95. sír., BURGER 
1966, 187., 265., 316. sír., BURGER 1968, 11. sír., BURGER 1984, 3. sír., KELEMEN 2008, 179-181., 202., 228., 
235., 246., 253., 264., 272., 274., 279., 287., 307. sír., TOPÁL 1993, 2. és 12. sír., SCHMIDT 2000, 187., 265., 316. 
sír., ZSIDI 1987, 16. sír. 
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tartalmaznak, de N. Sorokina osztályozásában is előfordul egy nagyobb méretű típus.886 
Peremük átmérője nagyobb szórást mutat, 5,6-10 cm közöttiek. Ha a színek szerinti 
megoszlást vizsgáljuk, megállapítható, hogy a legtöbbjük mohazöld színű (összesen 35, 
Brigetio-Cellás-temetőből, Pátyról, Szentendréről, Sopronból, Pilismarótról, Aquincum- Bécsi 
úti temetőből, Nyergesújfaluról, Esztergom-Bánomi-dűlőből, Mórichida-Kisárpásról 
származó üvegek). Ezután következik az üvegzöld árnyalat (összesen tizenegy Pilismarót, 
Halimba, Somogyszil, XI. kerület-Gazdagrét, Esztergom-Bánomi-dűlő, Zalaegerszeg, 
Balatonalmádi lelőhelyekről), majd a színtelen példányok kilenc darabbal képviseltetik 
magukat (Bécsi úti temető, Kisárpás, Győr-Szent I. utca, Esztergom-Bánomi-dűlő, Intercisa, 
Ságvár lelőhelyekről). Kevés készült sárgászöld árnyalatú üvegből (tíz példány, Pilismarót, 
Esztergom, Bánomi-dűlő, Sopianae, Brigetio, Kisárpás), és egy sötétzöld tónusú fordul elő 
(Pilismarót). Az általam vizsgált darabok között mindössze egynek van melegen lekerekített, 
enyhén megvastagodó pereme (Esztergom-Bánom-dűlő lelőhelyről) (Kat. Nr. 229.), az összes 
többi példány pereme vágott, ívelt. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a féltojás alakú poharak a 4. század közepétől 
divatosak Pannoniában, ekkor üvegzöld és színtelen árnyalatban, jó anyagminőséggel 
készültek, de sokkal gyakoribb az előfordulásuk a század végén, és az 5. század első felében. 
Ekkor már rosszabb anyagminőségben, mohazöld, sárgászöld, sötétzöld színben gyártották 
őket és a tartomány feladása után az 5. század folyamán, a Kárpát-medence területén 
töretlenül népszerű maradt. Az egész provincia területén előfordul megjelenése, de különösen 
nagy koncentrációja tapasztalható a limes Arrabonától Intercisáig terjedő szakaszán (XXVII. 
tábla/139. kép). Gyártása valószínűleg Pannonia provinciához köthető, mivel alapanyaguk 
színben és minőségben megegyezik a nagy számban előforduló nyomott gömb testű, sima 
felületű és optikai fújással készült nyomott gömb testű palackokkal, hengeres és körtetestű 
korsókkal, kisebb illatszeres üvegekkel. Az 5. századi példányok egy esetlegesen továbbélő 
üvegműhely termékei lehettek, mivel színüket, formájukat, minőségüket, peremkialakításukat 
és díszítésüket tekintve megegyeznek a 4. század végi, 5. század eleji edényekkel. 

A féltojásforma poharak között az egyik legszebb és ezért leggyakrabban emlegetett 
díszítésforma a pettyes rátét (P 7.2). Így ezen díszítésmódnak nagyobb figyelmet szeretnék 
szentelni és részletesen kívánom bemutatni. A 4. századtól birodalomszerte gyakori 
dekorációs elem a pettyes rátétek alkalmazása (Nuppengläser,887 nuppenverziertes 
Glas).888Általánosságban elmondható, hogy ez a fajta díszítés szinte kizárólagosan 
ivóedényeken van jelen. Elsősorban poharakon, kelyheken, kantharosokon található meg, 
amelyek igen változatos formát mutatnak. A poharak közt népszerű a féltojás alakú, esetleg 
félgömb alakú forma, valamint a kúpos testű variáns, ritkábban a virágkehely, tulipánkehely 
alakú edények, akár talpgyűrűvel, akár anélkül. A poharak színében, formájában, 
minőségében, a felhelyezett pettyek színében, mintájában számos különbség megfigyelhető a 
Római Birodalom egyes régiói között. Általánosságban elmondható, hogy a pettyes 
rátétdíszítés mindig az edény külső oldalán kerül elhelyezésre. Sok esetben megfigyelhető, 
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hogy az edény belső oldalán is kidomborodó pontokat lehet érezni a pettyek felhelyezésének 
helyén, ugyanis az edényfal gyakran benyomódott a rátét készítésekor, tehát a pettyek 
rátételekor az edény még forró volt.889 

A pettyek színében, a felhelyezés elrendezésében, illetve más típusú díszítéssel 
(például plasztikus szálrátéttel) való kombinálásban számos különbség fedezhető fel. 
Általában, különösen a keleti provinciákban (Egyiptomban, a Syria-palaestinai partvidéken, a 
Fekete-tenger környéki városokban, a Balkánon illetve Pannoniában is) az egyszínű, általában 
kék, kékeszöld pettyek jellemzőek. A mintájukat tekintve vagy egy sorba rendezve gyakran 
két vésett szalag között találhatjuk meg őket, vagy különböző geometrikus mintákba 
rendezve, amelyek kivitelezése viszont nem túl precíz. A leggyakoribb minta a váltakozva 
felhelyezett egy-egy nagyobb petty, amit csoportokban felrakott (általában csúcsára állított 
háromszöget mintázva) kisebb pettyek tagolnak. Ezt a fajta pettyes díszt kizárólag vésett 
vonalakkal, szalagokkal kombinálják az Imperium Romanum keleti felén (XXX. tábla/152. 
kép, XXIX. tábla/149. kép, XXXI. tábla/159. kép).890 Azonban csak elvétve fordul elő a 
nyugati birodalomrészben, például Britannia területén is fellelhető (csak sötétkék pettyek, 
vésett, bekarcolt vonalak nélkül).891 Ezen túl szintén csupán sötétkék pettyeket tartalmaz egy 
4. századra datálható, Montigny-ből származó pohár,892 valamint három aquitaniai darab, 
amelyen vésett és bekarcolt vonaldíszítés is megjelenik.893 Továbbá Gallia Földközi-tengerrel 
határos partvidékén is a sötétkék pettyek jellemzőek egy sorban, vagy nagyobb és kisebb 
csúcsára állított háromszögformába rendezve, bekarcolt vonaldíszítéssel kombinálva, 
általában féltojás formájú poharakon.894 Tehát Gallia déli részére is a sötétkék egyszínű 
pettyekből álló díszítés jellemző, amely az 5. század végéig kimutatható.895 Ezen kívül 
Italiában ugyancsak sötétkék pettyekkel díszítették a poharakat.896 Néhány példányát ismerjük 
Aquileiából, amelyek a 4. századra datálhatóak, mohazöld, sárgászöld színűek. Díszítésük 
bekarcolt vonaldísz és nagyobb, valamint kisebb csúcsára állított háromszögformába 
rendezett sötétkék pettyekből áll, tehát nagyon hasonlítanak a pannoniai darabokra.897 

Ezzel ellentétben egy teljesen más jellegű dekorációs módot figyelhetünk meg egyes 
nyugati területeken. Elsősorban Germania Inferior, Germania Superior és Gallia Belgica 
provinciákban jellemző ez a magasabb színvonalú díszítő technika (XXIX. tábla/146-
148.kép). A leletek sűrűsödése alapján feltételezhető, hogy Köln lehetett a gyártóhelyük. 
Britanniában, Gallia többi részén ritkábban fordulnak elő ezek a poharak, valószínű, hogy ide 
importként kerülhettek.898 

Jellemzőjük, hogy nem egyszínű a rátétdísz, hanem két, három, esetleg négy színből 
áll össze. Uralkodó árnyalat az itt is gyakori kék mellett, a türkiz, a borostyánszín, az olíva 
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zöld, a sötétbarna vagy épp az alapüveg színével megegyező színtelen, vagy zöldes tónus. A 
trieri poharakra jellemző továbbá a viola és pirosas rátét is.899 A dekorálásnál a színek játékát 
maximálisan kihasználták. Általában a különböző tónusú pettyek váltják egymást, vagy 
különböző sorokat alkotnak. Ennél a csoportnál megfigyelhető, hogy a pettyek segítségével 
különböző mintákat alakítanak ki az edényen. A leggyakoribb a már fent említett csúcsára 
állított háromszög, amelyet több sorban felhelyezett és lefelé haladva egyre csökkenő számú 
petty rátételével értek el. K. Goethert véleménye szerint ez a minta szőlőfürtöt szimbolizál.900 
Az alapüveg és a rátét anyaga is jobb minőségű, a felhelyezett minta szabályos, nagyon precíz 
munka. Általában törekedtek arra, hogy az ivóedény két oldalára elhelyezett rátét teljesen 
szimmetrikus legyen. Gyakran alkalmazták együtt a pettyeket különböző, a pettyek színével 
harmóniában lévő plasztikus szálakkal (XXIX. tábla/148. kép).901 Ezek lehetnek egyfelől 
spirálisan felhelyezett díszek, amelyek színe a pettydíszítés színeivel harmóniában lévő, 
megegyező árnyalat. Másrészt a leggyakoribb a germaniai ivóedények közt a perem alatt 
elhelyezett két horizontálisan futó plasztikus szál között elhelyezett cikk-cakk minta (XXIX. 
tábla/148. kép). Ebben az esetben is fontos volt, hogy felhasznált színek a pettyek színével 
egybeessenek. A két horizontális vonal általában különböző tónusú, a jórészt kétszínű 
pettyekkel egyező, a közéjük helyezett cikk-cakk minta pedig negyed, vagy félkörívenként 
változó színű. A pettyek között két fajta figyelhető meg színtől függetlenül. Az egyik sima 
felszínű, az alapüveggel teljesen összeolvadt, a másik közepén egy dudor található, amely 
valamilyen pálcaszerű eszköz nyoma, amelyet a pettyek felhelyezésekor használtak. A két 
típusú dísz általában együtt van jelen az edényeken, tehát tudatosan használták őket. Gyakran 
a felső sor, vagy felső sorok dudorral vannak ellátva, míg az edény alja felé sima felszínű 
pettyeket helyeztek el, ezzel is változatossá téve az edények megjelenését.902 

Ha az ivóedények formáját nézzük, részben egyezést találunk az Imperium Romanum 
keleti felén használtakkal, részben más formákat is preferáltak. Itt a késő római időszakban is 
népszerű a kantharos, mégpedig a máshol egyáltalán nem jelentkező pettyekkel (általában a 
spirális szálrátét a jellemző).903 Elterjedt a félgömb alakú pohár talpgyűrűvel, vagy anélkül (a 
birodalom keleti felén is előfordul, de ott inkább a féltojás forma népszerű). A talpgyűrűs 
változat M. J. Klein véleménye szerint ezen a területen a 4. század második felétől van jelen, 
míg a talpgyűrű nélküli a 4. század végétől jellemző.904 Pettyek és szálrátét kombinációja a 
kónikus poharakon is kimutatható, bár jóval ritkábban, mint a fent említett típusoknál.905 A 
színtelenített üvegből készített félgömb alakú, vagy kónikus poharakon, amelyek egy-két 
különböző tónusú pettyekkel vannak díszítve nem találhatóak plasztikus szálrátét díszítések, 
általában az egyetlen dekorációt a pettyek jelentik, esetleg vésett vonalakkal együtt 
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alkalmazták.906 Valószínűleg elfogadható K. Goethert hipotézise, amely szerint a többszínű 
pettyekkel, valamint az általuk létrehozott színek játékával (különösen fénybe helyezve 
feltűnő), a drágakövekkel ékesített fémedényeket utánozták.907 

Ezzel szemben a Római Birodalom keleti felén előkerült, pettyes üvegek merőben más 
képet mutatnak. A forma, a szín (az alapüvegé is gyakran, valamint a díszítésé), a minőség, a 
dekorálás módja különbözik az előbbiekben ismertetett edényekétől. Jól példázzák ezt a 
Fekete-tenger környékén előkerült darabok. N. Sorokina elemezése szerint a 4. században jött 
divatba a pettyes rátét, és ezen a területen csak poharakon fordul elő ez a fajta dekoráció 
(XXIX. tábla/149. kép). Legnagyobb számban féltojás alakú poharakon, ritkábban egyenes 
aljú, vagy lekerekített aljú kúpos testű formákon.908 A Fekete-tenger környékéről előkerült 
több mint hetven ép pettyes rátétdíszű példány egységes, zárt csoportba illeszkedik, nem 
csupán az egysíkúan sötétkék cseppminta alkalmazása alapján, hanem megegyezik 
alapanyaguk (olivazöld, barnászöld alapanyag, buborékos, rosszabb minőség) és a 
kombinációként jelentkező, vésett vonalas díszítés alapján is. Formájuk alapján N. Sorokina 
három típust különít el (az általa harang alakúnak nevezett, a mi féltojás alakú poharainkkal 
egyező típust, a magas, kúpos testű, egyenes aljú és a kúpos testű legömbölyített aljú 
típust).909 Az N. Sorokina által létrehozott felosztást (XXIX. tábla/149. kép) tovább 
finomította A. Sazanov. Nemcsak az egyes formák díszítésének kombinációit vette 
figyelembe, de a datálhatóságának vizsgálatát is elvégezte. Megállapítható, hogy a 
leggyakoribb féltojás forma mellet a kúpos testű egyenes aljú és lekerekített aljú változat is 
megtalálható a Fekete-tenger vidékén a 6. század közepéig.910 

Legnagyobb számban az I. típust képviselő féltojásforma poharak fordulnak elő N. 
Sorokinánál (XXIX. tábla/149. kép), amelyeknek nem kevesebb, mint ötven példánya ismert 
(tehát az összes ismert darab 71,42%-át jelentették N. Sorokina feldolgozásakor). A 
különböző forma, méret és díszítésmintázat alapján hét variánst különít el a szerző (I. típus A-
G), ebben is egyedi ez a forma, a másik két típusnak nincsenek variánsai N. Sorokinánál. 
Méreteiket tekintve az I típus darabjai 6,4-7,8 cm magasak, peremük átmérője 6-9 cm közötti, 
kivételt képez az IF variáns, amely 8-10 cm magas és 9-11,5 cm-es peremátmérővel 
rendelkezik. Olivazöld, zöldes, sárgászöld árnyalatúak, ritkán színtelenek. A perem minden 
variáns esetében ívelt és vágott, de rosszul megmunkált, gyakran egyenetlen felszínű, durva. 
Az alj általában egyenes, enyhén benyomott. A pettyek a test középső zónájában 
helyezkednek el egy sorban, vagy nagyobb és kisebb pettycsoportok váltakoznak. Általános, 
hogy egy sáv fut körbe a poháron, amely vékonyan bekarcolt vonalakból áll össze. Az I.F 
nagyméretű variánsnál jelenik meg egyedül, hogy a sötétkék díszítőanyagból nem pettyeket, 
hanem a nyugati példákhoz hasonlóan egymást keresztező cikk-cakkos sávot alakítottak ki. 
Azonban a kivitelezése a nyugati példákhoz képest ebben az esetben is elnagyolt, nem 
szabályos.911 Ezek a pettyes rátétdíszű pohárformák széles körben elterjedtnek számítottak a 

 
906 KLEIN 1999, 137-138. Mainz, Strassbourg, Flomborn, Köln, Strassbourg-Koenigshoffen. 
907 GOETHERT 2007, 395. 
908 SOROKINA 1972, 73. 
909 SOROKINA 1972, 72. 
910 SAZANOV 1995, 331-333. 
911 SOROKINA 1972, 72-74. 
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Fekete-tenger vidékén. Legnagyobb számban a Bosporus környékén csoportosulnak, de sok 
került elő a Fekete-tenger vidékének keleti részéről, részben a Krím-félsziget nyugati felén, 
Chersonésos környékéről, Olbiából. A variánsokat tekintve az I.B és I.C leginkább a 
Bosporusnál fordul elő, az I.A ritka (csak Pantikapaion), az I.D csak az Észak-Kaukázusból 
ismert, az I.E a Krím- félsziget nyugati temetőiből, az I.F a Bosporus vidékéről, a Krím 
nyugati részéről, de analógiája Syriából és Pannoniából is ismert N. Sorokina szerint.912 
Véleménye, hogy a Nuppenbecherek csoportjának megjelenése a Római Birodalom keleti 
feléhez, lehetséges, hogy a Fekete-tenger környékéhez kapcsolható, elterjedtségüket 
összefüggésbe hozza az ezen a vidéken megjelenő barbár csoportok megtelepedésével, 
csakúgy, mint G. Gomolka, aki elterjedésüket összefüggésbe hozza a foederati népcsoportok, 
elsősorban a gótok betelepítésével (379: Pannoniába, 382: a Balkánra).913 N. Sorokina 
álláspontja szerint ez a dekoráció az ékkő berakásos díszítést utánozza (különösen a zafírt), 
amely a 4. században különösen kedvelt volt. A díszítésmód pedig a keleti területekről került 
volna a Rajna vidékére, ahol a keleti minták alapján saját Nuppengläser stílust fejlesztettek 
ki.914 

A pannoniai darabokat Barkóczi L. elemezte és három különböző csoportot állított fel, 
alább ezen csoportokat és a köztük fellelhető különbségeket mutatom be.915 A pettyes poharak 
a pannoniai üvegművesség utolsó két periódusára jellemzőek (330-380 között és 380-tól 5. sz. 
első feléig).916 A Római Birodalom keleti részéhez hasonlatosan itt is kizárólag kék tónussal 
találkozunk, a kivitelezés minősége gyengébb az észak-nyugati provinciákban 
alkalmazotténál, a minták gyakran elnagyoltak, nem pontosan kivitelezettek. A kék rátétekkel 
egyedül vésett szalagdíszítést és bekarcolt vonaldíszt kombináltak, tehát a plasztikus szálrátét 
itt hiányzik. Az alapüveg minősége is sokszor gyengébb, különösen a későbbi, 5. század eleji 
periódusban. A formakincs változatos. Különösen jellemző a 330-as évektől a Barkóczi L. 
által vastag falúnak nevezett, féltojás alakú forma kisebb-nagyobb variánsaira, a kúpos 
pohárformára (ez a nyugati birodalomrészen nem jelent meg pettyes dísszel), ritka a 
virágkehely alakú poháron. A 380-as évektől a féltojás alakú típus vékonyfalú változata 
nagyon divatos, de ezen kívül jelen vannak a tulipánkehely alakú, valamint a kúpos formákon 
is.917 Barkóczi L. besorolásában az első két csoport világosan elhatárolható, amíg a 
harmadikba az ezekbe be nem sorolható szórványleletek kerültek. 

Az első csoport üvegei Barkóczi L. besorolása szerint általában vastag falú üvegzöld, 
vagy színtelen üvegből készültek. Egy vagy több körbefutó vésett szalagdísz található rajtuk, 
valamint kékpettyes rátét egy sorba rendezve, avagy 2x1 egyedülálló nagyobb petty, valamint 
2x3 vagy 2x6 kisebb petty csoportosan elhelyezve. Általában zárt sírmezőkből, pontosan 
datálható sírokból származnak. Ezek alapján Constantinus uralkodásától Valentinianusig 
keltezhetők. Formájukat tekintve vezető a féltojás forma (főként Ságvárról ismerünk 
ilyeneket, valamint Brigetióból, Intercisából, Carnuntumból, Gorsiumból). Kimutatható a 
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kónikus pohár, amelyből csak három példány ismert, viszont díszítetlen rokonai nagyszámban 
kerültek elő (Intercisa, Ságvár és egy dél-pannoniai darab).918 A ságvári példány különleges 
kidolgozású, kisebb méretű, szélesebb típus. Pereme alatt görög nyelvű felirat fut végig, alatta 
vésett díszítéssel szőlőmotívum látható, lentebb pedig két sor petty teszi teljessé a képet 
(Barkóczi 1988, 159-es forma).919 Két virágkehely alakú poharat sorolhatunk még ebbe a 
csoportba, az egyik Intercisából ismert, a másik a Duna-Tisza-közéből került elő.920 A 
virágkehely alakú pohár formailag nagyon hasonló a féltojás formához, így véleményem 
szerint nem sorolható külön típusba. 

A második csoportba sorolt üvegek anyaga, színe, néha formája különböző az elsőként 
bemutatottól. Más lelet együttesekből ismertek, gyakran a hun-gót-alán foederati népességre 
jellemző, eltérő jellegű mellékletekkel vannak ellátva. A díszítés módja viszont gyakorlatilag 
egyező az első csoporttal. Ugyanúgy kékpettyes sorokkal, vésett szalagokkal díszített, vagy az 
egyéni és csoportosan felhelyezett kisebb pettyekkel változatossá tett rátét a jellemző. 
Dominánsan különböző az edények minősége (rosszabb, húzódásokkal, légbuborékokkal telt), 
valamint a színe (világosabb, vagy sötétebb mohazöld, sárgászöld árnyalat). Ilyen darabok 
ismertek Intercisából, a regölyi sírból, Brigetióból, Tápé-Malajdokról a Barbaricumból, 
Csákvárról, Sopronból, Poetovióból, Tolna megyéből, ismeretlen lelőhelyről, Pilismarótról, 
Aquincumból. Úgy tűnik, hogy a soproni, illetve a csákvári anyag egységes képet mutat, talán 
az aquincumi, brigetiói anyag is ebbe a körbe sorolható, a dél-pannoniai darabok viszont más 
típusúak.921 

Ságvárról ismert egy féltojás alakú pettyes pohár a 187. sírból (Barkóczi 1988, 
147.).922 Pereme vágott, alja enyhén benyomott. A perem alatt és tovább lefelé az edény testén 
vésett szalag fut körbe. Két vésett szalag között 2x1 nagyobb és 2x6 kisebb kék rátét 
figyelhető meg. A pohár vastag falú, zöldes színű. 

Brigetióból származó féltojás forma poharat még Paulovics I. ásatásaiból ismerünk. A 
tábor keleti oldalán a DK-i saroktól É-felé 220-m-re három sírt talált, ezek közül a 
másodikban a váz jobb lábánál lelt kékrátétes díszű pohárra, enyhén kihajló vágott peremmel, 
a perem alatt két párhuzamosan futó vésett vonallal, majd lejjebb egy sávban kék pettyekkel. 
A pohár zöldes színű.923 Még egy, Brigetióból származó féltojás alakú poharat ismerünk. 
Ezen a perem alatt egy, majd további két párhuzamosan futó vésett vonal található, ez alatt 
pedig 15 petty egy sorba rendezve fut körbe. A pohár vastag falú, mohazöld színű, tehát a 
későbbi, 4. század végi, 5. század eleji időszakra tehető (Barkóczi 1988, 150. forma).924 

 
918 BARKÓCZI 1972, 76. 
919 BARKÓCZI 1988, 102.A feliratot ld. az 1025. lábjegyzetben. 
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921 BARKÓCZI 1972, 86. 
922 BURGER 1966, 118. 
923 BARKÓCZI 1968, 104., BARKÓCZI 1968B, 86. 
924 BARKÓCZI 1988, 99. 
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Pilismarótról hasonló töredékek láttak napvilágot mohazöld színben. A edényen 2x1 
és 2x3 petty figyelhető meg. Az érmek alapján 367-375-re datálható a sír, de a temető 
leletanyaga tovább mutat, talán az 5. század első felére tehető.925 

A Magyar Nemzeti Múzeum négy ismeretlen lelőhelyről származó féltojás forma 
poharán látható kék rátét.926 A 144-es számún a perem alatt egy, majd további két vésett vonal 
között futó pettysor dísz látható. A következőn hasonló figyelhető meg, csak a vonalak 
sekélyen vannak bekarcolva, a pettysor szabálytalanul felhelyezett, egyszóval silányabb 
kivitelű munka. A harmadikon a szalagok mélyen vésettek. Egy közülük a perem alatt fut, 
majd további véset következik, lentebb pedig 2x1 nagy és 2x6 kis petty csoportba rendezve, 
csúcsára állított háromszöget formálva látható. Mindhárom pohár vastag falú, zöldes színű, de 
nem mohazöld, tehát valószínűleg a korábbi csoportba sorolandó.927 A negyedik kihajló, 
vágott peremű, alatta három sorban vésett vonalakkal. Két sor között pedig körbefutó 
pettyekkel. Vastag falú, zöldes színű, a korábbi periódusba sorolható. 

Különleges egy Intercisából származó,928 ma a Magyar Nemzeti Múzeumban található 
pohár aljtöredéke (Kat. Nr. 150.). Alsó részén három kis zöld petty található, amelyet 
nagyobb kék pettyek váltanak. Ez az egyetlen Pannoniából, amelyen többszínű rátét 
figyelhető meg. Valószínűleg import a nyugati provinciákból, ahonnan számos ilyen díszítésű 
darabot ismerünk.929 Intercisából még egy pettyes pohár ismert, a XXII-es temetőrész 90. 
sírjából.930 A féltojásforma edény szabálytalan vágott peremmel ellátott, a perem alatt két 
lágyan bekarcolt vonallal, alatta 2x1 nagy és 2x3 kisebb csoportosan elhelyezett petty látható. 
Vastag falú, zöldes színű. Valószínűleg a 330-tól kezdődő periódusba sorolható.931 Ritkának 
számít a virágkehely alakú pohár pettyekkel ellátva, amelyet Intercisából ismerünk,932 vállán 
fut végig a kékrátétes dekoráció. Gyakoribb, bár kis számban előforduló az utolsó intercisai 
darab, egy kúpos testű pohár.933 A perem alatt vésett vonallal, majd lejjebb két vésett vonal 
közt 14 petty fut körbe. Vastag falú, világoszöld színű, a korábbi periódusba sorolható.934 

Sopronból négy poharat ismerünk kékrátétes dísszel. Az első féltojás forma, kihajló, 
vágott peremmel (XXXI. tábla/155. kép).935 Alatta két lágyan bekarcolt vonallal és négy 
szabálytalanul elhelyezett nagyobb pettyel. Vastag falú, mohazöld tónusú.936 A következő 
darab a Balfi útról került elő.937 Féltojás forma, kihajló, vágott peremmel. Az edény falán 2x1 

 
925 BARKÓCZI 1960, 119-122. 
926 BARKÓCZI 1988, 144-146, 149. 
927 BARKÓCZI 1988, 97. 
928 BARKÓCZI 1988, 143. 
929 BARKÓCZI 1988, 96. A pohár nem féltojás, hanem félgömb formájú, ez is megerősíti annak valószínűségét, 
hogy import edényről lehet szó, hiszen a birodlaom nyugati felén gyakoribb a félgömb formán való pettyes 
rátétdísz előfordulása. Katalógusomban ezért a félgömbös típusnál szerepel a 150. szám alatt. 
930 BARKÓCZI 1988, 148. 
931 BARKÓCZI 1988, 98. 
932 BARKÓCZI 1988, 157. Véleményem szerint nem sorolható külön típusba a féltojás formához nagyban hasonló 
edény. 
933 BARKÓCZI 1988, 158. 
934 BARKÓCZI 1988, 101. 
935 BARKÓCZI 1988, 151. 
936 BARKÓCZI 1988, 99. 
937 BARKÓCZI 1988, 153. 
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nagyobb és 2x3 kisebb petty van elhelyezve. Az üveg anyaga jó minőségű, mohazöld színű. A 
harmadik üveg hasonló az előzőhöz, csupán annyi a különbség, hogy a két nagyobb petty 
mellett 2x6 kisebb található.938 Ugyanúgy mohazöld tónusú, fala vastag. Az utolsó soproni 
darab a Május 1. téren feltárt temetőből való, az előzőekhez hasonlatos.939 A díszítése 2x1 
nagy és 2x10 kis pettyből áll. Az üveg alapanyaga jó, vastag falú, mohazöld árnyalatú.940 Az 
ismertetett soproni példányok már a későbbi periódusba sorolhatóak, hasonlatosak a csákvári 
edények üvegművességéhez, talán egy műhelykörhöz köthetőek. 

Csákvárról a 19. számú sírból ismerünk egy féltojás forma poharat,941 kihajló, vágott 
peremmel, oldalfalán 2x1 nagy és 2x3 pettyel. Vastag falú, anyaga jó minőségű, mohazöld. A 
4. század végi, 5. század eleji periódusra tehető.942 

A fentebbi részletes ismertetést fontosnak tartottam, mivel nem volt módomban a 
Barkóczi L. által felgyűjtött összes példányt vizsgálni, így egy részük nem szerepelhet a 
katalógusomban. Barkóczi L. elemzése rendkívül részletes és többnyire pontos, megjegyezve, 
hogy a tulipán- és virágkehely alakú formák véleményem szerint a féltojás alakú poharak 
típusába tartoznak. Valamint továbbra sem tartom helyesnek a falvastagság alapján való 
variánsok elkülönítését. 

Pannonia Secundából kékpettyes rátétdíszítésű pohárról tudunk Ad Militare 
területéről, két nagyobb petty, váltakozva kétszer négy kisebb pettyel, Sirmiumból, ahol az 
egy sorba rendezett pettyek felett két vésett vonal egészíti ki a díszítést. Mursából az egy 
sorba rendezett pettyek alatt és felett, valamint az edény pereme alatt is vésett vonal található. 
Szabálytalan elrendezésű nagyobb és csúcsára állított háromszöget formáló kisebb 
pettycsoportok megfigyelhetőek a bononiai példányon.943 Valamint Ravno Brdo lelőhelyről 
került elő ide sorolható pohár.944 

Az egyértelműen nem római jellegű temetkezések közül többen található kékpettyes 
pohár mind Pannonián belül, mind Pannonián kívül. A provincián belül került elő a regölyi 
fejedelmi sír (Kat. Nr. 261.).945 Melléklete egy részben hosszított féltojás formájú pohár, 
kihajló vágott peremmel, a perem alatt egymást váltva egy nagyobb és három kisebb pettyből 
álló kék színű rátétdísz látható. A pohár típusváltozata Csákvárról származik.946 

A provincián kívül az Aquincum-Vindobona szakasztól északra, az untersiebenbrunni 
gyermeksírból származik féltojás forma, szabálytalanul felhelyezett kék pettyekkel díszítve. A 
temetkezés a 400 körüli évekre tehető. A másik a provincián kívül elhelyezkedő, római 
jellegű üvegcsoport a Tisza-Körös-Maros vidékéről ismert. Erről a területről a tápé-malajdoki 

 
938 BARKÓCZI 1988, 154. 
939 BARKÓCZI 1988, 156. 
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946 BARKÓCZI – SALAMON 1968, 31. 
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temető 48. sírjából (szintén gyermeksír) mohazöld, vágott peremű, félgömbforma pohár 
ismert 12, egy sorba rendezett pettyel.947 

Az általam eddig vizsgált anyagban a féltojás forma poharak között a 68 üveg közül 
32 tartalmazott valamilyen díszítést (Kat. Nr. 231-262., XXX. tábla, 150-154. kép) (40,67%). 
A díszített edények között 10 sorolható a pettyes rátétdíszítésű csoportba, Balatonalmádi-
Vörösberény, Sopron-Balfi út, Sopron-Deák tér, Aquincum-Bécsi út, Aquincum-Vályog utca, 
Brigetióból Szőny területéről származó két példány, Ságvár, Dunapentele lelőhelyekről és egy 
töredék került be a katalógusba a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből. Méretüket 
tekintve magasságuk 6,2 és 9,7 cm közötti, peremük átmérője 6,6 és 12,3 cm közötti. Egy 
nagyobb méretű pohár különíthető el, a többi méretét tekintve nagyon hasonló, ez pedig a 
Sopron-Deák téri üveg.948 Peremkiképzésüket tekintve kivétel nélkül ívelt, vágott pereműek. 
A perem a színtelen és üvegzöld poharaknál finoman kidolgozott, utólagosan csiszolt, a többi 
esetben gyakran durva, egyenetlen. Túlnyomóan mohazöld illetve sárgászöld színűek (3-3 
példány), kisebb részben fordul elő üvegzöld (2 pohár) és színtelen árnyalat (1 edény). 
Minőségüket tekintve a színtelen és üvegzöld darabok nagyon jó minőségűek, a mohazöld és 
sárgászöld példányok viszont inkább közepesnek mondhatóak, gyakran buborékokkal tarkított 
az alapanyaguk. Díszítésüket tekintve többségében a nagyobb pettyek váltakoznak kisebb, 
általában csúcsára állított háromszögformába rendezett pettyekkel (7 esetben). Kevésbé 
gyakori az egy sorba rendezett kisebb pettyekkel való díszítés (2 példány). A dekoráció 
felhelyezése általában nem túl precíz, szabálytalan ovoid alakúak, a kisebb pettycsoportoknál 
előfordul, hogy összefolynak a pettyek. Három esetben mutatható ki, hogy az egyetlen 
dekorációt jelentik a plasztikus pettyek. Többségében vastag vésett, vízszintesen futó 
díszítéssel és/vagy vízszintesen futó enyhén bekarcolt vonaldíszítéssel vannak kombinálva. 
Az egyik aquincumi edényen mindkét kiegészítő díszítés megfigyelhető. Az pohár testén két 
vésett vonal alatt három nagy és váltakozva háromszor hat kis petty látható csúcsára állított 
háromszög alakba rendezve, a pettyek alatt pedig bekarcolt vonaldísz található egy sávban 
(Kat. Nr. 241., XXX. tábla/151. kép). A ságvári példányon csak vésett díszítés figyelhető meg 
a pettyek felett. Az Aquincum- Bécsi útról előkerült pohárnál a peremen és a pettyek felett két 
sávban találhatóak bekarcolt vonalak, a Szőnyből származó formán az edény testén található 
két sávban bekarcolt díszítés, a Dunapenteléről és egy Brigetióból származón pedig az edény 
peremén és a pettyek alatt és felett, összesen három sávban található bekarcolt vonaldíszítés. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a 4. század közepétől vannak jelen Pannoniában a 
kék pettyekkel ellátott poharak. Az 1.1 fejezetben említett okokból nem tartom helyesnek a 
pettyes rátétű poharak között sem a falvastagság alapján való megkülönböztetést, viszont 
anyagminőség, szín, megmunkáltság szerint valóban egy korábbi és egy későbbi csoport 
különíthető el közöttük. A század közepén színtelen és üvegzöld árnyalatban vannak jelen, 
majd a század végétől, az 5. század elejétől gyakoribbá válik előfordulásuk és romlik 
alapanyaguk minősége, mohazöld és sárgászöld színben találhatóak meg. Alapanyagukat, 
minőségüket, színüket, kidolgozásukat tekintve egységes csoportot alkotnak a többi díszített 
és díszítetlen féltojás alakú pohárral, egy műhelykörhöz köthető a gyártásuk. Minőségüket, 

 
947 BARKÓCZI – SALAMON 1968, 32. 
948 SOROKINA 1972, 73., I.F variáns. 
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színüket, megmunkáltságukat és díszítésüket nézve beilleszthetőek a Fekete-tenger 
környékéről és a Balkánról ismert darabok sorába.949 

A legdivatosabb, legegyszerűbb a féltojás alakú poharakon az egy vagy több sávban 
elhelyezett bekarcolt vonaldísz alkalmazása. Ságvár, Mórichida-Kisárpás, Esztergom-
Bánomi-dűlő, és Budaújlak lelőhelyekről származó darabokon volt megtalálható ez a díszítés, 
összesen tizenegy féltojás alakú poháron (Kat. Nr. 231-232., 234., 236., 237., 239., 242., 243., 
244., 253., 255., 262.). Elhelyezésüket tekintve legtöbbször a peremen és a perem alatt, az 
edény testén egy sávban elhelyezett vonaldíszítés figyelhető meg (egy ságvári, egy kisárpási 
és öt esztegomi példány esetében). Ritkábban fordul elő, hogy a peremen és az edény testén 
két sávban helyezték el ezt a fajta díszítést (egy ságvári és két esztergomi pohár), míg 
egyetlen esetben figyeltem meg, hogy csak a peremet díszítették ilyen módon (Budaújlak). 
Minőségük nagyon változatos, általában gyengébb minőségű edényeken jelenik meg ez a 
dekoráció, míg ha a színek megoszlását nézzük színtelen, üvegzöld, mohazöld, sárgászöld és 
sötétzöld poharakon is előfordul. Megtalálható a bekarcolt vonalakkal való díszítésmód 
Carnuntumban is.950 

A bekarcolt vonalakból létrehozott dekoráció általánosan elterjedt a 4-5. században az 
Imperium Romanum területén. Megtalálható a Fekete-tenger vidékén,951 a Balkánon,952 a 
Közel-Keleten,953 Cipruson,954 és a nyugati birodalomrészen egyaránt.955 Különbség a 
díszítésmódokkal való kombinációjában ismerhető fel a birodalom keleti és nyugati fele 
között. 

Pannonia területén a csak kerékvésett sávokkal ellátott féltojás alakú poharak 
ritkábbak, az általam vizsgált anyagban csupán egy ságvári darab sorolható ide (Kat. Nr. 
256.), a peremén és a perem alatt egy vésett vonalat alakítottak ki a jó minőségű színtelen 
példányon. Barkóczi L. katalógusában szintén ez az egy szerepel.956 A díszítésmód 
általánosan elterjedt birodalomszerte a 1. századtól a 4. század végéig. A 4. századtól kezdve 
vízszintesen körbefutó becsiszolt szalagok ékesítik az üvegzöld, zöldes barna poharakat, 
tálakat és kupákat. De általában más dekorációval együttesen jelenik meg ez a fajta dísz.957 

Végül azokat a poharakat szeretném megemlíteni, amelyek testén hullámvonal alakban 
elhelyezett plasztikus szálrátét található (XXXI.tábla/156-158. kép). Barkóczi L. 
katalógusában a 62. típus alatt három ilyen példányt említ Brigetióból, Lugióból és 
Várdombról.958 Ezeken túl a provincián kívül, a Barbaricumban Szob és Csongrád lelőhelyről 
is ismertek ilyen poharak.959 Britannia területén bekarcolt vonalakkal együtt jelentkezik a 

 
949 SOROKINA 1972, 73., GOMOLKA 1979, 25-30., TURNO 1989, 163-170. 
950 SUNKOVSKY 1956, ABB. 11B. 
951 SOROKINA 1972, 73. 
952 GOMOLKA 1979, 29., TURNO 1989, 168. 
953 JENINGS 2004-2005, FIG. 5.17. , SALDERN 1980, PL. 25. 
954 VESSBERG 1952, PL. III. 
955 RÜTTI 1991, COOL – PRICE 1995, PRILING 1989., TAF. 83., TAF. 44., TAF. 2., PIRLING 1966, TAF. 105. 
956 BARKÓCZI 1988, 75. 
957 COTTAM – PRICE 1998, 33-34. 
958 BARKÓCZI 1988, 93. 
959 BARKÓCZI – SALAMON 1968. 
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hullámvonalas rátét ugyanezen pohárformán, 330-360 közé datálhatóan.960 Pontosan 
ugyanilyen hullámvonalas díszítés figyelhető meg gömbszelet alakú tálakon az 5-6. 
században, bekarcolt vonaldíszítéssel kombinálva Gallia déli, Földközi-tenger menti 
partvidékén.961 Az általam vizsgált anyagban öt példa fordul elő (Kat. Nr. 233., 235., 238., 
247., 260., XXXI. tábla/156-158. kép). Egyrészt a Brigetióból, téglasírból származó, már 
Barkóczi L. által is publikált edényen látható.962 Másrészt módomban állt az Esztergom-
Bánomi-dűlő 59., 212. és 274. sírjából előkerült poharakat is tanulmányozni.963 Továbbá a 
Bátaszék-kövesdi temető egy üvege tartozik a csoporthoz.964 Mindegyik vágott, ívelt, de 
durva felszínű, nem kellőképp kidolgozott peremmel rendelkezik, aljuk lekerekített, enyhén 
benyomott, tartórúd nyoma nem látható rajtuk. Magasságuk 7,2-7,4 és 8,03 cm, peremük 
átmérője 8,1 - 8,6 cm között mozog. A Lugióból és Várdombról származó darabok 7,1-7,2 cm 
magasak, peremátmérőjük 7,3-8,8 cm.965 A Szobon előkerült pohár 7,5 cm magas, 
peremátmérője 7,2 cm.966 A csongárdi 7,1 cm magas és 7,3 cm a peremátmérője.967 A fenti 
felsorolásból is látszik, hogy méretük csaknem pontosan megegyezik. Igaz ez kialakításukra 
is, mindegyik rossz minőségű, buborékokkal gazdagon tarkított alapanyagból készült 
mohazöld színben. A díszítés egyetlen kivételtől eltekintve az edény alapanyagából kialakított 
vékonyabb, vagy vastagabb, nem túl szabályosan felhelyezett hullámvonal, kivitelezése épp 
úgy nem túl kidolgozott, ahogy a poharaké sem. Az egyetlen kivételt az Esztergom-Bánomi-
dűlő 274. sírjából származó darabja képviseli, amelynek rátéte nem mohazöld, hanem 
sötétlila, áttetsző anyagból gyártott, de ez is szabálytalanul, elnagyoltan lett felhelyezve. 
Elmondható, hogy az ebbe a csoportba sorolható példányok mind méretüket, mind anyagukat, 
mind díszítésüket, mind kidolgozásukat tekintve nagyon hasonlóak, valószínűleg egy 
műhelykörhöz köthetjük őket, amely a 4. század végén, de még valószínűbb, hogy az 5. 
század elején működhetett. A sötétlila díszítés ritkán, de előfordul a korszakban. Győrben, a 
Xántus János Múzeum kiállításán szereplő egyik féltojás alakú poháron (valószínűleg 
Mórichida-Kisárpásról származik) az edény anyagában, szabálytalan sötétlila csík jelenik 
meg, míg az Aquincum-Bécsi útról származó (Kat. Nr. 504.) korsón ugyanilyen spirálisan 
felfutó, az edény anyagába simított vonal látható. A két tárgyon a lila tónusú részek nem 
dekorációk, hanem az edény alapanyagába keveredett szennyeződések, amelyek egyrészről 
származhatnak a színtelenítésül használt mangántól. Azonban jelezhetik, hogy az esztergomi 
pohárhoz hasonlóan használták ezt a színt a korszakban és valószínűleg a fújócsővön maradt 
alapanyag maradvány keveredett bele a később készített tárgyak anyagába. 

Különleges az a pohár, amely Pécsről került elő, sárgászöld színű, jó minőségű, 
nagyméretű és az oldalán formába fújt díszítés figyelhető meg. A perem alatt függőleges 
vonalak, alatta kettős körök láthatóak. Pécsről került elő egy ún. Wabenbecher (Kat. Nr. 246.) 
amelynek kettős körívekből álló díszítését már a forma tartalmazta, így a dekoráció körvonala 

 
960 COOL 1995, FIG. 3. 
961 FOY 1995, PL. 13.132-133.  Az 5-6. századra datálható üvegek. 
962 BARKÓCZI 1988, 93. 
963 KELEMEN 2009. 
964 PÉTERFI 1993, 62. 
965 BARKÓCZI 1988, 93. 
966 BARKÓCZI – SALAMON 1968, 31. 
967 BARKÓCZI – SALAMON 1968, 33. 
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halványabb, elmosódottabb kialakítású. A 4. század második felétől jellemző a megjelenése. 
A típus készítéstechnikáját W. Haberey elemezte, míg osztályozást M. Stern végezte el.968 

P 8: Kúpos testű pohárforma talpgyűrűvel ellátva 
Barkóczi L. katalógusában a kónikus poharak típusába sorolva az „a” variánsként 

találhatjuk meg (47.a). Nagyon gyakori az előfordulása a 4. század végi és 5. századi üvegek 
között. Különösen népszerű a 340 és 380-as évek között, de az 5. század elején is előfordul 
(Brigetio és Kisárpás).969 Barkóczi L. szerint főként Pannonia déli részén volt elterjedt és a 
délről a Balkánon keresztül juthatott a forma a provinciába és keleti eredetűnek kellene 
tartanunk. Katalógusában példaként két kisárpási, egy szombathelyi és három ságvári darabot 
említ.970 Előfordul a típus Pannonia Secunda területén Teutoburgiumban,971 és 
Gomolavában.972 Vágott, ívelt peremű variánsa került elő Vindobonából.973 

Való igaz, hogy a Római Birodalom keleti felében gyakrabban előforduló formának 
tekinthetjük, megjelenik többek között a ciprusi üveganyagban,974 Sardisban,975 a Jalame 
területén feltárt késő római üveggyártó műhely leletei között,976 Karanisban,977 Novaeben,978 
azonban nem állíthatjuk, hogy nyugaton ritkaságnak számítana. Például fellelhető a forma az 
augsti leletanyagban a 3. század második felétől a 4. század utolsó harmadáig.979 A trieri 
leletanyagbanugyancsak előfordul,980 csakúgy, mint Krefeld-Gellep temetőjében.981 
Plasztikus, spirálisan felfutó szálrátéttel, illetve pettyes rátétdísszel fellelhető a nyugati 
területeken, egy-egy ilyen példány került elő Freilaubersheimből, Folklingenből és egy 
ismeretlen lelőhelyű darab található Kölnben a Römisch-Germanisches Museum 
gyűjteményében.982 Plasztikus szálrátéttel díszített változata megtalálható a mayeni 
temetőben.983 Ritkán, de Emona temetőiből is kimutatható megléte.984 

Az általam vizsgált anyagban összesen 44 pohár sorolható ebbe a kategóriába, 
Dunapentele, Pilismarót, Ságvár, Aquincum-Filatori gát, Aquincum-Pasaréti utca, Budapest, 
XI. kerület Gazdagrét, Győr, Mórichida-Kisárpás, Brigetio, Ménfőcsanak-Eperföldek, 
Somogyszil és Esztergom-Bánomi-dűlő, Ságvár, Intercisa nyugati temető, Zalaegerszeg, 

 
968 HABEREY 1966, 208-212., STERN 1977, 90-95. 
969 BARKÓCZI 1988, 80. 
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975 SALDERN 1980, PL. 4. 
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Baláca, Pécs, Balatonfüred, Bátaszék-Kövesd, Budaörs, Keszthely-Dobogó és Keszthely-
Úsztató lelőhelyekről (Kat. Nr. 263-306.).985 

Több mint a felük (27 példány) díszítetlen (P 8.1) (Kat. Nr. 263-289., XXXIII. 
tábla/162. kép). Túlnyomó többségük ívelt, vágott peremmel rendelkezik, általában 
eldolgozott, csiszolt peremkialakítással, de előfordulnak durva, eldolgozatlan peremű darabok 
is. Az öszes a csoportba tartozó forma talpgyűrűje vékony plasztikus szálrátétből készült, 
amely lehet tömör, vagy csőszerű kialakítású. Általában jó minőségű alapanyagból, főként 
színtelen és üvegzöld, ritkább esetben sárgászöld tónusban készültek. Magasságuk egységes, 
10-13 cm közöttiek, peremük átmérője 7,5-9 cm. Mindössze négy példányuk melegen 
lekerekített, enyhén megvastagodó, függőleges peremkialakítású. A talpgyűrű gyakran jóval 
szélesebb, mint a nem megvastagodó, enyhén benyomott aljuk. Tartórúd nyoma ugyanakkor a 
legtöbb edényen megfigyelhető, noha a melegen lekerekített példányok száma kicsi. 
Datálásukat tekintve a 4. század közepén jelentek meg és előfordulásuk a 380-as évekig a 
leggyakoribb, de kimutathatóak a század végén és a következő század elején is. 

A kúpos testű, talpgyűrűs poharak közül 17 példány tartalmazott díszítést (P 8.2) (Kat. 
Nr. 290-306.), színben, formában, méretben, kidolgozásban, anyagminőségben teljesen 
megegyeznek a díszítetlen változattal. Magasságuk 10,4-11,9 cm közötti, peremátmérőjük 
7,5-8,2 cm. Színtelen és üvegzöld színben jellemzőek, de gyakori a sárgászöld és előfordul a 
világoszöld árnyalat is. Díszítésüket tekintve egyedül a bekarcolt vonaldísz figyelhető meg. A 
leggyakrabban a peremen és az edény testén két sávban végigfutó vízszintesen elhelyezett 
vonaldísz látható összesen kilencszer. Ennek változata, amikor a perem mellett az edény 
testén, két esetben három és egyszer négy sávban helyezték el a díszítést. Míg négyszer a 
peremen és az edény testén egy sávban találhatóak meg a vésett sávok, háromszor a perem 
kimaradt a díszítésből és csak az edény testén helyeztek el két sávot. 

Különlegességként említeném meg azt az Esztergom-Bánomi-dűlő 324. sírjából 
előkerült üvegzöld példányt, amelynél az edény falában kialakított, befelé hajló, kis csőszerű, 
fülhöz hasonló kiképzés fordul elő, amely talán akasztóként értelmezhető. (Kat. Nr. 292.) 

P 9: Kúpos testű pohárforma egyenes aljjal 
A kúpos testű pohárforma a 4. század közepétől általánosan elterjedt birodalomszerte. 

Barkóczi L. katalógusában a 47. b, c és d típusba sorolta ezeket.986 A „b” variáns nála a széles 
aljú kónikus forma, amely véleménye szerint ritkán fordul elő, Ságvárról és Majsról hoz egy-
egy példát rá, az egyik esetben melegen lekerekített, a másik esetben vágott peremmel.987 A 
„c” variáns a keskeny aljú változat, főként ságvári, ezen kívül majsi és intercisai leletekkel 
alátámasztva. Ez szélesebb körben volt divatos, mindenhol megtalálható a provinciában mind 
vágott, mind melegen lekerekített peremmel.988 Míg a „d” variáns széles, kónikus pohárforma, 
enyhén bekarcolt vonalakkal ellátva. A gyakori kónikus poharaktól jellegzetesen széles teste 

 
985 BARKÓCZI 1968B, 10. sír., BURGER 1966, 17., 58., 173., 332. sír., BURGER 1979, 15., 31., 33., 52. sír., KELEMEN 
2009, 288., 324. sír., SCHMIDT 2000 , 17., 58., 173., 332. sír., VARGA 2007, 802. obj., ZSIDI 1987, 102. sír. 
986 BARKÓCZI 1988, 82-84. 
987 BARKÓCZI 1988, 82. 
988 BARKÓCZI 1988, 82-83. 
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különbözteti meg és egy vagy több enyhén bekarcolt vonalköteg díszíti. Kimutatható 
Brigetióban, Intercisában, Savariában, Ságváron. Különösen sokszor fordult elő Ságváron és 
Brigetióban ezért Barkóczi L. szerint valamelyik településen lehetett az a műhely, amely 
gyárthatta őket.989 Ennél a besorolásnál alapvetően problémát jelent, hogy a széles és keskeny 
aljú megnevezés meglehetősen szubjektív az arányok tisztázása nélkül. Ezen túl a forma 
széles változatára ez a megállapítás ugyanúgy igaz. Valamint megjegyzendő, hogy a 
szélesebb testű kónikus poharak között éppúgy előfordul díszítetlen forma, nem csak az 
enyhén bekarcolt sávokkal ellátott változat. Viszont a bekarcolt vonaldíszítés alkalmazása 
nem csupán ennél a szélesebb testű verziónál fordul elő, hanem az összes kúpos testű 
pohárformán megjelenhet, van rá példa a talpgyűrűs, a lekerekített, aljú és a Barkóczi L. által 
„b” és „c” alcsoportba sorolt edényeknél is. Sőt általánosan elterjedt nemcsak a kúpos testű, 
de a féltojás alakú, félgömbös és hengeres testű poharakon is. Összefüggést inkább a 
bekarcolt szalagok és a peremkialakítás között lehet találni, nem fordul elő melegen 
lekerekített peremmel együtt ez a dekoráció. A forma megtalálható Pannonia déli részén is, 
Sirmiumban.990 Széles szájjal, rendkívül durva felszínű, egyenetlen peremkiképzéssel Ravno 
Brdo lelőhelyről kimutatható.991 Valamint Poetovióban ugyancsak ismert,992 széles szájú 
díszítetlen változata előfordul Carnuntumban is.993 

A forma fellelhető az augsti és a trieri leletanyagban,994 Krefeld-Gellep 
temetőjében,995 Kölnben, bekarcolt vonalakkal ékesített edényeken,996 Colchesterben.997 
Britannia más részein szintén sokszor fordult elő már a 4. század elején és népszerű marad 
még a római uralom utáni időszakban is.998 Italiában, elsősorban Ostia és Palermo temetőiben 
volt divatos a 4. és 5. században díszítetlen változatban és bekarcolt sávokkal ellátva.999 
Karanisban,1000 Iatrus erődjében,1001 Berytusban,1002 Jalame késő római üvegműhelyének 
területén,1003 Sardisban,1004 de a Fekete-tenger vidékén éppúgy előfordult.1005 Aquileiában 
mohazöld és barnászöld széles szájú darabjait M. C. Calvi helyi gyártmányoknak tartja a 4. 
században,1006 Dalmatia területén ugyancsak elterjedt a használata.1007 Ritka az előfordulása 
Emona temetőiben,1008 sűrűn jelenik meg a vindonissai anyagban, sokszor bekarcolt 
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díszítéssel ellátva.1009 Ritka az előfordulása Picardiában a 4. században,1010 kimutatható Dél-
Bajorországban is.1011 

Az általam eddig feldogozott anyagban a kúpos testű poharak között az ebbe a típusba 
sorolhatóak vannak jelen a leginkább, összesen 138 példány (Kat. Nr. 307-442., XXXIII. 
tábla/163-167. kép). Ebből 76 pohár díszítetlen (P 9.1) (Kat. Nr. 307-382.). A Pannoniából 
legnagyobb számban Ságvár, Somogyszil, Pécs, Intercisa, Bátaszék-Kövesd, Eszetrgom-
Bánomi-dűlő lelőhelyekről került elő. Azonban egy-két előfordulása megtalálható Sopron-
Ógabona tér, Brigetio, Csoma-Nyúlházi-dűlő, Nagyberény, Zalaegerszeg, Majs, Tüskevár, 
Bogád, Birján, Mucsfa, Budaörs, Keszthely, Balatonszentgyörgy, Szombathely, 
Gödrekeresztúr, Szob, Mórichida-Kisárpás, Győr-Battyhány tér és Győr-Serfőződomb, 
Ménfőcsanak-Eperföldek, Esztergom-Kossuth utca, Tokod, Dunapentele és Aquincum 
lelőhelyeken.1012 A díszítetlen poharak nagy része függőleges, melegen lekerekített peremmel 
rendelkezik (42 példány, a díszítetlen darabok fele) (Kat. Nr. 327-368., XXXIII. tábla/164-
165. kép). Meg kell azonban említeni, hogy húsz edény vágott, általában durva felszínű, 
eldolgozatlan peremű (Kat. Nr. 307-326.), a többi esetben pedig a lelet töredékessége folytán 
nem megállapítható az egykori peremkiképzés. Leginkább üvegzöld (28 példány) és színtelen 
(41 példány) árnyalatban gyártották őket, egy-egy esetben van ettől eltérés. Sopronban az 
Ógabona téren mohazöld, erősen buborékos, durva, egyenetlen peremű példánya került elő, 
míg Szobon melegen lekerekített peremű, közepes minőségű, kúpos testű, egyenes aljú pohár 
fordult elő. Magasságukat tekintve 9,8-13 cm közöttiek. Peremük átmérője 7,2-9,1 cm között 
van aljuk 1,8-3,2 cm széles. Méretüket tekintve tehát nagyjából egységes csoportot alkotnak. 
Minőségük változó, de többségében jónak mondható. Általánosságban megállapítható, hogy a 
vágott peremű példányok nagyrészt díszítettek, míg a melegen lekerekítettek nem 
tartalmaznak dekorációt egyáltalán, tehát a díszítetlen csoportban többségében melegen 
lekerekített pohárformákat találunk. 

A késő római korban igen gyakran előforduló kónikus pohárforma esetében, a 
talpgyűrűs változat kivételével, mind a lekerekített, mind az egyenes aljú változat esetében 
felmerül a funkcionalitás problémája. D. Harden talált elsőként egyértelmű bizonyítékot arra, 
hogy ez az üveg nem csupán ivóedényként funkcionált. Ő azonban az összes kónikus formájú 
üveget homogén csoportnak tekintve egyértelműen lámpásnak határozta meg, mivel sokban 
közülük olaj nyomai voltak felfedezhetőek és belső felületük gyakran volt égett, kormos. 
Ezen maradványok természettudományos vizsgálata is igazolta, hogy tartalmuk olaj 
lehetett.1013 Megfigyelései alapján az összes kónikus formát lámpásnak határozta meg, attól 
függetlenül, hogy milyen kialakítású az aljuk (a talpgyűrűs változatnál valószínűtlen a világító 
funkció), míg az egyenes, lekerekített, vagy gombban végződő aljnál felmerül ez a lehetőség 

 
1009 BERGER 1960, TAF. 22.104-106. 
1010 DILLY – MAHÉO 1997, 114. 
1011 KELLER 1971, 138., Altenstadt, Grab 21. 
1012 VARGA 2007, 38., 39., 182., 365., 581. obj., KELEMEN 2008, Bánomi-dűlő 122., 142., 202., 288., 298. sír, 
Kossuth utca 1., 36., 40. sír., MÓCSY 1981, 27., 51. sír., TOPÁL 1993, 3. sír., BURGER 1966, 18., 31., 72., 103., 
198., 203., 212., 236., 242., 249., 300., 301., 308., 330. sír., BURGER 1979, 2., 6., 9., 14., 32., 34., 38., 57., 81., 89., 
94. sír. 
1013 HARDEN 1936, 155. 
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is.1014 Nem vette figyelembe a peremkiképzésben jelentkező eltéréseket sem, noha 
megfigyelte, hogy vágott és melegen lekerekített kialakítás egyaránt előfordul és a vágott 
megmunkálás esetében is elkülöníthető volt egy utólag eldolgozott, csiszolt csoport és egy 
durva, egyenetlen élű kör.1015 M. Stern véleménye szerint az elkülönítés lehetőségét a 
peremkialakításban kell keresnünk. Ugyanis a melegen lekerekített pereműeket ivásra 
használhatták, míg a vágott pereműek között az eldolgozatlan példányokat nem valószínű, 
hogy pohárként alkalmazták.1016 A megfigyelés első felével feltétlenül egyet kell értenünk, 
viszont a következtetés második része nem pontos, ugyanis nem csak a kúpos testű 
pohárforma esetében fordul elő a vágott, eldolgozatlan peremkialakítás. A perem vágott 
kialakítása a poharak esetében a 4-5. században rendkívül elterjedt és gyakori eljárás volt. 
Míg az utólagos megmunkálás, csiszolás hiánya a 4. század végén, 5. század elején szintén 
gyakori jelenség és nem csupán a kúpos testű pohárforma esetében, hanem a félgömb, 
féltojás, esetleg hengeres testű darabok esetében is jellemző. R. Pirling véleménye szerint az 
alacsonyabb színvonalú peremkialakítás együtt jelentkezik a rosszabb, buborékosabb 
anyagminőséggel és az olivazöld, üvegzöld árnyalatok elterjedésével. Ennek oka pedig, hogy 
a Rajna menti csapatok kivonásával Krefeld-Gellep esetében megszűnhetett a központi 
nyersanyagellátás és helyi, rosszabb minőségű alapanyaggal kellett beérniük a 
mestereknek.1017 Így nem értek egyet M. Stern véleményével, hogy a vágott, durván 
megmunkált peremű darabokat alkalmazták volna világításra. Noha a melegen lekerekített 
változatok esetében valószínűsíthető, hogy ittak belőlük. Ugyanakkor már D. Harden karanisi 
leletanyaga kapcsán felmerült a multifunkcionalitás kérdése, ugyanis az egyik ilyen kúpos 
testű pohárban négy dobókockát találtak, tehát az edényt nem világításra, nem is ivásra, 
hanem kockavetésre használták.1018 

A lámpásként való felhasználás gyakorlati módját már D. Harden tisztázta, a 20. 
század elején ugyanis szinte pontosan ez a forma jelent meg a mecsetekben. Csaknem 
színültig vízzel töltötték fel az üvegeket, majd a víz tetejére olajat öntöttek, ezután elhelyezték 
a kanócot. Így elkerülhető volt az üveg túlhevülése, a víz biztosította a hűtést. Ezért nem volt 
szükséges, hogy az ilyen célra használt kónikus edények különösen nagy falvastagsággal 
készüljenek.1019 Az agyagmécsesekkel összehasonlítva a fényerejük is nagyobb volt. Míg egy 
átlagos agyagmécses fényereje 0,843 candela, addig az üvegből készült kónikus változaté 
1,36 candela.1020 Kétségtelen, hogy a 4. században megjelent kónikus formából egy egészen a 
20. század elejéig használt lámpatípus fejlődési sora vezethető le. Azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy a bizánci bazilikákban elterjedt, formailag már sokféle lámpatípus 
megjelenése régészeti közegben,1021 írott forrásokban,1022 és képi ábrázolásokon,1023 inkább 

 
1014 HARDEN 1936, 155-166. D. Harden az általa  funkcionálisan homogénnek tartott csoportban az aljkiképzés 
alapján négy variánst különböztet meg. A. tömör, lekerekített, B. egyenes, C. talpgyűrűs, D. gombban végződő 
alj. 
1015 HARDEN 1936, 156. 
1016 STERN 2001, 264. 
1017 PIRLING 1979, 119. 
1018 HARDEN 1936, PL. XVI. 460. 
1019 HARDEN 1936, 156. 
1020 STERN 2001, 262. 
1021 CROWFOOT – HARDEN 1931, 198. Például Jerash templomában., JENNINGS 2004-2005, 135-145. 
1022 Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctae Sophiae, II. 823-826. 
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tehető az 5. század második felére és a 6. századra, mint a 4. század második felére. Tény az 
is, hogy a 7. századtól a mecsetekben tovább él a forma. Lehetséges, hogy a kúpos testű 
pohárforma alkalmazása, mint lámpás később terjedt el (és elsősorban a templomokban 
használták világításra, így a sírokban ritkábban jelenik meg), inkább az 5. századtól. Noha 
maga a forma elterjedt a 4. században is a Fekete-tenger vidékétől, Észak-Afrikán át 
Északnyugat-Európáig.1024 A karanisi anyag datálásában is felmerült az a lehetőség, hogy a 
korábbi állásponttal szemben nem az 5. század első felére, hanem főként a század második 
felére és a 6. századra tehetőek.1025 Ugyanakkor lehetséges, hogy ugyanaz a forma 
ugyanabban az időben különböző területeken különböző célt szolgált, de akár egy helyen 
belül is lehetséges ilyen megoszlás. Noha valószínűsíthető, hogy Egyiptom, Syria-Palaestina 
térségében gyakoribbnak tűnik a lámpásként való használat (Jalame késő római 
üvegműhelyében több mint száz példánya került elő),1026 míg a Földközi-tenger térségének 
nyugati részén kedvelt ivóedény is volt.1027 Ennek bizonyítéka például egy a Vatikánban 
őrzött Ostiából előkerült falfestmény (LII. tábla/246. kép), amelyen a kúpos testű pohárforma 
egyértelműen ivóedényként jelenik meg. Kérdéses, hogy a pannoniai, formájuk szerint a 
keleti példákhoz közelebb álló edények milyen funkciót szolgálhattak. 

A kúpos testű pohárforma Pannoniában leggyakrabban talpgyűrűs vagy egyenes aljú 
változatban fordul elő, változatos színben és anyagminőségben, mind melegen lekerekített, 
mind vágott peremkialakítással. Általában 10-13 cm közötti magasság jellemző rájuk. 
Különleges darab a Barkóczi L. katalógusában 159. szám alatt szereplő, a ságvári temető 212. 
sírjából származó görög feliratos pohár.1028 Felirata miatt és magas színvonalú, összetett 
díszítése révén is kitűnik a kúpos testű formák között. Felirata alapján egyértelműen ivásra 
szolgált.1029 Az ívelt, vágott, de gondosan csiszolt peremű, enyhén benyomott, egyenes aljú 
pohár méreteit tekintve illeszkedik a pannoniai egyenes aljú, kúpos testű poharak sorába. 
Díszítése összetett. Az edény testén 17 kisméretű, keskeny, ovális alakú sötétkék, opak petty 
található. Ezen kívül vésett díszítés található a poháron, azonban ennek kivitelezése, mélysége 
alapján inkább a bekarcolt vonaldíszhez hasonlítható. A perem alatt kis fenyőág jelzi a felirat 
kezdetét, a felirat betűi nem vastagabb vésett vonalakból állnak össze, hanem több, egymással 
párhuzamos, enyhén bemélyedő vonalból. A felirat alatt több vékony vonalból összeállított 
hullámos indadísz látható, amelyből kisebb indák is kiágaznak. A felirat és a kék pettysor 
közötti részt pedig az indán kívül kisméretű bekarcolt oválisok töltik ki. Felületük szintén 
vékony vonalakból áll, az edény alsó részén pedig vízszintesen enyhén bekarcolt fenyőág-
motívum fut körbe. A pohár díszítése ugyan sokrétű és bonyolult, de kivitelezésére nem 
fordítottak sok gondot. A kék pettyek szabálytalanok, a pohár belső oldalán kidudorodnak. A 
vésett (vagy inkább bekarcolt) díszítés sokszor elnagyolt, pontatlan munka. Noha a pohár 
alapanyaga jó minőségű, színtelen üveg és a peremkialakítása is tökéletesen kidolgozott. A 
feliratát alapul véve valószínűsíthető, hogy az egyenes aljú darabok többségében poharak 

 
1023 CROWFOOT – HARDEN 1931, 202. Az 5-7. századi mozaikokon, freskókon., STERN 2001, 267. 
1024 FERNÁNDEZ 1984, 215. 
1025 WITEHAUS 1999, 168-170. 
1026 STERN 2001, 265., WEINBERG 1988, 63-65. 
1027 STERN 2001, 265-266. Ostiai falfreskó és Palermo késő római temetői. 
1028 BARKÓCZI 1988, 102., BURGER 1966, 121., KOVÁCS 2007, 45. 
1029 KOVÁCS 2007, 45. ΠΕΙΕ ΖΗСΗС ΕΥΤΥΧΩС. 
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lehettek. Pannonia területéről egyenes aljú kúpos testű pohár képi ábrázolása is ismert, a pécsi 
korsós sírkamrából.1030 Ez a két bizonyíték alátámasztja, hogy a kúpos testű egyenes aljú 
változat pohárként lehetett használatban. 

Kék pettyesdíszítés még egy esetben jelenik meg egyenes aljú, kúpos testű poháron, 
Intecisában. A peremen és az edény testén két sávban enyhén bekarcolt vonaldísz található, a 
két sáv között pedig 14 ovális sötétkék petty. Méreteit tekintve hasonló az előbb említett 
ságvári darabhoz.1031 Pannonia Secunda területéről (Beška) ismerünk egy kúpos testű, 
egyenes aljú poharat, amelyen görög felirat, pereme alatt egy, a felirat alatt további három 
bekarcolt sáv fut végig.1032 

Kék pettyes rátét egyenes aljú, kúpos testű poháron kimutatható a Fekete-tenger 
környékén,1033 Karanisban,1034 Dalmatiában.1035 

Az általam vizsgált anyagban 138 egyenes aljú pohárforma közül 62 volt díszített (P 
9.2), beleértve a ságvári poharat is. Brigetio, Ságvár, Budaörs, Mórichida-Kisárpás, Győr-
Batthyány tér, Ménfőcsanak-Eperföldek, Esztergom-Bánomi-dűlő és Esztergom-Kossuth 
utca, Somogyszil és Csoma-Nyúlházi-dűlő, Intercisa, Keszthely és Pécs és környékének 
lelőhelyeiről kerültek elő a díszített változatok (Kat. Nr. 383-442.). Túlnyomó többségében a 
dekorációt a peremen és az edény testén egy, vagy több sávban elhelyezett bekarcolt vonalak 
alkotják. Leggyakrabban a peremen túl még két sávban alkalmazták, de előfordul egy és négy 
sáv megjelenése is. Alkalomadtán csak a peremen, vagy csak az edény testén egy, de 
szélesebb sávban látható. Színüket tekintve pontos egyezést mutatnak a díszítetlen társaikkal. 
Legtöbbször üvegzöld és színtelen árnyalatúak, egy-egy esetben mohazöld és sárgászöld 
darab került elő. Méreteiket tekintve is egyezést mutatnak a díszítetlen darabokkal (magasság 
10-13,3 cm, peremátmérő 7,6-11,2 cm, aljuk 1,9-3,2 cm), anyagminőségük változó. Egy példa 
ismert, amelyen kerékvésett sáv látható, Intercisából került elő. Bekarcolt vonaldísz és 
kerékvésett sávok kombinációja a típuson nem fordult elő ezidáig. Különleges egy keszthely-
dobogói pohár, amelynek oldalán nyolc függőleges borda figyelhető meg, amely rétét az 
edény alapanyagából (Kat. Nr. 436.). Úgy készült, hogy az előre legyártott bordákat egyenlő 
távolságban egy formába, vagy optikai formába helyezték és a merített bogot ebbe 
belenyomva a bordák teljesen egybeolvadtak az edény felületével.1036 A Mucsfáról származó 
egyik poháron ugyancsak rátét látható, de ebben az esetben az edény falára felhevített 
üvegszálat ragasztottak, hármas íveket képezve ki belőle (Kat. Nr. 440.). Két pécsi lelőhelyű 
példányon található kék pettyes rátét, amely felett bekarcolt vonaldíszítés fut (Kat. Nr. 405-
406., XXXIV. tábla/ 168-169. kép). A legszebb azonban a figurális vésetet mutató ságvári 
példány, amelyen kerékvésett körökben geometrikus vésett díszítés, a körök között leveles, 
indás, szőlőfürtdíszítés látható (Kat. Nr. 411., XXXIV. tábla/170. kép). Igényes kivitele, jó 

 
1030 FÜLEP 1984, 42., PL. XX. 
1031 BARKÓCZI 1988, 101. 
1032 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, TAB. IV.1., KOVÁCS 2007, 53.: Accipe calice(m), pie, zes(es). 
1033 SOROKINA 1972, 73., II. típus. 
1034 HARDEN 1936, PL. XVI.457., 460. 
1035 DAMEVSKY 1974, TAB. XV. 
1036 Ugyanez a típusú díszítés Fig.yelhető meg egy Brigetióból származó korsón (Kat. Nr. 544.)., FADIĆ 1997, 
167. Valamint egy Teutoburgiumból származó ovoid alakú korsón, amely a 4. századra keltezhető.  
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minősége, színtelenített alapanyaga és Pannoniában egyedi volta miatt lehet, hogy nem helyi 
gyártmány, inkább a Köln környéki nagy hagyományú vésőműhely terméke lehet. A ságvári 
kék pettyes, vésett pohárhoz képest sokkal jobb minőségű és szebb kivitelű a vésés. Azonban 
ki kell emelnünk, hogy Pécs és környékén nagyszámú, változatos leletanyag található ebből a 
formából, amelyek közül sok a díszített és több példány különleges, igényes kivitelű, amely 
máshol nem fordul elő a provinciában. 

A bekarcolt vonaldíszítés divatos volt ezen a formán birodalomszerte. Megjelenik a 
Fekete-tenger környékén,1037 Karanisban,1038 Berytusban,1039 Augstban,1040 gyakori Krefeld-
Gellep temetőjében,1041 Montigny területén,1042 Colchesterben.1043 A Britanniában napvilágot 
látott kúpos testű egyenes aljú poharakon a leggyakrabban előforduló dekoráció,1044 habár 
megjelenik a perem alatt elhelyezett vésett vonaldíszítés is a területen.1045 

Egy esetben jelentkezett bekarcolt vonal kerékvésett sávval együttesen. Csoma-
Nyúlházi-dűlő lelőhely 1. sírjában lévő üvegen a perem alatt vízszintesen futó vastag vésett 
vonal, az edény testén enyhén bekarcolt szalagdísz található (Kat. Nr. 415.). 

Tehát általában a bekarcolt szalagdísz a jellemző díszítésmódja a pohárformáknak, 
ettől eltérés csak egy-egy esetben figyelhető meg, vagy kék pettyes rátét vagy vésett vonal 
formájában. A díszített darabok peremkiképzése majdnem mindig vágott, egyetlen esetben 
fordul elő melegen lekerekített perem. 

P 10: Kúpos testű pohárforma lekerekített aljjal 
A túlnyomórészt talpgyűrűs és egyenes aljú pohárformák mellett számszerűleg is 

kitűnik a lekerekített aljú változat, ugyanis ebbe a csoportba igen kevés darab sorolható annak 
ellenére, hogy maga a kúpos testű pohárforma rendkívül divatos Pannonia késő római 
időszakában.1046 

Ez a típus Barkóczi L. katalógusában a 47.e variánsnak felel meg. Ritkábban fordul 
elő, mint a kúpos testű pohárformák egyéb változatai. A 4. század második felében inkább 
divatos, mint az 5. század elején. A ságvári temető 26. és 32. sírjából előkerült darabok 
szerepelnek Barkóczi L. katalógusában. Mindkettő hasonló méretű (13 és 13,5 cm magas, 7,8 
és 8 cm szájátmérővel). Barkóczi L. 47.f variánsa pedig szintén lekerekített aljú, kónikus 
forma vésett díszítéssel a ságvári temető 262. sírjából.1047 A forma azonossága miatt azonban 
nem helyes ez a felosztás, különösképp, hogy nála mindegyik előfordulása díszített a 
formának. Megjelenik a típus díszítetlen változata Pannonia Secunda területén, Gomolavában 
 
1037 SOROKINA 1972, 73.  
1038 HARDEN 1936, PL. XVI. 457. 
1039 JENNINGS 2004-2005, FIG. 5.5. 
1040 RÜTTI 1991, AR 68. 
1041 PIRLING 1989, TAF. 19., TAF. 8., PIRLING 1966, TAF. 106., TAF. 101., TAF. 93., TAF. 38. 
1042 MARTIN 1995, 100., FIG. 1.1. 
1043 COOL – PRICE 1995, 91. 
1044 COOL 1995, 16-17. 
1045 PRICE 1995, 29. 
1046 A doktori dolgozatomhoz tartozó anyaggyűjtés során mindössze kilenc példányt sikerült ebbe a csoportba 
sorolni.  
1047 BARKÓCZI 1988, 84-85. 
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bekarcolt vonaldísszel ellátva és kék pettyes rátétdíszű változatban is,1048 valamint Saviában 
Poetovio területén, mind vésett vonalakkal díszített, mind díszítetlen változatban.1049 Ez a 
pohárforma a Római Birodalom más részein előfordul a Fekete-tenger vidékén, de nagyon 
ritkán.1050 Karanisban gyakori,1051 csakúgy, mint Berytusban,1052 létezett Sardisban.1053 Tehát 
elsősorban a birodalom keleti felén volt divatos a használata. Ennek ellenére megjelenik a 
forma Augstban szintén nagyméretű változatban,1054 és Bordeaux-ban az 5-6. században.1055 

Jelen dolgozatban sajnos a ságvári 26. sírból előkerült darabot nem tudtam 
vizsgálni,1056 viszont a Barkóczi L. katalógusában szereplő másik két példányt igen. Összesen 
kilenc esetben találtam a kúpos testű pohárformának lekerekített aljú változatát (XXXIV. 
tábla/171-173. kép). Három ságvári példán kívül Pilismarótról és Mosdósról, két példány a 
Bátaszék-Kövesdi temetőből, egy Balatonfüred Siskei templom területéről került elő és egy 
ismeretlen lelőhelyű példány található a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Kat. Nr. 443- 
451.).1057 A mosdósi Barkóczi L.-nál külön szám alatt szerepel a díszítésének 
megkülönbözetése miatt (76. típus). Peremük két kivétellel enyhén ívelt, vágott, csiszolt, aljuk 
megvastagodó, lekerekített, nagyon jó minőségűek. A ságvári darabok sárgászöld és 
üvegzöld, a Siskei templom területéről előkerült sárgászöld, a bátaszék-kövesdi példányok 
üvegzöld, a mosdósi és pilismaróti színtelen üvegből készültek. Magasságuk változó: 7,12, 
15, 17 és 19 cm. Általában díszítettek, amely gondosan kivitelezett. Leggyakrabban 
vízszintesen futó vastag, vésett (kerékvágott) vonalak tarkítják őket, két esetben három-
három, egy esetben öt vésett vonal található az edény testén. A ságvári vésett díszítésű, 
nagyméretű forma pontos párhuzama került elő Salonából a 4. századra datálhatóan.1058 
Három esetben figyelhető meg bekarcolt vonaldísz alkalmazása, a perem alatt és az edény 
testén két sávban elhelyezve. Kivételt a mosdósi képez, ahol a vésés kevésbé mély, de 
gondosan kivitelezett (XXXIV. tábla/171. kép). A perem alatt kettős vonal, majd további 
három vonal, ezek között pedig méhsejt szerű facettált minta található. Hasonló dekorációt 
figyelhetünk meg a Corning Museum kúpos testű, lekerekített aljú darabján, azonban ennél a 
méhsejt szerű facettált dísz az edény egész felületét beborítja. A mosdósi pohárforma 
különösen nagyméretű, 24,8 cm magas. Az 5-6. századra datálható, sasanida terültről 
származhat.1059 A siskei templomnál talált példány töredékes, csak az aljrésze maradt meg, de 
az látható, hogy egy átlagos pohárformánál kisebb méretű tárgyhoz tartozott.1060 A két 
bátaszék-kövesdi darab kissé kilóg a sorból. Átlagos méretű (15 cm magas), üvegzöld színű, 
jó minőségű, díszítés nélküli, viszont kivételt képezve ebben a csoportban peremkialakításuk 

 
1048 DAUTOVA-RUŠEVLJAN 1992, 18. és 34. sír., ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, TAB. IV. 
1049 ŠUBIC 1974, TAB. VII., MIKL CURK 1976, PL. IV/16. 
1050 SOROKINA 1970, 73. 
1051 HARDEN 1936, PL. XVI. 436-449. 
1052 JENNINGS 2004-2005, FIG. 6.10. 
1053 SALDERN 1988, PL. 27. 
1054 RÜTTI 1991, AR 69. 
1055 FOY–HOCHULI-GYSEL 1995, FIG. 14. 19-22. 
1056 Nem találtuk a raktárban. 
1057 BURGER 1966, 32. 262., 270. sír., SCHMIEDT 2000, 32. 262., 270. sír. 
1058 FADIĆ 1997, 202. Színben, méretben, díszítésben és kivitelezésben pontosan megegyező darab. 
1059 PERROT 1967, 135. 
1060 PALÁGYI 2004, 14., 3.3.1. 
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melegen lekerekített, enyhén megvastagodó.1061 Ezzel megegyező melegen lekerekített 
peremű forma került elő Poetovióból.1062 

A sírban való elhelyezésük nem különbözik a többi pohárformától, leggyakrabban a 
lábnál találjuk őket. A ságvári 262. sírban például két gyermek váza mellől, a bal bokánál 
került elő a 19 cm magas forma. Érdekes felvetni annak lehetőségét, hogy ez a típus nem 
azonosítható-e, mint lámpás, mivel a többi kúpos testű formához képest rendkívül ritka az 
előfordulása, mindig kiváló az anyagminősége és általában gondosan díszített. Ezen kívül 
gyakran vagy jóval nagyobb méretű, vagy jóval kisebb, mint a többi pohárforma. A szlovéniai 
leletanyagot feldolgozó I. Lazar szintén ezt a formát határozta meg lámpásként.1063 Hasonló 
véleményen van M. Ružić, aki a szerbiai leletanyagot publikálta.1064 Ha ezek űrtartalmát 
összehasonlítjuk más poharakkal, a következőt láthatjuk. Egy átlagos méretű féltojásforma 
pohár űrtartalma megközelítőleg 2 dl,1065 egy átlagos, hengeres testű pohár űrtartalma 2,95 
dl.1066 Ha a kónikus formákat nézzük egy kúpos testű, talpgyűrűs pohár űrtartalma közel 2 
dl,1067 egyenes aljú kúpos testű változatának űrtartalma 2,53 dl.1068 Ehhez képest a bátaszék-
kövesdi temető 143. felnőtt nő sírjában lévő űrtartalma 1,42 dl, a 151. sír pohara 3,27 dl 
űrtartalmú, míg a 21. sír cseppben végződő darabja (E 1), amely aligha lehetett pohár, felnőtt 
férfi sírjának mellékleteként 1,27 dl űrtartalmú. Az igazán nagy eltérést azonban a három 
nagyobb lekerekített aljú formánál láthatjuk, ezek közül szintén a ságvári példát elemezve 
több mint 8 dl űrtartalmat számíthatunk.1069 Ha feltételezzük, hogy ivófunkciót töltött be és 
ezen poharak esetében feltehető, hogy egyszerre kellett tartalmukat kiinni – hiszen aljukon 
nem álltak meg – meglehetősen soknak tűnik a 8 dl-es űrtartalom. Különösképp, ha 
figyelembe vesszük, hogy gyermeksírból került elő az adott darab. 

Összefoglalásképpen elmondható tehát a kónikus pohárformák kapcsán, hogy 
rendkívül gyakoriak a késő római időszakban, de többségük egyenes aljú, vagy talpgyűrűs 
aljkialakítású, amelyek mindenhol jellemzőek a provinciában (XXXII. tábla/160. kép). Az 
egyenes aljú változat esetében rendelkezünk képi ábrázolással (pécsi korsós sírkamra), illetve 
feliratos bizonyítékkal is (ságvári görög feliratos pohár) arra vonatkozóan, hogy ezek 
ivófunkciót töltöttek be. Ezzel szemben a lekerekített aljú változat nagyon ritka, mindig 
rendkívül jó minőségű, általában gondosan díszített, két példától eltekintve vágott 
peremkialakítású, de gondosan eldolgozott peremű. Ezen kívül méretükben gyakran találunk 
eltérést az átlagos pohármérethez képest: gyakran vagy kisebbek, vagy éppen jóval 
nagyobbak, mint a megszokott pohárméretek. Elterjedésüket nézve Dél-Pannoniában 
fordulnak elő főként (Ságvár, Mosdós, Bátaszék-Kövesd) (XXXII. tábla/161. kép). A felsorolt 
érvek felvetik annak lehetőségét, hogy a kúpos testű lekerekített aljú pohárformát nem mindig 

 
1061 PÉTERFI 1993, 76-77. 143. és 151. sír, gyermek téglasírja. 
1062 MIKL CURK 1976, PL. V/1. 
1063 LAZAR 2003, 199-200. TYP 9.1.1. Kúpos testű, lekerekített aljú típus, Ptuj lelőhely, 4-6. sz.; 9.3.1. csepp 
alakú aljban végződő típus, Rodik lelőhely, 5-6. század. 
1064 RUŽIĆ 1994, 55., XII. TIP. Kúpostestű lekerekített aljú, Novae, Diana, Pontes lelőhelyekről; cseppben 
végződő aljjal, Diana, Pontes, Ulpiana, Horreum Margi, Obrenovac lelőhelyről. 
1065 A vizsgált darab Esztergom-Bánomi-dűlő 274.sír, LSZ: 95.215.1. 
1066A vizsgált darab Aquincumból, a Bécsi úti temetőből való, LSZ: 91.2.89. 
1067 Ságvári temető, Rippl-Rónai Múzeum, LSZ:11.610. 
1068 Bátaszék-Kövesd, LSZ: 91.16.2. 
1069 Magyar Nemzeti Múzeum, LSZ: 52.35.2. 



171 
 

feltétlenül ívásra, hanem esetleg világításra használhatták Pannoniában is és nem csak a 
Római Birodalom keleti felén. 
 

P 11: Scyphos 
 A késő római korban ritkának számítanak az üveg scyphosok. Az egyik példány 
Aquincumból (Filatori gát) származik, kisméretű, alacsony, színtelenített, jó minőségű 
alapanyagból készült (Kat. Nr. 453.). Öntött technikával készült, kívül-belül polírozási 
nyomok figyelhetőek meg rajta ugyanis. Pereme vágott, gondosan csiszolt, teljesen egyenletes 
felszínű. A két vízszintes, lapos, széles fül egybe van öntve az edénnyel. A fül alsó részénél 
vésésnyomok látszanak függőlegesen. Az alacsony, széles forma pontos párhuzama egy 
különösen gazdag, értékes mellékletekkel ellátott szarkofágból került elő Zülpich-Enzenből, 
amely a 4. század második felére datálható. Az edény teste mély és magas véséssel is díszített, 
a felirata pozitív mintaként emelkedik ki az edény testéből, csakúgy, mint az aquincumi 
példányénál, míg az alatta található szőlőlevél és indadíszítés az edény falába mélyed. 
Színtelenített üvegből készült. A széles, de keskeny, vízszintesen álló, gondosan metszett 
fülek a fémedények fülkialakítását utánozzák.1070 

A másik példány ugyancsak Aquincumból került elő, a Bécsi úti temető 122. sírjából 
(Kat. Nr. 452., XXXV. tábla/174. kép). Az üvegzöld, jó minőségű alapanyagból készült edény 
méretei hasonlóak a fent említett példányhoz. Függőleges falú, széles szájú csészeforma, 
pereme melegen lekerekített, enyhén megvastagodó, függőlegesen álló, alja vízszintes nem 
megvastagodó, alján vékony, kecses talpgyűrű. A tartórúd nyoma nem megfigyelhető, 
hiányos az alj, a peremhez csatlakozva kis fül figyelhető meg, amely a másik oldalon 
feltehetően letörött. Az edény formája alapján egyértelműen scyphosnak tartható, nem ismert 
hasonló kialakítású egyfülű edény, így feltehető, hogy a másik fül letörése után tovább 
használták az edényt. Ennek megállapítását nehezíti, hogy az edény nagy részét a restaurálás 
által kialakított kiegészítés. Fújt technikával készült. Díszítése a következő: plasztikusan 
vésett PALM CHI felirat, utólagosan vésve-csiszolva, az edény alján három vízszintesen futó 
vésett, de az edény testéből plasztikusan kiálló sáv és búzakalász, a perem alatt egy vésett 
vonal vízszintesen. Párhuzamaként a fent említett, szintén feliratos, a Bonni Múzeumban 
őrzött scyphos említendő.1071 

Barkóczi L. katalógusában a 187. forma, ahol az „a” variánsa a kora római korra 
datálható, míg a „b” variáns, amely egy Aquincumból származó darab, nagyméretű, 15,6 cm 
magas, széles szájjal és magas talprésszel, habár ez hiányos. Ezek a kései magas 
scyphosformák fújással készültek. Az Aquincumban előkerült, fent említett scyphosok nem 
egyeznek meg a Barkóczi L.-nál említett, magas talpgyűrűs típussal. 

Megfeleltethetőek viszont I 39, AR 97, T 29a formáknak, némiképp eltérő 
fülkialakítással. 
Az említett két scyphos valószínűleg nem helyi, pannoniai gyártmány, valószínűleg valahol a 
Rajna vidéken készülhetett, datálásuk a fent említett zülpich-enzeni párhuzam alapján a 4. 
század második felére tehető. 
 
1070 FOLLMANN-SCHULZ 1992, 70-71., KAT. NR. 39. Felirata A. B. Follmann-Schulz feloldásában: ZHCAIC 
KAΛWC. 
1071 FOLLMANN-SCHULZ 1992, 70-71. 
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P 12: Kowalk típusú poharak 
A következő forma az ún. Kowalk típusú poharak csoportja, ahová mindössze két 

Pécsett előkerült darab sorolható (XXXV. tábla/175-176. kép). A facettált díszítésű nyújtott, 
tojásdad ivópohár egy északi, Lengyelországi lelőhely után kapta nevét. Valószínűleg az 
Imperium Romanum határain kívül gyártották a vastag falú, általában zöldes, sárgás színű, 
félformába fújt poharakat. Az edény felszínén szabálytalanul elhelyezett körök, oválisok 
mellett gyakran kézi vésővel készült vízszintesen futó vonalak tarkítják az edény felszínét, 
talán távoli visszhangjai a korábban Tanaisban gyártott elegáns, finom asztali áruknak. 
Azonban közel sem biztos, hogy a nyersanyag, a pohár maga és a díszítés egyetlen műhelyben 
készült. Lehetséges, hogy a nyersanyag kereskedelem útján jutott a Római Birodalom határain 
kívülre.1072 A típus elterjedése az ún. Sîntana-de-Mureș-Černjahov-kultúra (Marosszentanna-
csernyahov- kultúra) területére lokalizálható (Ukrajna, Románia, Bulgária) és valahol errefelé 
folyt a gyártás is. Talán a gótokhoz köthető, akik valószínűleg kereskedtek vele, de lehet, 
hogy ők is gyártották és a vándorlásuk révén terjedt el. A birodalom határain belül, és a 
Fekete-tenger hellénizált városaiban ritkán fordul elő.1073 A több mint hetven eddig előkerült 
példány, amely jórészt a 4. századra datálható két jól elkülönülő területen került elő, egyrészt 
a már említett délkelet-európai régióban (Magyarország, Románia és Ukrajna), másrészt 
Északnyugat-Európában (Norvégia, Svédország, Dánia és Észak-Németország) területéről. Az 
egy, vagy több műhelyben gyártott poharak valahol a délkelet-európai részen készülhettek és 
kereskedelmi úton jutottak el Európa északnyugati részére. Túlnyomó többségük a 4. századra 
datálható.1074 A skandináviai sírok 4-5. századi vésett, facettált díszítésű üvegeit E. Straume 
dolgozta fel.1075 Románia területének az Al-Dunától északra eső részén fellelt késő antik 
facettált díszítésű edényekről összefoglaló elemzést adott Pánczél Sz. és Dobos A.1076 A 
legnagyobb számban Kowalk típusú poharak szerepelnek az összefoglalásukban a Sîntana-de-
Mureș-Černjahov-kultúra területéről (22 példány, amely jórészt a 4. századra datálható). Két 
variánst sikerült elkülöníteni, az IA és IB típus a facettált oválisok minőségében és kivitelében 
különbözik egymástól. A Kowalk típusú poharak jellegzetesen a 4. század második felére 
datálható leletanyaggal együtt (köztük több a gótokra jellemző viseleti elemmel) kerültek 
elő.1077 

Pannonia határain belül ritka leletnek számít. Barkóczi L. katalógusában a 75. 
formaként szerepel a Magyar Nemzeti Múzeum egy ismeretlen lelőhelyről származó darabja, 
és megemlíti, hogy pécsi temetkezésből származik egy másik példány, egy ismert Intercisából 
és egy harmadik Pannoniától északra Egerből került elő.1078 A gyártása a 4. század végére-5. 
század elejére tehető. 

Az adatgyűjtésem során két edény került elő a tartomány határain belül, 
temetkezésből, mindkettő Pécsről származik, 10-13 cm közötti a magasságuk, az egyik színe 
 
1072 STERN 2001, 333. 
1073 STERN 2001, 333. 
1074 RAU 1973, 443. 
1075 STRAUME 1987. A Kowalk típusú poharak megfelelnek: Straume typ I-II. 
1076 PÁNCZÉL – DOBOS 2007. 
1077 PÁNCZÉL – DOBOS 2007, 73. 
1078 BARKÓCZI 1988, 105. 
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mohazöld, a másiké viszont színtelen (Kat. Nr. 454-455.). Alapanyaguk rossz minőségű, 
buborékos. Mindkettő pereme vágott, az egyik példányé durva felszínű, eldolgozatlan. 
Díszítésük sémája egyforma. A perem alatt két vízszintesen futó bekarcolt vonal, alatta 
oválisok sorokba rendezve (3 ill. 4 sorban). Eredetük, gyártási helyük a fent ismertetett 
okoból nem állípatható meg, de az bizonyos, hogy Pannonia határain belül nem számít 
gyakorinak a típus megjelenése, ezért kevéssé valószínű, hogy helyi gyártmányok lennének. 
 

P 13: Talpgyűrűs kelyhek 
Az utolsó típus pedig a szintén Pécsett gyakori talpgyűrűs kelyhek csoportja (XXXV. 

tábla/177-178. kép). Az úgynevezett talpas kelyhek már a 3. század első fele óta ismertek 
Pannoniában az ún. plasztikus, kígyózó szálrátéttel ékesített magas, karcsú edények 
formájában.1079 A syriai eredetű kelyhek első részletes elemzése D. Barag és a kölni 
produktum kapcsán F. Fremersdorf nevéhez köthető.1080 A rövid, néhány évtizedes 
időszakhoz köthető gyártásuk után maga a talpas kelyhek gyártása és használata masszív 
egybeolvasztott talprésszel a 4. században már folyt és a típus ismert a keleti 
birodalomrészben, elsősorban a Földközi-tenger térségében és a mai Közép-Kelet Európa 
területén.1081 A legfőbb kérdés ezen díszítetlen kelyhek kapcsán, hogy a talpuk kialakítása 
milyen módon történt. A legegyszerűbb előállítás során a talprész külön készül, külön bogból 
fújt, amely egy kis tömör gömbbel, tömör szálrésszel, vagy anélkül csatlakozik az edény 
testéhez. Ezzel a technikával gyártották a már ismertetett syriai eredetű plasztikus szálrátéttel 
készített kelyhek csoportját. Ehhez képest nagy technikai újítást jelentett amikor a kehely 
testét és talpát egyetlen merítésből alakították ki oly módon, hogy az edény talprészét az 
üvegfújó mester „visszaszívja”, ily módon egy benyomott vastag talprész keletkezik. Ez 
sokkal nagyobb technikai tudást igényel, de nagyban meggyorsítja a gyártás folyamatát.1082 
Ezeket az oszlopszerű, benyomott talppal rendelkező boros kelyheket valószínűleg helyben 
gyártották, a Földközi- tenger térségében, a mai Irak területén, Dél-Oroszország és Közép-
Európa térségében használták, kevésbé elterjedtek a Meroving Birodalomban, az angolszász 
Britanniában és Skandináviában.1083 Azonban az eddigi bizonyítékok alapján feltehető, hogy 
ez a típusú, egy bogból fújt talpas kelyhek gyártása csak az 5. század második felében 
kezdődött el. Viszont mivel nem könnyű az elkülönítése az egy bogból fújt „visszaszívott” 
talpas kelyheknek és az összeolvasztott talprésszel rendelkező példányoknak, szükséges a 
típus részletes vizsgálata minden tartományban, hogy pontosan meg lehessen határozni a típus 
megjelenési idejét és elterjedési területét.1084 Fontos megjegyezni, hogy ezen kelyhek nem 
csak boroskupaként szolgáltak, hanem olajlámpásként is. Előfordul, hogy a kehely szárrésze 
optikai formával előformázott, bordás kialakítású. 

Összesen négy edény sorolható a talpas kehelyformához (Kat. Nr. 456-459.), három 
Pécsről és egy jóval egyszerűbb kialakítású Aquincumból. Sajnos mindegyik töredékes, így 
nehéz pontos formához kötni őket. A legérdekesebb az a szártöredék (Kat. Nr. 456., XXXV. 
 
1079 BARKÓCZI 1988, 107-109., BARKÓCZI 1972. 
1080 BARAG 1967, FREMERSDORF 1959. 
1081 STERN 2001, 270. 
1082 STERN 2001, 270. 
1083 STERN 2001, 270. 
1084 STERN 2001, 270-271. 
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tábla/177. kép), amely négy üreges cső összecsavarásával keletkezett. Készítésében 
valószínűleg ezen előre gyártott csöveket formába helyezték, majd az edény aljára illesztve a 
fújócső segítségével visszaszívva alakították ki. Világoszöld, közepes minőségű alapanyagból 
készült. Párhuzama nem ismert. 
Színtelen, jó minőségű kehely talpa került elő Pécsről késő római sírból. A száron kis 
gömbszerű rész szolgálja az összeköttetést az edény teste és talpa között. A talpgyűrű alja 
befelé csőszerűen visszahajtott, nem megfigyelhető külön bog csatlakozási helye, így a 
legérdekesebbnek ez a töredék tartható, ugyanis felveti annak lehetőségét, hogy nem külön 
bogból készült a talpgyűrű, hanem a talp „visszaszívásával”, amely sokkal bonyolultabb 
technika és elviekben csak az 5. század második felétől kimutatható alkalmazása, így 
lehetséges, hogy a leletet is a század második felére datálhatjuk. 
A harmadik pécsi kehelytöredék talpa díszített, az oszlopszerű száron hullámvonalas szálrátét 
található (XXXV. tábla/178. kép). A magas talpgyűrű csőszerű, a külön bog csatlakoztatása 
ennél az edénynél sem figyelhető meg. 

Barkóczi L. katalógusában nem szerepel ez a 4. századi talpas kehely, csupán a 
szálrátéttel díszített kelyhek (80. típus) és egy alacsonyabb szár nélküli, díszítetlen 
kehelytípus (78. forma). 

A talpas kelyhek használata a késő római és bizánci korszakban elterjedt, de meg kell 
jegyezni, hogy ezek nem csupán ivóedényként, hanem lámpásként is használatban voltak. A 
4. század végétől jellemző használatuk.1085 A pécsi példányokhoz hasonló talpgyűrű 
töredékek kerültek elő Berytusból.1086 Pannonia déli, ma Szerbiához tartozó részéről is 
ismertek kelyhek talptöredékei, azonban rajzolásuk módja nem teszi lehetővé részletes 
tanulmányozásukat és technikai elemzésüket, de szintúgy a késő római 4. század végi, 5. 
század eleji időszakra datálhatóak.1087 Talpas kelyhek az 5. századtól jellemzőek Gallia déli, 
földközi-tengeri részén, magas szárral ellátva, csőszerű talpgyűrűvel és előfordul rajtuk 
kékpettyes rátétdíszítés is.1088 Aquileia területéről is az 5. század 2. felétől a 7. századig 
mutatható ki ez a fajta, magas oszlopszerű szárral ellátott kehelyforma.1089 

 
1085 JENNINGS 2004-2005, 123. 
1086 JENNINGS 2004-2005, 125., FIG. 6.1. 
1087 RUŽIĆ 1994, T. XL. 5-11. 
1088 FOY 1995, 228., PL. 10.93-97. 
1089 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 68-69., CAT. 66-70. 



175 
 

 

6.3. Folyadékszervírozó, zárt edényformák 
Az asztali edények harmadik csoportja (A 3) az italfelszolgáló, folyadéktartó üvegeké. 

Ide sorolhatóak a korsók, kancsók, kannák, tehát az összes olyan zárt, füllel rendelkező 
edényforma, amelyet asztali edényként használtak.1090 Ebbe a csoportba méretüket tekintve is 
változatos edények tartoznak. Míg a nagyobb formák italok, bor szervírozására szolgálhattak, 
addig a kisebbek egyéb folyadékok, olaj tartóedényei lehettek.1091 A korsót és kancsót 
egyértelműen a kiöntő kialakítása különbözteti meg egymástól, addig nehezebb a 
meghatározása, hogy a zárt formájú italtárolásra használt edények közül a kutatás melyiket 
nevezi korsónak és mely formát palacknak üvegedények esetében. Ugyanis nem jelenthető ki 
egyértelműen, hogy minden üveg, amelynek füle van korsó, amelynek pedig nincsen az 
palack, flaska lenne. Figyelembe kell venni a fül megléte mellett a nyak és peremkialakítását 
is. Elég, ha a rómaiak legjellegzetesebb tároló és szállítóedényeként nyilvántartott hasábos 
testű palackokra gondolunk, amelyeknek ugyan van füle, mégsem sorolhatjuk őket a korsók 
közé. A helyzet tehát korántsem egyszerű, de általánosságban elmondható, hogy a korsóknak 
melegen lekerekített, befelé visszahajtott, tölcséres peremkialakításuk van, emellett 
természetesen van fülük, valamint általában talpgyűrűjük is. A palackok peremkialakítása 
habár előfordul közöttük melegen lekerekített és vágott perem is, általában szűkebb, 
talpgyűrűjük nincsen. Ha az edények fülét vizsgáljuk megállapítható, hogy a korsók füle 
sokkal kecsesebb, díszesebb, míg a tároló és szállítóedényekként számon tartott palackoké, 
amennyiben van fülük a funkcionalitást szolgálja kevésbé díszített és sokkal vaskosabb. Meg 
kell említenünk, hogy az úgynevezett fésűs szalagfül kialakítás elsősorban a palackok sajátja. 
Ahogyan S. M. E. van Lith és K. Randsborg is megjegyezte a folyadékok szervírozására 
használt és a folyadékok tároló-szállítóedényeinek szétválasztása, elkülönítése az egyik 
legproblematikusabb feladat az osztályozásnál, hiszen nagy az átjárhatóság a két csoport 
között. Könnyen elképzelhető, hogy egy elsődlegesen szállításra használt palackformát 
például asztali edényként is használtak, de ez fordítva is elmondható, hogy egy-egy korsó is 
szolgálhatott folyadékok tárolására szintúgy.1092 

Az asztali folyadék-szervírozó edényeket elsősorban a nagyobb, városias 
településeken és a villákban használtak az 1-3. században. A kisebb vicus jellegű 
településekre és a katonai objektumokra kevésbé jellemző a meglétük. A városias 
településeken 16%, a villákban 8%, a kisebb településeken 5%, míg a katonai objektumok 
területén 7% ezen kategória aránya az S. M. E. van Lith és K. Randsborg által vizsgált 1-3. 
századi településeken.1093 Azonban a késő római időszakban sem tekinthető 
elhanyagolhatónak ez a csoport, a 4. századi trieri anyagnak mintegy 49%-át teszi ki.1094 A 
krefeldi sírleletek között viszont csak 15% az arányuk. A városias településeknek 
mindenesetre jellemző lelete marad a 4. században is ez az edénycsoport (Nijmegen 15%, 
Mayen 34%, Ságvár 32%, Pécs 34%). A késői villák anyagában is gyakran megjelntek még a 

 
1090 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 424. 
1091 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 424. 
1092 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 424-30. 
1093 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 435. 
1094 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 454. 
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korsók (Köln-Müngersdorf 34%, Köln-Braunsfeld 30%).1095A pannoniai települések közül 
elsősorban a városias településobjektumok jellemző lelete a késő római időszakban. 

 Az általam összegyűjtött anyagban összesen 99 edény sorolható ebbe a csoportba, 
tehát mintegy 10%-a a teljes üveganyagnak. Így az asztali edényeket vizsgálva 
megállapítható, hogy a poharaknál jóval ritkábbak, de a tálformáknál viszont jelentősebb 
marad a folyadékok szervírozására használt edények száma. A korsóformáknál alkalmaztam a 
tálaknál, poharaknál felvázolt sémát. Jelölésük „K”. A formák „1” alszámmal jelölt variánsai 
a díszítetlen, míg a 2-es csoportba díszített verziók kerültek. A korsóknál a legtöbbször a 
szálrátétek különböző variánsait és különösen gyakran az optikai fújás eredményezte ferde 
kannelurás díszt alkalmazták. Mivel az optikai fújással létrehozott edényeknél a forma 
kialakítása, készre fújása megegyezik a díszítetlen társaikéval nem soroltam külön típusba az 
optikai fújt változatokat, hiszen a különbség csupán annyi, hogy egy pillanatra a bordázott 
formába helyezték a tárgyat, amely a jellegzetes kannelurás díszt eredményezte, de az edény 
készre fújása már gyakorlatilag megegyezik a teljesen szabadon fújt társaival. Ritkábban 
fordul elő a korsókon vésett díszítés. A korsók, kancsók pereme mindig melegen lekerekített, 
különbség csupán abban lehet, hogy megvastagodó, vagy befelé visszahajtott a kiképzésük. 
Ennek okán az „A” és „B” alkategóriát ebben a csoportban nem arra használtam fel, hogy a 
peremkialakítást jelezzem, hanem az ezeknél a típusoknál lényegesebb aljkialakítás 
különbségeit. Így a gömb és hengeres testű formáknál az „A” variánsok egyenes aljúak, míg a 
„B” variáns szálrátét talpgyűrűs kialakítású. A körteforma korsóknál az „A” variáns a 
plasztikus szálrátét talpgyűrűvel készített, míg a „B” variáns talpa külön bogból készült. Ezen 
utóbb említett formáknak jellemzően nincs egyenes kialakítású változatuk. 

A korsóformák alapvető felosztása C. Isingstől származik, aki az edények testének 
formáját vette alapul, kisebb mértékben a fülek számát és kialakítását.1096 A késő római 
korsóformák formailag, díszítésben gazdag kategóriát képviselnek. 

Barkóczi L. katalógusában külön csoportosította a korsók között a kisméretűeket és a 
nagyobbakat (150-161.-es forma a kis, 10-14 cm magasságú korsók, kancsókat takarja, míg a 
nagyméretű, valószínűleg borfelszolgálására használt típusokat 168-180. forma alatt 
tárgyalja).1097 Azonos forma esetén azonban én nem soroltam külön típusba csupán a 
méretbeli különbözőségük okán a tárgyakat. Noha az igaz, hogy reprezentatív voltuk és annak 
megjegyzése mellet, hogy mind a kisebb méretű, mind a nagyobb méretű korsóformákat 
folyadékok felszolgálására használták, valószínű, hogy csak a nagyobbak voltak alkalmasak 
borkiöntőként, a kisebbek inkább olaj, borecet, vagy egyéb folyadék tartására szolgálhattak. 
A korsók, kancsók száma az 1. századi népszerűességük után újra megnő, a római fújt üveg 
szimbólumává válnak a késő római időszakra, annyira gyakori leletek. Sikerük két alappillérre 
támaszkodott. Egyrészt a hatalmas mesterségbeli tudásra és szakértelemre, amelyet a 4. 
századi üvegfújók birtokoltak, másrészt a megnövekedett keresletre, amely, mint kecses 
bortartó edényekre igényt támasztott.1098 A késő római időszakban ezt a formagazdagságot 
igazolja, hogy csak Palaestina területéről 46 különböző asztali italszervírozó edényformát 

 
1095 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 459. 
1096 ISINGS 1957. 
1097 BARKÓCZI 1988. 
1098 STERN 2001, 144. 
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ismerünk, a legszebb kannák az elegáns ezüst korsókat utánozzák.1099 Leginkább a 
körteformától, az oválison át a nyomott gömb testű korsóformák népszerűek a 4. században. 
Ebben az időszakban alkalmazott stilisztikai jegy a perem alatt, illetve a nyakon elhelyezett 
plasztikus szálrátét díszítés, valamint az optikai fújt bordadíszítés az edény testén a 4. század 
közepétől, amely legtöbbször ferdén fut, de a függőleges verzió sem ritka. A legtöbb korsó 
sima, vagy bordázott szalagfüllel készült, amely vagy az edény pereméhez kapcsolódik, vagy 
a fölé nyúlik egy ujjtartó részt képezve. A korsók talpgyűrűje leginkább csak egy vastag 
szálrátétből készül, amelynek anyaga megegyezik az edényével. Az így kiképzett szálrátét 
talpgyűrű egyrészt a legegyszerűbb technikai megoldást képviselte, másrészt a perem alá 
helyezett szálrátét gyűrűvel együtt az elegáns ezüstkancsók gyöngyszegélyes díszítését 
utánozta.1100 Egy másik dekorációs eljárás, amelyet a 4. században tökéletesítettek, az edény 
testére elhelyezett függőleges bordákból áll, amelyeket egy optikai formába tettek, majd az 
edény testét képező merített bogot ebbe belenyomva hozták létre a szabályos, függőlegesen 
álló, széles bordákból álló díszítést. Ez a technika nagyon kedvelt volt a syriai-palaestinai 
régióban, de számos műhelyben alkalmazták.1101 
 

K 1: Gömb, nyomott gömb testű korsók 
Az első típusba azok a gömbtestű korsók tartoznak, amelyeknek minden esetben 

kecses, sokszor díszített fülük van, amely vagy sima szalagfül, vagy az optikai fújáshoz 
használt formával létrehozott finom bordák tagolják. Általában a peremrészhez kapcsolódik, 
ahol a forró üvegszálat tovább húzva, ívelve gyakorta alakítottak ki ujjtartó részt is, hogy 
könnyebbé váljon a folyadék kitöltésénél az edény megtámasztása. A perem alatt, vagy a 
nyakon gyakran díszítették vékony szálrátét gyűrűvel. Az K 1.1 forma a díszítetlen 
variánsokat tartalmazza (Kat. Nr. 473-480., XXXVI. tábla/180. kép), míg a K 1.2 a díszített 
példányokat (Kat. Nr. 481-496., XXXVI. tábla/179., 181-182. kép). Összesen 22 edény 
sorolható ide, tehát népszerű formának mondható. Pusztasomodor, Szőny, Szob, Aquincum-
Bécsi út, Tokod, Mórichida-Kisárpás, Esztergom-Bánomi-dűlő, Tokod, Ságvár, Pécs, 
Nagykanizsa-Inkey-kápolna lelőhelyekről kerültek elő a típushoz tartozó edények. Mórichida-
Kisárpásról öt, Pécsről négy, Nagykanizsáról és Ságvárról két korsó került elő. A legtöbbjük 
üvegzöld árnyalatú, a második legnépszerűbb a színtelenített üveg, ezen kívül egy-egy 
sárgászöld, mohazöld és világoszöld tónusú fordul elő. Magasságuk 11,5-17,6 cm közé esik, 
tehát vannak közöttük relatív kisméretű edények is, amelyek bor felszolgálására nem voltak 
alkalmasak, így valószínűleg valamilyen más folyadék szervírozására használhatták őket. 
Peremük átmérője 4,5 és 6,9 cm közé esik, peremük kizárólag tölcséres kialakítású, melegen 
lekerekített, befelé visszahajtott. Minőségük változatos, vannak nagyon jó minőségű korsók, 
főként színtelenített üvegből, de néhány példány gyenge minőségű, buborékos alapanyagból 
készült. Elsősorban az üvegzöld edények egy része, mohazöld és sárgászöld alapanyagból 
gyártottak rossz minőségűek. Jobbára díszítettek valamilyen módon (57%), csupán nyolc 
példány nem tartalmaz semmilyen dekorációt. Négy lapos aljú korsó kivételével pedig 
különböző vastagságú, szálrátét talpgyűrűvel vannak ellátva. Ez a megoszlás figyelhető meg a 
 
1099 STERN 2001, 146. 
1100 STERN 2001, 146. 
1101 STERN 2001, 146. 
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mainzi példányokon is, amelyeket G. Harter rendszerezett megállapítva, hogy a gömb testű 
zárt edényforma, egyrészt korsóként van jelen füllel ellátva talpgyűrűs változatban, avagy 
anélkül. Illetve a talpgyűrű és fül nélküli előfordulásai palacknak tekinthetőek.1102 A 
leggyakoribb és legalapvetőbb díszítés a késő római időszakban szinte mindegyik 
korsóformán megtalálható, a perem alatt elhelyezett plasztikus szálrátét gyűrű, amely hét 
esetben figyelhető meg. A legnépszerűbb dekoráció az optikai forma használatával 
létrehozott, az edény testén futó kannelurás díszítés, amely általában ferde sávokat jelent, de 
megjelenhet függőleges kannelurák formájában is. Összesen tíz edényen figyelhető meg ez a 
fajta optikai fújt díszítés. Az egyik, ságvári korsón a perem alatti szálrátét gyűrűn kívül, az 
edény nyakára feltekert vékony szálrátét dekorációt helyeztek el annak alapanyagából. 

Különleges az a nyomott gömb testű benyomott oldalú korsóforma, amelynek egyetlen 
példánya Savariából, a Szent Márton utcai temetőből került elő (Kat. Nr. 489., XXXVI. 
tábla/182. kép). Díszített talpgyűrűje pedig külön bogból került kialakításra. Az üvegzöld 
színű, jó anyagminőségű, kis korsó (magassága 15,2 cm). Az edény teste hat benyomással 
díszített, sima szalagfüllel, pereme melegen lekerekített és befelé visszahajtott. Alja külön 
bogból kialakított, lapos, srégen futó vonalak tagolják. A 4. század első felére keltezhető. 
Barkóczi L. katalógusában a kisméretű 155. formának lehet megfeleltetni.1103 A Brigetióból 
származó példány formailag azonos a Savariából ismerttel, csak talpgyűrűvel nem 
rendelkezik. Ezen kívül a Barkóczi L. által említett példánynál a nyakon és vállon szálrátét 
található.1104 A benyomott díszítés alkalmazása korsókon ritkán fordul elő, inkább jelenik meg 
nyomott gömb testű palackokon, ahogy azt megfigyelhetjük AR 147.2, T 78, Harter G 26 
formáknál, amelyek lényegében hasonlóak a korsókhoz, csak talpgyűrű és fül nélküli 
edényformák. Ezek a palackformák főleg a 4. században jellemzőek, ez megerősíti, a 
korsóforma 4. századra való datálását.1105 

Az egyik legegyszerűbb zárt edényformaként viszonylag hamar feltűnt a nyomott 
gömb testű korsó, Colchesterben például már a 170 és 230 közé tehető periódusban is 
megjelent, noha használata csak később vált elterjedtté.1106 A Mainzból származó darabok 
viszont nem datálhatóak a 3-4. század fordulójánál korábbra, kékeszöld és olivazöld színben 
jelennek meg. Bonnból a 3. század végére datálható korsó került elő.1107 A zülpich-eiseni 
sírleletből előkerült három példánya 360 körüli időre datálható.1108 

A típus pannoniai használata 4. század első harmadától kimutatható és főként a század 
második felében népszerű, de mohazöld, sötét- és sárgászöld példányai az 5. század első 
felében még biztosan kimutathatóak, különösen az optikai fújt, ferde kannelurás díszítésű 
variáns él tovább. Barkóczi L. katalógusában egyrészt a kisméretű 155., 159., 160., másrészt a 
nagyobb 169. formának felel meg.1109 
AR 169, T 117, Cottam – Price 1998, Fig. 69., 73., Lazar 5.1.3 és 5.1.8., 5.1.9., Harter G19 
formával egyezik meg. 

 
1102 HARTER 1999, 135. 
1103 BARKÓCZI 1988. 
1104 BARKÓCZI 1988, 167. 
1105 HARTER 1999, 145., STERN 2001, 243, KAT. NR. 129. 
1106 COOL – PRICE 1995, 217., ABB. 13.4. 
1107 FOLLMANN-SCHULZ 1992, KAT. NR. 195. 
1108 FOLLMANN-SCHULZ 1989, 49., ABB. 3.18-20. 
1109 BARKÓCZI 1988. 
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K 2: Hengeres testű korsók 
A következő típus a hengeres testű korsók csoportja, amelynek „A” variánsai egyenes 

aljúak, „B” variánsai szálrátét talpgyűrűvel készültek. Összesen 23 edény sorolható ide (Kat. 
Nr. 497-519., XXXVII. tábla/183-185. kép), 17 közülük díszített. Intercisa, Brigetio, Ságvár, 
Perbál, Aquincum-Bécsi út és Aquincum-Kunigunda utca, Mórichida-Kisárpás, Esztergom-
Bánomi-dűlő és Sopianae lelőhelyekről ismerünk a típusba sorolható edényeket, amelyek a 4. 
század második felében, utolsó harmadában népszerűek, habár a 4. század első harmada után 
feltűnnek. Ha a használt színeket nézzük, akkor azt találjuk, hogy többségében a zöldes 
árnyalatok dominálnak. Csak három színtelenítettet ismerünk, ezek valószínűleg korábbra 
datálhatóak (Ságvár, Aquincum-Bécsi út és -Kunigunda utca lelőhellyel). A rosszabb 
anyagminőségű sötétzöld, mohazöld és sárgászöld példányok, valószínűleg későbbre, a 
század végére tehetőek, főként Esztergom- Bánomi-dűlő, Intercisa- Nyugati- temető, 
Sopianae lelőhelyről és Ságvárról kerültek elő ezek az árnyalatok. Nagyságuk kevésbé 
változatos, mint az előző típusnál láthattuk, főként nagyobb méretben fordulnak elő 
(magasságuk 18-28 cm közötti, egy kivételtől eltekintve, peremük átmérője 4,7-8 cm-ig 
terjed). Peremük kivétel nélkül tölcséres kialakítású, melegen lekerekített, befelé visszahajtott. 
Tíz egyenes aljú példányuk mellett nyolc szálrátét talpgyűrűs került elő, a többi darabnál 
töredékességük okán nem sikerült az aljkiképzést megállapítani. Főként dekorált verziói 
jelentek meg (K 2.2. A-B), mindössze hat példány nem tartalmaz semmifajta díszítést. A 
díszített példányok felénél csupán a perem alatti szálrátét gyűrű jelent meg, a többi esetben ezt 
kiegészíti a nyakon spirálisan feltekert vékony szálból kialakított dísz, amely az edény 
alapanyagából készült. Különleges az a ságvári sárgászöld korsó, amelynek pereme alatt 
sötétkék, opak szálrátét díszítés fut és szalagfüle ugyanebből az alapanyagból készült (Kat. 
Nr. 517.). A sötétkék szálrátét és fülek alkalmazása az Imperium Romanum keleti részére 
jellemző.1110 Különleges az az aquincumi (LSZ: 91.3.9., Kat. Nr. 504., XXXVII. tábla/185. 
kép), nagyméretű példány, amelynél az edény peremén, nyakán, vállán, teste tetején lila csík 
fut spirálisan fel, az edény anyagába olvasztva, de ez nem dekoráció, csak szennyeződés az 
anyagban. Valószínűleg a színezésre és színtelenítésre egyaránt használt mangán okozhatta 
ezt a tónust, amelynek maradéka az edény alapanyagába keveredett. Illetve gyártása előtt 
ugyanazzal a fújócsővel gyártott lilás színű edény, vagy díszítés is okozhatta ezt az 
anyaghibát. 

Barkóczi L. katalógusában a kisméretű 154. és a nagyobb 168. forma b, c, d, e 
variánsának feleltethető meg.1111 

AR171, I 126, T 125 formával egyezik, amely a 3. századtól a kora 5. századig 
datálható. Augstból a 2. század végétől, 3. század elejétől az 5. századig ismert, 1112 C. Isings 
a késő 3. századtól datálja a 4. század végéig, hasonlóan K. Goethert-Polatschekhez, aki a 4. 
századra datálja a típust.1113 A Zülpich-Eisenből pedig a 4. század harmadik negyedére 

 
1110 JENNINGS 2004-2005, 113. , FIG. 5.27.5, 5.27.8. 
1111 BARKÓCZI 1988. 
1112 RÜTTI 1991, 56-57. 
1113 ISINGS 1957, 149-151., GOETHERT-POLATCHEK 1977, T 124B., KAT. NR. 1304-1305. 
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datálható megjelenése.1114 A típus léte kimutatható a 3. századból Dura Europhosból is. Tehát 
nem csupán a nyugati birodalomrészre jellemző használata.1115 Gallia déli, földközi- tengeri 
részén a hengeres testű korsók az 5. század végéig használatban voltak, gyakran díszítettek a 
nyakon spirálisan futó szálrátéttel, vagy optikai fújással.1116 Italiában is népszerű a szálrátét a 
korsók nyakán, a forma használata az 5. században igazolható ezen a területen is.1117 
Ugyanezen díszítésfajta figyelhető meg egy poetoviói, a késő 4. századra datálható edényen, 
amely pontos párhuzama az Aquincum-Bécsi úti temetőjéből előkerült példányainak.1118 
 

K 3: Körte testű korsók 
A leggyakoribb a körte testű korsók csoportja 37 edénnyel, amelyek közül csupán 

nyolc példány nem tartalmaz semmilyen díszítést (Kat. Nr. 520-556., XXXVII. tábla/186. 
kép). Az általam vizsgált anyagban 16-16 példány viselt magán szálrátét talpgyűrűt, illetve 
külön bogból készített talprészt („A” és „B” variáns), a fennmaradó résznél töredékességük 
okán a talpkialakítás nem volt megállapítható. Az alábbi lelőhelyeken jelent meg a forma: 
Brigetio, Pilismarót, Esztergom-Bánomi-dűlő és Esztergom-Kossuth utca, Mórichida-
Kisárpás, Intercisa, Ságvár, Igal, Csoma-Nyúlházi-dűlő, Mosdós, Aquincum-Bécsi út, 
Sopianae, Bátaszék-Kövesd, Birján, Nagykanizsa-Inkey-kápolna, Balatonalmádi, Savaria. 
Több példány került elő Aquincum, Sopianae, Intercisa és Ságvár lelőhelyekről. A használt 
színeket tekintve a legjellemzőbb az üvegzöld árnyalat (16 edény), kevésbé domináns a 
színtelenített üveg használata (mindössze 4 példány). Ezek a példányok valószínűleg korábbi 
időszakra keltezhetőek, a 4. század első felére és közepére. A mohazöld tónus használata ritka 
(5 darab), viszont a későbbi időszakra jellemző sárgászöld alapanyag használatára sűrűn van 
példa a típus esetében (10 példány). Egyetlen világoszöld edényt határoztam meg és 
különleges a mosdósi sötétkék, áttetsző korsó. A kisméretű variánsok használata ritkán érhető 
tetten (összesen két példány, mindkettő az Aquincum-Bécsi úti temetőből sorolható ide, 
amelyeknek magassága kevesebb, mint 15 cm). Tehát főként nagyobb méretben gyártották a 
típust, amely kiválóan alkalmas volt asztali italfelszolgáló edénynek. A magasságuk 17- 38 
cm között váltakozik, de az átlag 20 cm körül van. Peremátmérőjük 5-9 cm között van. 
Minőségük változó, általában összefüggésbe hozható a használt színárnyalattal is. Peremük 
kivétel nélkül tölcséres, melegen lekerekített, befelé visszahajtott. 

A körte testű korsók nagy része valamilyen módon díszített (K 3.2) (Kat. Nr. 527-
556., XXXVII. tábla/187., XXXVIII. tábla/188-191. kép). A legegyszerűbb változatnál 
csupán a perem alatti szálrátét gyűrű jelenik meg, a dekorált verziók mintegy harmadánál. A 
szálrátét mellett a nyakon elhelyezett spirálisan felfutó vékony szálrátét figyelhető meg 11 
edényen. Optikai fújt, ferde kannelurák ékesítenek 9 korsót, amelyet általában együttesen 
alkalmaztak a perem alatti gyűrűvel, illetve nagyon gyakran a spirális szálakkal is (XXXIX. 
tábla/193. kép). Egyetlen esetben figyelhető meg bekarcolt vonaldísz elhelyezése az edény 
testén. Különleges egy brigetiói sírból származó üvegzöld, jó minőségű, nagyméretű korsó, 

 
1114 FOLLMANN-SCHULZ 1989, 57., NR. 21-23. 
1115 CLAIRMONT 1963, 118., NR. 578. 
1116 FOY 1995, 240., PL.22. 
1117 STERNINI 1995, 286., FIG. 18.27. 
1118 ŠUBIC 1974, 42. 
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amely perem alatt elhelyezett szálrátét talpgyűrűn kívül az edény testén függőlegesen álló 
bordák figyelhetőek meg (Kat. Nr. 544., XXXVIII. tábla/190. kép). Készítését tekintve a 
bordát képező rudakat szabályos közökben egy formába helyezték, amelybe a merített 
üvegbogot belenyomták, így teljesen szabályos a minta elhelyezése és mivel a fújás előtt 
kerültek az edény testére teljesen össze tudtak olvadni vele. Pontos párhuzama ismert a 
provincia déli részéről, Teutoburgiumból a 3. század végére-4. század elejére datálhatóan.1119 
A Brigetióból származó példányt szintén erre az időszakra, a 4. század első harmadára tudjuk 
datálni. Utolsóként egy különleges, Sopianae területéről származó rossz minőségű, rendkívül 
nagyméretű korsót kell megemlítenünk (Kat. Nr. 531., XXXIX. tábla/192. kép). Az edény 
nyakán plasztikus szálrátét gyűrű nyoma figyelhető meg (letörött), bekarcolt kettős vonalak 
négy mezőre osztják az edény testét, az alsó és felső mezőt ferde bekarcolt vonalak, a 
másodikat függőleges oválisok sora, a harmadikat szintén függőleges, facettált oválisok 
díszítik. Pontos párhuzama Pannonia déli részéről ismert.1120 A díszítésrendszer megegyezik a 
lentebb tárgyalt Pa 9 formán gyakran alkalmazott vésetekkel. 

Barkóczi L. katalógusában a körte testű típus a kisebb méretű 158. és a magasabb 
170., 173., 175., 176. formának feleltethető meg. A 158. típusba csak egy ismeretlen 
lelőhelyű, kisebb méretű korsó került, amelyet Barkóczi L. a 3. századra datált.1121 A 170. 
típusba azon nagyobb méretű korsók kerültek, amelyek nyakán és vállán szálrátét díszítés fut, 
egy Brigetióból származó példát említ, amely a 3. század végére, 4. század elejére datálható 
és véleménye szerint a formai analógia miatt a kölni üveggyártáshoz köthető.1122 Ez utóbbi 
nézet ma már nem tartható. A 173. forma egy intercisai körte testű korsó, amelynél az edény 
testét hálószerűen beborítja a hullámvonalas szálrátét. Ritka ez a fajta díszítés nem csak 
Pannoniában, hanem a birodalom más részein is. A 4. század második felére datálható és 
keleti párhuzamai vannak.1123 Egy példányának kis töredéke került elő Esztergom-Bánomi-
dűlő lelőhelyről, amelyen, az üvegzöld alapüvegen bordó hullámvonalas rátét figyelhető meg, 
amely valószínűleg az edény egész felszínét beborította.1124 A 175. formához azokat a 
példányokat sorolta Barkóczi L., amelyeknek nyakán, vagy vállán egy szálrátét gyűrű fut 
körbe, de formailag teljesen azonos az előbb említettekkel. Császár, Brigetio és Intercisa 
lelőhelyekről ismertek példányai, amelyek a 4. század második felére tehetőek.1125 A 176. 
típus pedig azon korsókat tömöríti, amelyek külön bogból fújt talpgyűrűvel vannak ellátva, 
Kisárpás, Intercisa, Ságvár, Mosdós, Pécs, Jánosházapuszta lelőhellyel, a 4. század második 
felére datálhatóan.1126 

A típus AR 172, I 120, T124, Cottam – Price 1998, Fig. 72., Lazar 5.1.2., Harter G 29-
30. formával egyezik meg, amely a 3. századtól a 4. század első feléig jellemző. Pannonia déli 
részén a 3. század végétől a 4. század végéig jellemző díszítetlen és optikai fújt verzióban 
egyaránt.1127 

 
1119 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 78., TYP IV.3., FADIĆ 1997, 167. 
1120 RUŽIĆ 1994, T. IX.3. 
1121 BARKÓCZI 1988, 168. 
1122 BARKÓCZI 1988, 190. 
1123 BARKÓCZI 1988, 191-192., SALDERN 1974, 658-659., STERN 2001, 280. KAT. NR. 145. 
1124 KELEMEN 2008, 297. sír. 
1125 BARKÓCZI 1988, 193. 
1126 BARKÓCZI 1988, 195-197. 
1127 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 78., TYP. IV.2, 4. Sirmium, Beška, Sviloš 4. századi temetőiből. 
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Az Isings 120 forma korsók csoportja az egyik leggyakoribb típus a késő római 
időszakban, amelynek jellemzője, hogy tölcséresen kiszélesedő pereme melegen lekerekített, 
megvastagodó, vagy befelé visszahajtott és minden esetben megtalálható a perem alatti 
szálrátét gyűrű. Egy vagy két, több-kevesebb bordával ellátott szalagfüle általában a peremhez 
csatlakozik, az alsó attache a vállon ül. Vagy plasztikus szálrátétből készült talpgyűrűvel van 
ellátva, vagy pedig külön bogból fújt magasabb talpgyűrűvel. A szálrátétből képzett talpak 
esetében akár két-három gyűrűt is használhattak. A típus főleg díszítetlen verziója terjedt el 
elsősorban üvegzöld, világoszöld és színtelenített árnyalatokban. Néhány példát ismerünk 
színes üvegből készített korsókra.1128 Amennyiben díszített, főként a nyakon elhelyezett, az 
edény alapanyagával megegyező színű vékony szálrátétet alkalmaztak, amelyet spirálisan 
tekercseltek fel annak nyakára. Néhány esetben gyártották optikai formával és így ferde 
kannelurás felszínt hoztak létre az edény testén. Ez utóbbi két díszítésmód elsősorban az 
északi provinciákban volt népszerű, Észak-Galliában, a Rajna-vidéken, Pannoniában. A 
Földközi-tenger térségében is gyakran használt edényforma volt, de más száj, fül és 
aljkiképzéssel és kissé nyomottabb testformával.1129 A nagyméretű körtetestű korsók a 4. 
században tűntek fel, a forma és a díszítés is a késő római ezüstkancsókat utánozza. Az 
elegáns edényforma, az éles szögben megtörő szalagfül és a hozzá tarozó kecses, háromszögű 
ujjtartók, a magas külön bogból fújt talpgyűrűk és a nyakon, peremen lévő szálrátétek mind 
ezüst előképekre mennek vissza. Használatuk is megegyezhetett az ezüst korsóformákéval, 
díszes asztali folyadékszervírozó edények voltak, valószínűleg bort tartottak bennük.1130 Az 
értékesebb üvegáruk közé tartoztak. A 4. század folyamán divatosak voltak a Római 
Birodalom teljes területén, de az északnyugati provinciákban hamarabb megszűnt a gyártásuk, 
a 4. század végéig-5. század elejéig készítették őket, de egyre kisebb számban. A birodalom 
keleti részén viszont az 5. század folyamán is népszerű maradt a típus.1131 

 
1128 FÜNFSCHILLING 1999, 86-87., FOLLMANN-SCHULZ 1992, 85-86. Sötétkék, áttetsző, a nyakán spirális 
szálrátéttel díszített korsó Mommenheimből, vagy például egy kétfülű világos rózsaszín példány Rheinbach-
Flerzheimbből. Ezen kívül egy világoskék, áttetsző korsó opak fehér talpgyűrűvel, füllel és szálrátéttel a nyak 
alatt Bonnból. 
1129 FÜNFSCHILLING 1999, 87. 
1130 STERN 2001, 265. 
1131 STERN 2001, 265. 
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7. Tároló- és szállítóedényformák 

 
A tároló és szállítóedények csoportja két fő kategóriára oszlik, egyrészt a folyadékok 

számára fenntartott zárt formákéra, másrészt a nyitott fazékformákra. Ebből a B 1 
(folyadéktároló- és szállító edények) kategória jelentős a késő római sírokból származó 
edényeket vizsgálva, összesen 200 edény sorolható ide (az összes üvegedény mintegy 20,2%-
a), míg fazékformára csak egyetlen példát ismerünk. Az üvegből készült fazékformák, így a 
temetkezési urnaként használt edények elsősorban a kora római időszakra jellemzőek, ekkor 
gyakori leletei a hamvasztásos síroknak, különösen Italia területén. Az 1-2. században a 
fazékformák akár a sírokból előkerült üveganyag 35%-át is kitehetik, de számolnunk kell 
azzal, hogy itt jórészt urnaként funkcionáló tárgyakról van szó és nem az ételtárolásra 
használt edények számát jelenti ez az arány.1132 A késő római időszakban ilyen szerepet már 
nem töltöttek be, az egyetlen fazékforma, amely előkerült a szekszárdi szarkofág 
edénymelléklete, és itt valóban ételtároló lehetett. A korsó és kancsóformák kapcsán már 
említettem, hogy a legnagyobb átjárhatóság a funkciók terén az A 3 és B 1 kategória között 
van, a két csoport szétválasztása okozza a legtöbb problémát. Az italtároló és szállítóedények 
csoportjába olyan edények kerültek, amelyek nagyobb méretűek, egyszerűbb kivitelűek, 
kevésbé díszítettek, általában talpgyűrű nélküliek. Amennyiben rendelkeznek füllel, az 
vastagabb, kevésbé díszes, mint az asztali használatra szánt társaiknál. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a széles, de általában rövid, bordázott, fésűs díszítésű szalagfül a tároló és 
szállítóedények sajátja. Azonban sajnos fenn kell tartanunk annak lehetőségét, hogy a 
gyakorlatban illetve másodlagosan számos ide sorolható palackformát használhattak asztali 
edényként is. Különösen igaz ez a késő római időszakra, amikor az üveg már értékesebb 
árunak számított, gyakran használták a különböző olcsóbb palackformákat asztali 
edényként.1133 
 

7.1. Zárt, folyadék tároló- és szállítóedényformák 

Pa 1: Gömb, nyomott gömb testű palackok 
Az összes palack mintegy fele, több mint száz példány tartozik a Pa 1 formába, a 

gömb/nyomott gömb testű, lapos aljú, talpgyűrű és fül nélküli edények közé (Kat. Nr. 574-
681.). A leggyakoribb palackformának tekinthetjük, 106 példány sorolható ide. A következő 
lelőhelyekről kerültek elő: Aquincum, Brigetio, Ságvár, Pusztasomodor, Intercisa, Csákvár, 
Gödrekeresztúr, Csákberény, Mórichida-Kisárpás, Esztergom-Bánomi-dűlő, Pécs, 
Nagykanizsa, Páty, Budaörs, Keszthely, Szombathely, tehát a provincia teljes területén 
gyakran előforduló formáról beszélhetünk. Méretüket tekintve változatosak, magasságuk 12-
20 cm közötti, peremátmérőjük 2-6 cm, míg lapos aljuk 3,5-10 cm közötti. Anyagminőségük 
változatos, nagyrészt színtelenített, illetve üvegzöld (41 és 39 példány) árnyalatban készültek, 

 
1132 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 454. 
1133 FÜNFSCHILLING 1999, 79. 
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a 4. század második felében feltűnnek mohazöld, sötétzöld, sárgászöld tónusban (13, 2, 9 
példány). Különböző méretekben gyártották őket, magasságuk 13-32 cm közé esik. Nagyrészt 
díszítetlen edények sorolhatóak ide (Pa 1.1) (Kat. Nr. 574-650., XXXIX. tábla/195. kép), több 
mint háromnegyedük nem tartalmaz semmilyen díszítményt. Viszont nagyrészt melegen 
lekerekített és befelé visszahajtott peremű edények tartoznak a típushoz (Pa 1.1B) (XXXXI. 
tábla/199. kép), csupán 20 vágott peremű változat ismert eddig (Pa 1.1A) (XXXXI. tábla/201. 
kép). 

Díszítésként az edény testén, illetve nyakán elhelyezett bekarcolt vonalkötegeken 
kívül, Pannoniában sűrűn megjelennek optikai fújt, ferde kannelurás dekorációval is (Pa 1.2) 
(Kat. Nr. 651-675., XXXIX. tábla/ 194. kép). Ez a fajta kannelurázott nyomott gömb testű 
palack habár megjelenik az Imperium Romanum keleti felében is, jórész a nyugati 
birodalomrész temetőiből ismert és jól datálható, népszerű palackforma. Kedvelt Noricum, 
Pannonia területén, a Fekete-tenger vidéki városokban. Legkorábbra datálható darabja 
Pannoniából származik.1134 Dalmatia területéről, Salonából már a 3. századra datálhatóan 
megjelenik a zöldes árnyalatú, nyomott gömb testű palackokon ez a díszítésmód.1135 Főként a 
4. század második felében, végén divatos és még az 5. század első felében is használták.1136 
Egy-egy esetben feltűnik a perem alatt szálrátét gyűrű, illetve a nyakon futó spirális szál 
(XXXXI. tábla/198. kép). Különleges egy sásdi palack, amelynek nyakától az edény testének 
középső részéig nyolc függőleges bordát helyeztek el, amelynek készítés technikáját fentebb 
az ovális testű korsóknál már ismertettem (Kat. Nr. 664.). Tehát ez a fajta kifinomult, főleg a 
birodalom keleti részében kedvelt díszítésmód korsókon és palackokon is megjelenik a 
provinciában.1137 A sásdi példány nagyméretű, mohazöld színű, rossz anyagminőségű, a 4. 
század végére, 5. század kezdetére datálható, pontos párhuzama Dél-Pannoniából ismert.1138 
Összefoglalóan tehát a vésett, bekarcolt díszítést főleg a 4. század első felében közepén 
használták a színtelenített palackokon és ezek peremkialakítása is gyakran vágott, míg az 
optikai fújt és a bordás díszítésű példányok későbbiek, a század végére, 5. század kezdetére 
datálhatóak. Általában mohazöld, sötétzöld, sárgászöld árnyalatúak, rosszabb minőségűek és 
mindig lekerekített peremmel rendelkeznek. 

Említést érdemel egy benyomott oldalfalú palack, a Esztergom-Bánomi-dűlőből (Kat. 
Nr.657.). Benyomott oldalú, nyomott gömb testű, erős vállal, hengeres nyakkal. Tölcséresen 
kihajló, melegen lekerekített, befelé visszahajtott peremmel, az alj enyhén benyomott. 
Üvegzöld színű, közepes minőségű anyagból készült. Megegyezik a benyomott oldalú, 
díszített variáns Barkóczi L. 131. formájával, amelybe nyomott gömb testű, tölcséres szájú, 
benyomott oldalú palackok tartoznak. Egy ismeretlen lelőhelyű és egy Brigetio-Sörházkert 
temetőből származó darabot említ, amely a 3. századra datálható, de a forma a 4. században is 
tovább él, szerinte keleti eredetű.1139 

 
1134 STERN 2001, 267. Beška lelőhelyről származó példány (mai Szerbia), de a 3. század végi, 4. század eleji 
datálás túl korainak tűnik az optikai fújt díszítéshez. 
1135 FADIĆ 1997, 143. 
1136 STERN 2001, 267., KAT. NR. 154. A késő 4.-kora 5. században kimutatható Mauternből, ismert forma a 
Fekete-tenger vidékén és Pannoniában is. 
1137 STERN 2001, 215-216., KAT. NR 104-105. Palaestina területéről származó, 4. századra datálható példány. 
1138 RUŽIĆ 1994, T. VI.3., ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 79., TYP VI.7. Čalma lelőhely, 4. század. 
1139 BARKÓCZI 1988, 151. 
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A benyomott oldalú variáns egyezik AR 147.2, T 78, Harter G 26 formával. A típus 
tehát megjelenik Augstban, Kölnben, Trierben, Mainzban, Bonnban, de előfordul a keleti 
birodalomrészben is.1140 A gömb testű palackformán ritka a benyomott díszítés alkalmazása, 
főleg a nyugati provinciákban jellemző az előfordulása a 3. század végén és a 4. század első 
felében.1141 A. B. Follmann-Schulz megállapítása szerint az Isings 83/Trier 76a 
unguentariumok variánsának tekinthető.1142 G. Harter véleménye ezzel egybecsengő, 
funkciójuk valószínűleg illatszertárolás volt.1143 
 A 4. században, de az 5. század első felében is gyakori a gömb testű palackok típusa 
(Pa 1) (Kat. Nr. 574-681.). Díszítésként vízszintesen futó bekarcolt vonalkötegeket használtak 
ezen az edénytípuson, amelyeket több sávban helyeztek el az edény testén. A bonyolultabb 
vésett díszítések viszont nem jellemzőek. Ilyen az egymást keresztező vonalakból kialakított 
hálóminta, vagy egyéb geometrikus díszítés.1144 A jobban kidolgozott dekorációk viszont már 
nem bekarcolt technikával készültek, hanem kerékvésett mélyebb vonalakból állnak. Vésett 
feliratok szintúgy megjelennek elvétve szépen kidolgozott keretben.1145 Néhány példát 
ismerünk figurális jelenetekkel gazdagon díszített gömb testű palackokra.1146 

Barkóczi L. katalógusában 118., 119. és 123. formának felel meg a típus. A 118. 
forma a nyomott gömb testű, hosszú, hengeres nyakú palackokat tömöríti. A típus, mint a 
legegyszerűbb edénytípusok egyike már az 1. századtól ismert, de különösen kedveltté válik a 
340-380 közötti időszakban, de a század végén és az 5. század első felében is jelen van, csak 
ekkor már mohazöld, sötétzöld árnyalatban. Brigetióból, Ságvárról, Intercisából különösen 
sok példány ismert. Helyi üveggyártó műhely terméke, Pannonián belül is több helyen 
gyártották.1147 A 119. típus teste inkább ovoid alakú, mintsem gömb testű, szintén a 4. 
században jellemző megjelenése.1148 A 123. típus pedig a gömb testű vésett díszítésű 
variánsokat tömöríti, amelyek a 4. század első felére tehetőek.1149 Főként színtelenített 
üvegből készültek, amelyen igazán érvényesülni tudott a vésett díszítés. 

Megegyezik AR 154, I 103, T 93, Harter G21 és G27, Lazar 6.2.1-3 és 6.2.6-7. 
formákkal. Habár a forma az Imperium Romanum egész területén előfordul, a Földközi-tenger 
vidékén kevésbé kedvelt, mint az északi provinciákban. Italiában népszerű forma, amely az 5. 
században is jelen volt.1150 Ezt bizonyítja az Aquileiából előkerült számos példány, amelyek a 
pannoniaiakhoz hasonló kialakításúak, vágott peremmel, gyakran bekarcolt vonaldíszítéssel 
ellátva, a 3. század végétől a 4. század közepéig jellemzőek.1151 A Földközi-tenger környékén 
némiképp más a kinézete, elsősorban melegen lekerekített, megvastagodó peremmel 

 
1140 FOLLMANN-SCHULZ 1999, 20., NR. 8., STERN 2001., 151-152., KAT. NR. 129. 
1141 STERN 2001, 152. 
1142 FOLLMANN-SCHULZ 1992, 20. 
1143 HARTER 1999, 146. 
1144 FÜNFSCHILLING 1999, 80. Bonnból, Kölnből származó példányokon. 
1145 FÜNFSCHILLING 1999, 81. Felül két sorban, alul egy sorban vésett kettős háromszögek között „Felix vivas” 
felirat egy mainzi darabon. 
1146 HARDEN 1988, 208-209., KAT. NR. 116 . Italiából származnak az ún. pozzuoli palackok, amelyeken 
tengerparti városok, híres fürdőhelyek látképe, kikötője, épületei láthatóak az edény testén gondosan kidolgozva, 
feliratokkal ellátva. A leghíresebb Puteolit ábrázolja. 
1147 BARKÓCZI 1988, 137-140. 
1148 BARKÓCZI 1988, 140. 
1149 BARKÓCZI 1988, 144-146. 
1150 STERNINI 1995, 286., FIG. 18.33. 
1151 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 77-78., CAT. 116-122. 



186 
 

gyártották, míg az északi provinciákban szinte kivétel nélkül vágott peremkialakítás a 
uralkodó. Ritkán jelenik meg másfajta díszítés, úgy mint festett, pettyes, illetve szálrátét, vagy 
bordák.1152 Pannonia déli részén kedvelt palacktípus a 3. század végétől az 5. század első 
feléig, mind díszítetlen, mind optikai fújt változatban.1153 Az díszítetlen, vágott peremű és 
optikai fújt, tölcséres nyakú változat megjelent Dalmatiában is a 3. század végétől a 4. század 
végéig.1154 
 

Pa 2: Gömb testű palack tölcséres nyakkal 
A Pa 2 forma a gömb testű tölcséres nyakú, lapos aljú, fül és talpgyűrű nélküli 

palackok típusa (Kat. Nr. 682-694., XXXXII. tábla/202. kép). Jórészt a 3. század második 
felében és a 4. század első felében népszerű forma, így az általam vizsgált anyagban 
mindössze 13 edény szerepel. A legtöbb példányuk Brigetióból ismert, de megjelenik 
Aquincumban (Vihar utca), Intercisában, Savariában és több példány ismert Sopianae 
területéről. Mindegyik díszítetlen és vágott peremű, amely nagyon gyakran durva, 
polírozatlan felszínű. Magasságuk 11-20 cm, peremátmérőjük 4-7 cm, aljuk 3,7-7 cm közötti. 
Általában színtelenített, esetleg enyhén zöldes árnyalatú, közepes minőségű alapanyagból 
készültek. Némiképp ritkábban fordulnak elő, mint a szűk nyakú palackok és időben is 
korlátozottabb az elterjedésük, a 4. század közepe körül eltűntek. Habár kedvelt edénytípus, 
főként egyszerű verziói ismertek, kevesebb esetben figyelhető meg rajta díszítés, mint a szűk 
nyakú gömb testű palackok esetében. Itt is a bekarcolt, több sávban futó vonaldíszítés 
fordulhat elő. Egy-egy példányon vésett felirat jelenik meg.1155 

Barkóczi L. katalógusában a 121-es formának feletethető meg, amely nyomott gömb 
testű palackforma tölcséres nyakkal.1156 

Megegyezik Harter G23a, Lazar 6.2.8., I 104 formával. Gyakran előforduló edénytípus 
a Római Birodalom nyugati részében. Trier, Köln és Bonn területéről sok példány ismert, de 
Augstban ritkábban jelenik meg, mivel a típus népszerűségének idejére a város nagy része 
már elpusztult.1157 Habár a forma az Imperium Romanum egész területén megjelent, csakúgy, 
mint az Isings 103 forma, a Földközi-tenger vidékén kevésbé kedvelt, mint az északi 
provinciákban. A Földközi-tenger környékén némiképp más a kivitele, elsősorban melegen 
lekerekített, megvastagodó peremmel gyártották, míg az északi provinciákban kivétel nélkül 
vágott peremkialakítás a jellemző. Ritkán jelenik meg másfajta díszítés, úgy mint festett, 
pettyes, illetve szálrátét, vagy bordák.1158 Dél-Pannonia területén a 3. század végétől a 4. 
század végéig kimutatható a típus jelenléte.1159 Dalmatiában ritka a megjelenése, de néhány 
példánya előfordul, többek között melegen lekerekített peremmel, optikai fújt kannelurás 

 
1152 GOETHERT-POLASCHEK 1977, TAF. 20., FOLLMANN-SCHULZ 1988, TAF. 29, 245-246., FÜNFSCHILLING 1999, 
90. 
1153 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 79., TYP. VI.3. Sviloš, Beška, Sirmium, Hrtkovci lelőhelyekről, PETRU 1975, 22., 
TAB. IX.4., ŠUBIC 1974, 57., TAB. III.26-27. 
1154 DAMEVSKY 1975, 70. TAB. XIII.2, 4. Bakar, Zadar, Štrbinici. 
1155 FÜNFSCHILLING 1999, 81. S. Fünfschilling feloldásában „Curre puer M”  felirat egy mainzi példány nyakánál. 
1156 BARKÓCZI 1988, 142-143. 
1157 FÜNFSCHILLING 1999, 81. 
1158 GOETHERT-POLASCHEK 1977, TAF. 20., FOLLMANN-SCHULZ 1988, TAF. 29., 245-246., FÜNFSCHILLING 1999, 
90. 
1159 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 79., TYP. VI.2. Mursa, Teutoburgium, Sirmium lelőhelyekről. 
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díszítéssel is.1160 Italia területén is használták a típust, Aquileiából több példánya is ismert, 
vágott, ívelt és melegen lekerekített, megvastagodó peremmel egyaránt, a 3-4. századra 
datálva.1161 Optikai fújt változata a 3-5. században volt jellemző.1162 

Különleges a Pécsett előkerült, nyomott gömb testű, vékony plasztikus szálrátéttel 
ellátott forma kettős tölcséres nyakkialakítással (Kat. Nr. 692., XXXXII. tábla/203. kép). 
Nyakán plasztikus szálrátét díszítés figyelhető meg, üvegzöld árnyalatú, közepes minőségű 
alapanyagból gyártották. Fontos megjegyezni, hogy ez a palack nem sorolandó külön típusba, 
a tölcséres nyakú palackokhoz tartozik. Speciális peremkialakítása tulajdonképpen 
gyártástechnológiai hibának köszönhető. Amikor az edényeket a peremkialakítás befejezése 
végett, vagy a készre fúvás után leválasztják a fújócsőről lerepesztik azt. A metódus alatt egy 
jellegzetes töredék marad vissza a fújócsövön, amely gyártási hulladéknak tekinthető és 
jellegzetes műhelylelet egyben. Ezeket a maradványokat (moiles) J. Price és H. M. E. Cool 
két csoportba sorolta, amelynek a második típusai az ún. fedő-alakú hulladékok, amelyek 
főként palackok, korsók gyártásakor keletkeztek.1163 A pécsi palack peremén tulajdonképpen 
ez a fedőszerű rész látszik, amelyet helytelenül választottak le, illetve lehetséges, hogy 
véletlenül tört le feljebb az edény a fújócsőről. Ekképpen ez a felesleges, hulladék rész nem a 
fújócsövön maradt, hanem az edény részévé vált. Mivel a használatot lényegében nem 
befolyásolta a hiba, valószínűleg a palack forgalomba kerülhetett és ugyanúgy használták, 
mint tökéletes társait. Barkóczi L. katalógusában a 124. formának felel meg, amely alatt egy 
4. század első felére datálható brigetiói darabot említ a szerző.1164 Tehát külön típusba sorolta 
a tölcséres nyakú palackoktól. Hasonló peremkialakítású példány került elő Damaskusból, 
amelynek a nyakán ugyanígy szálrátét díszítés található meg. Ugyanilyen nyakkialakítású 
példány származik Syriából.1165 A trieri palackok között is szerepel néhány helytelenül 
besorolt edény, amely tulajdonképpen gyártási hulladéknak vélhető.1166 Hasonló típus jelent 
meg Aquileiában, csak benyomott oldallal kombináltan. A tölcséres nyakon szálrátét díszítés 
található meg.1167 
 
 
 
 

Pa 3: Gömb testű behúzott, tölcséres nyakú palackok 
A Pa 3 formához csupán egyetlen Majsról előkerült példány tartozik (Kat. Nr. 695.). 

Nagyméretű, nyomott gömb testű, vékony, szálrátéttel díszített talpgyűrűs, behúzott, tölcséres 
nyakú forma. Közepes minőségű, üvegzöld példány, amelynek a vállán és a nyakán plasztikus 
szálrátét díszítés fut körbe. 

 
1160 FADIĆ 1997, 144., RAVAGNAN 1994, 152., CAT. 294. 
1161 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 78-79., CAT. 123-131. 
1162 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 79., CAT. 128. 
1163 PRICE – COOL 1991, 25., 30., FIG.2.4., JENNINGS 2004-2005, 121., FIG. 5.36. 
1164 BARKÓCZI 1988, 146. 
1165 SALDERN 1974, 496. 
1166 GOETHERT-POLASCHEK 1977, 153., KAT. NR. 917., 252., KAT. NR. 1485. 
1167 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 79., CAT. 132. A 3-4. századra datálható edény. 
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Barkóczi L. katalógusában is szerepel a 120. forma alatt (B. Kat. Nr. 305), az ovális és 
nyomott gömb testű palackok csoportjában, amelyek nyaka és válla szálrátéttel ellátott. A 4. 
század második felére datálható és hasonló palack került elő Csákvárról a század végére-az 5. 
század elejére tehető kontextusból.1168 Barkóczi L. megállapítása szerint a forma Poetovióban 
és Carnuntumban is előfordult, Pannoniától délre pedig Dalmatiában jelenik meg.1169 
Megegyezik Lazar 6.2.4. típussal. Pontos párhuzama ismert Vindobonából, kónikus nyakú, 
szálrátét díszítésű gömb testű palackként meghatározva, a 4. századra datálhatóan, amely 
valószínűleg pannoniai, vagy dalmatiai műhely terméke lehetett.1170 
 

Pa 4: Gömb testű, talpgyűrűs palackok kis kerek füllel 
A Pa 4 formához a nyomott gömb testű, általában kis kerek füllel és vékony szálrátét 

talpgyűrűvel ellátott palackok tartoznak (Kat. Nr. 696-700.). A pátyi késő római temető egy 
edénye, egy Keszthely-Fenékpusztáról előkerült darab, egy ságvári, egy brigetiói, aquincumi 
és egy sopianaei edény tartozik ide, ebből a második töredékes. A pátyi palack vágott, durva 
peremkialakítású. Többségük a vállon két kis kerek delfinfüllel ellátott. A ságvári gömbtestű, 
hengeres nyakú edény, pereme letörött, alja hiányos, vékony, plasztikus szálrátét 
talpgyűrűvel, két kis, vállmagasságban elhelyezkedő füllel. Ehhez hasonló palack töredékei 
kerültek elő Pécsett. Színtelenített, üvegzöld és sötétzöld színben készültek jó, vagy közepes 
anyagminőségben. A pereme csak az egyik példánynak ép, ez vágott, durvára hagyott 
felszínű, polírozás nélküli. A két kis kerek füllel ellátott edény nem tartalmaz dekorációt. A 
pátyi palack nagyon érdekes díszítésű (Kat. Nr. 700.). A nyakon két sávban bekarcolt 
vonalak, az edény testén kerékvésett sávok és körök láthatóak. A díszítés párhuzama Kölnből 
ismert, amelynek műhelyére jellemző a vésőkerékkel becsiszolt, hasonlóan elhelyezett vésett 
körökből álló dekoráció tálakon, palackokon 2. század közepétől 4 századig. Tálakon 
gyakrabban megjelenik ez a fajta díszítés, például a Köln-braunsfeldi kék pohár, amely 
aranyfóliás képekkel is ellátott, 4. század első felére datálható darab.1171 A pátyival 
megegyező formailag, csak sötétkék színű a Poetovióban talált, a 4. század első felére 
keltezhető palack.1172 Italiából talpgyűrű nélküli gömb testű formán jelenik meg ez a kettős 
kerékvésett körökből álló díszítés, színtelenített palackon, amelyet S. Bonomi az 1. század 
végére-2. század elejére keltezett.1173 Pontos, színtelenített üvegből készült, kettős kerékvésett 
körökkel ellátott párhuzama került elő a 3-4. századra datálhatóan Arles-ból.1174 Ugyanilyen 
színtelenített, gömb testű talpgyűrű nélküli forma található a szentpétervári Ermitázs 
gyűjteményében.1175 A Keszthely-Fenékpusztáról előkerült palack pedig optikai fújt, ferde 
kannelurákkal ellátott. A 4. század második felére-5. század elejére datálható. 

 A fül nélküli változat megegyezik Harter G27c típussal. 

 
1168 BARKÓCZI 1988, 141. 
1169 BARKÓCZI 1988, 141. 
1170 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, 97., TAF.5.50. 
1171 HARDEN 1988, 25-27. 
1172 LAZAR 2003, 239., FORM 6.2.7. 
1173 BONOMI 1996, 141., CAT. 324. 
1174 FOY 2010, KAT. NR. 746. 
1175 KUNINA 1997, 167., KAT. NR. 134. 
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A kis kerek fülekkel ellátott variáns hasonló AR 176, I 129, T 143, Gellep 212 
formához, amely gömbtestű, talpgyűrűs, kétfülű edényforma, vékony talpgyűrűvel ellátva. 
Megegyezik Harter G 22 formával. A népszerű Isings 103 és 104 formákból alakult ki egy kis 
változtatással, a kedvelt edényformát egyszerűen fülekkel látták el. Két gyűrű alakú, kis 
kerek, sima felületű fület csatlakoztattak az edény nyakához, amely a vállakon nyugodott. 
Gyakori, hogy a nyakon a fülek csatlakozásánál egy vékony szálrátét gyűrűt is alkalmaztak. 
Előfordulása sokkal ritkább, mint az Isings 103, 104 formáké.1176 Pannoniai jelenléte a 4. 
század elejétől a század utolsó harmadáig datálható, de inkább a század első felére jellemző. 
 

Pa 5: Hengeres testű, ívelt vállú palackok 
A következő típus a hengeres testű palackok csoportja. A 4. század második felében és 

az 5. század első felében népszerű forma, fül nélküli, sokszor optikai fújt, ferde kannelurákkal 
díszített. Válla lekerekített, ívelt vonalú. Alja egyenes, benyomott, tartórúd nyoma általában 
megfigyelhető. Pereme tölcséres, melegen lekerekített, befelé visszahajtott. Kisebb edények 
sorolhatóak a típushoz, mint a Pa 9 nagy méretű, hengeres testű, profilált vállú formához. 
Magassága változó 15-24 cm közötti, pereme viszonylag szűk 5-7 cm, aljátmérője 4-7 cm 
közötti. Alapanyaga gyakorta rossz minőségű, buborékos, általában üvegzöld, mohazöld 
árnyalatú, de néhány sárgászöld és színtelen üveg is ide sorolható. Népszerű zárt edényforma 
a 4. század közepétől, összesen 32 példány köthető a típushoz a következő lelőhelyekről (Kat. 
Nr.701-733., XXXXII. tábla/204-205. kép, XXXXIII. tábla/206. kép): Ságvár, Pilismarót, 
Esztergom-Bánomi-dűlő és -Kossuth utca, Tokod, Brigetio, Aquincum, Ménfőcsanak-
Eperföldek, Arrabona, Sopianae, Ságvár, Intercisa, Keszthely-Fenékpuszta, Páty és Savaria. A 
legtöbb példány az Esztergom-Bánomi-dűlőből és Brigetióból került elő. 

A forma általában díszített, az előkerült példányok több mint 50%-a tartalmaz 
dekorációt. Mindegyik edényen optikai fújt kannelurák figyelhetőek meg. Ezek két 
változatban vannak jelen, nagyobbrészt ferdén helyezték el őket az edény testén, de három 
esetben függőlegesen álló kannelurákról van szó. Pannonia déli részén is használt ezen optikai 
fújt, hengeres palackok egy variánsa, amely kissé alacsonyabb, nyomottabb formát 
képvisel.1177 A díszítésmód ilyen nagymértékben való alkalmazása már önmagában segíti az 
edények datálását, hiszen ez a fajta optikai fújt díszítés a 4. század második felénél korábban 
nem jellemző.1178 De inkább a század végén és az 5. század elején kedvelt. 

Barkóczi L. katalógusában a 126. formának feleltethető meg, amelyhez sima oldalfalú 
és ferde kannelurás díszítésű, optikai fújt palackok tartoznak. Barkóczi L. a pannoniai 
példányokat három csoportra osztotta, az elsőbe Csákvárról és Intercisából előkerült üvegeket 
sorolt, a másodikba a limes mentén előkerült darabokat: Intercisa, Brigetio, Aquincum. Míg a 
harmadik kategóriába a Borostyánkő út mellett előkerült palackokat rendezi. Az első csoport 
gyártóhelyéül Csákvárt jelöli meg, amelyre én úgy gondolom az összesen három előkerült 
edény alapján nincs bizonyítékunk, míg a másik két csoport gyártóhelyét nem adta meg. A 
típust a 4. század utolsó harmadára és az 5. század elejére datálja.1179 

 
1176 FÜNFSCHILLING 1999, 84. 
1177 RUŽIĆ 1994, T. III.1-2., ŠUBIC 1974, 22. TAB. II.19-20. Poetovióból előkerült példány. 
1178 STERN 2001, 267. 
1179 BARKÓCZI 1988, 147. 
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A forma azonos I 102 és Harter F3b típusával. A hengeres testű palackok már a 2. 
században feltűntek, de a 4. században is nagy népszerűségnek örvendtek, például Strasbourg, 
St.-Germain-en-laye, Mayen, Dorweiler, Trier, Krefeld-Gellep, Bonn, Mainz, Köln 
lelőhelyekről kerültek elő példányai.1180 Főként Gallia és Germania területéről ismertek 
párhuzamai. Méreteik nagyon különbözőek. Funkciójuk is vitatott. Jean Morin 
kozmetikumtároló edényekként határozta meg a formát.1181 S. M. E. van Lith és K. Randsborg 
a tanulmányukban kiemelték, hogy a különböző méretű, de ugyanazon formához tartozó 
palackok valószínűleg más-más célt szolgáltak, míg a kisebbek lehettek unguentariumok, 
addig a nagyobb példányok alkalmasak voltak asztali edényeknek is.1182 U. Friedhoff egy 
kölni sírlelet alapján, ahol az edény a fej mellett volt elhelyezve és peremrészét letörték úgy 
gondolja, hogy balzsamtároló lehetett az adott példány.1183 M. Stern kiemeli, S. M. E. van 
Lith és K. Randsborg tanulmányához hasonlóan, hogy a különböző méretű edények, más-más 
célt szolgáltak, az ő ötlete szerint gyógyszeres üvegek lehettek, mint a későbbi 
patikaüvegek.1184 Mainzból egy szarkofág leletei között egy ilyenforma palack fa ládikában 
került elő, mellette két spatulával együtt, ezért G. Harter kozmetikum tárolására szolgáló 
edényként határozta meg a kisméretű (12 cm magas), széles, tölcséres peremű formát, amelyet 
bekarcolt vonaldíszítés ékesít.1185 Italia területén a 4-5. században jelen lévő típus.1186 A 
Római Birodalom keleti részén különösen gyakori a késő római időszakban, hogy ezeken a 
hengeres testű palackokon optikai fújt ferde kannelurás díszítés jelenik meg.1187 

A korai 2-3. századi előfordulásai a formának, amelyek még általában kisebb 
méretűek, valószínűleg unguentariumként szolgálhattak. Azonban a késő római pannoniai 
darabok ezeknél sokkal nagyobb méretűek. A legkisebb is 15 cm magas, de általában 18-23 
cm nagyságúak az ide sorolható palackformák, így feltehetően más célt szolgálhattak. A 
provinciában az Esztergom-Bánomi-dűlőből származik a legtöbb lelet, összesen 9 példány, az 
összes előfordulás mintegy negyede. Ha megnézzük a sírban való elhelyezésüket, ahol ez 
megállapítható volt, ott kivétel nélkül a láb környékén, a lábak között, a sír alsó részénél 
került elhelyezésre.1188 Tehát nincs rá példa, hogy a fej mellé helyezték volna, ami utalhatna 
arra, hogy kozmetikum tárolására használták. Ezen okokból valószínűsíthető, hogy 
folyadéktárolásra, vagy esetleg asztali használatra szánták őket. 

Elterjedését tekintve, habár egész Pannoniában előfordul, különös sűrűsödése 
figyelhető meg a Dunakanyarban, a provincia északi, limes menti szakaszánál. A díszített 
palackok mindegyike innen származik, az elterjedési terület határa Arrabona és Intercisa, ahol 
csupán egy-egy példány került elő, míg a közbeeső területeken: Brigetióból, az Esztergom-
Bánomi-dűlőből, Pilismarótról, Tokodról jó néhány edény ismert. A katalógusban ismertetett 
edények közül mindössze öt van, amely nem erről a területről származik, négy Sopianaeből és 
egy Savariából. Az elterjedésük vizsgálata megerősíti, hogy a típust lehetséges, hogy valahol 
 
1180 ISINGS 1957, 121., GOETHERT-POLASHEK 1977, 187., KAT. NR. 1163-1171., PIRLING 1966, 107., TYP. 209., 
FOLLMANN-SCHULZ 1992, 50., KAT. NR. 143-145., HARTER 1999, 114. 
1181 MORIN 1911, 55. 
1182 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 424. 
1183 FRIEDHOFF 1999, 154., TAB. 20. 
1184 STERN 1977, 80., NR. 21. 
1185 HARTER 1999, 114., KAT. NR. 823. 
1186 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 81., CAT. 140. 
1187 JENNINGS 2004-2005, 115. FIG. 5.29. 
1188 KELEMEN 2008, 44., 212., 228., 251., 279., 282., 312. sír. 
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ezen a területen gyártották, a Dunakanyar limes menti szakaszán, ahol valószínűleg működött 
üvegedény gyártó műhely a késő római időszakban a 4. század végén és az 5. század első 
felében. Ezt alátámasztja a terület késő római temetkezéseink gazdag üveganyaga, amely nem 
csupán ezen palacktípusra korlátozódott. Dél-Pannoniában a 4. században előforduló típus.1189 
 

Pa 6: Hasábos testű palackok 
A Pa 6 forma a hasábos testű palackok típusa, amely az 1-4. század népszerű tároló-

szállítóedénye volt (XXXXIII. tábla/207. kép). A Római Birodalom üvegkereskedelmének 
jellemző területe, ahol nem maga az üvegedény a fontos a kereskedelemben, hanem a benne 
szállított, tárolt termékek, amelyeknek csomagolását szolgáltatta az üveg, tehát göngyölegként 
hasznosított edények tartoznak ide, amelyeknek egyik legfontosabb típusa az Isings 50 forma 
hasábos testű palack. 
 

Ez a változatos formájú, alján gyakran névbélyeggel ellátott edénytípus az elsőszámú 
szállítóedénynek számított, amely üvegből készült. Reliefábrázolásokról szarkofágokról és 
sírkövekről is ismerjük használatának módját.1190 Jelentősége abban állt, hogy szögletes 
formája révén szorosan egymás mellé lehetett helyezni belőle sok darabot, akár a háztartásbeli 
használatban polcra sorakoztatva, akár a kereskedelemben faládákba, fonott kosarakba 
praktikusan és helytakarékosan elhelyezhető volt.1191 Vastag fala révén pedig biztonságos 
szállítást biztosított értékes tartalmának. Természetesen, hogy a szállított áru ki ne ömöljön a 
palackok száját le kellett zárni, amelyhez parafából, vagy ólomból készült dugót 
alkalmaztak.1192 Ezek az edények készítési technikájukat tekintve formába fújással készültek 
(formgeblasenes Glas,1193 mould-blowing),1194 amely esetében a fúvócsövön lévő merített 
anyagot egy- vagy többrészes formába fújnak bele, ezáltal az edénynek meghatározott formát 
és díszítést adnak. Ezek a formák ritkán maradnak meg, valószínűleg fémből, agyagból, kőből 
készülhettek. Azonban megjegyzendő, hogy az üveggyártáshoz alkalmazott formák közül a 
leggyakrabban a hasábos testű üvegek készítéséhez használtakat találjuk meg, amelyek főként 
agyagból készültek, de a kő sem ritka alapanyag. A legelterjedtebb a több darabból álló minta, 
amely levehető volt az elkészült tárgyról. A leglényegesebb tulajdonsága viszont az, hogy újra 
felhasználható volt. A forma anyagának minőségétől függően sorozatgyártásra volt alkalmas. 
Gyakran lehetséges az azonosítása ugyanavval az öntőformával, illetve öntőforma sorozattal 
gyártott üvegeknek. Ennek a tulajdonságnak is nyilvánvalóan jelentősége van abban, hogy 
szállítóedényként népszerűvé válhatott, hiszen így a palackok űrtartalma megegyezhetett, 
kiszámítható volt, valamint a pontosan megegyező méret lehetővé tette, hogy a kosarakba, 
ládákba meghatározott darabszámú üveg volt elhelyezhető. A legérdekesebb kérdés 
nyilvánvalóan az, hogy milyen termékeket szállítottak bennük. Sokáig tartotta magát az a 
nézet, amely szerint a palackokban bort szállítottak és tároltak volna. Azonban szerencsére 
számos esetben maradt meg szerves maradvány az üvegekben és ezek természettudományos 
 
1189 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 79., TYP. VI. 8. Beška lelőhelyről. 
1190 ROTTLOFF 1999, 42. Például a Simpelfeldből származó szarkofágon. 
1191 ISINGS 1957, 63. Pompeiiből a Casa del Menandróból ismerünk faládát, amelyben hasábos palackot tartottak. 
1192 ROTTLOFF 1999, 45. 
1193 SALDERN 2004. 
1194 COTTAM – PRICE 1998. 
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vizsgálata igazolta, hogy nem bort hanem olajat, vagy valamilyen olajos szubsztanciát 
tartalmaztak. Tehát vagy egyszerűen olajat szállítottak bennük, vagy valamilyen az olajban 
oldott illatszert, testápolásra használatos szert.1195 

A pannoniai késő római síroknak azonban már nem gyakori lelete. Összesen 6 példány 
került elő (Kat. Nr. 734-739., XXXXIII. tábla/207. kép). Színtelen, üvegzöld és sárgászöld 
tónusban fordul elő általában jó minőségű alapanyagból, 17-25 cm magassággal. Pereme 
melegen lekerekített, általában befelé visszahajtott. Alja ritkán tartalmaz mintát. Legtöbbször 
benyomott és tartórúd nyoma is látható rajta. Ez azzal magyarázható, hogy számos formába 
fújt edénytípusnál megfigyelhető a tendencia, hogy míg ugyanazon edényformát az 1-2. 
században külön aljformával gyártják, amely természetesen tartalmazhat mintát, mesternevet, 
addig a 3. századtól megmarad az edény testének kialakítására használt többrészes forma. 
Viszont elhagyják a külön aljformát és így az edények alja már nem tartalmaz mintát, a perem 
befejezéséhez használt tartórúd nyoma mutatható ki rajta.1196 A késő római időszakban 
jellemző peremkialakítási módja a hasábos palackoknak a kihajló, melegen lekerekített 
perem, amely gyakran befelé vissza van hajtva, illetve előfordulhat a perem alatti szálrátét 
gyűrű alkalmazása is. Így az aljforma nélkülözése a peremkialakítás megváltozott módjának 
lehet a folyománya.1197 Az edényeknek általában egy füle van, amely vagy sima felületű, vagy 
két-három bordával ellátott, de leggyakrabban a fül külső felén fésűs bordázott díszítés 
figyelhető meg, amely a tárolóedények sajátja, lehetséges, hogy gyakorlati funkciója volt. Az 
edény kevésbé csúszott, ha a fül külső oldala sűrűn bordázott. Az üvegek nyaka hengeres, a 
nagyobbaké széles, a kisebbeké szűkebb kialakítású.1198 A nagyságuk széles skálán mozog, de 
a 40 cm magasságot ritkán haladják meg. A méretbeli különbözőségük oka, hogy a római 
időszakban nem volt a folyadéktároláshoz használt edényekhez egy meghatározott űrtartalom 
rendelve, mint manapság az 1 literes, fél literes üvegek esetében. A különböző áruknak 
megfelelően a folyadéktárolásra szánt edények űrtartalma is eltért, azonban mivel a hasábos 
palackok ugyanazon típusú folyadék tárolására, szállítására voltak használva, elvárható lenne 
az azonos űrtartalom.1199 D. Charlesworth peremkialakításuk alapján osztályozta a hasábos 
palackokat, amely eltérések mind földrajzi, mind időbeli eltéréseket is jeleznek.1200 

Barkóczi L. katalógusában a 167c típusnak feleltethető meg.1201 
A forma megegyezik AR 156, I 50, T 114/119, Cottam – Price 1998 Fig 89., Lazar 6.3.2., 
Harter E1 formákkal. 
 

Pa 7: Hatszögletű palackok 
Az előző típushoz hasonlóan formába fújással állították elő. Három hatszögletű palack 

került elő késő római temetőből, egy az Esztergom-Bánomi-dűlőből, egy a szekszárdi 
szarkofág leleteként és egy harmadik Pécsről, a Szent István térről (Kat. Nr. 740-742.). 
 
1195 ROTTLOFF 1999, 49. 
1196 STERN 1995, 187. 
1197 CHARLESWORTH 1966, 27. 
1198 CHARLESWORTH 1966, 28. 
1199 CHARLESWORTH 1966, 29. 
1200 CHARLESWORTH 1966, 26-31. A keleti birodalomrészben gyakori a „Typ 2a, b” peremkialakítás, míg 
nyugaton ez ritka, elsősorban a „Typ 1a, b, c” használt. 
1201 BARKÓCZI 1988. 
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Nagyméretűek, magasságuk csaknem azonos, 25 cm körüli, peremük melegen lekerekített, 
befelé visszahajtott. Közepes, illetve jó minőségű alapanyagból készültek. Csak a szekszárdi 
szarkofág palackjának alja díszített, körminta figyelhető meg rajta, amelynek középpontján át 
három egymást metsző egyenes vonal fut és a felosztott háromszög alakú cikkelyekben egy-
egy kis, domború petty jelenik meg. Ennek pontos párhuzama ismert Avenches-ból.1202 A 
másik két példány alja benyomott, tartórúd nyoma látható rajtuk. Ennek oka, ahogyan már 
feljebb, a négyszögű üvegeknél említettük az, hogy a harmadik századtól az aljhoz gyakran 
nem használnak külön formát, az gyakorlatilag nyitott. 

Barkóczi L. katalógusában a 167. forma „f” variánsának felel meg. A 4. század elejére 
tehető darab mellett Barkóczi L. megemlít egy másik Intercisából előkerült darabot, amely a 
század második felére datálható.1203 

Megfeleltethető AR 158, T 113, Cottam – Price 1998, Fig. 90., Lazar 6.3.3., Harter E2 
formáknak. A sokszögletű palackok jóval ritkábban fordulnak elő, mint formába fújt, hasábos 
társaik. Valamivel később, mint a négyszögletűek, de még az 1. század második felében 
jelennek meg és használatuk a 3. század végéig igazolható, de néhány 4. századra datálható 
példányt is ismerünk.1204 Kizárólag a Charlesworth „Typ 1” peremkialakítással gyártották, 
tehát kifelé hajtott, majd befelé visszagörgetett, melegen lekerekített peremmel.1205 Főleg az 
északnyugati provinciákban tűnnek fel, Augst, Mainz, Bonn, Krefeld-Gellep, Köln 
lelőhellyel.1206 Hatszögű párhuzama a pannoniai daraboknak Krefeld-Gellep temetőjében volt 
megtalálható a 4. század első felére datálhatóan. Ez azonban az ún. kettős formába fújt 
sokszögű palackok csoportjába tartozik, amelynek gyártóhelye valószínűleg Köln lehetett, 
ahonnan egy nyolcszögű különleges darab is ismert.1207 Ezen palacktípus csak a Rajna 
vidéken jelenik meg. Úgy készül, hogy a merített üvegbogot először optikai formába helyezik, 
ami által létrejön a ferdén futó kannelurás díszítés, majd ezt a merített, mintázott bogot fújják 
bele a sokszögű, többrészes palackformába, 1208 Ehhez hasonló edények a provincia déli, a 
mai Szerbiához tartozó részéről ismertek.1209 A Pannonia mai magyarországi részén előkerült 
darabok ennél egyszerűbb megjelenésűek, az alja is mindössze az egyiküknek díszített, 
viszont megerősíti datálásukat a Rajna vidéken 4. században megjelenő variáns megléte. 
 

Pa 8: Tízszögletű palackok 
Egyetlen intercisai példánya ismert eddig a típusnak (Kat. Nr. 743., XXXXIII. 

tábla/208-209. kép). A hat- vagy nyolcszögletű formánál még ritkábban előforduló 
palackforma. Intercisa nyugati temetőjéből került elő példánya. Pereme tölcséresen kihajló, 
melegen lekerekített, befelé visszahajtott, vékony hengeres nyakkal, ívelt vállal. Alja egyenes, 
forma lenyomatával. Formába fújt, de tartórúd nyoma látható, nem a formában hűlt ki. Egy 

 
1202 BONNET BOREL 1997, 52. 
1203 BARKÓCZI 1988. 
1204 HARTER 1999, 108-109. 
1205 CHARLESWORTH 1966, 105. 
1206 STERN 2001, 143. 
1207 STERN 2001, 143., KAT. NR. 77. 
1208 STERN 2001, 143. 
1209 RUŽIĆ 1994, T. VIII.3-4., ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 78., TYP. IV.7. Beška és Čalma lelőhelyekről a 4. század 
első harmadára datálhatóan. 
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bordázott szalagfüllel készítették. Díszítése a következő: a perem alatt vízszintesen futó 
plasztikus szálrátét gyűrű az edény anyagából. Az aljon kis körből kiinduló sugaras minta az 
edény sarkaihoz. Alapanyaga jó minőségű, üvegzöld árnyalatú, magassága 19 cm. 
Baróczi L. katalógusában a 167. g típusnak felel meg, ahol ugyanezt az intercisai példányt 
említi, a 4. századra datálható. Barkóczi L. keleti importnak tarja.1210 
 

Pa 9: Nagyméretű, hengeres palackok profilált vállal 
A típushoz nagyméretű hengeres testű, általában egy vagy két bordázott szalagfüllel 

ellátott, profilált vállú palackok tartoznak (XXXXIV. tábla/210., 213. kép). Magasságuk 17-
40 cm közé tehető, széles tölcséres, melegen lekerekített peremmel rendelkeznek, amely alatt 
gyakorta látható szálrátétből készített gyűrű. Aljuk lapos, tartórúd nyoma nem figyelhető meg, 
az edénytípust olyan többrészes formába fújással készítették, amelynek külön aljrésze is 
lehetett. Ezt a megoldás szükséges volt az üvegek nagy mérete miatt. Sok esetben díszítettek, 
általában facettált oválisok, méhsejt minta és ferde kézi vésővel készített vonalak ékesítik az 
edények testét. Mohazöld, sárgászöld és üvegzöld árnyalatban készültek, minőségük közepes, 
vagy jó, több-kevesebb buborékkal az alapanyagban. A Pa5 hengeres testű palackok kisebb 
méretűek és szabadon fújtak, vagy optikai fúvással készültek. A Pa9 típus viszont formába 
fújt, vastag falú tárolóedény. A forma nyoma gyakran megfigyelhető az edény válla alatt egy 
kis horpadás formájában. 

Barkóczi L. katalógusában a 168. d, e valamint a vésett díszítésű 179. és 180. 
formáknak felel meg. A 168. formához a díszítetlen hengeres palackok tartoznak, amelyek az 
1. század 2. felétől az 5. századig jelen vannak. A „d” variáns ezek közül a késő római 
időszakra datálható, amelynek tartozéka a perem alatti szálrátét gyűrű. Az Isings 126 forma 
palackok a 3. század közepénél korábban nem fordulnak elő Pannoniában, színtelenített és 
üvegzöld színben gyakoriak, Brigetióból (B. Kat. Nr. 450.) és Intercisából (B. Kat. Nr. 451.) 
ismertek.1211 Az „e” variáns Barkóczi L.-nál annyiban különbözik, hogy hosszabb hengeres 
nyakkal rendelkezik. Ezek a 4. század közepétől az 5. század első feléig voltak jellemzőek. 
Zalaszentgrótról Intercisából, Ságvárról, Kisárpásról (B. Kat. Nr. 453-458.) kerültek elő 
példányai, világoszöld, üvegzöld, illetve mohazöld színben.1212 A 179. forma Barkóczi L.-nál 
az egyfülű vésett díszítésű hengeres testű korsóké. A 179.a variáns vastag falú, mély 
vésetekkel díszített zöldes üvegből készült, Pécsről és Brigetióból ismertek példányai. A 
179.b variáns mohazöld színű Jánosházapusztáról került elő, a pereme alatt kék szálrátét 
díszítéssel, valamint a fül is kék üvegből készült. Ez a kék díszítés a késő római amphorákhoz 
teszi hasonlatossá és valószínűleg keleti gyártmány lehet.1213 Barkóczi L. 180. formájához a 
kétfülű hengeres testű palackok tartoznak sima felszínnel vagy vésett díszítéssel. A 180.a 
variáns a díszítetlen gyakran sima felületű szalagfüllel rendelkező edények csoportja, 
mindhárom példánya Mucsfáról került elő, a 4. század utolsó harmadától az 5. század első 
feléig datálható.1214 A 180.b variáns vésett geometrikus mintázatú. A limes mentén 

 
1210 BARKÓCZI 1988, 181. 
1211 BARKÓCZI 1988, 185. 
1212 BARKÓCZI 1988, 186-187. 
1213 BARKÓCZI 1988, 201. 
1214 BARKÓCZI 1988, 202. 
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Intercisából, Aquincumból és Brigetióból kerültek elő ilyen palackok. Azonban 
megjegyzendő, hogy Brakóczi L. datálásával ellentétben a 3. század második felében sehol 
nem fordul elő a Római Birodalomban ez a díszített forma, csak a 4. századtól jelenik 
meg.1215 

AR 171, 175, I 126, 127, T 125, Cottam – Price Fig 92-93., Harter F1, F5, Lazar 6.3.6. 
formákkal egyeztethető meg. Pannonia déli részén a 3. század végétől a 4. század végéig 
mutatható ki a típus jelenléte, mind díszítetlen, mind bekarcolt geometrikus díszítésű 
példányai ismertek.1216 Vindobonából több a típushoz köthető facettált, illetve bekarcolt 
geometrikus díszítést tartalmazó töredék kerültek elő, amely a 3-4. századra datálható.1217 
Dalmatia területén az olivazöld palack testét három sávra osztott díszítés tagolja, a középső 
vésett oválisokból álló mezőt ferdén futó bekarcolt vonaldíszítéses sávok keretelik.1218 
Aquileiában díszítetlen variánsa van jelen, mind egy, mind két éles ívben megtörő füllel 
ellátva, a 3-4. században.1219 

Adatgyűjtésem során 24 példányt sikerült tanulmányoznom, így a katalógusban csak 
ezek szerepelnek (Kat. Nr. 744-767., XXXXIV. tábla/210., 213. kép). Nem tettem 
különbséget az egy, illetve két füllel rendelkező példányok között, mert ezek az edény 
formáját, kialakítását tekintve azonosak, csupán a fülek számában tértek el. Az „1” variáns a 
díszítetlen, míg a „2” variáns a díszített példányokat tartalmazza. Mindössze hat példány nem 
tartalmaz semmiféle dekorációt, Brigetio, Sopianae, Esztergom-Kossuth utca, Mucsfa, 
Nagykanizsa és Aquincum-Bécsi úti temető lelőhellyel. A perem alatt szálrátétből képzett 
gyűrű látható két Aquincum-Bécsi úti, egy brigetiói, ságvári, kisárpási, intercisai és 
Keszthely-fenékpusztai példányon. Vésett díszítésű két budaújlaki, egy intercisai, két 
Aquincum-Bécsi úti és egy másik aquincumi lelőhelyű palack. A budaújlaki két edény és az 
intercisai példány öt mezőre tagolt, a többin három sávban figyelhető meg a díszítés. 
Minőségük közepes, vagy buborékos, gyenge alapanyagból készült. A legkorábbiak 
valószínűleg az üvegzöld árnyalatú darabok, amelyeknek a alapanyaga is jobb, ezek 
valószínűleg a 4. század második harmadától a század végéig datálhatóak. Üvegzöld palackok 
kerültek elő Kisárpásról, Ságvárról, Intercisából és három példány Aquincum-Bécsi úti 
temetőből. Ennél későbbiek a sárgászöld (Brigetio, Aquincum-Bécsi út), a sötétzöld 
(Keszthely-Fenékpuszta) és a mohazöld (Intercisa, Mucsfa, Sopianae, Budaújlak, Aquincum-
Bécsi út) példányok, amelyek a 4. század végére, illetve az 5. század elejére datálhatóak. 
Minden példány tölcséres nyakú, melegen lekerekített peremű, kivéve az egyik budaújlaki 
palackot, amelynek vágott, finoman polírozott peremkialakítása van. Alátámasztja, hogy egy 
típusba sorolandó a többivel, az, hogy a másik budaújlaki palackkal megegyező a mérete, 
valószínűleg ugyanazzal a félformával készült, megegyezik a szín, az alapanyag és a 
díszítőrendszer is, csupán a peremkialakítás tér el némiképp és ezzel összefüggésben a fülek 
elhelyezése kis mértékben. 

A hengeres testű palackforma az egyik legkedveltebb római üvegedény volt, amely 
már az 1. század második felében feltűnt és a 6. századig divatban maradt. Népszerűségét 

 
1215 FÜNFSCHILLING 1999, 86. 
1216 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 78., TYP. IV.5. Mursa lelőhelyről. 
1217 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, 95. TAF. 4.43B. 
1218 DAMEVSKY 1975, 70. TAB. XIII.3. Osijek lelőhelyről., FADIĆ 1997, 168. 
1219 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 80-81., CAT.137-139. 
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mutatja, hogy ismerjük a formának kerámia utánzatait is katonai tábor területéről 
Pannoniából, illetve a mai Svájc és Hollandia területéről.1220 A késő római időszakban ezek a 
hengeres testű palackok magasak, karcsúak, a szájuk tölcséres, melegen lekerekített 
megvastagodó, vagy ritkábban befelé visszahajtott. A peremük alatt gyakran vastag szálból 
kialakított gyűrű fut. Az 1-2. században inkább az egyfülű verziók divatosak, míg a 4. 
században a kétfülű palackok az elterjedtek. Ezek a fülek szélesek, éles szögben megtörve 
tartanak a váll felé, felületük sima, vagy finoman bordázott. A korai császárkorban ezen 
palackok főként tárolóedények voltak, később viszont asztali edények lettek. Erre bizonyíték 
egy El Djemben talált mozaik a 2. századból, ahol kehely mellett szerepel az edénytípus. A 
fonott kosárba rakott palackon geometrikus, vésett, elnagyolt díszítés látható.1221 Az értékes 
üvegek elsősorban színtelenített üvegből készültek, de a kevésbé drága változatok 
olivazöldek. Ez utóbbi árnyalat a társadalom szélesebb rétegei számára is elérhető volt és az 
5. század közepéig használatban volt.1222 Habár a forma csaknem az egész Római Birodalom 
területén elterjedt volt a Rajna-vidéktől kezdve, Pannonián át, a Fekete-tenger északi 
partvidékén át Syriáig és Egyiptomig soha nem vált tömegtermékké. Megjelenik Gallia déli, 
Földközi-tenger menti részén is, elsősorban díszítetlen formában, de a nálunk gyakori 
bekarcolt geometrikus és facettált oválisokkal kombinált motívumra is akad példa az 5. század 
végéig, zöldes üvegből.1223 A forma kétfülű verziója ismert Trier, Köln, Bonn, Worms, Augst 
területéről a késő római időszakban, főként az Alpoktól északra divatos. Az egyfülű változat 
pedig Italiában és Észak-Afrikában gyakori. A keleti-mediterráneum térségében ritkább a 
megjelenése.1224 A palackok annyira hasonlítanak egymáshoz, lelőhelytől függetlenül, hogy 
nem lehetséges helyi variánsaikat megkülönböztetni sehol sem. Lehetséges, hogy maga a 
díszítés az üvegfújó műhelyektől távol készült, speciálisan a vésett díszítésre szakosodott 
műhelyekben.1225 A díszítetlen példányokon kívül ugyanis a legjellemzőbb a felületes, 
hevenyészett vésett díszítés ezen palackokon, amelyet vésőkerékkel készített vízszintes 
vonalak által határolt zónákban helyeztek el az edények testén. Ezek a díszített palackok 
nagyon hasonlóak egymáshoz, szűk rokonságban vannak, nem lehetséges helyi produktum 
elkülönítése annyira hasonlóak egymáshoz. A díszítésmód munka és időigényes volta miatt 
drága termékeknek számítottak, amelyet külön vésésre specializálódott mesterek végeztek. 
Luxusedény voltukat bizonyítja, hogy gyakran kerülnek elő olyan sírokból, amelyek vas 
diatretumot, vagy aranyfóliával díszített üveget is tartalmaznak.1226 Habár ez a fajta felületi 
vésett díszítés sok edényen megjelenik a leggyakrabban poharakon illetve hengeres 
palackokon tudjuk megfigyelni.1227 A legtöbbször vésett vonalakkal osztják zónákra az edény 
testét. A leggyakrabban öt, illetve két zóna látható, de előfordul olyan példány is, amelyen hét 
zóna került kialakításra. A négy zónára osztott edényfelszín szintúgy kimutatható, azonban 
ritkán. A zónákon belül rézsútos vonalak, vonalkötegek, facettált oválisok, rizsszem minta 
 
1220 ISINGS 1968, 9., STERN 2001, 138. 
1221 BARETTE 1989, 145. 
1222 FOY 1995, 195., FORM 7. 
1223 FOY 1995, 222-223., PL. 4.21-24., PL. 5.25-27., 239., PL . 21. 
1224 FÜNFSCHILLING 1999, 86. 
1225 STERN 2001, 138. 
1226 STERN 2001, 138., FREMERSDORF 1967, 147-155. Például a Köln-braunsfeldi vas diatretumot tartalmazó 
sírból is hasonló vésett díszű geometrikus mintájú hengeres palack került elő. 
1227 FÜNFSCHILLING 1999, 85. Megjelenik ez a fajta vésett felületi díszítés az Isings 102 és Isings 126 formákon 
is. 
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került kialakításra. A középső zónában pedig gyakran vagy csúcsára állított négyszög látható, 
vagy fél-hatszögekből álló minta. Ezek közepén pedig szintén oválisok figyelhetőek meg. A 
középső zóna felosztó vonalai, amelyekből a négyszög, fél-hatszög mintázat kirajzolódik 
egyes, kettes, vagy hármas vonalkötegekből állhatnak, amelyek közül az utolsó a legritkábban 
előforduló. A kettes vonalakból létrehozott fél-hatszög minta Egyiptomban, a Rajna-vidéken 
és Magyarországon jellemző. A vastag falú, sötétzöld edények Pannoniában valószínűleg 
helyi gyártmányok, nagy számban ismerünk ilyen díszítésű palackokat.1228 A leletsűrűsödés 
alapján Észak-Franciaországban és a Rajna-vidéken lehetett még gyártóműhelye, amelyet 
feltehetőleg meghatározott folyadékkal töltöttek meg, ez magyarázza kedveltségét ezen 
területeken.1229 

A nagyméretű palackformát egy ún. egyrészes formába fújással állították elő. A forma 
nyoma az edény testének felső részén gyakran élesen kivehető. Az üvegek alja lapos, nem 
bemélyedő, tartórúd nyoma nem látható rajtuk. A válluk élesen, csaknem derékszögben törik 
meg. Az egy, vagy két fül a nyakhoz csatlakozik és éles szögben meghajolva az edény vállán 
támaszkodik meg. A tölcséres nyak alatti vastag szálrátét karakterisztikus jegye a késő római 
zárt edényformáknak.1230 A magas, karcsú edénytest leggyakrabban díszítetlen maradt, nem 
ritka a geometrikus vésett dekoráció, amely az edény felszínét érinti csak, ritkább a 
mitológiai, vagy a mindennapi élet jelenetivel allátott példány.1231 A legérdekesebb a 
geometrikus mintájú felületi véset a 4. századnál előbb nem mutatható ki. A kerékvésett 
vonalak és a bekarcolt jellegű díszítés egyaránt megjelenik. A kivitelezés a 4. században még 
precíz, az 5. század elején viszont gyakorta elnagyolt, szabálytalan. A forma példányai 
különböző űrtartalommal rendelkeztek, nem egységesek. Ez valószínűvé teszi, ahogy fentebb 
már említettük, hogy a 4. századra a népszerű szállítóedényformát már inkább asztali 
használatra szánták.1232 
 

Pa 10: Amphora gombban végződő aljjal 
Az Pa 10 forma a késő római korban ismét népszerűvé váló amphoraforma nyújtott 

változata (Kat. Nr. 768., XXXXV. tábla/214. kép). Az üvegből készült amphora alapvetően a 
klasszikus kerámia tároló/szállítóedényt utánozza, valószínűleg italfelszolgáló edényként 
használták. A füle általában éles szögben megtört vastag szálrátétből készült, amely az edény 
vállától a nyak középső részéig, vagy akár egészen a peremig húzódik. A forma nem áll meg 
magában, valamilyen tartó szükséges a használatához. Alja általában hegyes, gombban 
végződik, vagy kis szálrátét gyűrű van az alján. Az üveg amphorák klasszifikációját M. Stern 
végezte el négy fő típusba sorolva őket (XXXXVI. tábla/217. kép).1233 Az I. típus tölcséres 
peremmel, hosszú hengeres nyakkal, kúp alakú testtel, az alja pedig nem szűkül össze 
teljesen. A fülek a nyak közepénél indulnak, éles szögben megtörve a vállon nyugszanak. 
Nagyrészük feltehetőleg egyetlen műhely terméke lehetett, amelyet a syriai régióban kell 
 
1228 STERN 2001, 138. 
1229 FÜNFSCHILLING 1999, 86. 
1230 FÜNFSCHILLING 1999, 85. 
1231 FÜNFSCHILLING 1999, 85., KLEIN – ZOBEL-KLEIN 1999, 61. A Hohen-Sülzenből előkerült példány Dionysos 
jelenettel díszített, valószínűleg a kölni Lynkeus műhelykörhöz köthető. 
1232 FÜNFSCHILLING 1999, 86. 
1233 STERN 1977, 84-85., FIG. 2-4. 
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keresnünk. Az aljkiképzése ennek a formának mutatja a legnagyobb változatosságot. 
Lekerekített aljú verziókon át a talpgyűrűs példányok sem ritkák. Jellegzetesen sárgászöld, 
olivazöld színben készül, amelyre gyakran applikáltak sötétkék szalagfüleket és szálrátét a 
nyakra és a talpra. A 3. század közepétől a 4. század végéig datálható.1234 A 2. típus 
előfordulása sporadikus. A tölcséres perem hengeres nyakban folytatódik, fülkiképzése az 
előzőhöz hasonló. Szálrátét található a nyakon, vagy gyakran közvetlenül a peremrész alatt. 
Teste szélesebb kúpforma, eddig egyetlen példánya ismert Palaestina területéről, amely 
színtelenített és sötétkék fülekkel ellátott. Keltezése megegyezik az előző formáéval.1235 A 3. 
típus tölcséres peremmel és hosszú hengeres nyakkal rendelkezik a forma az alj felé gyakran 
erősen összeszűkül. Fülkiképzése az előzőekkel megegyezik, gyakori, hogy közvetlenül a 
perem alatt szálrátét teszi változatossá a formát. Átmeneti típusnak tekinthető az 1. és 4. típus 
között. Világos színű, esetleg sárgás üvegből készült a fülek gyakran sötétebb árnyalatúak, 
vagy sötétkékek. A testet sok esetben benyomásokkal díszítik, amely mellett gyakran optikai 
fújt kannelurák is ékesítik. Valószínűleg palaestinai típus, a 4. századra tehető. Az utolsó, 4. 
típus jellegzetesen hosszú, nyújtott testű forma, az előzőekhez hasonló füllel és a perem alatti 
szálrátéttel és gyakran optikai fújt ferde kannelurákkal díszített, amelyek ferdén, vagy 
egyenesen vannak elhelyezve. Sárgászöld üvegből készült a rátétek gyakran sötétzöld üvegből 
vannak. A 4. század második felétől az 5. század végéig datálható.1236A főformákon belül az 
„A” variáns a talpnélküli, a „B” variáns a talppal ellátott változat. Ugyanúgy a négy típuson 
belüli 1. variáns a hosszú kúpformájú testtel ellátott verzió, a 2. a rövidebb kúpforma testű, a 
3. a nyomott gömb testű variáns, ezen belül „a” variáns a szálréttel ellátott az edény felső 
részén, a „b” variáns anélküli.1237 Ezen amphoraformák többsége sajnos nem ásatásokból 
került elő, hanem gyűjteményekből származik. Ásatásból előkerült amphoraleletre Homs 
hypogaeumának területén feltárt temetőből van példa, amelyet a 3. század közepe után 
kezdhettek el használni egy-két emberöltővel. M. Stern tipológiája ezen leleteken alapszik.1238 

Tehát az üveg amphorák, amelyek a kerámia edényeket utánozzák elsősorban asztali 
edényként lehettek használatban, de sajnos nincs erre vonatkozó kizárólagos bizonyíték, ezért 
mivel az amphora eredetileg tároló- és szállítóedény volt, ebbe a kategóriába került, jóllehet 
itt a „Pa” megjelölés kicsit megtévesztő, hiszen nem palackról van szó. Ezt támasztja alá 
gazdag díszítettségük is, amely egyrészt az alapüvegtől eltérő kontrasztos színű 
applikációkban mutatkozik meg, másrészt az optikai fújt kannelurákban és a benyomott 
oldalfalban, amelyek kombinációja különösen szép látványt nyújt. 

Barkóczi L. katalógusában a 184. formaként szerepel, amelynek „a” variánsa a korai 
formákat gyűjti össze, ezek az 1. századra esetleg a 2. század első felére tehetőek, ezután csak 
a késő római időszakban válik ismét népszerűvé az üveg amphora forma. A „b” variáns egy 
kisméretű amphoraalakú edény, nyújtott forma, Brigetióból származik és a 3. századra tehető. 
A „c” variáns 4. század második felére datálható forma, melynek példányai Intercisából és 
Ságvárról kerültek elő. Mindkét példány szalagfüle a peremhez csatlakozik közvetlenül, 
ebben eltér M. Stern típusaitól, mindkettő fülei sötétkék rátétből készültek, valamint a 

 
1234 STERN 1977, 84. 
1235 STERN 1977, 84-85. 
1236 STERN 1977, 85. 
1237 STERN 1977, 84-85., FIG. 2-4. 
1238 STERN 1977, 84-85., FIG. 2-4. 
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közvetlenül a perem alatt található rátét szintúgy. Az intercisai színtelenített, a ságvári zöldes 
üvegből.1239 Barkóczi L. „d” variánsa a Xántus János Múzeumban őrzött különleges vésett 
díszítésű darab, szintén a 4. század második felére tehető. Pontos párhuzama ismert a 
provincia déli részéről.1240 
 A pannoniai kései temetkezésekből két amphorát tudtam tanulmányozni személyesen, 
így ezek kerültek be a katalógusba. A Győrújbarát, Nagybaráti halmok lelőhelyű nagyméretű 
nyújtott, gombban végződő forma (Pa 10) (Barkóczi 184.d variánsa). Díszítése különleges, 
mohazöld, gyenge minőségű alapanyagból készült. Az edény hengeres nyakkal, tölcséresen 
kihajló, melegen lekerekített, megvastagodó peremmel készült, alja megvastagodó, a perem 
alatt sötétkék, opak, plasztikus szálrátét gyűrű, két, sötétkék, opak szalagfüllel, amely a 
peremtől indul és éles szögben csatlakozik a vállhoz. Díszítése különleges, az edény testén 
három mezőben, enyhén bekarcolt vonaldísz, az felső mezőben jobbra dőlő vonalak, az alsó 
mezőben balra dőlők, középsőben méhsejtminta négy sorban, a felső mezőből rontott ferde 
vonal benyúlik a méhsejtmintába. A ferde vonalak kézi vésővel készültek. Ha eltekintünk 
attól, hogy a fülek nem a nyak középső részéhez csatlakoznak M. Stern 4.A.1.b formának 
felel meg, datálása tehát a 4. század második felétől egészen az 5. század első feléig 
lehetséges. Formailag pontos, sötétzöld alapanyagú, de díszítetlen, a 4. század első felére 
datálható párhuzama került elő Scupi keleti temetőjéből Makedóniából.1241A Corning 
Museum leletei között egy hasonló, 4. századra datálható, sárgászöld üvegből készül amphora 
szerepel, amelynek díszítése nagyban hasonlít a győri példányéhoz: az edény testén facettált 
oválisok láthatóak, míg ezek között pedig vésett kettős pálcatagok láthatóak. Valószínűleg 
syriai eredetű a tárgy és némileg korábbi a díszítésrendszere és színe alapján, mint a pannoniai 
példány.1242 
 

Pa 11: Amphora talpgyűrűvel 
A Pécsről előkerült amphora más típusba sorolható, így ez az Pa 11 forma (Kat. Nr. 

769., XXXXV. tábla/215. kép), amely megegyezik M. Stern IB3a típusával (XXXXVI. 
tábla/217. kép). Körte testű amphora, függőleges, kettős peremmel. Pereme melegen 
lekerekített, megvastagodó. Alja lekerekített, tartórúd nyoma kivehető. Vastag plasztikus 
szálrátét talpgyűrűvel. A talpgyűrű és a fülek sötétkék opak üvegből készültek, az edény testét 
ferde kannelurák díszítik. Optikai fújt. Minősége közepes, és színtelenített alapanyagból 
készült az edény teste. Tehát ez a típus valószínűleg korábbi és syriai eredetű forma, amely 
gondosan díszített, szépen megmunkált edény, a 4. század első felére datálható inkább. 

Összefoglalóan tehát elmondható, hogy négy késő római amphorát ismerünk, a pécsi 
színtelenített üvegből készül sötétkék szalagfüllel ellátott üveg a legkorábbi, valószínűleg a 4. 
század első felére keltezhető syriai eredetű, míg az intercisai, ságvári és győrújbaráti 
példányok ennél későbbiek a század második felére, vagy az 5. század elejére tehetők. M. 
Stern 4. típusába sorolhatóak, amelyeket az 5. század végéig gyártottak. Az eredete ezen 
formának is keleten keresendő, de nem bizonyos hogy a syriai-palaestinai régió a gyártóhely. 

 
1239 BARKÓCZI 1988, 210. 
1240 RUŽIĆ 1994, T. XIV.3. 
1241 MIKULČIĆ 1974, 210. TAB. VIII.A-B. 
1242 WITEHAUS 2001, 260., KAT. NR. 445. 
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Különösen érdekes a vésett díszítéssel ellátott győrújbaráti amphora, amely valószínűleg a 
legkésőbbi darab és a keleti műhelyek gyakorlatától eltérő a díszítése is. Érdekes kérdés, hogy 
ezen pannoniai példányokat hol gyárthatták. 
 

7.2 Ételtároló, nyitott edényformák 
A tároló és szállítóedények csoportjába tartozó fazékformák csoportjába csupán 

egyetlen típus (F 1) (XXXXVI. tábla/218. kép) egyetlen példányát (Kat. Nr. 776., XXXXV. 
tábla/216. kép), a szekszárdi szarkofágból származó edényt sorolhattam be, így kijelenthetjük, 
hogy míg a korábbi időszakban (1-2. század) urnaként jelentős volt a csoport a késő római 
időszakra csaknem megszűnt a használatuk. 

Az üvegzöld színű, kisméretű, ívelt falú fazékforma. Pereme kihajló, vastag, melegen 
lekerekített, befelé visszahajtott, egyenetlen. Egyik felén rontott a perem. Alja benyomott, 
tartórúd nyoma látható. Közepes minőségű, üvegzöld színű, magassága mindössze 10,9 cm, 
peremátmérője 9,3 cm. 

Megfeleltethető AR 114, I 68, T 147 c, d, Gellep 204, Lazar 7.2.2., Harter C1a 
típusokkal, amelyek az 1. század közepétől a 4. század végéig használatban voltak. 
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8. Illatszertartó üvegek, unguentariumok 

 

Göngyölegként is használt edénytípus az unguentariumok csoportja. Az unguentum 
elnevezés egy egész sor terméket foglal magába az illatosított olajtól, az illatszereken át a 
festékig. Általában úgy készítették, hogy egy alapanyagba, amely lehetett méz, bor, olaj, 
sajtolták a kívánt anyag nedvét, ezáltal új anyagot nyertek.1243 A korai fújt üvegek legnagyobb 
számban illatszertároló kis edénykék voltak, hosszú, hengeres nyakkal, csepp, gömb, nyomott 
gömb, nyújtott csepp formájú testtel ellátva. Ezek az illatszerek kereskedelme révén az egész 
Római Birodalomba eljutottak.1244 Maga a forma a hellénisztikus kerámia unguentariumokból 
vezethető le. Ókori neve az ampulla volt, amelyet különböző méretekben és formákban 
gyártottak és több célt szolgáltak. Ma a tartalmuk után nevezzük őket unguentariumoknak, 
noha ez megtévesztő lehet, mert nem csupán illatos olajat, illatszert, festéket tarthattak benne, 
amelynek valamilyen olaj alapú hordozóanyaga volt, hanem színezőanyagot, gyógyszert, 
szárított gyógynövényt, vagy akár fűszereket is tárolhattak benne.1245 Készítési technikájukat 
illetően ezeket az általában kisméretű, hasas üvegeket volt a legkönnyebb fújással elkészíteni, 
nem igényeltek külön szerszámkészletet, csak a fújócsőre volt szükség, de abból is elég volt 
egy kisméretű, akár agyagból készült darab is, az edény súlya nem igényelte meg, a vasból 
készült fújócsövet. Peremük általában egyszerűen képzett, melegen lekerekített, amelyhez 
nem kellett külön szerszám, szaktudás. Csupán a tűzbe helyezve körbe kellett forgatni a 
tárgyat, amely ezután már készen is volt. Régészetileg igazolt, hogy a korai fújt üveget gyártó 
központok egybeestek az értékes kozmetikumokat gyártó műhelyekkel. A két ipar 
összekötődött egymással és a távolsági kereskedelemmel.1246 Ilyen műhelyek voltak például a 
Holt-tenger déli részén, nem messze Ein Gediből került elő illatszeres palack Kr. e. 40-ből, 
amely innen származott és az első fújt üvegek közé tartozhatott. A műhely pedig Kleopatra 
tulajdonában volt.1247 Ezen kívül Campaniában is bizonyítottan együtt volt jelen a két ipar. 
Sokszor magukat az illatszertároló edényeket is üvegből készült tartókba helyezték, ahogyan 
azt egy etruszk falfestményen is láthatjuk (LII. tábla /247. kép).1248 

 
Valószínűleg az illatszereket nagyobb tartókban szállították és helyben a 

kiskereskedők osztották őket a kis edénykékbe, amelyeket a vevő az illatszerrel együtt 
vásárolhatott meg, vagy kérte, hogy saját ampulláját töltse meg a boltos. A kis üvegekből a 
sűrűbb állagú tartalmat gyakran kis pálcákkal emelték ki, amelyek szintén készülhettek 
üvegből. 

Az S. M. E. van Lith – K. Randsborg féle funkcionális besorolás utolsó csoportja az 
illatszeres üvegek, unguentariumok kategóriája. A késő római sírokat vizsgálva csaknem 
 
1243 SZABÓ 1940, 8-9. 
1244 STERN 2001, 43. 
1245 STERN 2001, 43. 
1246 STERN 1999, 145. 
1247 STERN 2001, 43. 
1248 NAUMANN-STECKNER 1999, 28. 
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kétszáz üveget sorolhatunk ebbe a kategóriába, tehát az összes üveg 19, 8%-a illatszerek 
tárolására volt használatos, amelyek leginkább Valeria déli részén voltak használatban a 4-5. 
században (XXXXVII. tábla/219. kép). Formailag változatosak az üvegek. Az illatszertartó 
edényeknél is meg kell jegyeznünk, hogy egyrészről nem csak illatszerek tárolására, hanem 
például gyógyszerek, gyógynövényekből készült kivonatok, festékek tartására is alkalmasak 
voltak. Másrészt a poharakhoz képest gyakoriságukat tekintve fordított tendencia figyelhető 
meg, míg a poharak száma fokozatosan nő, addig az unguentariumok száma csökken az idők 
folyamán. Az 1-2. században az egyik leggyakoribb üvegedény típus, amellyel sírleletként 
találkozhatunk, addig a 4. századra erősen megcsappan a számuk.1249 Például a Trierből 
származó üvegek esetében látható, hogy míg az 1. századból származó üvegeknél 78%, a 2. 
századból 52%, a 3. századból 27% sorolható az unguentariumok csoportjába, addig a 4. 
században már csak 20% az illatszertartó edény.1250 Megfigyelhető, hogy a nagyobb városias 
településeken, de a katonai jellegű objektumokban is gyakran használták őket.1251 Italia 
területén különösen nagy a százalékos arányuk, míg a korai időszakban a limesmenti 
településeken inkább az asztali edények használata meghatározó. Italián belül nemcsak a 
városias települések jellemző leletanyaga bővelkedik a C kategóriába sorolható edénykékben, 
hanem a vidéki, villaszerű településeknek is gyakori kísérője, a legszélsőségesebb példát 
Ornavasso szolgáltatja, ahol az unuguentariumok aránya 93% az összes üvegedény között.1252 
Visszatérve a késő római településekhez ez az arány jelentősen csökkent, ahogy már Trier 
esetében láttuk (Oudenburg, Krefeld 22%), a limes menti településeken különösen 
nagymértékben, a tartomány belsejében lévő villaszerű és kisebb településeken pedig szinte 
teljesen meg is szűnik (Köln-Braunsfeld: 4%, Köln-Müngersdorf: 3%, Somogyszil 0%).1253 

A Pannoniában kimutatható 19%-os arány közel áll a Germaniában diagnosztizált 
átlag 20%-os mennyiséghez. Formailag viszont a legváltozatosabb csoportot alkotják, 21 
formát sikerült meghatározni a közel kétszáz tárgy alapján. Méretüket tekintve is a 
változatosság jellemző rájuk, előfordulnak egészen kicsi, csepp alakú, nyomott gömb testű 5-
7 cm magas kis üvegcsék éppúgy, mint az akár 40 cm hosszt is elérő középen kihasasodó, 
orsó formájú olajosüvegek. Megjegyzendő, hogy például a korsók, vagy a palackok közé 
sorolt egyes kisméretű üvegek is használatosak lehettek illatszertartóként is, tehát a 
funkcionális besorolás sajnos itt is tartalmaz némi átjárhatóságot. 
 

I 1: Gömb és nyomott gömb testű illatszeres palackok 
Az I 1 forma a nyomott gömb testű, hosszú hengeres nyakú, tölcséres nyakú, 

kisméretű edények típusa (Kat. Nr. 777-834., XXXXVII. tábla/220-221. kép). A 6-9 cm 
magasságú, karcsú kis edények díszítést nem tartalmaznak, egyszerű használati tárgyak 
voltak. Peremük nagyrészt melegen lekerekített, és befelé visszahajtott, csak néhány vágott 
peremű példány ismert. Aljuk egyenes, benyomott, amelyen tartórúd nyoma megfigyelhető, 
szabadon fújt forma, ennek és kis méretének következtében ritkán teljesen szimmetrikus. 

 
1249 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 433. 
1250 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 454. 
1251 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 454. 
1252 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 458. 
1253 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 459. 
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Többnyire mind az edény teste, mind a nyaka valamelyik irányba dől. Túlnyomó részük 
színtelenített és üvegzöld, csupán egy-egy példány ismert mohazöld, sötétzöld, illetve 
sárgászöld árnyalatban. Összesen 58 példány sorolható a típusba a következő lelőhelyekről: 
Ságvár, Pusztasomodor, Brigetio, Aquincum, Arrabona, Mórichida-Kisárpás, Tokod, 
Intercisa, Sopianae, Nagykanizsa, Budaörs, Bátaszék-Kövesd, Keszthely-Dobogó. A legtöbb 
példány Esztergomból, Bátaszék-Kövesdről, Aquincumból és Brigetióból ismert. A forma 
jelenléte Pannoniában a 4. század második feléig, végéig igazolható. Habár többségük a 380-
as évekig bezárólag keltezhető, ezután már csak néhány előfordulása van a típusnak. 

Barkóczi L. katalógusában a 90. formának felel meg, habár az ő típus meghatározása: 
kis illatszeres edények a 4. század második és 5. század első feléből. Ebbe a kategóriába több 
formát is besorol. A nyomott gömb testű, körte testű és kónikus formákat talpgyűrűvel és 
anélkül egyaránt.1254 

Megfelel AR 146, Gellep 198/199, Lazar 8.6.15. és 8.6.16., Harter D16d, RužiĆ III/7e 
típusnak, az I 133 és T 79 formák variánsa. A késő 3. századtól a kora 5. századig datálható. 
A szabadon fújt edények befelé visszahajtott peremmel és hosszú nyakkal Mainzban a 4. 
század első felében, Trierben a 4. század második harmadában, Kölnben a 3. század végén, 4. 
század elején figyelhetőek meg.1255 Pannonia déli részén a típus hasonló kivitelben jelen van a 
4. század végéig, gyakorta aszimmetrikus, hanyag kivitelben a 4. században Sirmiumból és 
Beška lelőhelyről.1256 
 

I 2: Nyomott gömb, gömb testű, tölcséres szájú illatszeres palackok 
A I 2 forma gömb, illetve nyomott gömb testű, nagyobb méretű 10-13 cm magas 

üvegeket tartalmaz, amelyek díszítetlenek (Kat. Nr. 835-861.). Peremük tölcséres, kihajló 
melegen lekerekített és általában befelé visszahajtott, aljuk egyenes, amelyen tartórúd nyoma 
többnyire megfigyelhető. Ennél a kategóriánál a legnagyobb az átjárhatóság, a gömb testű 
palackok és az I 2 forma nagyon hasonló. Azonban a palackokhoz a nagyobb méretű és 
űrtartalmú edények kerültek, ebbe a csoportba a kisebbek és míg a palackok esetében gyakori 
a vágott, egyszerű peremkialakítás, addig az ide sorolható daraboknál csak tölcséres, melegen 
lekerekített perem fordul elő. Valamint lényeges különbség, hogy a palackok esetében gyakori 
a vésett díszítés, kerékvésett vonalak, vagy bekarcolt sávok formájában. Általában közepes, 
vagy gyenge anyagminőségben és túlnyomó többségében üvegzöld, illetve színtelenített 
anyagból készültek. Mohazöld és sárgászöld tónusban csupán néhány előfordulásuk ismert. 
Összesen 27 példány sorolható ebbe a típusba, datálásuk a 4. század második harmadától a 
század végéig tehető. Az alábbi lelőhelyekről ismert legnagyobb számban: Esztergom- 
Bánomi-dűlő és Brigetio, ezen kívül Aquincum, Ságvár, Nagykanizsa, Sopianae és környéke, 
Budaörs és Keszthely-Úsztató. 

Barkóczi L. katalógusában a nyomott gömb testű palackok (118. forma) típusának egy 
példánya sorolható csak ide, nála nem szerepel külön típusként.1257 

 
1254 BARKÓCZI 1988, 118-119. 
1255 HARTER 1999, 101., KAT . NR. 703-707., GOETHERT-POLASHEK 1977, 351., FRIEDHOFF 1999, 149. 
1256 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 81., TYP. IX.10A-B.  
1257 BARKÓCZI 1988. 
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 B. Rütti és I. Lazar viszont az illatszeres üvegek között külön tárgyalja. Megfeleltethető AR 
148 formának, amely között B. Rütti két variánst különít el. Egyrészt van egy korai verziója a 
gömb testű, tölcséres nyakú formának az 1. század végén, 2. század első felében, a fiatalabb 
pedig a késő 3. századtól a kora 5. századig datálható.1258 I 101 és T 79c variánsának 
tekinthető. I. Lazar 8.6.14. formával megegyezik, a 8-13 cm magas, 2-3. században gyakori 
típus gömb testű, hengeres nyakú, tölcséres, melegen lekerekített peremű illatszeres edény.1259 
S. Jennings megjegyzi, hogy ezek a kisméretű gömb testű formák méretük alapján illatszeres 
edények lehettek, amelyek között a befelé visszahajtott perem a 4-5. században jellemző.1260 
 

I 3: Nyomott gömb testű, négy oldaláról lapított palackok 
Az I 3 forma kisméretű, nyomott gömb testű, négy oldalról lapított és benyomott 

oldalú forma, rövid, de széles hengeres nyakkal, ívelt melegen lekerekített peremmel, egyenes 
aljjal (Kat. Nr. 862.). Egyetlen példánya Ságvárról került elő, mindössze 6 cm magas, 
üvegzöld, rossz minőségű, buborékos alapanyagból készült. 

Barkóczi L. katalógusában a benyomott oldalú üvegek között a 98. sorszám alatt 
feltüntetett 4. századi gyűjtőcsoport B. Kat. Nr. 240. példányához hasonló, amely a 4. század 
második felére datálható.1261 

Megegyezik AR 147.1, T 77 4. századra datálható formákkal. Olyasmi, mint Harter 
D21b formája, csak annak keskenyebb a nyaka. Hasonló, csak hosszabb nyakrésszel RužiĆ 
III/10a típus. Pontos párhuzama ismert a 4. századból Beška lelőhelyről és Sirmiumból 
Pannonia Secundából.1262 Ugyanilyen testű, négy oldalról lapított, benyomott oldalú, de 
keskeny, hengeres nyakú forma került elő Dalmatia területéről, a 3. század végére, 4. századra 
datálhatóan.1263 A pannoniai példánnyal pontosan egyező edény ismert Asseria területéről a 4. 
századra datálhatóan.1264 Szinte nyak nélküli, a 3. századra keltezett hasonló példány található 
a Muranói Museum antik üvegei között és az Ontario Museumban, valamint a Louvre 
gyűjteményében.1265 
 
 
 

I 4: Csepp alakú illatszeres üvegek 
Az I 4 forma csepp alakú hosszabb-rövidebb hengeres nyakú, melegen lekerekített 

peremű, kisméretű forma (Kat. Nr. 863-865.). Mindössze három példány sorolható a típusba a 
késő római sírokból, noha korábban népszerű forma az illatszeres edények között. Egyetlen ép 
példánya melegen lekerekített, befelé visszahajtott peremű. Alja lekerekített, megvastagodó. 

 
1258 RÜTTI 1991, 125. 
1259 LAZAR 2003, 192. 
1260 JENNINGS 2004-2005, 113., FIG. 5.26.13-19. 
1261 BARKÓCZI 1988, 124. 
1262 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 81., TYP. IX.11. 
1263 FADIĆ 2006, 63., BR. KAT. 86. 
1264 RAVAGNAN 1994, 112., CAT. 209. 
1265 RAVAGNAN 1994, 113., CAT. 211., HAYES 1975, 198., FIG.153., AVELLIER-DULONG – NENNA 2005, 421., 
KAT. NR. 1170. 
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Két színtelenített, nagyon gyatra minőségű üvegcse mellett egy színtelenített, jó minőségű 
darabot kell megemlítenünk. Az ép edény magassága mindössze 3,2 cm, peremátmérője 1,49 
cm, míg aljuk átmérője 0,5-1,1 cm közé tehető, tehát egy rendkívül kisméretű típusról van 
szó, amely értékes illatszer tárolására volt használatos. Brigetio, Nagykanizsa-Inkey-kápolna 
és Pécs-Székesfehérvár utca lelőhelyekről kerültek elő példányai. 

Barkóczi L. katalógusában a 84. formához hasonló, de annak kései változata.1266 
AR 126 formával egyezik, I 6 forma variánsa. Lazar 8.6.1., RužiĆ III/ 4a formának megfelel. 
Harter D8 forma hasonló hozzá. Az Imperium Romanum keleti részéről is ismert néhány kései 
példánya.1267 Pannonia Secundában a 3-4. században jelenlévő edénytípus.1268 Vindobona 
területéről világoszöld párhuzama ismert, a formát a S. Sakl-Oberthaler és K. Tarcsay az 1. 
század végétől az 5. század elejéig datálja.1269 
 

I 5: Kónikus illatszeres üvegek 
Az I 5 forma a kisméretű, kónikus testű, hosszú, hengeres nyakú edénykék csoportja 

(Kat. Nr. 866-873.). Sokszor ezek sem szimmetrikusak, erősen dőlnek valamely irányba. 
Peremük általában melegen lekerekített, aljuk viszont erősen benyomott a tartórúd 
rögzítésének helyénél. Magasságuk 5-9 cm közötti, nyakuk keskeny, peremük szűk. 
Többnyire rossz anyagminőségűek és kizárólag üvegzöld árnyalatban és színtelenített 
formában fordulnak elő. Összesen nyolc példánya került elő az alábbi lelőhelyekről: 
Brigetióból két, Bátaszék-Kövesdről egy, Pécsről két és Szombathelyről is két példány. 

Barkóczi L. katalógusában a B. Kat. Nr. 220 sorolható ide, az I 1 formánál említett 90. 
típus része, amelybe a 3-5. század közötti nyomott gömb, kónikus, körte testű kis illatszeres 
üvegeket sorolta a szerző.1270 

AR 146.3 és T 79b variánsának feleltethető meg, amelyek olyan kónikus formák, 
amelyeknek erősen benyomott az aljuk, a késő 3. századtól a kora 5. századig datálhatóak.1271 
Harter D16 e, RužiĆ III/5, De Tomasso 1990, Tipo 15 formával egyezik, Italiában egyrészt a 
2. században jellemző a használata, majd újra feltűnik a 4. században a forma.1272 A 
birodalom keleti felén Berytusban is kimutatható a késő római időszakban.1273 Dél-
Pannoniában a típus jelenléte csak a 2-3. században igazolható.1274 
 

I 6-11: Benyomott oldalú illatszeres edények 
Az I 6-11 formák benyomott oldalú unguentariumok, amelyekből általában csupán 

egy-két példány került elő, de mindegyik más formát képvisel (XXXXVII. tábla/222. kép). 
Nem túl gyakori leletek, különösen a késő római időszakban, viszont számtalan variánsuk 

 
1266 BARKÓCZI 1988. 
1267 JENNINGS 2004-2005, 119., FIG. 5.34.2. 
1268 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 81., TYP. IX.7B. Sirmium és Sremski Karlovci lelőhelyről. 
1269 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, 94. TAF. 4.40. 
1270 BARKÓCZI 1988, 118-119. 
1271 RÜTTI 1991, 123. 
1272 DE TOMASSO 1990, 48. 
1273 JENNINGS 2004-2005, 119., FIG. 5.34.4-9. 
1274 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 81.TYP. IX.17B. 
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létezett, amelyek között a különbség egyrészt az edény testének különböző alakja (ez képezi a 
tipológiai besorolás alapját), másrészt a nyak hossza és kialakítása, az eltérő perem és a 
benyomások különböző alakja és száma.1275 Az I 6 benyomott oldalú illatszeres üveg 
hengeres testtel, egyenes, enyhén megvastagodó aljjal, amelyen tartórúd nyoma nem látható 
(Kat. Nr. 874-875.). Pécsről került elő két példánya, üvegzöld színben és színtelenített 
üvegből. Az ép edény magassága mindössze 4,2 cm. Pontos párhuzama nem ismert. 
 

Az I 7 nyomott gömb testű, nagyobb méretű, szűk hengeres nyakú forma. Egyik 
példánya Intercisából került elő (Kat. Nr. 877.). Egy másik ép edény Ságvárról származik 
(Kat. Nr. 876.). Ennek nyomott gömb teste, hosszú, szűk hengeres nyaka, melegen lekerekített 
pereme van. Pontos párhuzama nem ismert. 
 

Az I 8 forma magas, karcsú, hosszú, szűk hengeres nyakú, ovoid testű forma, alja 
egyenes, enyhén benyomott, pereme tölcséres, melegen lekerekített, befelé visszahajtott (Kat. 
Nr. 878., XXXXVIII. tábla/224. kép). Lelőhelye Nagykanizsa, üvegzöld színű, jó minőségű 
alapanyagból, magassága 12,9 cm. Hasonlít Barkóczi L. 94., ovoid, benyomott oldalú 
formájához. Szintén hasonlít a Dél-Pannoniából előkerült edényhez.1276 Megfelel AR 147.2, T 
78 formáknak. 
 

Az I 9 magas, karcsú, hengeres testű és széles szájú, szinte nyak nélküli forma, 
amelynek pereme melegen lekerekített, befelé visszahajtott, alja egyenes (Kat. Nr. 879.). Az 
Aquincum-Bécsi úti temető egyik sírjából származó darab 12 cm magas, színtelenített, de 
gyenge minőségű üvegből készült. 

Megegyezik Barkóczi L. 97. formájával a zsákformájú, benyomott oldalú 
illatszertartókkal. Az intercisai temetőből származó darabjuk a 3. század végére, 4. század 
első felére datálható.1277 Hasonló De Tomasso 1990, Tipo 64 formához, csak rövidebb 
nyakkal. A formával megegyező példány került elő Bakarból, 1278 egy másik szintén 
Dalmatiából, Argyruntumból származik a 3-4. századra datálhatóan.1279 A Louvre 
gyűjteményének egyik azonos formájú darabja a 3. századra datálható.1280 
 

Az I 10 keskeny hengeres testű, magas, karcsú forma, hosszú hengeres nyakkal, kissé 
ívelt, melegen lekerekített peremmel, egyenes aljjal (Kat. Nr. 880.). Pécsről került elő egy 
ilyen példány. Magas, benyomott oldalú illatszeres üveg. Pereme ívelt, melegen lekerekített, 
befelé visszahajtott, alja egyenes, lekerekített, kissé megvastagodó. Közepes minőségű, 
színtelenített. 

Megfelel AR 147.2, T 78, RužiĆ III/10b formáknak. Főként színtelenített és üvegzöld 
árnyalatban jellemző szabadon fújt edénytípus, amely a 4. században és az 5. század elején 
volt jelen. Hasonló került elő Arles-ból a 3. századra datálhatóan, a test formája megegyezik, 

 
1275 GREGL – LAZAR 2008, 91. 
1276 RUŽIĆ 1994, T. XXII.7. 
1277 BARKÓCZI 1988, 123. 
1278 GREGL – LAZAR 2008, 91., PL. 21.2. 
1279 FADIĆ 2006, 48., BR. KAT. 52. 
1280 AVELLIER-DULONG – NENNA 2005, 405., KAT. NR. 1107. 
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de rövidebb a nyakrész és kisebb az edény mérete.1281 De Tomasso 64. formájának variánsa. 
Pannonia déli részéről, Hrtkovci lelőhelyről ismert, 4. századi kontextusból.1282 Dalmatiából, 
Argyruntumból került elő a forma analógiája, az olivazöld tónusú, rossz minőségű üvegek a 4. 
század második felére datálhatóak.1283 
 

Az I 11 az utolsó benyomott oldalú illatszeres edényforma (Kat. Nr. 881.). 
Aquincumból a Bécsi úti temetőből előkerült példánya keskeny, hengeres testű, lekerekített, 
megvastagodó aljú típus. Közepes minőségű, sárgászöld színű. Analógiája nem ismert. 
 

I 12: Hengeres testű illatszeres üvegek 
Az I 12 kis méretű, hengeres testű, szűk hengeres nyakú, ívelt, kissé tölcséres peremű 

forma (Kat. Nr. 882., XXXXVIII. tábla/225. kép). Egyetlen példánya Esztergom-Bánomi 
dűlőből került elő. Kisméretű, 6 cm magas, üvegzöld színű, közepes minőségű darab. 
Hengeres testű, egyenes aljú edénytípus, nyaka nincsen, pereme széles, tölcséres, melegen 
lekerekített, átmérője csaknem egyezik az edény testének átmérőjével. Pontos analógiája nem 
ismert a kis, szabadon fújt üvegcsének. 
 

I 13: Kettős peremű, széles, hengeres illatszeres üvegek 
Az I 13 kis méretű hengeres testű forma, széles szájjal, nyakrész nélkül, kettős 

peremmel (Kat. Nr. 883.). A pécsi fazékforma edény, széles szájjal, lépcsőzetesen kialakított 
peremmel rendelkezik. A perem melegen lekerekített, megvastagodó. Az alj egyenes, 
benyomott, tartórúd nyoma látható. A lépcsőzetes peremet az edény anyagának kifelé-majd 
befelé hajtásával érték el. Sárgászöld színű, közepes minőségű. Pontos analógiája nem ismert 
az érdekes kialakítású edénynek. 
 

I 14: Hatszögletű illatszeres üvegek 
Az I 14 forma hatszögletű unguentarium. Kisméretű, hexagonális illatszeres üveg 

(Kat. Nr. 884., XXXXVIII. tábla/223. kép). Rövid, az egyik oldalról meglapított nyakkal, 
ívelt, melegen lekerekített, kissé befelé visszahajtott peremmel. Alja megvastagodó, enyhén 
benyomott, tartórúd nyoma élesen kivehető (D=1,882 cm), oldalán 6 benyomás látható. A 
Komárom-MOL tartálypark leletmentésén került elő a második szarkofág leleteként. Pontos 
párhuzama ismert Pannonia déli, ma Szerbiához tartozó részéről.1284 
 

I 15: Zsák formájú illatszeres üvegek 
Az I 15 kis méretű, alacsony, széles aljú, erősen összeszűkülő kónikus forma, nyak 

nélkül, ívelt kihajló peremmel (Kat. Nr. 885., XXXXVIII. tábla/226. kép). Intercisa nyugati 

 
1281 FOY 2010, KAT. NR. 393. 
1282 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 81., TYP. IX.13., T. XIII.4. 
1283 FADIĆ 2006, 60-60., BR. KAT. 80-81. 
1284 RUŽIĆ 1994, T. XXII.5. 
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temetőjéből került elő az üvegzöld színű, zsák formájú, alacsony illatszeres üvegcse. Pereme 
vízszintesen kihajló, melegen lekerekített, befelé visszahajtott. Alja benyomott, tartórúd 
nyoma látható. Hasonló Harter D12 formához, csak annak hosszabb a nyakrésze. Egyes 
példányai már a 2. században feltűntek, de hosszú ideig kedvelt forma maradt sötétzöld, 
mohazöld színben feltűnik a 4. század második felében is. 
 

I 16: Rúd alakú illatszeres üvegek 
Az I 16 rúd alakú, karcsú, nyakrész nélküli hosszúkás forma, ívelt peremmel (Kat. Nr. 

886., XXXXVIII. tábla/227. kép). A Pécsről előkerült hosszúkás illatszeres üveg pereme 
erősen ívelt, melegen lekerekített, befelé visszahajtott. Alja lekerekített, enyhén 
megvastagodó. Hosszúkás, nyak nélküli forma, amelynek egyik oldala el lett lapítva, másik 
három oldala hengeres átmetszetű. Színtelenített alapanyagból készült. Megegyezik AR 138, I 
27, Harter D10 formákkal, amely már az 1. század második felében feltűnik és használatban 
marad a 4. század végéig. A forma már az 1. század közepén megjelent, de hosszított 
nyakrésszel a 4. században is kedvelt volt.1285 Pannonia déli területeiről is ismert edény.1286 
 

I 17: Nyomott gömb testű, lapított illatszeres üvegek 
Az I 17 nyomott gömb testű, lapított forma (Kat. Nr. 887.). A Pécsről származó üveg 

nyomott, lapított gömb testű illatszeres üveg töredéke, a nyak töredékes, a pereme hiányzik. 
Alja egyenes, enyhén benyomott, tartórúd nyoma látható. Válla ívelt, nyaka hengeres. 
Színtelenített üvegből készült. Harter D17a formához hasonló. Megegyezik de Tomasso 1990, 
Tipo 69 formával, amely szintén gömb testű, lapított kisméretű illatszeres edény. Az 
edényforma már Pompeiiben feltűnik, a 2. században már Galliában is használták.1287 Az 
egyetlen késő római sírból származó példány 4. századi, de számolnunk kell azzal, hogy 
korábbi gyártmány lehetett. Pontos párhuzama Sirmiumból került elő a 4. századra 
datálhatóan.1288 
 

I 18: Középen kihasasodó, orsó formájú olajosüvegek 
Az I 18 forma az orsó formájú középen kihasasodó olajosüveg (Kat. Nr. 888- 941., 

XXXXIX. tábla/229-230. kép), amelynek egy kis és egy nagy variánsa különböztethető meg. 
A nagyméretű darabok gyakran a 40 cm hosszt is elérik. A kisméretűek gyermeksírokból 
származnak. A perem leggyakrabban melegen lekerekített, ívelt, megvastagodó, de leginkább 
befelé visszahajtott. Alja erősen megvastagodó, lekerekített, az utolsó néhány cm teljesen 
tömör. Két intercisai példány esetében az alj egyenes, megvastagodó, de a forma más 
tekintetben egyezik a többi példánnyal. Általában üvegzöld, sötétzöld, mohazöld színben 
gyártották. Többnyire tartórúd nyoma megfigyelhető az alján. A jellegzetesen asszimertikus 
szabadon fújt, nagyméretű edényeknél érdekesség, hogy a peremkialakítás végett tartórúdra 

 
1285 HARTER 1999, 103. 
1286 RUŽIĆ 1994, T. XVII. 5-7. 
1287 DE TOMASSO 1990, 82. 
1288 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 81., T. XIII.5. 
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helyezték őket, így az aljon gyakran láthatók a tartórúd rögzítését szolgáló üvegcseppek, 
amelyek nem feltétlenül készültek az edény alapanyagából. Egy pécsi példány alján, amely 
sötétzöld, színtelenített üvegből készítették el a rögzítést. A leválasztás helyén pedig gyakran 
törik le körívben egy kis üvegdarab, amelyből a tartórúd átmérője is kiszámolható, amely 
általában 2 cm körül mozgott. Önmagában lekerekített alja révén nem áll meg, valamilyen 
fém, fatartó használatára volt szükség hozzá. 

Barkóczi L. katalógusában a 103. formának felel meg. A típus megjelenése a 3. század 
végére, 4. század első évtizedeire tehető, széles körben elterjedt Pannonia területén. 
Brigetióból a 4. század második felére datálható példánya került elő, Aquincumból, 
Keszthely-Fenékpusztáról, Ságvárról is ismert típus, Valens éremmel együtt került elő 
Keszthely-Fenékpusztáról. Gyakran fordult elő Pécs késő római temetőiben. A legkésőbbi 
Pannonia edény a 4. század végére tehető.1289 Két variánsa van Barkóczi L. szerint, a kisebb 
15-20 cm közötti magasságú ritka, csak három példát említ rá, Savariából és Intercisából 
származnak ezek.1290 A nagyobb verziók gyakoribbak, Brigetióból, Intecisából, Keszthely-
Fenékpusztáról, Sopianaeből, Aquincumból kerültek elő példányai. 

Adatgyűjtésem során összesen 55 példányt sikerült felgyűjteni, ez a nagy szám is 
bizonyítja, hogy népszerű volt a késő római Pannoniában. Kivétel nélkül díszítetlenek, 
szabadon fújtak. Brigetióból, Ságvárról, Esztergom-Bánomi-dűlőből, Aquincum-Bécsi úti 
temetőjéből és a Gázgyár területéről, Csoma, Nyúlházi-dűlőből, Intercisa nyugati temetőjéből, 
Pécs, Szent István térről, a Nagy Lajos Gimnázium területéről és a Geisler Eta úti temetőből, 
Sárvárról, Savaria Szent Márton utcai temetőjéből és a Damjanich utcából, Tüskevárról 
kerültek elő. Színük változatos, a korábbi példányok üvegzöldek, színtelenítettek, a 
későbbiek, sötétzöld, sárgászöld, mohazöld színűek. A legkisebb a 12,5 cm magas Intercisa 
nyugati temetőjéből származik, a legnagyobb 49,5 cm magas, pécsi lelet. A kisméretű, 20 cm-
t nem meghaladó nagyságú fiola csak Intercisából (két darab), Brigetióból (két darab), Pécsről 
és Kisárpásról került elő. A 2-3 cm széles tölcséres perem minden esetben melegen 
lekerekített, nincs vágott peremű verziója. Általában a peremet befelé vissza is hajtották, de 
nem mindig precízen, vannak olyan tárgyak, amelyeknél a perem egyik fele vissza van hajtva, 
a másik fele viszont csak lekerekített. A lekerekített, tömör alj átmérője 1,6-2 cm. Közepes és 
gyenge minőségű alapanyagból készültek. A legkorábbi darabok a 3. század végén, de főleg a 
4. századtól tűnnek fel és népszerűek maradtak végig a század folyamán, de használatuk nem 
kizárt az 5. század elején sem. A Csoma-Nyúlházi-dűlőlelőhelyről előkerült példány 
színtelenített, de lila színátmeneteket tartalmaz. Ez valószínűleg nem díszítésnek tekintendő, 
hanem a színtelenítésre használt mangán maradványa okozza, illetve az alapanyag más 
fémoxidokkal való szennyezettségére utal. Két, Intercisából származó edénynek nem 
lekerekített megvastagodó, hanem lapos alja volt, így ezekhez nem volt szükség feltétlen tartó 
használatára. 

Megegyezik I 105, T 85, Gellep 219, Harter D18b, RužiĆ III/9, De Tomasso 1990, 
Tipo 57, Cool – Price Fig. 86. formákkal. 

Habár az egész Római Birodalomban elterjedt forma, az északi provinciák gyakori 
lelete. A 3. század második felében tűnik fel. Elterjedt Bordeaux környékén, illetve a Gallia 

 
1289 BARKÓCZI 1988, 128. 
1290 BARKÓCZI 1988, 128. 
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déli, tengerparti részén, ahol még az 5. század elején is előfordul, de inkább a 4. századra 
jellemző.1291 Egy példánya a hohen-schülzeni szarkofágból is előkerült vas diatretum és vésett 
díszű, hengeres testű palack társaságában.1292 Ismert Krefeld-Gellep temetőjéből, Trierből, 
Strassburgból Zülpich-Eisenből, Kölnből.1293 Észak-Italiában is elterjedt a használata.1294 
Pannonia déli felén, Dalmatiában is gyakori lelete a síroknak, de nem ismeretlen a Fekete-
tenger vidékén sem.1295 Pannonia déli, ma Szerbiához tartozó területéről a 3-4. századból 
származnak a típushoz köthető edények.1296 Angliában nem túl gyakori lelet, a 4. században 
fordul elő főként sírokban, de hat példánya római kor utáni kontextusból került elő.1297 
Méretét tekintve nagyon széles skálán mozog a forma, a legnagyobb példányát A. Kisa 
említi.1298 Legtöbbször 30-40 cm nagyságúak a középen kihasasodó, szabadon fújt üvegek. 
Kisebb méretű variánsaik sokkal ritkábban fordulnak elő, ezek nagysága 15 cm körül van.1299 
Használatát tekintve unguentum tárolására szolgált, olajokat, kenőcsöket tartalmaztak. 
Korábbi verziói szélesebbek, míg a 4. század vége felé egyre karcsúbbak az edények.1300 A 
hohen-schülzeni szarkofág fiolájában valamilyen áttetsző folyadék maradványai voltak 
megfigyelhetőek. Egy Bordeaux-ból előkerült példány bort tartalmazott.1301 U. Friedhoff arra 
az eredményre jutott, hogy a középen kihasasodó, orsó formájú olajosüvegek a temetési 
szertartáshoz köthetőek, illatosításra szolgáló kenőcsöt, olajat tarthattak benne, a temetési 
szertartás alatt használt folyadék, bor, unguentum tárolására szolgált és ebben a szerepben 
került a sírokba.1302 Erre utal az is, hogy a lábszárak mellett gyakran helyezik ezt az 
edénytípust az elhunyt feje mellé, ahová általában a kenőcsös-, olajosüvegeket helyezték 
el.1303 
 

I 19: Gömb alakú illatszeres üvegek 
Az I 19 forma a nyak és peremnélküli üreges üveggömb (Kat. Nr. 942.). Az egyetlen 

késő római példánya Pécsről származik. Szabadon fújt, viszonylag vastag falú, amely 
sötétkék, opak üvegből készült, átmérője 3,5 cm, közepes minőségű alapanyagból készült. 
Tetején kis dudor található a szűk szájnyílásnál, ez lehetséges, hogy a fújőcső leválasztásakor 
keletkezett. A gömb alakú unguentariumok, sminkgömbök az 1. században jelentek meg, 
zöldes, vagy színtelenített üvegből. Megtalálhatóak Italiában, az északi provinciákban, 
Britanniában. Az egyik legkorábbi példányaik Tessinből ismertek, Baggio-Simona szerint az 

 
1291 FOY 1995, 192, 220., FOY–HOCHULI-GYSEL 1995, 159., FIG. 12. Arles, Marseilles késő római sírjaiban 
megjelenik. 
1292 HARTER 1999, 102. 
1293 PIRLING 1966, TYP. 219., GOETHER-POLASCHEK 1977, KAT. 351., TYP. 85., FOLLMANN-SCHULZ 1989, NR. 
14., 49. A szarkofág 360 utánra datálható dendrokronológiai adatok alapján., F RIEDHOFF 1999, 151. 
1294 CALVI 1968, TAF. O. 1.2. 
1295 CERMANOVIĆ-KUZMANOVIČ 1979, TAF. II.13., TAF. IV.16., TAF. V.7., MIKULČIĆ 1974, TAF. VIII. 232. 
1296 ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, 81., TYP. IX.9. Certisa lelőhelyről 4. század első harmadára datálható és Scupi 
lelőhely. 
1297 COTTAM – PRICE 1998, 187. 
1298 KISA 1908, 328. Egy 60 cm nagyságú példány. 
1299 HARTER 1999, KAT. NR. 111. Hechtsheimi szarkofáglelet. 
1300 ISINGS 1957, 126., FORM 105., VAN LITH – RANDSBORG 1985, 424, 427. 
1301 HARTER 1999, 102. 
1302 FRIEDHOFF 1999, 151., 157. 
1303 HARTER 1999, 103. 
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Alpoktól északra előkerült darabok italiai importok lehettek.1304 A 2. században még 
igazolható a használatuk, de később eltűnnek. Sötétkék, fehér spirális szálrátéttel díszített 
példányaik is ismertek, amelyek inkább a 2. század első felére tehetőek.1305 Érdekes kérdés, 
hogy mire használták őket, több példányban porok maradványait találták meg, így 
valószínűleg por állagú festékek, púderek, kozmetikumok tárolására szolgáltak.1306 
Valószínűleg tartalmukkal együtt lezárt peremmel kerültek forgalomba és a peremet a 
vásárlónak le kellett törnie.1307 

A pécsi sírból előkerült példány feltehetőleg hosszú időn át használatban volt, 
öröklődött, mint különleges darab, hiszen a típus gyártása a 2. század második felétől nem 
igazolható, mégis késő római sírból került elő. 

Megegyezik I 10, AR 124, De Tomasso 1990, Tipo 6, T 55, Harter D2, Fremersdorf 
1959, Taf. 3. formákkal. 
 
 
 
 

I 20: Aryballos 
Barkóczi L. katalógusában a 141. formának felel meg a Pannoniában gyakori, 

különösen a Borostyánkő út mentén és a limesút Aquincum-Carnuntum közötti szakaszán. Az 
1. század második felében tűnik fel, a 2. században nagyon népszerű, majd a 3. század 
folyamán már kevésbé kedvelt. A negyedik században pedig már szórványos az előfordulása, 
Ságvárról a 4. század második felére datálható egy szálrátéttel díszített példánya.1308 Ezt a 
ságvári üveget tartalmazza jelen disszertáció is (Kat. Nr. 943., XXXXVIII. tábla/228. kép) A 
gömbtestű aryballos pereme melegen lekerekített, megvastagodó, vízszintesen kihajló. Alja 
benyomott, tartórúd nyoma látható rajta. Két kis plasztikus szálrátét szalagfüllel, amely nem 
az edény anyagából készült, hanem színtelen üvegből. Üvegzöld színű, mindössze 5,9 cm 
magasságú, jó minőségű alapanyagból készült. Az edény nyakán és testén az edény anyagából 
készült vékony, szabálytalanul felcsavart plasztikus szálrátét fut végig spirálisan, helyenként 
keresztezve egymást. Pontos párhuzama ismert Avenches-ból, amelynek díszítése 
megegyezik a ságvári edénnyel, a 3. századra datálható.1309 
Megegyezik AR 151, I 61, T 135, Harter D 14 formákkal. 

 
1304 BAGGIO SIMONA 1991, 120, TAF. 13. Tessinből 85 példány ismert. 
1305 FOLLMANN-SCHULZ 1992, 91-92. 
1306 ISINGS 1957, 26. 
1307 HARTER 1999, 87. 
1308 BARKÓCZI 1988, 158. 
1309 BONNET BOREL 1997, 48. 
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9. Különleges, illetve vitatott funkciójú edények 

 

E 1: Gömb testű, gombban végződő aljú edények 
A típushoz egyelőre csak egyetlen különleges példány tartozik Pannoniából (Kat. Nr. 

964., XXXXIX. tábla/231. kép). Különleges a Bátaszék-Kövesdi temető 21. sírjában talált 
lekerekített aljú, kis cseppszerű csúcsban végződő forma, amely mindössze 7 cm magas. 
Pereme ívelt, vágott, csiszolt, rendkívül jó minőségű. Az edény peremén és a testén egy 
sávban vízszintesen futó bekarcolt vonaldísz figyelhető meg.1310 A forma különleges, ritka, 
inkább az 5. századtól jellemző a birodalom keleti területein. Ez a típus megjelenik 
Serdicában egy freskón lámpásként ábrázolva.1311 Pannoniában az egyetlen előfordulása a 
bátaszéki példány. Méretében és formájában megegyező darab került elő Szlovénia 
területéről, Rodik lelőhelyről.1312 Szerbiából, Obrenovac mellől, amelynek magassága 7,8 
cm,1313 Emonából és Splitből.1314 Ezen túlmenően Jalame lelőhelyről származik pontos 
párhuzama.1315 Előfordul Sardisban is kora bizánci kontextusban.1316 Rómában 5. századi 
kontextusban jelenik meg.1317 Érdekes párhuzama található az Ontario Museumban, ahol ez a 
forma kékpettyes rátétdíszítéssel jelentkezik és az alj cseppben végződő része is ebből a kék 
üvegből készült.1318 Ugyanilyen kivitelű a Louvre gyűjteményében szereplő kékpettyes 
rátétdíszítésű példány, amely nyújtottabb forma a bátaszékinél, a 4. századra datálható, syriai 
eredetű üveg.1319 A bátaszék-kövesdi példánnyal teljesen megegyező edény került elő a 
Szlovéniában, Kranj településen feltárt késő antik üveggyártó műhelyből, amelynél mind a 
forma, mind a díszítés azonos a pannoniai üveggel.1320 Az edény minden valószínűség szerint 
lámpásként lehetett használatban hasonlóan a P 10 lekerekített aljú kúpos testű 
pohárformákhoz, amelyeknek ritka az előfordulása a provinciában és méretben, kivitelükben 
is eltérnek a nagyon népszerű kúpos testű ivóedényektől. A bátaszék-kövesdi temető lelete, a 
forma máshol előkerült párhuzamaihoz képest rendkívül korai példány V. Péterfi Zs. 
meghatározását figyelembe véve.1321 Felmerül annak lehetősége, hogy az adott edényt és a sírt 
inkább az 5. századra, annak is a második felére datáljuk. 

 

 
1310 PÉTERFI 1993, 21. Férfi sír melléklete, nincs meg a sír teljes leletanyaga, üvegkorsó volt még a sírban. 
1311 CROWFOOT – HARDEN 1931, 202. Szent György rotunda freskója, 4. század vége-5. század eleje. 
1312 LAZAR 2003, 200. Rodik lelőhely, 5-6. század. 
1313 RUŽIĆ 1994, 56., KAT. 1189. 
1314 LAZAR 2003, 201. A forma ismert Italiából és Dél-Franciaország területéről is. 
1315 JENNINGS 2004-2005, 146., FIG.6.20.9. Datálása 450-500 közé tehető. 
1316 SALDERN 1980, 52., TYP. 4. 
1317 STERNINI 1991, 122., FIG. 20. 
1318 HAYES 1975, 89., FIG. 476. Syriai-palaestinai üvegek között szerepel. 
1319 AVELLIER-DULONG – NENNA 2005, 375., KAT. NR. 996. 
1320 SAGADIN 2004, 113., FIG.6.1. A műhely működése a 6. század első felére tehető. 
1321 PÉTEFI 1993. 
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E 2: Állat alakú edények 
Az E 2 típusba az állat alakú edények sorolhatóak (XVIII. tábla). Barkóczi L. 

katalógusában a 193. típus.1322 Ritka az előfordulásuk nemcsak Pannoniában, a Római 
Birodalom más részein is. Főként a kora császárkorban jelenik a használatuk, de a 3. század 
végéig, 4. század kezdetéig számolhatunk szórványos megjelenésükkel. A késő római 
időszakban egyetlen előfordulása Majsról származik (Kat. Nr. 965.). Barkóczi L. 
katalógusában az 548. edény, véleménye szerint disznót ábrázol.1323 Az állat szemei kék színű 
rátétből készültek, testén spirálisan plasztikus szálrátét fut. 
 
 

E 3: Csúcsban végződő, tölcséres nyakú edények 
Az E 3 típusba kisméretű (12-15 cm magas) edények tartoznak, amelyek testének 

kialakítása hasonlít az amphorákéhoz, nyújtott kúpalakú, éles vállal, az aljuk pedig gombban 
végződik (Kat. Nr. 966-967., XXXXIX. tábla/232. kép). Azonban nincsen fülük és nyak-
peremkialakításuk is eltérő, ezért véleményem szerint nem nevezhetőek amphoráknak. Az 
egyik példány Pécsről a másik pedig a pátyi temetőből származik. Tölcséres nyakkal 
rendelkeznek. Pontos analógiájuk nem ismert.1324 Funkciójukat tekintve kis méretük alapján 
lehettek ivóedények. Gombban végződő aljuk és tölcséres nyakuk miatt párhuzamba 
állíthatóak a 6. századtól használt Stuzbecherekhez.1325 Viszont éles szögben megtörő válluk 
miatt nem igazán tarthatóak pohárformának. Lehettek illatszeres üvegek is, testük és aljuk 
tulajdonképpen az amphorák, amphoriskosok alakjára emlékeztet. Végül meg kell említenünk 
egy harmadik lehetséges alkalmazást is, ez pedig a lámpásként való használat lenne. 
Gombban végződő aljuk, formájuk alapján hasonlítanak a kora iszlám lámpásaira is.1326 Habár 
meg kell jegyeznünk, hogy a tölcséres nyakkialakítás ehhez a funkcióhoz sem a 
legalkalmasabb, különösen, hogy a pécsi példányon kis, csőszerű fülrész figyelhető meg az 
edény belsejében, amely alapján lehet, hogy felfüggesztve használták az edényt. 

Barkóczi L. katalógusában nem szerepel hasonló forma. Párhuzama nem ismert a két 
edénynek a Római Birodalom területéről. Hasonló aljkiképzésű forma került elő Berytusban, 
de sajnos töredékessége okán nem tudjuk milyen formához tartozott.1327 

A pécsi üveg nyaka tölcséres, pereme ívelt, vágott, csiszolt. Alja lekerekített, nem 
megvastagodó, tartórúd nyoma nem látható rajta, gombban végződik. Díszített: a peremen és 
az edény testén három sávban, vízszintesen futó, bekarcolt vonaldísz látható. Az edény testén 
egy helyen kis kicsípett dísz, fül került kialakításra. A pátyi edény kiszélesedő, tölcséres 
nyakkal, melegen lekerekített, kissé egyenetlen, megvastagodó peremmel ellátott. Alja 

 
1322 BARKÓCZI 1988. 
1323 BARKÓCZI 1988, 215. 
1324 Köszönöm I. Lazar és S. Fünfschilling segítségét , amelyet a tárgyak meghatározásához nyújtottak. 
1325 STERN 2001, 350. 
1326 CROWFOOT – HARDEN 1931, 208., PL.XXIX.37-39. 
1327 JENNINGS 2004-2005, 118., FIG. 5.31.3. 
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lekerekített, nem megvastagodó, kis csúcsban végződik, amelyben hegyes eszköz nyoma 
látható. A pécsi edény üvegzöld jó, a pátyi mohazöld, gyenge minőségű. A pátyi üveget az 5. 
század első felére datálhatjuk, 1328 valószínűleg a pécsi üveget is hasonló időszakra kell 
helyeznünk. 
 

E 4: Csőrös csepegetető edények 
Az E 4 formába az ún. csőrös csepegtető edények tartoznak. A szabadon fújt 

edénytípus általában nyomott gömb, vagy kissé kónikus testű, fül nélküli, tölcséres, melegen 
lekerekített peremű forma, hosszabb-rövidebb hengeres nyakkal. Az alja benyomott, a 
tartórúd nyoma általában látható rajta. Funkciójukat tekintve problematikus a besorolásuk. 
Az edénytípus az 1. századtól a 5. századig használatban volt és az egész Római Birodalom 
területén elterjedt. Nem csak üvegből készítették, hanem kerámiából is, megjelenése a 
klasszikus görög guttusformára vezethető vissza.1329 Vitatott viszont, hogy mire használták az 
edényt. Már a 19. században felmerült az a nézet miszerint csecsemők táplálására használatos 
„cumisüveg” lett volna, amelyet aztán a magyar szakirodalom is átvett és szinte kizárólag 
ebben a funkcióban említi a tárgytípust.1330 Az edények tartalma azonban lehetett olaj, víz, 
bor, unguentum is és akár különböző célokra is alkalmazhatták. Valószínűleg a Varro által 
említett edény megegyezhetett ezzel a formával, amelyből bort csepegtettek.1331 Dél- Italiából 
származó fekete bevonatos rokonát mécsesekhez használhatták, mint olajtöltő edényt.1332 
Amennyiben tényleg csecsemők táplálására szolgált volna, akkor kizárólagosan gyermeksírok 
melléklete lehetne. Azonban a legtöbb esetben nem gyermeksírokban találjuk, hanem felnőtt 
nők, férfiak mellett.1333 A másik legnépszerűbb nézet a használatára az, hogy a mécsesek 
utántöltésére lámpaolajat tartottak volna benne. Az üvegből készült verziói alakjuk és 
kiképzésük, csőrrészük átmérője miatt kevéssbbé szolgálhatták ezt a célt. Emellett alkalmas 
volt unguentum, gyógyszer, ecet csepegtetésére is. Mivel a forma nem sokat változott a Kr. e. 
5. századi megjelenéséhez képest, valószínűleg egy határozott funkciót töltött be, de annak 
eldöntése, hogy mi volt ez, nehéz feladat.1334 Földrajzi régiónként eltérő a megjelenése is, míg 
a briodalom keleti felében általában egy kis füllel látták el, amelyet merőlegesen helyeztek el 
a csőrre, míg a nyugati példányok hosszabb nyakú és fül nélküli kialakításúak voltak. A keleti 
részeken gyakran kis talpgyűrűvel is ellátták, míg ez nyugaton hiányzik. Néhány Rajna-
vidékről származó csepegtető edény tartalmát elemezve arra az eredményre jutottak, hogy 
ezekben tej maradványai találhatóak meg.1335 Minden edényben sikerült kimutatni 
myristinsav, palmitinsav és stearinsav maradványt, de némely edényben laurin- és olajsav is 
igazolható volt. Ez utóbbi kettő azonban inkább a kerámia edényekben volt fellelhető. A 

 
1328 OTTOMÁNYI 2001, 63. 
1329 SNIJDER 1933, 34. 
1330 SNIJDER 1933-34, 37. H. Brüning 1908-as művében tűnik fel a Säugtingsernährung megnevezés. 
1331 SNIJDER 1933, 34. Varro, De lingua Latina V.26.124. 
1332 SNIJDER 1933, 35. 
1333 SNIJDER 1933, 37-38. 
1334 STERN 2001, 145. 
1335 HUTTMANN–GREILING–TILLMANUS–RIEDEL 1989, 365-372. Korábban 1955-ben kazeinmaradványt, 1980-
ban aminosavak keverékét találták meg, amely utóbbi valamilyen fehérjére utal, de nem bizonyítja, hogy tejet 
tartalmazott volna. Míg a fent említett szerzőpáros gázkromatográfiás vizsgálattal 26 kerámia és 12 üvegedény 
tartalmát vizsgálta meg. 
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palmitinsav majdnem minden zsír felépítésében szerepet játszik (növényi és állati zsíroknak 
is). A stearinsav állati, növényi zsírok és olajok összetevője. Megjegyzendő azonban, hogy a 
földigiliszták emésztőcsövében is fellelhető a myristin-, palmitin- és stearinsav. Így csak az 
előforduló anyagok arányaiból vonhatóak le következtetések. A szerzők szerint az összetétel 
alapján inkább a kerámia változat lehetett cumisüveg, mint az üvegből készült edények.1336 
Azonban ki kell jelentenünk, hogy amennyiben elfogadjuk az anyagvizsgálatok eredményét és 
így azt, hogy tejszármazékot tartalmaztak ezek az edények a funkcióban akkor sem lehetünk 
biztosak, hiszen az unguentumoknak is lehetett ezen anyag egyik alkotóeleme. Az üveg 
törékeny volta miatt nem tartom valószínűnek a cumisüvegként való használatát. I. Lazar 
véleménye szerint sem tarthatóak gyermekek táplálására szolgáló edénynek, fürdőkben 
használhatták illatos olajak öntésére, vagy épp áldozatok bemutatásánál.1337 Ismert Pannonia 
déli részéről is a használata, ahonnan nagyméretű példánya ugyancsak előkerült, amely 
semmiképp sem lehetett alkalmas gyermekek etetésére méretei miatt sem.1338 Vindobonában a 
színtelenített csepegtető üvegek a 2. század elejétől az 5. század kezdetéig voltak 
kimutathatóak, amelyet valószínűleg a helyi, pannoniai gyártmányok közé sorolhatunk.1339 
Dalmatiában is népszerű a használata és néhány példánya egyértelműen a 4. századra 
datálható.1340 

Barkóczi L. katalógusában a 101. forma, meghatározása cumisüvegként szerepel. 
Pannoniában az első előfordulásai a 2. század kezdetére tehetőek és a legkésőbbre datálható 
darabja a 4. század végére, 5. század kezdetére tehető Barkóczi L. szerint.1341 Az edénytípus 
valószínűleg elsőként Észak-Italiából jutott a provinciába, majd később helyi gyártmány 
lehetett, a limes mentén gyakoribb az előfordulása, mint a tartomány belső részein. 

Késő római kontextusból 12 példányát sikerült összegyűjtenem (Kat. Nr. 968-978.), 
Aquincum, Brigetio, Intercisa, Budaörs, Győr, Mórichida-Kisárpás és Pilismarót 
lelőhelyekről. Főként üvegzöld és színtelenített, változó minőségű alapanyagból, de egy-egy 
mohazöld és sárgászöld példánya is ismert, ezek valószínűleg későbbre datálhatóak. Az egyik 
aquincumi, a kisárpási és a pilismaróti edény esetében merülhet fel későbbi keltezés 
lehetősége. A többi edény valószínűleg a 4. század elejétől a század utolsó harmadáig készült, 
ezután már csak szórványos az előfordulása. Mindegyik melegen lekerekített megvastagodó, 
vagy egyenetlenül befelé visszahajtott peremmel készült, amelynek kialakítása tölcséres, a 
csőrrész nagysága, iránya, átmérője változatos. Alja benyomott, egyenes, tartórúd nyoma 
minden esetben megfigyelhető. Minden példány díszítetlen. 

Megegyezik I 11, Lazar 10.2.2., Harter G18b formával. Aquileia számos csepegtető 
edénye között jól megfigyelhető, hogy a korábbi (1-3. századi) formák nyújtottabb, ovoid, 
nem túl magas testtel, viszonylag rövidebb, ferdén álló nyakkal rendelkeztek és csőrük 
hosszú, ívelt formájú. Addig a 4-5. századból származó példányok nyomott gömb testtel 
rendelkeznek, hosszú, függőlegesen álló nyakkal és rövid, gyakran utólag, külön bogból 
kialakított csőrrel.1342 A késő római gömb testű illatszeres üvegekhez hasonlóan. 
 
1336 HUTTMANN–GREILING–TILLMANUS–RIEDEL 1989, 369. 
1337 LAZAR 2003, 203. 
1338 RUŽIĆ 1994, T. XLI.2 
1339 SAKL-OBERTAHLER – TARCSAY 2001, 95.TAF. 4.42. 
1340 FADIĆ 1997, 204. Salonából előkerült leletek. 
1341 BARKÓCZI 1988, 126.  
1342 MANDRUZZATO – MARCANTE 2005, 106-107., CAT. 293-296. 
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E 5: Kisméretű fazékforma 
Az E 5 kategóriába hat kisméretű fazékformájú edény tartozik (Kat. Nr. 979-984., LI. 

tábla/243-244. kép). Három lelőhelye Aquincum, egy pedig Esztergom-Bánomi-dűlő, ez 
utóbbi érmet is tartalmazó sírból származik, Constans kisbronz teszi biztossá, hogy datálása a 
4. század második felére tehető. Utolsó két példánya Pécsről származik. Üvegzöld és 
színtelenített közepes minőségű alapanyagból készültek. Formailag a fazekakhoz 
hasonlítanak, viszont kis méretük (magasságuk 6-8 cm, peremük átmérője 3,7-7 cm) miatt 
funkciójuk nem lehetett élelemtárolás. Peremük ívelt, vízszintesen kihajló, melegen 
lekerekített, megvastagodó. Aljuk egyenes, benyomott, tartórúd nyomával. Érdekes vizsgálni 
annak problematikáját, hogy több példányon megfigyelhető egy csőszerű benyomás az edény 
falában befelé, amely biztos, hogy szándékolt beavatkozás következménye kell, hogy legyen 
és technikailag nem könnyű kivitelezni. Kérdéses, hogy ennek lehetett-e funkciója, 
valamilyen zsinórt, láncot átfűzve rajta szolgálhatott-e az edény felfüggesztésére? 

Barkóczi L. katalógusában a forma a 182. kis körtetestű urnaforma a variánsával 
feleltethető meg, amely ismeretlen lelőhelyű darab, bár Barkóczi L. korai, italiai 
gyártmánynak véli.1343 

A Római Birodalom nyugati részében népszerű hasas nyaknélküli, vagy rövid 
nyakrésszel ellátott forma I 68 típus variánsa, Harter D15a, b, AR 113, T 147d formákkal 
egyezik. A nyaknélküli kisebb forma az 1. századtól a 3. századig van jelen, míg a nagyobb, 
hasasabb, nyakrésszel is rendelkező variánsa az 1. század közepétől a 4. század végéig 
használatban van.1344 A kis fazékforma funkciójának meghatározásához segítséget nyújt, hogy 
egyik példányát egy bronz spatulával együtt találták meg sírleletként.1345 H. Cüppers két trieri 
példány alapján köpölyöző edénynek tartotta ezeket, az érdekes hipotézisre viszont nincs 
egyértelmű bizonyítékunk.1346 Augstból a legtöbb töredéke az ún. női fürdő insulájából került 
elő.1347 Ezért funkcióját tekintve valószínű, hogy a szépségápoláshoz, gyógyításhoz köthető. 
Unguentumot, illatszert, gyógyszert tárolhattak benne. 
 

E 6: Vas diatretumok 
Utolsóként a vas diatretumokat (E 6) kell megemlíteni, amely luxusedényekből kevés 

ismert Pannonia területéről. Barkóczi L. katalógusában a 197. formaként szerepel.1348 
Vas diatretumon tulajdonképp egyfajta hálódíszítést értünk. A 4. században jelentek 

meg ezek a vésőkerékkel díszített üvegek. A legritkább, legdrágább késő római üvegfajtának 
tekinthetjük. Készítői a közönséges mesteremberek felett álltak, mentesültek az állami 
beszolgáltatások alól. Sok készült közülük színtelen üvegből, bár néhány, mint például a 
Köln-Braunsfeldből (Köln, Römisch-Germanisches Museum) és a Novarából (Milano, Civico 
 
1343 BARKÓCZI 1988, KAT. NR. 521. 
1344 HARTER 1999, 99., BAGGIO SIMONA 1991, 164. 
1345 ISINGS 1957, 88. 
1346 CÜPPERS 1981, 43. 
1347 LAZAR 1991, 193. 
1348 BARKÓCZI 1988. 
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Museo Archeologico) származó csészéken a színtelen felületen áttetsző színű sávok láthatóak 
(piros, sárga, zöld a kölnin, kék és zöld a novarain).1349 Ezeknél a hálódíszes üvegeknél a 
dekoráció általában ugyanabból az anyagból készült, mint az alapüveg. A dísz tojás alakú, 
vagy kerekded gyűrűkből áll, amelyeket az üvegtestre merőleges kis csapok tartanak. Gyakori 
a perem alatt felirat megjelenése, amelyet szintén csapok tartanak és gyakran keresztény 
jellegűek.1350 Általában kisméretűek (10-12 cm). Meg kell különböztetni azokat a diatreta 
üvegeket, amelyeknél a hálót az edény testéből véséssel állították elő, azoktól, amelyeknél a 
dekorációt külön készítik el üvegfonalból és utólag rögzítik az edényre, így a fúrás és 
esztergályozás nem kap szerepet gyártásukban.1351 Valószínűleg a vas diatretumok áttört 
díszeinek előképei olyan üvegedények lehettek, amelyeknek nemesfém anyagú, áttört 
foglalata volt.1352 A pannoniai darabokat Nagy L. publikálta még 1930-ban.1353 Daruvárról 
(ma Bécs, Kunsthistorisches Museum), Brigetióból, Szekszárdról és Fejér megyéből ismerünk 
vas diatretumokat. A Pannoniából előkerült négy darab, a két kölni, a strassbourgi és a 
hohensülzeni példány valószínűleg egy műhely terméke volt, amely lehetett Kölnben, de 
mindenképp a Rajna-vidékre helyezhető.1354 

A pannoniai példányok is nagyrészt tartalmaznak latin, vagy görög nyelvű feliratos 
mezőt a perem alatt. A Brigetioból előkerült darab felirata keresztény jelleget sejtet.1355 

A keresztény jelleget valószínűsíti, hogy a vivas mellett in elöljárószóval álló 
leggyakoribb kifejezések általában keresztény tartalmúak. Például: in deo, in domino, in 
nomine dei, in deo et Xpo, in nomine Cristi, in deo Cristo stb.1356A daruvári darabon sajnos 
nem maradt fenn feliratos rész, a fejér megyei darab feliratöredéke nem egyértelműen utalja 
ebbe a körbe az edényt.1357 

A szekszárdi vas diatretum alsó részén plasztikus halacskák találhatóak, pereme alatt 
görög felirat olvasható (Kat. Nr. 985., L. tábla/233. kép):1358 

 ΛΕΙΒ[Ε] Τ[Ω] ΠОІМΕΝΙ ΠІΕ ΖΗ[CA]IC 

 Az ókeresztény feliratok leggyakoribb akklamációs formulájának egyike a vivas in deo 
formula, amely üvegedényeken gyakran jelent meg. Több esetben azonban görög vagy latin 
betűs átírással a formula görögnyelvű megfelelője is feltűnik. Ivóedényeken legtöbbször a pie 
akklamációval megtoldva, amely arra utal, hogy az ókeresztény formula egyenes folytatása a 
görög vázákon az archaikus kortól feltűnő, ívásra bíztató és ezt jókívánságokkal kiegészítő 
edényfeliratoknak.1359 A vivas pie zeses formulát sokáig közösen használták mind pogányok, 

 
1349 HARDEN 1988, 439-440. 
1350 HARDEN 1988, 439-440. 
1351 NAGY 1930, 114. 
1352 HARDEN 1988, 439-440. 
1353 NAGY 1930. 
1354 NAGY 1930, 122. 
1355 BARKÓCZI 1988, 219. [Vi]vas i[n Deo]. 
1356 NAGY 1930, 113. 
1357 BARKÓCZI 1988, 219. [viva]s feli[citer]. 
1358 BARKÓCZI 1988, 219-220. 
1359 SZILÁGYI 1984, 141. 
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mind keresztények. Vitathatatlan keresztény jelleget az in Deo (in Christo, in Domino stb.) 
hozzátétellel nyert.1360 

A katalógusrészben a fent említett pannoniai darabok közül csak a szekszárdi 
szarkofág lelete szerepel, mivel ez származik igazolhatóan sírból azon leletek közül, 
amelyeknek tanulmányozására lehetőségem volt (L. tábla/233-235. kép). A tökéletesen 
színtelenített, kiváló minőségű alapanyagból gyártott példány magassága 10,5 cm, 
peremátmérője: 16,5 cm, falvastagsága sem nagy 0,15 cm átlagban, tehát rendkívül kecses, 
finoman megmunkált edénnyel állunk szemben, amelynek elkészítése különösen nagy 
szakmai tudást igényelt. A pereme melegen lekerekített, majd finoman polírozott, alsó része 
alatt gondosan csiszolt az optikai fénytörés miatt. A perem alatt 1,19 cm-re finoman vésett 
kiemelkedő borda látható szintén az optimális fénytörés elérése érdekében. A borda 
vastagsága 0,204 cm. Az alj teljesen lekerekített, csiszolt, gondosan polírozott. A perem alatt 
futó vésett, kidomborodó borda alatt a fent említett görög betűs felirat olvasható, amelynél a 
betűméret 2,8 és 3,1 cm között váltakozik. A betűk felülete szintén gondosan csiszolt, kis 
élek, bordák lettek kialakítva rajtuk a fénytörés optimális kihasználása végett, a betűk belseje, 
hátoldala és a csatlakozó ívek is gondosan csiszoltak. A felirat alatt vésett, ívelt csipkegallér 
húzódik, amelynek ívei között kis csúcsban végződő csiszolt bordák figyelhetőek meg. Ez 
alatt pedig három hal és három csiga látható, amelyek véleményem szerint fújt technológiával 
készültek, majd utólag gondosan polírozottak. Méretük: a halak 5,6 és 5,9 cm közöttiek, a 
csigák 4,5 cm nagyságúak. A tengeri állatok csiszolása nemcsak külső felületükre, hanem 
belső oldalukra is kiterjedt, a halak kopoltyúja vágott. Az aljon, a csipkegallér alatt és az 
egyik hal mellett jól kivehetőek a polírozási nyomok, ezeken a részeken durvább, erőteljesebb 
csiszolás volt szükséges. Lehetséges, hogy valamilyen a vésés közben keletkezett hibát, 
sérülést próbáltak ekképpen eltüntetni. A belső felületen egyik díszítés nyoma sem 
kidomborodó, a belső felület teljesen sima, de polírozták ezt a részt is. 

A szekszárdi vas diatretumhoz hasonló, figurális díszítésű példányt csak nagyon 
keveset ismerünk. Ez a típus, vagyis, amikor nem gyűrű alakú vésetekkel látták el az edény 
külső oldalát, a hálódíszítésű üvegek között is ritka. A 4. század második felére datálható a 
Cagnola-gyűjteményből származó kisméretű diatreta üveg, amelyen négy oszlop között négy 
színházi maszk látható. A díszítés színe eltérő a színtelen alapüvegétől, sárgás árnyalatú. 
Lelőhelye ismeretlen, de lehetséges, hogy Sardinia.1361 Egy másik, Rómából származó 
edényen a gyűrűkből álló hálódísz felett található figurális díszítés, lovasok sora. A 
szekszárdihoz hasonlóan tengeri állatok ékesítik a begrami diatreta üveget.1362 O. Doppelfeld 
véleménye szerint a figurális dekorációval készült edények inkább az Imperium Romanum 
keleti részére jellemzőek.1363 Meg kell említeni még egy figurális díszű üveget, a Vatikáni 
Múzeumban őrzött töredékes palackot, amelyen stilizált ágak alkotják a díszítést.1364 Ugyan 
nem a vas diatretumok technikájával készültek, de érdemes szót ejteni két, a 4. század első 
feléből származó fújt poharról, amelyek Kölnből kerültek elő és a szekszárdi szarkofág 

 
1360 SZILÁGYI 1984, 141. 
1361 KISA 1908, 610. 
1362 DOPPELFELD 1961, TAF. XX. 
1363 DOPPELFELD 1961, 423. 
1364 HARDEN 1988, 244. 
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edényéhez hasonló díszítés látható rajtuk, valószínűleg a drága, luxuscikknek számító diatreta 
üvegek utánzatainak tekinthetőek. Az egyiken csigák, halak és rákok láthatóak, amelyek fújt 
technikával készültek és utólag ragasztották őket az üveg felszínére.1365 A diatreta üvegek 
gyártásáról a készítéstechnika (4.) fejezetben ejtek szót részletesebben. 

 

 

 
1365 HARDEN 1988, 255-256. 



220 
 

 

10. Az üvegedények elhelyezkedése a sírokban, más típusú mellékletekkel 
való összefüggésük, megoszlásuk az egyes temetőkben. Üvegedények és 
részeik másodlagos felhasználása. 

 

Pannonia késő római temetkezésinek részletes, statisztikai elemzését Lányi V. végezte 
el a 4. századi sírok tekintetében, az 1965-ig publikált anyag vonatkozásában.1366 Elemzéséből 
kitűnik, hogy az üvegedények mellékletként adása ritkább, mint a korábbi periódusban. A 
síroknak körülbelül tíz százalékában fordulnak elő, a feltárt és feldolgozásra került 2210 
temetkezésben.1367 Sokkalta kevesebb üvegtípus és forma jelenik meg, mint a korábbi 
időszakban.1368 Általánosan elmondható, hogy szinte kizárólagosan poharak, palackok és 
kancsók kerültek a sírokba, más típusú edények (parfümös üvegcsék, tálak, fazekak stb.) nem 
fordulnak elő. A leggyakoribb melléklet már nála is az üvegpohár volt, a vizsgált anyagban 
152 darab szerepelt. A második leggyakoribb a sírokban a palack, a Lányi V. által vizsgált 
sírok közül 70-ben volt rá példa.1369 A harmadik legnépszerűbb üvegfajta a kancsó, 1370 amely 
a késő római sírokban megtalálható, a Lányi V. által vizsgált sírokban 53 esetben látott 
napvilágot. Kimutathatóak még kis számban parfümös üvegek is. A Lányi V. által vizsgált 
sírokból 28 darab került elő.1371 

A késő római időszakban megfigyelhető a funkciókategóriákba való sorolás és 
elemzés eredményeképpen, hogy különösen a határ menti provinciákban rendkívüli módon 
megnő az üvegek között az A 2 (pohár) aránya. Kisebb mértékben, de uralkodó az A 3 
(folyadékszervírozó edények) kategória jelenléte lesz. Emellett az asztali edények tál 
csoportja (A 1) számottevően visszaesik, habár nem szűnik meg teljesen a használatuk. S. M. 
E van Lith és K. Randsborg megfigyelése szerint az ettől a tendenciától való eltérés a 
település különös gazdagságát jelzi.1372 A pannoniai eloszlás azonban rendkívül jól illik ebből 
a szempontból a Római Birodalom határmenti provinciáiról alkotott képbe. A tároló és 
szállítóedények szerepe is rendkívüli módon visszaesik, a fazekak használata meg is szűnik, a 
palackok alkalmazása is ritkul, bár jelentős csoportot képviselnek. Az illatszeres edényeknél 
is ez a tendencia, visszaesik a számuk. A villaszerű és a tartományok belső településein szinte 
teljesen megszűnik a használatuk. Csak a limes mentén és a nagyobb, városias településeken 
fordulnak elő.1373 

 Lányi V. elemzéséből kitűnik, hogy a férfi, női sírokban más megoszlást mutatnak az 
egyes üvegfajták. A kancsók gyakoribbak a női sírokban (65,3%-ban ezekben fordulnak elő). 

 
1366 LÁNYI 1972. 
1367 LÁNYI 1972, 64-65. 
1368 LÁNYI 1972, 77. 
1369 LÁNYI 1972, 153. 
1370 LÁNYI 1972, 78. 
1371 LÁNYI 1972, 78. 
1372 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 454. 
1373 VAN LITH – RANDSBORG 1988, 459. 
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A palackok és poharak megoszlása nagyjából egyenlő. A poharakat nézve, 55,1% a férfi 
sírokban fordult elő, míg 44,6% a nőknél. A palackokat 45,4%-ban a férfi sírokba helyezték, 
54,4%-ban a nők mellé rakták. A parfümös üvegek vizsgálatánál kiderült, hogy főként női 
sírok melléklete (60%), de érdekes módon a férfi sírokban is előfordult (40%). A gyermekeket 
illetően megfigyelhető, hogy a fiúsírokban ritkábban fordul elő üveg, mint a lányoknál. 
Általában hogyha üvegedényt helyeztek a sírba, nem egyet adtak mellékletül, hanem gyakran 
többet is. A síronkénti átlag Lányi V. munkájában 3,81 db/sír.1374 Habár tendenciákat jelez 
Lányi V. elemzése, látható, hogy egyik edényfajta sem köthető kizárólagosan valamelyik 
nemhez, illetve gyermeksírokhoz. A poharak, palackok minden nemre és korosztályra 
jellemzőek. A disszertációhoz tartozó adatgyűjtés során hasonló eredményre jutottam, mint a 
szerző. Az üvegedények különböző típusai egyaránt előfordulnak női és férfi sírtokban, mind 
a poharakat, palackokat és illatszeres üveget nézve, a korsók és illatszeres fiolák kis 
mértékben valóban gyakoribbak a női sírok mellékleteiként, de ez a különbség nem 
szignifikáns. Sajnos az adatgyűjtés során sok sírhoz, temetőhöz nem állt rendelkezésre 
dokumentáció, illetve több esetben a korábban már publikált temetők üvegedény mellékletei 
nehezen voltak összeegyeztethetőek a múzeumban fellelhető leletanyaggal, illetve a 
leltárkönyvekben gyakran nem szerepeltek sírszámok, vagy éppen más sírszámok voltak 
feltüntetve, mint a publikációban. Így sajnos több esetben csupán az a biztos, hogy melyik 
temetőből került elő az edény. Így az az irányú vizsgálatok, hogy az üvegedények milyen más 
típusú mellékletekkel együtt kerültek a sírokba, illetve melyik nemre, korosztályra ilyen 
típusú üvegek voltak jellemzőek egyelőre nem teljesek, így nem szeretném a disszertáció 
terjedelmét feleslegesen növelni. A vizsgálatokat fontosnak tartom és a jövőben remélem, 
hogy sikerül teljesebb képet kapni ezen a téren is az általános tendenciákon túlmenően. 

 Vizsgálható még az üvegedények elhelyezése a sírokban. Általában valamelyik lábszár 
mellé helyezték el az edényeket, különösképp a kancsókat és palackokat, a medencénél, vagy 
a medence felett csak a pohár fordul elő. Az illatszeres üvegek ugyancsak a lábak mellett 
helyezkednek el, bár ennél az edénytípusnál előfordul a fej mellé való helyezés is.1375 Az 
augsti sírokat elemezve B. Rütti megállapította, hogy főként a fejnél és a karok mellett 
helyeztek el üvegárut, ritkábban a lábaknál. Amennyiben azonban üveg- és kerámiaedény is 
része a temetkezésnek már inkább helyezték a lábak mellé.1376Azonban ennél többet nem 
tudunk elmondani az üvegedények sírokban való elhelyezéséről, úgy tűnik, hogy a késő római 
időszakban ennek speciális jelentőséget nem tulajdonítottak, szignifikáns különbségek nem 
mutathatóak ki abban, hogy melyik típusú üvegedényt hová helyezték el a sírban. 

 Összefoglalóan elmondható, hogy a késő római időszakban, a sírokban a korábbi 
időszakhoz képest ritkább az üvegmellékletek előfordulása. Ennek oka lehet a gazdasági 
helyzet fokozatos romlása mellett, a kereszténység terjedése is. A két tényező együttesen 
eredményezheti, hogy egyre gyakoribbak a teljesen melléklet nélküli sírok, vagy a csak 
viseleti tárgyakkal ellátott temetkezések, míg a használati tárgyak mellékletként való adása 
egyre ritkábbá válik a 4. század folyamán. Az üvegáru jelenléte a sírokban részben a 

 
1374 LÁNYI 1972, 78. 
1375 LÁNYI 1972, 133. 
1376 RÜTTI 1991, 311., 323. 
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temetkezés gazdagságára utal, hiszen az üveg sok egyéb mellékletnél drágábbnak számított. 
S. M. E. van Lith és K. Randsborg a következő számítási metódust alkalmazta a temetők 
jellemzésére.1377 Általánosságban arra a megfigyelésre jutottak, hogy az üvegedényt is 
tartalmazó sírok több melléklettel vannak ellátva, mint az ezt az edényfajtát nélkülözőek. 
Krefeld-Gellep késő római temetője esetében azt is sikerült kimutatni, hogy a csupán egy 
üveget tartalmazó sírok szegényesebbek a több üveggel ellátottakénál. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy az üvegedények egyfajta indikátorai a társadalom gazdagságának.1378 A temetők 
gazdagságát az alábbi képlettel jellemezhetjük: az „a” indikátor az üvegedények száma a 
temetőben, a „b” indikátor az egyéb mellékletek száma az üveget is tartalmazó sírokban, az 
„ā” és „ƀ” pedig ezek átlaga. A két indikátor hányadosa pedig az üvegekkel ellátott sírok átlag 
tartalmát fejezi ki. Azonban a számításokból kiderült, hogy az adott terület gazdagságát 
jobban kifejezi az „ā/ƀ” arányszám. Csak jól dokumentált nagyobb, lehetőleg több száz síros 
temetőket érdemes vizsgálni. A temető gazdagságának kifejezésére a torzító körülmények 
kizárása miatt az alábbi képlet a leginkább alkalmas: ƀ (ā+ƀ-1)/ā. Ennek alkalmazásával 
kimutatható, hogy a 4. századi temetők, legalábbis az északnyugati provinciákban a 4. 
században gazdagabbak, mint a 3. században, illetve mint a Római Birodalom bukása utáni 
időszakban voltak. Például Nijemegen esetében az 1-3. század között 1,56 ez az indikátor, 
míg a 4. században 1,81. Trier esetében az 1.-től a 4. századig is hasonló arány figyelhető 
meg. (1, 47-1, 77-1, 63-3, 74). Krefeld temetője esetében is igaz a megállapítás. A 4. 
században 1,9 a mutató, míg a 6. század első negyede után csak 1,17.1379 Pannonia az eddigi 
vizsgálatok szerint illeszkedik ebbe a sorba (Esztergom-Bánomi-dűlő lelőhelyen az arány 
1,28), de ez a típusú statisztikai vizsgálat sajnos kevés eredménnyel kecsegtet. 

A másik szegmens, amelyet érdemes tanulmányozni az, hogy az egyes temetőkben 
milyen mértékben vannak jelen a különböző üvegedény típusok. S. M.E van Lith és K. 
Randsborg tanulmánya rávilágított arra ugyanis, hogy más-más időszakokban az eltérő jellegű 
településeken különféle mértékben használták a különböző funkciók betöltésére az üvegeket. 
Ha csak a késő római időszakot vesszük figyelembe az, alábbiak állapíthatók meg. A B 2 
(fazekak) kategória használata gyakorlatilag minden településtípusban megszűnt. A katonai 
jellegű, limesmenti településeken (Krefeld, Oudenburg) az A2 (poharak) aránya túlnyomó 
többségbe kerül, míg kevés az A1 (tálak), A3 (korsók) száma. A B1 (palackok) szintúgy kis 
mennyiségben kimutathatóak, míg a C (unguentaria) aránya viszonylag magasabb. A 
városokban (Nijmegen, Mayen, Trier, Marteville, Lauriacum) uralkodó az A2 kategória 
aránya, szintén 50% körüli, de emellett megmarad az A1, A3 kategória használata is. Viszont 
a B kategória használata teljesen megszűnik, a C kategória nagy szórást mutat, kisebb- 
nagyobb mértékbenhasználatban marad.1380 A villaszerű, belső településeken (Köln-
Braunsfeld, Köln-Müngersdorf) az A kategória a meghatározó, nagyjából egyenlő arányban 
elosztva, míg a B kategória szinte teljesen megszűnik, a C kategória pedig kis mértékben 
kimutatható.1381 A Római Birodalom bukása utáni időszakban a továbbélő temetők 
vizsgálatából kiderült (Krefeld, Köln, Trier, Köln-Müngersdorf), hogy gyakorlatilag csak a 
 
1377 VAN LITH- RANSBORG 1986, 437. 
1378 VAN LITH- RANSBORG 1986, 437. 
1379 VAN LITH – RANDSBORG 1986, 447. 
1380 VAN LITH – RANDSBORG 1986, 458. 
1381 VAN LITH – RANDSBORG 1986, 459. 



223 
 

poharak maradnak használatban (76-95%), emellett egy-két tál és korsó tűnik csak fel, elvétve 
egy-egy unguentarium társaságában.1382 

 

Pannonia késő római temetkezéseit vizsgálva a következőképpen alakulnak ezek az arányok 
(LIV. tábla/249-250. kép): 

Lelőhely Üvegek 

száma 

A1 

% 

A2 

% 

A3 

% 

B1 

% 

B2 

% 

C 

% 

E 

% 

Esztergom 100 1 53 9 25 0 21 2 

Keszthely 38 2,6 63 5,2 23,6 0 5,3 0 

Aquincum 111 3,6 39 12,7 20 0 20,9 5,4 

Nagykanizsa 17 0 11,7 23,5 29 0 35,2 0 

Intercisa 51 9,8 27,5 17,6 21,5 0 21,5 0 

Pécs és környéke 189 1 40,7 12,6 13,2 0 29,1 3,17 

Brigetio 83 1,2 27,7 4,8 36,1 0 25,8 2,4 

Pilismarót 17 0 47 5,8 41,1 0 0 5,8 

Ságvár 77 2,5 37,6 12,9 25,9 0 20,7 0 

Somogyszil 23 4,3 91,1 0 4,3 0 0 0 

Savaria 17 0 29,4 11,7 29,4 0 29,4 0 

Bátaszék-Kövesd 32 0 62 9,3 0 0 28 0 

Budaörs 27 0 55,5 0 33,3 0 7,4 3,7 

Arrabona 15 0 86 0 6,6 0 6,6 6,6 

Mórichida-Kisárpás 54 1,8 70,3 14,8 3,7 0 9,25 0 

 

Elmondható, hogy Pannoniában a késő római időszakot tekintve minden 
településtípusban uralkodó az A2 (poharak) kategóriája, míg az A1 (tálak) száma 
gyakorlatilag elenyésző (LIV. tábla/249-250. kép). Főként a belső, városias településeken 
jelenik meg egy-egy tál, ez alól azonban kivételt jelent Intercisa és Aquincum, ahol 

 
1382 VAN LITH – RANDSBORG 1986, 461. 



224 
 

számolnunk kell néhány példányával a kategóriának. Az A3 (korsók) kategória aránya nem 
túl nagy, főként a belső és városias jellegű településekre jellemző a használata (9-23% közötti 
aránnyal), a legkiemelkedőbb, Nagykanizsa villa jellegű településén. Jelentős marad viszont a 
palackok használata, amely ebben az időszakban lehetséges, hogy a drágább, nehezen 
megfizethető korsókat pótolta asztali italszervírozó edényként. A limes menti településeken 
előfordulásuk aránya viszonylag magas 20-40% közötti, de jó néhány belső, városias jellegű 
településre is jellemző, hogy több palackot használtak. Az unguentaria (C) jelenléte nagyon 
visszaesik a korábbi évszázadokhoz képest, azonban még mindig fontosnak mondható, a 
limesmenti és a belső, városias településeken egyaránt. Nem jellemző azonban a kisebb, vicus 
jellegű településekre és villákra a megléte. Összefoglalóan elmondható tehát, hogy 
Pannoniában a pohárformák voltak a leginkább használtak, de emellett a korsók kisebb, a 
palackok nagyobb mértékben használatban maradnak. A fazékformák eltűnnek teljesen, az 
unguentariumok használata a 4. század végéig jellemző marad. A limesmenti és a nagyobb 
városias települések között nem igazán van lényeges különbség a kategóriák megoszlását 
vizsgálva. Inkább a villák és vicusok üvegedény használata tér el a limesmenti és a tartomány 
belső területein elhelyezkedő városias objektumoktól. Ennek oka talán az, hogy a főbb 
kereskedelmi útvonalaktól messzebb lévő helyekre a 4. századi Pannoniában már nehezebben 
jutott el ez az árucikk. Meg kell azonban jegyeznünk itt is, hogy az üvegedények túlnyomó 
többsége (több mint 75%-a) két régióhoz köthető. A limes mentén Arrabonától-Intercisáig 
terjedő zónához, illetve Dél-Valeriához, különösen Pécs környékéhez. 

Utolsóként néhány érdekes, másodlagosan felhasznált edényről szeretnék szót ejteni. 
Budai-Balogh T. 2007-ben a Aquincum-Bécsi út 271. szám alatt végzett feltárása során két 
olyan gyermeksírt is feltárt, amelyben a lábnál csupán korsók külön bogból fújt talpgyűrűjét 
helyezték el (LI. tábla/237-240. kép). A korsóknak egyetlen más része sem került elő a sír 
gondos kibontása során, pedig szintén vastagabb az edények pereme és füle, amelyeknek 
ugyanúgy fent kellett volna maradniuk a sírban. A külön bogból fújt talpgyűrűkön jól 
megfigyelhető, hogy az edény falindítása gondosan le van törve, nem képez éles széleket, 
habár lecsiszolva nincsen. A két talpgyűrűt megfordítva helyezték a sírokba, ez alapján 
egyértelmű, hogy a pohármellékletet voltak hivatva pótolni. A nagyobb korsók, külön bogból 
készült talpgyűrűi kétségtelenül alkalmasak voltak pohárnak a gyermekek számára (körülbelül 
1 dl űrtartalommal), habár feltehető, hogy ebben az esetben csupán sírhasználatra szánt, 
költségkímélő megoldásnak tekinthetjük jelenlétüket. A két sír nem példanélküli 
Pannoniában. Lassányi G. a Graphisoft Park építése kapcsán ugyancsak gyermeksírban talált 
külön bogból fújt korsó talpgyűrűt, amelynek éles széleit gondosan letörték. Ezen kívül a 
budaörsi temetőben Ottományi K. lelt két sírban hasonló példányokra. A három utolsóként 
említett talpgyűrű nem része a katalógusnak, mert nem a 4. századra datálható sírokból 
kerültek elő.1383 Az ehhez hasonló megfigyelésekre sokszor azonban csak az újabb, jól 
dokumentált ásatások alkalmasak. A régebbi feltárásoknál ugyanis könnyen előfordulhatott, 
hogy csak a legjellemzőbb részét rakták el az edénynek. Érdekes felvetni annak lehetőségét, 
hogy néhány sírban csak a nagyméretű, középen kihasasodó orsó formájú olajosüvegek 
megvastagodó, tömör alja található meg, amelyekről néhány esetben hiányoznak az éles 
törésfelületek, úgy tűnik, mintha a törött edények vastag aljának éleit szándékosan törték 
 
1383 Mindhárom ásatónak köszönettel tartozom, hogy a leletanyagot tanulmányozhattam. 
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volna le, sima felszínt kapva ezáltal (LI. tábla/241-242. kép). Lehetséges, hogy ezeket a kerek, 
tömör edényaljakat másodlagosan dugóként használták fel. 
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11. Üvegedények díszítésrendszereinek elemző vizsgálata 

A késő római időszakban a már korábban ismertetett (1.1. és 4.2. fejezet) 
díszítéstechnikákat alkalmazták. Azonban minden időszaknak megvoltak a különösen kedvelt 
díszítései, illetve ezen díszítések kombinációjában, kivitelében lényeges különbségek 
figyelhetőek meg a korábbi időszakokhoz képest. Az alábbiakban edénytípusonként 
szeretném bemutatni, hogy a pannoniai késő római üveganyagon mely technikák alkalmazása 
figyelhető meg és ezeket hogyan kombinálták egymással (246. kép). 

11.1. Tálformák díszítése 
A tálak viszonylag kis számban szerepelnek a késő római pannoniai sírok 

mellékleteiként, ez nagyjából megfelel az általános tendenciának, amely a Római Birodalom 
provinciáiban tapasztalható. A leggyakoribb típus, a gömbszelet alakú tálak csoportja, 
amelyek egyrészes formába fújással készültek. A legtöbb ide sorolható tál valamilyen módon 
díszített. A gyártástechnológia következménye, hogy nagyrészt hideg eljárással díszítették 
őket, hiszen általában nem figyelhető meg aljukon tartórúd nyoma, tehát nem helyezték át 
őket erre az eszközre, amely lehetőséget biztosított volna applikációk felvitelére. A formából 
való kivétel után görgetőbe, majd hűtőkemencébe kerültek a tárgyak, így a díszítésükre már 
csak hideg eljárással volt mód. Van azonban néhány kivétel ez alól. Ismerünk kék pettyes 
rátéttel ellátott példányt a 4. század közepére-5. század elejére keltezhetően, valószínűleg a 
kölni műhely gyártmányaként.1384 Gyakoribb ennél a figurális vésett díszítés előfordulása, 
amelyet kézi vésővel és nem vésőkerékkel alakítottak ki. A figurális vésett példányai a 4. 
századra datálhatóak. D. Harden véleménye szerint a 330-370 közé tehetőek.1385 Erre a 
figurális vésett díszítésre Pannonia területén kevés példa ismert. Aquincumból, nagyméretű 
színtelenített, lapos tál került elő. Az edény oldalát a peremtől kezdődően három kerékvésett 
vonal osztja mezőkre, amelyek közül a középsőben fenyőág motívum fut körbe. A tál alján 
növényi motívumok és egy bika vésett ábrázolása található, amely tipikus képviselője a késő 
római figurális vésetű félgömb/gömbszelet alakú tálaknak. Valószínűleg a Köln környékére 
lokalizálható vésőműhely terméke, nem helyi gyártmány. Az egyik pécsi oldaltöredék pedig 
figurális díszítésű tál töredékének tekinthető, amely részben vésőkerékkel, részben kézi 
vésővel készült. Kerékvésett körökben geometrikus vésett díszítés, a körök között leveles, 
indás, szőlőfürtdíszítés látható a rendkívül kvalitásos, jó minőségű kis töredéken. Sajnos a kis 
mérete nem teszi lehetővé a teljes díszítőrendszer rekonstruálását. Feltehetőleg ezt a példányt 
sem tarthatjuk helyi terméknek. 

A díszített tálformák nagy része azonban sokkal egyszerűbb kivitelű díszítést visel 
magán. Főként a kerékvésett, vízszintesen futó vastagabb szalagokkal látták el őket, ebben az 

 
1384 STERN 2004, 346-347. 
1385 HARDEN 1988, 184. 
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esetben a mély díszítés kialakítása nagyobb falvastagságot követelt meg.1386 A legegyszerűbb 
és leggyakoribb mód pedig a bekarcolt vonalkötegek alkalmazása volt, amelyek általában 
sekélyek, az edények testén több sávban jelentek meg. Általában több sávban ékesítik az 
edényt minden esetben a külső oldalon jelentek meg. A vékony, egymás alatt futó vonalak 
szélessége sokszor 1-2 mm, míg a köztük lévő távolság is ennyi. S. Jennings vetette fel, hogy 
a bekarcolt vonalkötegeknek nem csupán a dekorációban lehetett szerepük. Véleménye szerint 
az edények biztosabb fogását segítették elő, segítségükkel nehezebben csúszott ki a pohár, 
vagy tál használója kezéből.1387 Ez a felvetés kétségkívül logikusnak tűnik, hiszen 
sekélységük okán nem voltak túl mutatósak az edények felszínén, noha létrejöttük semmiképp 
sem tekinthető véletlennek, gyártási, merítési hibának, mindenképp valamilyen eszközzel 
kellett, hogy létrehozzák ezt a mintázatot. A pannoniai példányoknál főként bekarcolt 
vonalkötegeket figyelhetünk meg. Két esetben jelent meg, hogy csupán egy sávban helyezték 
el ezt a díszítést, vagy az edény peremén, vagy a testén egy sávban. Ennél gyakoribb, hogy 
két sávban fordul elő a bekarcolt sáv, összesen négy tálon látható, a peremen és az edény 
testén egy sávban, illetve az edény testén két sávban elhelyezve. Kerékvésett díszítés összesen 
négy edényen mutatható ki, két esetben csupán az edény pereme alatt fut egy sáv (Ságvár és 
Buzsák), egy esetben a mórichida-kisárpási példányon két vonal fut körbe, a negyedik esetben 
három kerékvésett vonás díszíti a somogyszili edény testét. A két díszítésfajta kombinációja 
tálakon Pannoniában ez idáig nem ismert. S. Jennings megfigyelése alapján máshol sem 
fordul elő gyakran, Berytusban például csak egyetlen esetben volt kimutatható.1388 A 
kerékvésett díszítésű tálak pereme minden esetben gondosan csiszolt, polírozott, amelyet 
valószínűleg a díszítést végző mester készített el. Tehát úgy tűnik, hogy összefüggés 
mutatható ki a tálak peremkialakítása és díszítése között. 

A benyomott oldalfalú tálak nem számítanak gyakori leletnek a provinciában. A 
formába fújt, vágott peremű edényeknél a díszítést valószínűleg vagy a forma maga 
tartalmazta, vagy a készrefúvás után a tárgyat eltávolították a formából és még forró 
állapotában hozhatták létre a jellegzetes dekorációt. Ezen tálakon egyéb díszítés nem jelenik 
meg. 

Ugyancsak nyitott formába fújással készültek a kagyló alakú tálak, amelyekből több is 
előkerült Pannoniából. A jellegzetes díszítést a forma tartalmazta, más típusú dekorációval 
való kombinálásuk nem jellemző. 

Különleges az a nagyméretű, lapos tányér, amelynek töredékei Brigetióból kerültek 
elő és külső oldalát facettált oválisok díszítik több sorban. Ezeket az oválisokat a peremen és 
az edény testén egy sávban kerékvésett sávok váltják fel, tehát kétfajta hideg eljárást 
kombináltak a tál elkészítésekor. 

 

 
1386 JENNINGS 2004-2005, 84-85. 
1387 JENNINGS 2004-2005, 85. 
1388 JENNINGS 2004-2005, 94-95. 
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11.2. Pohárformák díszítései 
A 3. század végén-4. század első harmadában népszerű, magas, karcsú színtelenített 

poharak jórészt nem tartalmaznak díszítést. Az ívelt falú, ívelt falú talpgyűrűs, hengeres testű- 
és hengeres testű talpgyűrűs formáknak, mindössze körülbelül az egynegyede (23,3%) 
díszített (P 1-4). Mivel ezen típusok főként egyrészes formába fújással készültek, 
dekorálásukra főként hideg eljárásokkal volt lehetőség. Ennek megfelelően a késő római 
időszakban a nyitott formákon leggyakoribb díszítést, a bekarcolt vonalkötegek alkalmazását 
figyelhetjük meg nagy számban. Általában a peremen, vagy a perem alatt közvetlenül, 
valamint az edény testén több sávban helyezkedtek el a dekoráció sekély vonalai. Kerékvésett 
díszítéssel való kombinációja nem mutatható ki. Különlegesebb dekoráció csak az ívelt falú, 
egyenes aljú típuson jelenik meg. Egy esetben az edény alsó harmadában szabálytalan, 
plasztikus szálrátét ívek figyelhetőek meg. A díszítés elnagyolt, szabálytalan, nem fordítottak 
a kivitelezésére túl nagy gondot. Egy másik üvegen az edényfalból kialakított kicsipkedett 
dekorációt alakítottak ki, amelynek előfordulása poharakon meglehetősen ritka, nemcsak 
Pannoniában, hanem a Római Birodalom más részein is. A harmadik kivételt két benyomott 
oldalfalú edény jelenti, amely kialakítás szintén ritkaságnak mondható az adott formán. 
Ezeken a meleg eljárással díszített poharakon más dekoráció nem található meg, tehát úgy 
tűnik, hogy a típust elsősorban hidegen, bekarcolt vonalakkal díszítették, és nem jelenik meg 
rajtuk összetett díszítőrendszerek használata. 

A 4. század elejétől jelenlévő, de a század első harmadától a második harmadának 
végéig népszerű félgömb alakú és félgömb alakú talpgyűrűs típusok (P 5-6) a fentiekhez 
hasonlóam ritkán tartalmaznak díszítést. Ez a típus is formába fújással készült, így főként 
hideg eljárással díszített. A leggyakoribb a bekarcolt vonalkötegek alkalmazása. Ettől eltérés 
csak egy-egy esetben mutatható ki. Megjelentek kerékvésett vonalak, valamint kék pettyes 
többszínű rátétdíszítés az egyik edényen. Mivel a különböző színű pettyekkel való díszítés 
nem jellemző Pannoniára (lásd 6.2. fejezet), így valószínű, hogy ebben az esetben nem helyi 
gyártmánnyal van dolgunk. Különleges még az a nagyméretű, félgömb alakú pohár töredéke, 
amelyen egy sorban függőlegesen álló facettált oválisok láthatóak. A talpgyűrűs kialakítású 
forma esetében egy benyomott oldalfallal készült példányt kell kiemelnünk. Ezeknél a 
típusoknál is megállapíthatjuk, hogy főként a legegyszerűbb eljárással díszítették őket, egy-
egy példány esetében találkozunk nívósabb dekorációval, de ekkor sem kombinálták a 
különböző eljárásokat egymással. 

A 4. század közepétől válik népszerűvé a félformába fújt, féltojás alakú pohárforma 
használata (P 7) és az 5. század folyamán is kedvelt marad. Az eddig ismertetett típusokhoz 
képest nagyobb arányban jellemző a díszített variánsok jelenléte, az összes előfordulásuk 
mintegy felében megfigyelhető valamilyen díszítés alkalmazása. Mind hideg, mind meleg 
eljárásokat használtak az edényeken. Gyakran tűnik fel a bekarcolt díszítés ezen a típuson is, 
kerékvésett díszítéssel kombinált formában ugyancsak előfordul, amely az eddig bemutatott 
típusokon nem jelentkezett. A díszített variánsok mintegy felénél meleg eljárással készült 
dekorációt alkalmaztak. A leginkább ismert ezek között a kék pettyekből álló rátétek 
alkalmazása, amelyek az edény testén egy sávban kerültek felhelyezésre különböző mintákba 
rendezve. Leggyakrabban nagyobb pettyek váltakoznak kisebb csúcsára állított, háromszög 



229 
 

formába rendezett rátétekkel, amelyek minden esetben opak üvegből készültek. Ritkább, 
amikor egy sorban elhelyezett nagyobb pettyekkel dekorálták a poharat. A díszítés árnyalata a 
Római Birodalom keleti felére jellemző sötétkék, egyszínű opak pettyekből áll, ellentétben az 
északnyugati provinciákkal, ahol több színt alkalmaztak egy-egy edényen belül is és más 
típusú rátétekkel is kombinálták ezeket (részletesen lásd. 6.2. fejezet). A féltojás forma 
esetében egy Aquincum-Bécsi úti temetőjéből előkerült poháron figyelhetünk ettől való 
eltérést, sötét türkiz színű rátéteket, de itt sem jelentkezik több árnyalat kombinációja. A 
másik jellemző rátét a vastag szálakból kialakított hullámvonalas díszítés, amelyre csupán 
néhány példát ismerünk. Általában az edény alapanyagával megegyező színben készült. 
Különleges az Esztergom-Bánomi-dűlőből előkerült pohár, amelynek mohazöld alapüvegén 
sötétlila, áttetsző szálrátét figyelhető meg. A hullámvonalas rátét mellett nem alkalmaztak 
egyéb dekorációt. A kékpettyes edényeknél is előfordul, hogy az egyetlen díszt jelentik, de az 
esetek nagy részében megfigyelhető, hogy kombinálták őket hideg eljárással, főként bekarcolt 
díszítéssel és kerékvésett sávokkal. Több esetben kimutatható, hogy mind a kettő jelen van a 
pettyek mellett. Tehát a kék rátétes poharak díszítése a legösszetettebb, legtöbb eljárást 
magába foglaló módon készült, ami különösen érdekes, hiszen ezek sokszor már rosszabb 
anyagminőségű, mohazöld, sárgászöld példányokon jelentkeznek, amelyek elvileg már az 
üvegművesség színvonalának csökkenésére utalnak. Azonban számolnunk kell azzal, hogy 
nem a készítéstechnika színvonala csökkent, hanem inkább a jó minőségű alapanyag 
beszerzési lehetőségei. Szót kell ejtenünk egy kék pettyes pohárról, amely Aquincumból 
került elő (XXX. tábla/151.kép, VI. tábla/39. kép). Az edény díszítése a következő: a perem 
alatt két vastag vésett szalag, amely alatt három nagy sötétkék, opak petty, közötte háromszor 
hat kis petty, csúcsára állított háromszög formában, alatta enyhén bekarcolt vonaldísz látható. 
Ez alatt egy nagy kék petty figyelhető meg szabálytalanul, mintha véletlenül cseppent volna 
az edényre, megbontva a díszítés egységét. Érdekességét az adja, hogy a petty a bekarcolt 
vonaldíszítés felett helyezkedik el, ami igen különös, hiszen a bekarcolás hideg eljárás, az 
edény kihűlt állapotában alkalmazták, míg a pettyes rátétek még forró állapotban kerültek az 
edényfalra. Ezt bizonyítja, hogy szélük általában teljesen összeolvadt az edény falával. Így 
érdekes kérdés, hogyan jöhetett létre az első ránézésre lehetetlennek tűnő díszítés. Az, hogy 
az edényt először elkészítették, majd kihűtötték, vésték és ezután újra felhevítették, hogy a 
pettyeket felvihessék a felületére, nem tűnik valószínűnek, mivel túl drága és meglehetősen 
sok munkát igénylő feladat lett volna. Ésszerű magyarázata keletkezésének, hogy a pettyek 
felszínét utólag polírozták, hogy még jobban érvényesüljön a díszítés. Ebben az esetben a 
pettyek rátétele után a poharat kihűtötték, majd elkészítették a vésett és bekarcolt díszítést, 
amely közül az utóbbi ráfutott a véletlenül lecseppent petty felső harmadára, azonban mivel a 
pettyeket polírozták a petty felszínén futó, nem túl mély vonalak eltűntek annak felszínéről, 
így úgy tűnhet, hogy a petty a bekarcolt szalag felett helyezkedik el. Ez esetben a pohár 
bizonyítékot jelent arra nézve, hogy a kék pettyes poharak díszítéseit utólag polírozták. 
Fontos feladat lenne a díszítések és díszítésrendszerek kísérleti régészeti módszerekkel 
történő rekonstruálása az gyártástechnológiai folyamatok pontos megismerése érdekében.1389 
Egy másik edényen (VI. tábla/38. kép) az látható, hogy a pettyek rátétele és a tárgy kihűtése 

 
1389 Ismételt köszönettel tartozom James Carcass üvegfúvó mesternek, aki rávilágított arra, hogyan is 
készülhetett el ez a különleges díszítés. 
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után a véső kerék megcsúszott, kifutott a vonalból és pettye felső részét felsértette, amely 
annak egyértelmű jele, hogy a kerékvésett sávok mindenképp a pettyek elhelyezése után 
készültek. A hullámvonalas szálrátéteket azonban nem kombinálták, minden esetben az 
egyedüli díszt jelentik a poharakon. Utolsóként egy különleges díszítésű poharat kell 
megemlítenünk. Pécsről került elő egy ún. Wabenbecher, amelynek kettős körívekből álló 
díszítését már a forma tartalmazta, így a dekoráció körvonala halványabb, elmosódottabb 
kialakítású. A 4. század második felétől jellemző a megjelenése. A típus készítéstechnikáját 
W. Haberey elemezte, míg osztályozást M. Stern végezte el.1390 Az egész Római 
Birodalomban kedvelt edénytípust a leletek sűrűsödése alapján valószínűleg Syriában és Köln 
környékén gyárthatták. Díszítése alapján hat variánsa különböztethető meg. A mi példányunk 
M. Stern „E” variánsához sorolható, a perem alatti rovátkolt zóna mellett koncentrikus 
körökből áll a minta.1391 Míg az „A” és „B” variáns főként a nyugati birodalomrészen 
jellemző, addig a „D-F” variáns inkább keleti eredetűnek tűnik. Lehetséges, hogy a típust 
Pannoniában is gyártották.1392 

A kúpos testű pohárformák (P 8-10) mintegy 40%-a tartalmaz díszítést, leggyakrabban 
bekarcolt vonalkötegek formájában. A talpgyűrűs típus esetében kizárólagosan ez a fajta 
dekoráció jelentkezik, amelyet a perem alatt és az edény testén több sávban helyeztek el. Az 
egyenes aljú típusnál a leggyakoribb szintén ez a fajta hideg eljárással előállított dekoráció, de 
kombinálták kerékvésett szalagokkal is. Ez utóbbi eljárást önmagában is alkalmazták a 
típuson. Kék pettyes rátétekkel ellátott verziói ritkának számítanak, ezekben az esetekben 
kerékvésett vonalakkal, bekarcolt szalagokkal, vagy figurális vésett díszítéssel kombinálták. 
A legszebb példány a ságvári, pereme alatt vésett felirattal és növényi díszítéssel ellátott kék 
pettyes pohár. Különleges az a keszthelyi példány, amelynek oldalfalát függőlegesen álló 
bordák teszik változatossá, a díszítésmód alkalmazása nem jellemző a pohárformákon. A 
Mucsfáról előkerült üveg alsó harmadában plasztikus szálrátétből képzett hármas 
hullámvonalköteg figyelhető meg, a díszítés alapanyaga megegyezik az edényével. A 
legszebben és legváltozatosabb módon a lekerekített aljú poharakat díszítették. Ezeknek sok 
esetben technikai kivitelük is kimagasló színvonalú. A bekarcolt sávok mellett megjelenik a 
több sorban alkalmazott kerékvésett sáv is és különlegesnek mondható a mosdósi facettált, 
méhsejt alakú díszítéssel ellátott példányuk. A kúpos testű poharakon tehát főként hideg 
eljárásokat alkalmaztak, amelyeket jóval egyszerűbb volt kivitelezni a formába fújt gyártás 
mellett. Ennek ellenére előfordulnak rátétes díszítéssel ellátott variánsok is, bár ezek nem túl 
gyakoriak. A kúpos poharakon is megfigyelhető, egyrészt a kerékvésett és a bekarcolt díszítés 
együttes alkalmazása, másrészt a hideg és meleg díszítési eljárások együttes jelenléte. 

A katalógusban szereplő egyik scyphos különlegesen magas színvonalú (P 11), külső 
oldalán összetett díszítésrendszer figyelhető meg, amelyek hideg eljárással, véséssel 
készültek. Nagy valószínűség szerint nem helyi gyártmányok. 

 
1390 HABEREY 1966, 208-212., STERN 1977, 90-95. 
1391 STERN 1977, 90-95. 
1392 STERN 2001, 267., BARKÓCZI 1971, 71-83. 
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A Kowalk típusú poharakon a több sávban elhelyezett facettált oválisok mellett 
bekarcolt vastagabb vonalak figyelhetőek meg a perem alatt (P 12). A díszítés kivitele 
elnagyolt, nem precíz, a vonalak sokszor megcsúsztak, nem szabályosak. 

A szárral ellátott kelyhek sajnos töredékesek, így ezek díszítésrendszerei nem elemezhetőek. 
(P 13). 

11.3. Korsóformák díszítése 
A késő római korsóformák 60%-a tartalmaz valamilyen díszítést, ami a legegyszerűbb 

esetben csak a perem alatt, vagy a nyakon elhelyezett plasztikus szálrátét gyűrűből áll, amely 
az előképként szolgáló ezüst, bronz korsók jellegzetes elemét tükrözi vissza. Azonban a 
perem alatt praktikus, a kiöntőrészt erősítő szerepe is lehetett. A gömb testű korsókon (K 1) 
emellett szinte kizárólag optikai fújt kannelurás díszítés jelenik meg, amely általában ferdén 
fut az edény testén, de néhány esetben függőlegesen került kialakításra. A nyakon elhelyezett 
spirális szálra egyetlen példát ismerünk. Érdekes az a savariai korsó, amely benyomott 
oldalfallal rendelkezik és talpgyűrűje is díszített. A hengeres testű korsókra ellenben a perem 
alatti gyűrű mellett kizárólag a spirális száldíszítés jellemző a vállon és a nyakon (K 2). Egy 
esetben a dekorációt eltérő, sötétkék színű gyűrű és fülek adják. Optikai fújt változata nem 
ismert a típusnak. A körte testű formán (K 3) előfordul a már említett szálrátét gyűrű mellet a 
bekarcolt vonaldísz, a nyakon spirális szálak, a testen optikai fújt díszítés, az edény testén 
függőlegesen elhelyezett bordák és az edény testét teljesen beborító facettált-kerékvésett 
díszítés is. A korsók között a legváltozatosabban díszített típus. Az optikai fújt díszítést 
egyedül ezen a formán kombinálták a nyakon elhelyezett spirális rátéttel. A rátétet facettált-
kerékvésett díszítéssel együtt is alkalmazták. Figyelemreméltó az a kis töredék, amely 
Esztergom-Bánomi-dűlőből került elő és bordó, hullámvonalas rátétdíszítést tartalmaz, amely 
a párhuzamok alapján hálószerűen borította be az edény testét. 

11.4. Palackformák díszítései 
A palackok jórészt díszítetlenek, csak minden harmadik példányt láttak el valamilyen 

dekorációval. A gömbtestű formánál összefüggés figyelhető meg a peremkialakítással (Pa 1). 
Amennyiben függőlegesen álló, vágott pereme van a palacknak, bekarcolt vonaldíszítést 
alkalmaztak az edény testén, általában több sávban. Ha a perem melegen lekerekített, befelé 
visszahajtott, tölcséres kialakítású, úgy megjelenhetett a perem alatti szálrátét gyűrű, de 
nagyon gyakori ezekben az esetekben az optikai fújt, kannelurás díszítés is. Különleges egy 
benyomott oldalú példány, illetve egy függőleges rátétbordákkal díszített verzió. A tölcséres 
nyakú palackok általában nem tartalmaznak díszítést, egy-egy kivétel van ez alól, amikor 
szálrátét dekoráció található rajtuk (Pa 2). A hengeres testű ívelt vállú forma nagyjából 50%-
ban díszített, de az egyetlen variáns az optikai fújt, ferde kannelurákkal díszített palack, 
amelynél a plasztikus gyűrű jelenhet még meg az edény alatt, de alkalmazása nem gyakori 
(Pa 5). A hasábos testű palackokra nem jellemző a dekoráció alkalmazása (Pa 6), 
Keszthelyről került elő egy optikai fújt variánsa. A nagyméretű, vízszintes vállkialakítású, 
hengeres testű palackok ellenben nagyrészt díszítettek (Pa 9). A perem alatti gyűrű mellett 
jellemző rájuk a facettált-vésett díszítés, amely az edény testét teljesen beborítja. Más jellegű 
díszítés nem jelenik meg a típuson. A palackoknak tehát csak kisebb hányada díszített és a 
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díszítés szoros összefüggést mutat a peremkialakítással. Az optikai fújt ferde kannelurák 
jelennek meg a leggyakrabban, két típusra, a gömb és a hengeres testű, lekerekített vállú 
palackokra jellemzőek. Különleges, összetett díszítésrendszerrel bírnak a nagyméretű, 
hengeres palackok, amelyeket lehetséges, hogy Pannoniában gyártottak. Kérdéses, hogy a 
komplex vésett díszítés is helyben készült, vagy speciális vésőműhelyekben látták el vele az 
edényeket. 

Az üvegből készült, késő római amphorák általában díszítettek (Pa 10-11). A 
gombban végződő aljú típus díszítését egyrészt az eltérő, sötétkék színű szalagfülek és 
szálrátét gyűrű jelentik, másrészt az edény testén megfigyelhető komplex díszítőrendszer, 
amely facettált-vésett technikával került kialakításra és rokonságot mutat a nagyméretű, 
hengeres testű palackok díszítésével. A nyomott gömb testű amphora díszítését egyfelől 
ugyancsak az eltérő színű fülek és talpgyűrű adja, másrészt az edény teste optikai fújt, ferde 
kannelurákkal van ellátva. 

11. 5. Illatszeres edények díszítései 
Az illatszeres üvegek csaknem egésze, egyszerű használati tárgy volt, amelyet nem 

láttak el semmiféle dekorációval. Ez alól csak néhány kivételt ismerünk. A benyomott 
oldalfallal készült unguentariumok díszítettnek tekinthetőek. Az egyetlen aryballos a 
korszakból vékony, az edény alapanyagából készült szálrátét díszítéssel van ellátva. Valamint 
az egyik nyomott gömb testű illatszeres üveg vállán bekarcolt dísz látható. 

11. 6. Vitatott funkciójú üvegedények díszítései 
A valószínűleg lámpásként használatos gömb testű, gombban végződő aljú edény (E 

1) bekarcolt sávokkal készült. Az állatlakú edények általában plasztikus szálrátéttel díszítettek 
(E 2). Egyrészt a különböző testrészek más-més színű üvegből készülhettek, az egyetlen késő 
római pannoniai példányon ezen kívül megfigyelhető, hogy az edény alapanyagából 
kialakított spirálissan futó szál borítja be a töredéket.A tölcséres nyakú, gombban végződő 
aljú edénytípus (E 4) egyik példánya van dekorációval ellátva, de ezen a legegyszerűbb 
bekarcolt vonalkötegek figyelhetőek meg. A vas diatretumok (E 6) különleges kialakításáról a 
készítéstechnika (4.) fejezetben ejtettem szót. 
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12. Üvegedények űrtartalma 

 

Az üvegedények űrtartalmának római mértékegységekkel való megfeleltethetősége 
elsősorban azoknál az edénytípusoknál merülhet fel, amelyek tároló- és szállítóedényekként 
voltak használatban. Ezekre a típusokra általában jellemző, hogy formába fújással készültek, 
így sorozatgyártásra voltak alkalmasak. Leghíresebb fajtájuk a hasábos testű edények 
csoportja, amelyek az 1. századtól a 4. század végéig kedveltek voltak. Ugyanakkor érdekes 
lehet vizsgálni a nagyméretű, hengeres testű, szintén formába fújással készült edények 
űrtartalmát is. A Római Birodalom üvegkereskedelmének jellemző területe, ahol nem maga az 
üvegedény a fontos a kereskedelemben, hanem a benne szállított termékek, amelyeknek 
csomagolását szolgáltatta az üveg, tehát göngyölegként hasznosított edények tartoznak ide, 
amelyeknek egyik legfontosabb típusa az Isings 50 forma hasábos testű palack. Jelentősége 
abban állt, hogy szögletes formája révén szorosan egymás mellé lehetett helyezni belőle sok 
darabot (ökonómikus helykihasználás), akár a háztartásbeli használatban polcra sorakoztatva, 
akár a kereskedelemben faládákba, fonott kosarakba praktikusan és helytakarékosan 
elhelyezhető volt.1393 Vastag fala révén pedig biztonságos szállítást biztosított értékes 
tartalmának. Természetesen, hogy az áru ki ne ömöljön, a palackok száját le kellett zárni, 
amelyhez parafából, vagy ólomból készült dugót alkalmaztak.1394 A legérdekesebb kérdés 
nyilvánvalóan az, hogy milyen termékek tartására szolgált. Sokáig tartotta magát az a nézet, 
amely szerint a palackokban bort szállítottak és tároltak volna. Azonban szerencsére számos 
esetben maradt meg szerves maradvány az üvegekben és ezek természettudományos 
vizsgálata igazolta, hogy nem bort hanem olajat, vagy valamilyen olajos szubsztanciát 
tartalmaztak. Tehát vagy egyszerűen olajat szállítottak bennük, vagy valamilyen az olajban 
oldott illatszert, testápolásra használatos szert.1395 A hasábos típus osztályozása és első 
részletes elemzése D. Charlesworth nevéhez fűződik.1396 A formába fújt edények esetén az 
azonos formával készült edények esetében elvileg azonos űrtartalommal számolhatunk. 
Összesen húsz hasábos testű palack űrtartalmát elemezte. Az edényeket hungarocell 
golyócskákkal feltöltve állapította meg az űrtartalmat, a mérés eredményét aztán megpróbálta 
összevetni a római kori űrmértékekkel. A zárt edényforma, csak folyadék szállítására volt 
használható.1397 

A római űrmérték alapegysége a ligula, amelynek huszonnégyszerese a hemina, 12 
hemina adott ki egy congiust, míg 1 amphora 8 congiusnak felelt meg. Ezek az alábbi 

 
1393 ISINGS 1957, 63. Pompeiiből a Casa del Menandróból ismerünk faládát, amelyben hasábos palackot tartottak. 
1394 ROTTLOFF 1999, 45. 
1395 ROTTLOFF 1999, 49. 
1396 CHARLESWORTH 1966. 
1397 CHARLESWORTH 1966, 29., 40. 
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értékeknek feleltethetőek meg, azzal a megjegyzéssel, hogy a megadott cm3-ek csak 
körülbelüli értéknek tekinthetőek.1398 
 
 1 ligula 0,57 cm3 

1 hemina 24 ligula 13,68 cm3 

1 congius 12 hemina 164,16 cm3 

1 amphora 8 congius 1313,28 cm3 

 

Számításai alapján D. Charlesworth arra a megállapításra jutott, hogy az azonos 
formával készült edények űrtartalma is eltérhetett, mivel a forma csak az edény hasábos 
testének vonalát adta meg, míg a váll íveltsége, amelyet a forma nem határozott meg, 
valamint a nyak hossza nagyban befolyásolhatta az edények űrtartalmát, így az általa vizsgált, 
azonos formával készült edényeknél is különböző űrtartalmat mért.1399 A másik jelentős 
megállapítása, miszerint a vizsgált űrmértékek, egyetlen Pozzuoliból származó palack 
kivételével, amelynek űrtartalma 1 congius volt, nem feleltethetőek meg a római 
egységeknek, tehát a római korban nem volt elterjedt bizonyos, szabályos űrtartalmú palackok 
használata, mint manapság a fél, vagy 1 literes üvegek.1400 Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy ha nem 1 hemina, 1 congius és 1 amphora űrtartalmú edényekkel számolunk, akkor a D. 
Charlesworth által kiszámított űrtartalmak az alábbi értékeknek feleltethetőek meg. 
Figyelembe véve, hogy a mai értékekkel csak nagyjából tudjuk kifejezni az egykori 
egységeket, ezért a 0,1-0,2-szeres eltérést még megengedhetőnek tartottam. 

 

sorszám1401 leltári szám1402 magasság1403 

cm 

űrtartalom1404 

cm3 

 római egység 

1 ML8064 7,1 50  

2 - 7 90  

3 51.8-13.410 9,5 110 8 hemina 

4 WT1196 8 160 1 congius 

5 55.8-1.13 11,3 170 1 congius 

 
1398 CHARLESWORTH 1966, 29. 
1399 CHARLESWORTH 1966, 30. 
1400 CHARLESWORTH 1966, 30. 
1401 CHARLESWORTH 1966, 40. 
1402 CHARLESWORTH 1966, 40. 
1403 CHARLESWORTH 1966, 40. 
1404 CHARLESWORTH 1966, 40. 



235 
 

6 WT 1195 9,5 180 13 hemina 

7 56.3-11.4 10,7 250 18 hemina 

8 51.8-13.887 11,2 260 19 hemina 

9 56.5-1.8 12,2 260 19 hemina 

10 1302.70 13 300 22 hemina 

11 797.10.2 14 370 27 hemina 

12 70.4-2.6 14 410 30 hemina 

13 53.6-10.4 16 440 32 hemina 

14 53.6-10.2 16 460  

15 53.6-10.3 16 480 35 hemina= 3 
congius 

16 53.6-10.5 16 510 37 hemina 

17 94.8-3.63 16 600 44 hemina 

18 56.3-11.3 13,2 620  

19 1925.7-7.1 15 710 52 hemina 

20 1299.70 20 1260 92 hemina 

 

A fenti rövid számításból látható, hogy többnyire ugyan nem egy-egy congius, vagy 
hemina az űrtartalom, viszont a legtöbb esetben egész számú, vagy ahhoz közelítő római 
egység számítható ki. Az eltérések és pontatlanságok oka lehet az is, hogy nem tudjuk, vajon 
meddig töltötték meg az adott edényeket. Lehetséges, hogy az amphorákhoz hasonlóan az 
üvegek esetében is külön mérték le a szállítóedényt és annak tartalmát. D. Charlesworth a 
nyak harmadáig számolta az űrtartalmakat. 1405 Ennek alapján feltételezhető, hogy a római 
időszak kedvelt szállítóedénye mégiscsak meghatározott, szabályos űrtartalommal bírt. 

Két pannoniai késő római, sírból származó palack űrtartalmát számoltam ki geometriai 
módszerrel (Pa 6). Ennek eredményeként megállapítható, hogy a szekszárdi szarkofág 25 cm 
magasságú palackja 1352 cm3 űrtartalmú, színültig megtöltve. Egy amphora 1313,28 cm3-nek 
feleltethető meg. Ha feltételezzük, hogy a palackot nem színültig töltötték látható, hogy a 
szekszárdi hasábos palack űrtartalma pontosan 1 amphora. Egy másik, Ságvárról származó, 
21 cm magas palack űrtartalma 1008 cm3, ami csaknem pontosan 6 congius. A fenti két 
pannoniai példa tehát megerősíti, hogy a szállítóedényként funkcionáló hasábos edények 
összevethetőek a római űrmértékekkel. A nagyméretű, hengeres testű, vízszintes vállú 
palackforma (Pa 9) feltehetőleg eredetileg ugyancsak szállítóedény lehetett, amelyeknek 
azután a késő római időszakban a gondosan díszített példányait asztali használatra szánták. A 

 
1405 CHARLESWORTH 1966, 29. 
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budaújlaki nagyméretű példány űrtartalma 1860 cm3, amely 1,4 amphorát tesz ki, tehát nem 
teljesen feleltethető meg a római űrmértékeknek. 

sorszám leltári szám magasság (cm) űrtartalom (cm3) római űrmérték 

1 23.1894.4 25 1352 1 amphora 

2 62.401.1 21 1008 6 congius 

3 171.1880.10 39 1860 1,4 amphora 

 

A háztartások hétköznapi használatra szánt edényeinél nem feltételezhető hasonló 
eredmény, nem valószínű, hogy ezeket meghatározott űrmértékeknek megfelelően gyártották 
volna. Habár a pohár- és tálformáknál, amelyek többsége egyrészes formába fújással készült, 
ugyanúgy igaz, hogy sorozatgyártásra voltak alkalmasak és a szabadon fújt edényeknél jóval 
könnyebben kontrollálható volt méretük. Azonban ezen edények űrtartalom vizsgálata is 
fontos támpontul szolgálhat, illetve kiegészítő információkat rejthet, amelyek segítségünkre 
lehetnek az edények funkciójának meghatározásakor. Miként azt a pohárformáknál 
részletesen kifejtettem (6.2. fejezet), egy-egy edénytípuson belül, más formai és 
készítéstechnikai jegyeket is figyelembe véve, a különösen kiugró űrtartalombeli eltérések, 
különböző funkciót is jelezhetnek, miként az a kúpos testű, egyenes aljú pohárformánál 
látható. Az alábbi táblázat egy-egy edénytípus űrtartalmát mutatja be, amely talán a későbbiek 
során segíthet az edények egykori funkciójának pontosításában. 
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sorszám megnevezés leltári szám űrtartalom 
(cm3) 

római 
űrmérték 

1 gömbszelet alakú tál 58.1.49 718,4  

2 kónikus testű, benyomott oldalú tál szám nélk. 178,3 1,084 congius 

3 kagyló alakú tál 65.11.24.7 519,3 3,12 congius 

4 kagyló alakú tál 67.2.107.5 523,7 3,18 congius 

5 kagyló alakú tál 95.207.2 422,4  

6 lapos tányér 58.12.39 1217,8  

7 kúpos testű pohár szám nélk 263,9  

8 kúpos testű pohár 9.1939.31 208 15,2 ligula 

9 kúpos testű pohár 91.16.2 253  

10 kúpos testű, talpgyűrűs pohár 11.610 200  

11 hengeres testű pohár 91.2.89 255  

12 féltojás alakú pohár 95.215 200  

13 kúpos testű lekerekített aljú pohárforma 52.35.2 806 5 congius 

14 Kowalk típusú pohár 69.68.1 322,3  

15 Kowalk típusú pohár 2004.2.292 206,2  

16 scyphos szám nélk. 195,1  

17 gombban végződő aljú pohárforma 91.13.1 127  

18 körte testű korsó 90.1908.23 678,6 4,1 congius 

19 körte testű korsó 69.34.15 1035,5  

20 körte testű, kis korsó 184.1 250,9  

21 körte testű, kis korsó 87.2.40 115  

22 körte testű, kis méretű korsó 86.7.60 141,8  

23 hengeres testű korsó 92.1.20 988,5 6,1 congius 

24 gömb testű palack K17 413,3  

25 gömb testű palack szám nélk. 642,3  

26 hengeres testű, ívelt vállú palack szám nélk. 679  
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27 hatszögű palack 95.174.1 1057,1  

28 hengeres testű, nagyméretű palack 92.1.13 1401,5  

29 fazék 54.1.18 904,8  

30 gömb testű illatszeres 83.4.237 9,6  

31 orsó formájú illatszeres 69.16.3 352,3  

32 kis méretű, orsó formájú olajosüveg szám nélk. 40,7  

33 csőrős csepegtető üveg 54.27.2 188,8  

34 kis méretű, fazék formájú edény 81.3.9 179,6  

35 tölcséres nyakú, gombban végződő edény 87.37.3 163,9  

36 tölcséres nyakú, gombban végződő edény 2005.12.554.6 275,1  

37 amphora 69.35.1 1201,1 1 amphora? 

38 amphora 53.216.9 2652,4 2 amphora 

     

 

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a tálformák között meglehetősen nagy méretbeli 
különbségek vannak, amelyek más funkciót is jelezhetnek. A legkisebb 422, míg a 
legnagyobb 1217 cm3. A pohárformák esetében megállapítható, hogy azok 2 és 3 dl közötti 
űrtartalommal rendelkeznek általánosságban, míg az ettől való eltérés, egyéb jegyek mellett 
különböző funkciót is jelezheti. Hiszen az egyik kúpos testű lekerekített aljú pohárforma több 
mint 800 cm3, míg a gombban végződő aljú típus mindössze 127 cm3. Ez utóbbi két formát 
valószínűleg lámpásként használták. A nagyobb korsóformák űrtartalma 650-1000 cm3, amely 
megfelel 3-4 pohár űrtartalmának, tehát praktikusan használható asztali edények lehettek. A 
kisméretű korsók űrtartalma több esetben még egy átlagos pohárnál is kevesebb 115-250 cm3, 
tehát ezek biztosan nem voltak alkalmasak italfelszolgálásra, más típusú folyadékokat 
tárolhattak bennük, nem bort, vagy vizet. Ecet, olaj tartására például kiválóan megfeleltek . A 
nagyobb palackok űrtartalma hasonló a korsókéhoz, így ezek egy része a folyadékok tárolása 
mellett felszolgálásukra is használható volt, míg a kisebb palackok esetében ugyancsak 
felmerül a probléma, hogy milyen folyadékokat tároltak bennük, ha az űrtartalmuk kevesebb 
egy átlagos pohárénál. Az illatszeres üvegek méretben igen nagy szórást mutatnak, a csak 
néhány cm3-től egészen a 2-3 dl űrtartalomig találkozhatunk velük. Érdekes megemlíteni 
utolsóként az üvegből készült amphorák űrtartalmát. A gombban végződő aljú, győrújbaráti 
edény űrtartalma pontosan 2 amphora, míg a pécsi, talpgyűrűs példány, amely valószínűleg 
asztali használatban lehetett, egy kicsit kevesebb, mint 1 amphora. Azonban ha azt vesszük 
alapul, hogy nem töltötték valószínűleg színültig, megkapjuk az egy amphorányi egységet. A 
táblázatból kitűnik, hogy az egyszerű, hétköznapi használatú tárgyak nem feleltethetőek meg 
római űrmértékeknek, a táblázatban feltüntetett egyezések valószínűleg a véletlennek 
köszönhetőek. Ellenben a hasábos testű, vagy éppen a hengeres testű szállító és 
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tárolóedényekként használt palackok és az amphorák esetében számolnunk kell vele, hogy 
összevethetők a római űrmértékekkel. 
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13. Összegzés 

A disszertációban feldolgozott csaknem ezer tárgy elemzése, tipológiai osztályozása, 
időbeli és területi elterjedésének vizsgálata (LII. tábla/ 248. kép) röviden összefoglalva az 
alábbi eredményeket hozta. 

A késő római időszakban Pannoniában elsősorban asztali használatra szánt edényeket 
gyártottak (A funkciókategória), a vizsgált tárgyak 57,9 %-a ebbe a kategóriába sorolható. 
Ezen belül is uralkodó a pohár, az összes edény 45,5%-át teszik ki (XXV. tábla/129. kép). A 
tálformák (A1) viszont gyakorlatilag elveszítik jelentőségüket, mindössze 2,2%-át adják a 
teljes anyagnak, tehát előfordulásuk sporadikus. Nem figyelhető meg a tálak eloszlásában 
kizárólagos tendencia (XXIII. tábla/121. kép), a limes mentén éppúgy megjelentek, mint a 
tartomány belsejében, a legtöbb tálat Intercisából és Sopianaeből ismerjük, ezen kívül 
Ságvárról, Aquincumból, Brigetióból, Scarbantiából, Somogyszilről, Mórichida-Kisárpásról, 
Keszthelyről származik tál. Az aquincumi és brigetiói példányok a vizsgált időszak elejére a 
4. század első felére datálhatóak. A korsók, kancsók (A3) száma ennél magasabb, a teljes 
anyag 10,1%-át teszik ki. Elterjedésükben nem mutatható ki eltérés az egyes területek között, 
a limes mentén és a nagyobb városias településeken jellemző a használatuk (XXXX. 
tábla/196. kép) (Solva, Intercisa, Sopianae, Aquincum, Mórichida-Kisárpás, Ságvár 
lelőhelyeken fordulnak elő nagyobb számban). 

A tároló és szállítóedényeken belül csak a folyadéktároló edények kategóriája (B1) 
mondható jelentősnek, a vizsgált anyag 20,2%-a tartozik a csoportba. Nagy számban 
Aquincum, Brigetio, Solva, Intercisa, Pilismarót, Ságvár, Sopianae lelőhelyeken kerültek elő, 
tehát a Dunakanyarban és Pécs környékén jelentek meg nagyobb arányban, a többi lelőhelyről 
csak 1-2 példány ismert (XXXX. tábla/197. kép). Az ételtároló edények (B2) használata 
megszűnt, egyetlen esetben, a szekszárdi szarkofág leletei között található egy fazékforma 
(XXXXVI. tábla/218. kép). 

Az illatszeres üvegek népszerűsége is visszaesik a korábbi évszázadokhoz képest, de 
még mindig gyakori leletei a temetkezéseknek, a vizsgált anyag 18,8%-át teszik ki, 
előfordulásuk tehát nem mondható ritkaságnak, nem szűnik meg a használatuk, a 4. század 
végéig gyakori a megjelenésük a sírokban. Viszont a kora római időszakkal ellentétben, 
általában csak egy illatszeres üveget helyeznek a sírokba. Valószínűleg az üveg 
unguentariumok arányának visszaeséséből következtethetünk arra, hogy az illatszerek ebben a 
késői periódusban már nehezebben voltak elérhetőek a pannoniai lakosság számára. 
Különösen sok unguentarium került elő Sopianaeből, Brigetióból, Solva területéről, 
Aquincumból, Bátaszék-Kövesd lelőhelyről, Intercisából és Ságvárról. A területi eloszlást 
vizsgálva látható, hogy főleg Valeria déli részére jellemzőek nagyobb számban (XXXXVII. 
tábla/219. kép) 

Az utolsó kategória a vitatott funkciójú edények gyűjtőcsoportja, ahová a csepegtető 
üvegek, kis fazékforma edények, vas diatretumok tartoznak például, amelyek egyik 
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kategóriába sem besorolhatóak biztosan. A csoportba az összes edénynek mindössze 2,5%-a 
esett. 

A késő római időszakban megfigyelhető a funkciókategóriákba való sorolás és 
elemzés eredményeképpen, hogy különösen a határ menti provinciákban rendkívüli módon 
megnő az üvegek között az A2 kategória aránya. Kisebb mértékben, de jelentős az A3 
kategória, emellett az asztali edények tál kategóriája (A1) számottevően visszaesik, habár nem 
szűnik meg teljesen a használatuk. S. M. E. van Lith és K. Randsborg megfigyelése szerint az 
ettől a tendenciától való eltérés a település különös gazdagságát jelzi.1406 A késő római 
időszakban Pannonia jól illeszkedik ebbe a képbe. Számszerűen és formailag kiemelkedik a 
leletanyagból Ságvár, Sopianae és környéke, valamint a Dunakanyar lelőhelyei, elsősorban 
Solva. Az egyetlen lelőhely, ahol nem kimagasló a pohárformák aránya a többi kategóriához 
képest, az Ságvár. 

A tálak között a leggyakoribbak a kerékvésett szalagokkal, vagy bekarcolt vonalakkal 
díszített gömbszelet alakú formák (T 1), a második legnépszerűbb a kagyló alakú, formába 
fújt edények csoportja (T 3). Sporadikus az előfordulása a benyomott oldalú edényeknek (T 
2). Egyetlen példányt ismerünk az alján koncentrikus körökkel díszített lapos, széles tányérból 
(T 4). Az utolsó tálformából szintúgy egyetlen ismert ezidáig, széles, lapos tálforma, 
amelynek külső oldalát facettált oválisokkal díszítették (T 5). Az első három típus elsősorban 
a 4. század második felében, esetleg 5. század elején jellemző. Az utolsó kettő a 4. század 
elejére tehető. 

A késő római temetkezésekben gyakran fordulnak elő üvegtárgyak mellékletként, 
közöttük a leggyakrabban a különböző pohárformák jelennek meg. A késő római időszakban 
a formába fújt üvegek újra divatba jönnek, mind az egyrészes, vagy több részes, mind az 
optikai fújt edényeket illetően.1407 Habár a pohárformák esetében is igaz, hogy többségük 
formába fújt, elsősorban egyrészes, valószínűleg fából készült formákat használtak 
gyártásukkor, a Római Birodalom más részein népszerű optikai fújással készült pohárformák 
(Wabenbecher, Mayeni típusú pohár, Rheinsheimi típusú pohár például), nálunk elvétve 
jelennek meg.1408 Az általam vizsgált leletanyagban az eddig összegyűjtött csaknem ezer 
tárgy közül 453 pohárforma, tehát az üvegtárgyak közel fele ebbe a csoportba tartozik. 
Általánosan jellemző rájuk, hogy a 4. század utolsó harmadáig főként színtelen, vagy 
üvegzöld, jó minőségű alapanyagból készültek, míg a 4. század végén és az 5. században 
elsősorban a mohazöld, sárgászöld árnyalat dominál, bár kisebb számban megtalálható az 
előbb említett két árnyalat is. Az üvegek alapanyagának minősége általánosságban 
rosszabbnak mondható, buborékokkal, húzódásokkal teli. A peremkiképzést illetően a 4. 
század elejétől túlnyomó többségben vágott peremkiképzést alkalmaznak, amelyet a század 
utolsó harmadáig sok esetben utólagos polírozással finomítanak, de már ekkor gyakori, hogy 
a vágott peremkiképzést durva felszínűre hagyják, nem dolgozzák el teljesen. A század 
végétől viszont ez a tendencia megerősödik, szinte kizárólagosnak mondható. 

 
1406 VAN LITH – RANDSBORG 1985, 454. 
1407 SALDERN 2004, 315. 
1408 STERN 2001, 334-336., SALDERN 2004, 315. 
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A magas, ívelt oldalú (P 1), magas, ívelt oldalú, talpgyűrűvel ellátott (P 2), a magas 
hengeres testű (P 3) és a magas, hengeres testű, talpgyűrűvel ellátott (P 4) pohárformák 
alapanyaguk minősége, színük, méretük, díszítésük és részletkialakításaik módja, térbeli és 
időbeli elterjedtségük alapján egy műhelykörhöz sorolhatóak (XXV. tábla/130. kép). Amely a 
3. század végén, de inkább a 4. század első felében működhetett. Ezek a típusok főként 
Arrabona, Brigetio és Aquincum környékén fordulnak elő ebben a rövidebb időszakban. 
Általában színtelen, jó minőségű alapanyagból készültek. Peremkialakításuk csaknem mindig 
vágott, durva, utólagosan nem megmunkált. Általában díszítetlenek. Néhány példa azonban 
mind a négy típus esetében van a díszített kiképzésre. Gyakorlatilag minden esetben az 
egyetlen dedkorációt a bekarcolt sávok jelentik az edények peremén és testén több sávban, 
tehát az egyik leggyakrabban előforduló, de legegyszerűbb díszítésmódot képviselik. Ez alól 
kivételt egy Győrből származó üveg jelent, amelyen szabálytalan, plasztikus szálrátétből 
képzett csúcsos ívek díszítik az edény alsó harmadát. Ebbe a csoportba sorolható az általam 
tanulmányozott edények 20%-a. 

A Faltenbecher forma ritkaságnak számít a korszakban (P 1.2). Anyaggyűjtésem 
során csupán egy Brigetióból és egy Sopianaeből származó példát találtam rá az ívelt falú 
formánál. Elmondható, hogy a 2-3. században népszerű variáns alkalmi megjelenésével még a 
4. század első évtizedeiben is számolhatunk. A legérdekesebb a félgömbös, talpgyűrűs 
poharak között megjelenő példánya (P 6.2). 

Pannoniában népszerű volt a félgömb formájú pohár (P 5), amely birodalomszerte 
elterjedt és népszerű a 4. századtól, de még az 5. század elején is megtalálható. Pannoniában 
inkább a 4. század első kétharmadára jellemző a jelenléte leggyakrabban színtelen, jó 
minőségű alapanyagból. Peremkiképzése többségében vágott, gyakran durva felszínű. Kisebb 
részben díszített, ha tartalmaz díszítést, akkor ez bekarcolt sávok formájában jelenik meg. Ez 
alól egy-egy kivételt jelent egy függőlegesen álló facettált oválisokkal díszített példány, egy 
vésett vonalakkal ellátott darab és egy többszínű pettyekkel rendelkező, valószínűleg import 
pohár. A katalógusban található tárgyak 12%-a tartozik ebbe a típusba. 

Gyakori az ívelt oldalú, alacsony talpgyűrűs pohár (P 6), amely leírás Barkóczi L.-tól 
származik. Tulajdonképpen megfeleltethető a félgömbös forma talpgyűrűs változatával, 
amely ívelt oldalfalát erősen kihajló, vágott peremkiképzésének köszönheti. Ugyanúgy 
színtelen, jó minőségű alapanyagból készült, méretei megegyeznek a félgömb testű formával. 
Csak ritkán jelenik meg dekoráció rajtuk, mindössze néhány esetben látták el díszítéssel, és ez 
mindenkor bekarcolt vonaldíszt jelentett. 

Az egyik legjelentősebb pohárforma a féltojás alakú (P 7), amelyből összesen 67 
került elő eddigi anyaggyűjtésem során, ebből 36 példány, tehát több mint a fele díszítetlen. A 
4. századtól divatos forma elsősorban a Fekete-tenger vidékén és a Balkánon, de például 
Krefeld-Gellep temetőjében ugyancsak kimutatható. A 4. század közepétől megjelenő 
pannoniai darabok általában színtelenek, üvegzöld színűek, jó minőségűek, vágott peremük 
gyakran csiszolt. Míg a század végén, az 5. század elején jellemző darabok színe már gyakran 
mohazöld, sárgászöld, sötétzöld árnyalatú, gyengébb minőségű, buborékokkal tarkított 
alapanyagból készültek és vágott peremük utólagos eldolgozása elmaradt. Díszítésüket 
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tekintve nincs különbség a két csoport között, mindkét időszakban előfordul bekarcolt 
vonaldíszítés sűrűn, kék pettyes rátét ritkábban. Általában a kék pettyes rátétet nem magában 
alkalmazták, hanem vagy bekarcolt vonaldísszel, vagy vésett vonalakkal kombinálva. De van 
példa arra is, hogy mind bekarcolt vonaldísszel, mind vésett vonalakkal gazdagították a kék 
pettyes poharakat. Habár ha az összes féltojás alakú poharat nézzük, csak kis számban fordul 
elő a kék pettyekkel való díszítés. Mivel azonban ezek különösen szép darabok és a kutatás 
eddig is sokat foglalkozott ezekkel a darabokkal, a 6.2 fejezetben én is egy hosszabb részt 
szántam a díszítésmód leírásának, más provinciákban való előfordulásának és egyéb 
díszítésmódokkal való kombinációjának tárgyalására. Ezen különleges darabokon kívül 
előfordul bekarcolt vonaldísz és vésett díszítésmód együttes alkalmazása. Plasztikus 
szálrátétből képzett hullámvonalas rátétre viszont csak az 5. században van példa. A féltojás 
alakú poharak díszítésének kombinációi mutatják a legszínesebb képet. Összefoglalóan 
elmondható, hogy a féltojás alakú poharak a 4. század közepétől kedveltek Pannoniában, 
ekkor üvegzöld és színtelen árnyalatban, jó anyagminőséggel készültek. Sűrűbb az 
előfordulásuk a század végén, és az 5. század első felében, de ekkor már rosszabb 
anyagminőségben, mohazöld, sárgászöld, sötétzöld színben gyártották őket és a tartomány 
feladása után az 5. század folyamán a Kárpát-medence területén töretlenül népszerűek 
maradtak.1409 Gyártásuk valószínűleg Pannonia provinciához köthető, mivel alapanyaguk 
színben és minőségben megegyezik a nagy számban előforduló nyomott gömb testű sima 
felületű és optikai fújással készült nyomott gömb testű palackokkal, hengeres és körtetestű 
korsókkal, kisebb illatszeres üvegekkel. Az 5. századi edények egy esetlegesen továbbélő 
üvegműhely termékei lehettek, mivel színüket, formájukat, minőségüket, peremkialakításukat 
és díszítésüket tekintve megegyeznek a 4. század végi, 5. század eleji példányokkal. A területi 
elterjedésüket vizsgálva kitűnik, hogy a típus a limes Arrabona és Intercisa közötti szakaszán 
különösen nagy koncentrációban jelentkezett (XXVII. tábla/139. kép). 

Ugyancsak jelentős a kúpos testű poharak csoportja (P 8-10), a tárgyak 35%-át teszik 
ki. Kevésbé jelentős a talpgyűrűvel ellátott forma, amelyből 44 szerepel a katalógusban. 
Általában vágott, ívelt peremkiképzéssel készültek, amelynek felszíne túlnyomórészt 
eldolgozott. Előfordulnak színtelen, üvegzöld, sárgászöld jó, vagy közepes minőségű 
alapanyagból gyártva. Nagyrészt díszítetlenek, ha díszítettek, akkor bekarcolt sávokkal 
vannak ellátva. Különlegesnek mondható egy Esztergom-Bánomi-dűlőből előkerült példány, 
amelyen kis csőszerű fül került kiképzésre az edény belső oldalán. Legnagyobb 
darabszámmal az egyenes aljú kúpos testű pohárforma képviselteti magát (138 darab), ezek 
több mint fele szintén díszítetlen. A díszítetlen edények többsége függőleges, melegen 
lekerekített peremkiképzésű, míg a díszített példányok pereme általában vágott. 
Leggyakrabban színtelen és üvegzöld közepes minőségű alapanyagból készültek, de előfordul 
sárgászöld és sötétzöld gyenge minőségű példányuk is. A dekorációt túlnyomórészt itt is 
bekarcolt sávok adják, esetleg bekarcolt sávok és vésett vonalak kombinációja. Ritkán fordul 
 
1409 KISS 1997-1998, 217-241. A tanulmányban összegyűjtött 64 üveg közül 39 (60%) az 5. századra datálható, 
ebből 18 féltojás formájú pohár. Tehát a Kárpát-medencéből 400 és 1000 közé tehető üveganyag 60% az 5. 
századra tehető. Ebben az időszakban még jelentős számban fordulnak elő üvegtárgyak, amelyek színüket, 
anyagminőségüket, díszítésüket, méreteiket, megmunkáltságukat tekintve néhány típus esetében (féltojás alakú 
pohár, kúpos testű pohár és nyomott gömb testű palack) megegyeznek a 4. század végén 5. század elején 
feltehetőleg Pannoniában gyártott darabokkal. 
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elő kék pettyes díszítés a típuson. Kiemelkedő a ságvári kék pettyekkel, bekarcolt fenyőág és 
indamintával valamint görög nyelvű felirattal ellátott darab, amelynek díszítése sokszínű és 
összetett, kivitelezése viszont nem elsőrangú munka. A kúpos testű poharak közül az egyenes 
aljú és a lekerekített aljú változatnál felmerül a funkcionalitás kérdése is. Ugyanis ezek az 
Imperium Romanum keleti részein gyakran világítóeszközül szolgáltak, míg a nyugati 
részeken kedvelt ivóedénynek számított. Az utolsó kúpos testű pohárforma, a lekerekített aljú 
változat (P 10), amely nem túl gyakran fordul elő Pannonia késő római temetkezéseiben. 
Összesen 9 példát találtam rá. Minden esetben jó minőségű, színtelen, sárgászöld illetve 
üvegzöld alapanyagból készültek. Peremük vágott, de utólag az éleket lecsiszolták. 
Mindegyik példány díszített. A különleges méhsejt alakú, facettált díszítésű mosdósi darabon 
kívül általában vastag, vésett vonalakkal, ritkább esetben bekarcolt vonaldíszítéssel látták el 
ezt a formát. Méretük változó, de általában jóval nagyobb, mint a talpgyűrűs, vagy az egyenes 
aljú kúpos testű pohárformáé. Érdekes vizsgálni, hogy ez a ritkán megjelenő, jó alapanyagú, 
gondosan megmunkált és minden esetben díszített, sokszor jelentősen nagyobb méretű forma 
nem sorolható-e a Római Birodalom keleti részein népszerű lámpások csoportjába. Ez a típus 
(P 10) főként Valeria déli részén jelenik meg (XXXII. tábla/ 161. kép).A kúpos testű 
pohárforma a másik olyan pohártípus, amelynek esetleges 5. századi továbbélése a tartomány 
feladása utáni időszakban lehetséges, azonban nem minden kúpos testű pohár sorolható a 
római jellegű üvegműves hagyományokhoz, például a szabadszállási biztosan nem ehhez a 
körhöz köthető.1410 

A díszítéseket vizsgálva gyakorlatilag minden formán előfordul bekarcolt 
vonaldíszítés az edény peremén és általában az edények testén több sávban elhelyezve. 
Bonyolultabb díszítések illetve többfajta díszítésmód kombinációja azonban csak négy típusra 
jellemző (P 5, 7, 9, 10). A legváltozatosabban dekorlát típus a féltojás forma, ennél az egyes 
díszítésmódok kombinációinak gyakorlatilag minden változata megfigyelhető. Változatos a 
dekorációja a félgömb alakú poharaknak (bekarcolt vonaldísz, pettyes rátétdísz, vésett és 
facettált dísz), viszont nem jellemző, hogy az egyes díszítésmódokat kombinálnák. A kúpos 
testű egyenes aljú és lekerekített aljú típusoknál a bekarcolt és vésett díszítés egyaránt 
megjelenik. Az egyenes aljú kúpos testű poharak között kiemelkedő a ságvári kék pettyes, 
összetett díszítésű darab. A lekerekített aljú típus különleges darabja a mosdósi facettált 
méhsejt díszítésű példány. Csupán néhány példát ismerünk a kései időszakban scyphosra, 
valószínűleg nem helyi gyártmányokról van szó, ami elmondható a néhány Kowalk típusú 
pohárról is. Különösen érdekes a talpas kelyhek kérdése, amelyek a birodalom más részein, 
csak az 5. század második felében válnak jellemzővé, így lehetséges, hogy a pécsi példányaik 
is erre az időszakra datálhatóak. 

A korsók típusai közül a leggyakoribb a gömb testű forma (K 1), a városias 
településekre jellemző a használatuk, több mint a felük díszített, a perem alatti szálrátét 
gyűrűvel, vagy optikai fújt díszítéssel (XXXX. tábla/196. kép). Különleges a savaraiai 
benyomott oldalú, díszített talpgyűrűs példány. A típus pannoniai használata 4. század első 
harmadától kimutatható és főként a század második felében népszerű, de mohazöld, sötét- és 
sárgászöld példányai az 5. század első felében még biztosan kimutathatóak. A hengeres testű 
 
1410 TÓTH 1971. 
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korsók (K 2) a limes mentén Mórichidától Intercisáig fordultak elő, illetve Pécs és Ságvár 
jellemző leletei. Díszítésük főleg a perem alatti gyűrűből és az edény nyakán futó vékony 
spirális szálból áll. Különleges az a ságvári korsó, amelynek a pereme alatti szálrátét és fülei 
sötétkék üvegből készültek. A körte testű korsók (K 3) háromnegyede díszített. Különleges a 
mosdósi sötétkék korsó. A díszítés a nyakon futó spirális szálból áll, illetve optikai fújt. Az 
egyik brigetiói példány testén függőleges bordák láthatóak, az egyik pécsi korsón vésett 
vonalak és facettált oválisok helyezkednek el. A típus használata a 4. század folyamán végig 
népszerű volt, az 5. században viszont már nem jellemző. 

A zárt, folyadéktároló edényeket 11 típusba soroltam, ebből az első a gömb testű 
forma (Pa 1) a leggyakoribb, az összes példánynak több mint a fele sorolható ide. 
Háromnegyedük díszítetlen. A jellemző a bekarcolt vonalkötegek alkalmazása, illetve az 
optikai fújt dísz. A típus használata a 3. század végétől az 5. század első feléig jellemző. A 
gömb testű, tölcséres nyakú forma (Pa 2) előfordulása jóval ritkább, és rövidebb időszakra 
jellemző (3. század vége-4. század első harmada). Barkóczi L. katalógusában a 124. 
formaként definiál egy példányt, amelynek peremrésze befejezetlen. Rontott példánynak 
tekinthető és nem külön típus. A Pa 3 formához csak egyetlen, különleges, Majsról származó 
edény tartozik, behúzott, tölcséres nyakkal. A Pa 4 típus gömb testű, talpgyűrűs forma, 
amelynek gyakran két kis, kerek füle is van. Csak néhány példánya ismert, elsősorban a 4. 
század első felére datálható. Különleges egy pátyi palack, a nyakán két sávban bekarcolt 
vonaldísz, az edény testén kerékvésett vonalak és körök láthatóak. A következő típus, a 
hengeres testű, ívelt vállú forma (Pa 5), használata gyakori a 4. század második felében és az 
5. század elején. Általában mohazöld színű, rossz anyagminőségű, körülbelül a példányok fele 
díszített, optikai fújt. Főként a limes Dunakanyar menti szakaszán terjedt el Arrabonától 
Intercisáig. A hasábos testű palackok (Pa 6) használata nem jellemző Pannoniában a késő 
római időszakban, csak néhány példányt ismertünk rá. Aljuk nem tartalmaz mintát, de a 
tartórúd helye megfigyelhető rajtuk, tehát készítésénél nem használtak külön aljformát. A 
hatszögű, díszítetlen palackok (Pa 7) sem gyakoriak, három példát ismerünk rá, míg a 
tízszögű palackforma csak egy esetben jelent meg (Pa 8). Az utolsó palackforma a 
nagyméretű, hengeres testű, profilált vállú típus (Pa 9). Mohazöld, sárgászöld tónusú, 
buborékos alapanyagból készültek. Nagyrészt díszítettek, az edény testét öt, vagy három 
mezőre osztott vésett vonalak között facettált oválisok és ferde, bekarcolt vonalak díszítik. 
Használata a 4. század második felében és az 5. század első felében jellemző. A Pa 10, 
gombban végződő aljú, nagyméretű amphora, mohazöld alapanyagból, kék, opak szálrátét 
gyűrűvel és fülekkel rendelkezik. Az edény testén három mezőre osztva ferde bekarcolt 
vonalak és méhsejtminta látható. A 4. század utolsó harmadára-5. század első felére datálható. 
Az Pa 11, gömb testű amphora, talpgyűrűje és a fülek sötétkék opak üvegből készültek, 
optikai fújt, a 4. század első felére datálható. 

Fazékformára (F 1) egyetlen példát ismerünk a szekszárdi szarkofágból. 

Az illatszeres edények formailag a legszínesebb csoportot képviselik, de gyakran csak 
egy-egy példány sorolható az adott típushoz. A leggyakoribb a gömb, nyomott gömb testű 
forma (I 1). Főként aszimmetrikus kialakításúak, mind az edény teste, mind a nyaka 
valamelyik irányba dől, rosszabb kivitelűek, mint a korábbi időszak szabadon fújt edényei. A 
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forma jelenléte Pannoniában a 4. század második feléig, végéig igazolható. A nyomott gömb 
testű, tölcséres szájú, melegen lekerekített peremű forma előfordulása ritkább (I 2), használata 
a 4. században jellemző. Az I 3 forma kisméretű, nyomott gömb testű, négy oldalról lapított 
és benyomott oldalú edény, rövid, de széles hengeres nyakkal, egyetlen példánya ismert 
Ságvárról, a 4. századra datálható. A csepp alakú üvegcse (I 4) ritka a 4. században, három 
példánya ismert, ugyanez mondható el a kónikus formáról (I 5). Az I 6-11 formák benyomott 
oldalú illatszeres üvegek, általában egy-egy példányuk ismert, a különbség közöttük egyrészt 
az edény testének különböző alakja (ez képezi a tipológiai besorolás alapját), másrészt a nyak 
hossza és kialakítása, az eltérő perem és a benyomások különböző alakja és száma. Az I 12 
kisméretű, hengeres testű, szűk hengeres nyakú, ívelt, kissé tölcséres peremű forma. Egyetlen 
példánya Esztergom-Bánomi-dűlőből került elő. Párhuzama nem ismert. Az I 13 kisméretű 
hengeres testű forma, széles szájjal, nyakrész nélkül, kettős peremmel. A pécsi lelőhelyű 
edény pontos analógiája nem ismert. Az I 14 forma hatszögletű unguentarium. Kisméretű, 
hexagonális illatszeres üveg, benyomott oldallal. A brigetiói példány pontos analógiája nem 
ismert. Az I 15 kis méretű, alacsony, széles aljú, erősen összeszűkülő kónikus forma, nyak 
nélkül, ívelt kihajló peremmel. Intercisa nyugati temetőjéből származik, párhuzama nem 
ismert. Az I 16 rúd alakú, karcsú, nyakrész nélküli hosszúkás forma, ívelt peremmel. Az I 17 
nyomott gömb testű, lapított forma, egyetlen példánya származik a 4. századból. A 
legjellemzőbb az I 18, orsó formájú középen kihasasodó olajosüveg, amelynek egy kis és egy 
nagy variánsa különböztethető meg. Több mint ötven példánya mutatható ki Pannoniából. 
Használata a 4. század második harmadától mutatható ki az 5. század első feléig. Az I 19 
forma a nyak és peremnélküli üreges üveggömb. Egyetlen példányát ismerjük, Pécsről. 
Előfordulása a 4. században meglehetősen furcsa. Az I 20, aryballos előfordulása ritka a késő 
római időszakban, Ságvárról a 4. század második felére datálható egy szálrátéttel díszített 
példánya. 

Az E 1, gombban végződő aljú, gömbtestű edény, leginkább lámpás lehetett. Érdekes 
kérdés, hogy párhuzamai az 5. század második felétől mutathatóak ki, így érdemes felvetni a 
lehetőségét, hogy valószínűleg ezt a tárgyat is erre az időszakra datálhatjuk. Az E 2, állatalakú 
edények ritkán fordulnak elő, különösen a késő római időszakban, egy Majsi példányuk a 4. 
század kezdetére datálható. Az E 3 típusba kisméretű (12-15 cm magas) edények tartoznak, 
amelyek testének kialakítása hasonlít az amphorákéhoz, nyújtott kúpalakú, éles vállal, az 
aljuk pedig gombban végződik. Azonban nincsen fülük és nyak-peremkialakításuk is eltérő. 
Tölcséres nyakuk van, ezért véleményem szerint nem nevezhetőek amphoráknak. Az egyik 
példány Pécsről a másik pedig a pátyi temetőből származik. Pontos párhuzamuk nem ismert, 
lehettek ivóedények, illatszeres üvegek, vagy éppen lámpások is. A pécsi példány nyaka és az 
edény teste bekarcolt vonalakkal díszített, valamint a vállon két kis, csőszerű fül lett 
kialakítva az edény falában, amelyek a felfüggesztésére szolgálhattak. Ez megerősíti azt a 
feltevést, hogy lámpások lehettek. Az E 4 formába az ún. csőrös csepegtető edények 
tartoznak. Főként a 4. század utolsó harmadáig népszerűek, ezután sporadikus az 
előfordulásuk, három példány keltezhető a század végére-5. század elejére. Az E 5 
kategóriába hat kis méretű fazékformájú edény tartozik, a 4. század közepére, második felére 
datálhatóak. Az E 6 típus tömöríti a vas diatretumokat. 
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Ha a területi elterjedést vizsgáljuk, a 4. század második felétől két régió különíthető el. 
Egyrészt a limes mentén Arrabonától-Intercisáig terjedő rész, amelynek középső, Dunakanyar 
menti zónája a leghangsúlyosabb, az összes üvegedény több mint fele (53%) erről a területről 
származik. A másik fontos régió Sopianae és környéke, az üvegek 20%-a köthető a területhez, 
amelyre különös formagazdagság jellemző. Valamint ezekben a temetkezésekben feltűnnek 
Pannoniában egyedi formák is, amelyeknek párhuzamait a birodalom területén sokszor csak 
az 5. század második felében találhatjuk meg. Ez a területi megoszlás valószínűvé teszi, hogy 
Pécsett és a Dunakanyar környékén kellett, hogy működjön egy-egy nagyobb késő római 
műhely, amely ezeket a területeket ellátta. A Dunakanyar településeit illetőleg nem zárható ki 
Barkóczi L. feltételezése, miszerint Csákváron nagyobb üveggyártó műhely létezett, de nem 
is igazolható a hipotézis. Kivételes jelentőségű a ságvári temető üveganyaga a provincia 
belsejében, ahol különleges formák és kimagasló technikai színvonalú edények tűnnek fel, 
ezek funkcióbeli eloszlása is eltér a tartomány egyéb részeitől. 

 
Pannonia üvegművessége nem ért véget a provincia feladásával, a sírokból származó 

üvegedények vizsgálatával kijelenthető, hogy legalább az 5. század közepéig, de lehetséges, 
hogy a század második harmadának végéig is gyártottak római jellegű üvegeket, de részben 
megváltozott igényeket kielégítve, leszűkül a típusok formagazdagsága. Az 5. században 
kimutatható a féltojás formájú poharak, a hengeres testű, ívelt vállú és nyomott gömb testű, 
optikai fújt palackok továbbélése. A fent említett gömb testű, kisméretű, gombban végződő 
aljú üvegedény analógiái alapján az 5. század második felére datálható forma. Ugyanez 
valószínűsíthető a Pécsről származó talpgyűrűs kelyhek esetében. A két tölcséres nyakú, 
gombban végződő aljú, a Római Birodalomban egyedülálló üvegformák is az 5. század 
közepe környékére tehetőek. Tehát láthatjuk, hogy jó néhány típus léte igazolható az 5. 
században, és sok esetben hunkori leletanyaggal együtt kerültek elő. Az említett, 5. századra 
datálható példányok technikai kivitelükben, színeikben, anyagminőségükben és 
díszítésrendszerükben is szorosan kapcsolódnak a 4. század végi-5. század eleji üvegműves 
tradiciókhoz, azok folyatatásának tekinthetőek. Fontos megjegyezni azt is, hogy a 4. század 
végén-5. század elején megjelenő sötétzöld, mohazöld, sárgászöld árnyalatú, buborékkokkal 
tarkított üvegek megjelenése nem hanyatló üvegművességet, kisebb szakmai tudást jelez. 
Inkább a megváltozott gazdasági helyzethez való alkalmazkodást tükrözi vissza. A 
megváltozott szín nem feltétlenül jelent helyben készített nyersanyagot, utalhat az ún. HIMT 
üvegalapanyag alkalmazására, amelyben különösen nagy számban vannak jelen fémoxidok, 
gyártóhelyük mégis Egyiptom volt. Sajnos a kérdés eldöntéséhez anyagösszetétel 
vizsgálatokra lenne szükség. A buborékos, húzódásokkal teli üveg sem alacsonyabb technikai 
színvonalat jelez, hanem az egyre drágábbá váló nyersanyaggal való takarékoskodás jele is 
lehet. Hiszen a gázzárványokkal teli anyagot kevesebb ideig olvasztották, így kevesebb 
tüzelőanyagot igényelt a folyamat. Másrészt a gázzárványok a térfogatot is növelték, így 
kevesebb alapanyagra volt szükség egy-egy edényhez. 
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