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RÍMSKOPROVINCIÁLNA KERAMIKA Z GERMÁNSKEJ OSADY V ŠTÚROVE*
JÁN BELJAK – TITUS KOLNÍK
V rámci dosiaľ skúmaných germánskych osád ležiacich v blízkosti severopanónskeho limitu mimoriadne
významné postavenie má osada v Štúrove, v polohe Vojenské cvičisko. Záchranný výskum sa tu uskutočnil
v rokoch 1956-1957 pod vedením T. Kolníka. Celkove bolo odkrytých 66 sídliskových objektov z doby rímskej a obdobia sťahovania národov. Z toho 12 chát a 44 jamových objektov (Kolník 1962, 357-362). Lokalita sa nachádza severne od dnešného Štúrova v priestore bývalého Vojenského cvičiska. Je situovaná na ľavom brehu Dunaju, juhozápadne od strategicky dôležitého sútoku Hrona s Dunajom, cca 4-5 km od antickej
Solvy. Priestor germánskej osady bol značne narušený avarsko-slovanským pohrebiskom (280 hrobov; Točík 1968) a vojenskými cvičnými zákopmi. To veľmi komplikovalo nálezovú situáciu a miestami dochádzalo k viacnásobnému porušeniu objektov.
Najstaršie germánske osídlenie dolného Pohronia je doložené okolo stredu 2. stor. po Kr. Potvrdzujú to
nálezy z osád: Bíňa-Apáti, Bíňa-Berek, Čaka-Diely, Štúrovo-Obid, Štúrovo-Vojenské cvičisko, a pohrebiská
Čaka-Kopec a Gbelce-Tehelňa (obr. 1; Beljak – Kolník 2006).
V súbore keramických nálezov z objektov v Štúrove je popri výrobkoch domácej germánskej produkcie
nezvykle početne zastúpená aj keramika z rímskych provincií. Pre porovnanie zastúpenia rímskoprovinciálnych keramických výrobkov sme použili nálezový fond z objektov 2 (M 4-6), 5 (M 32-36) z výskumu A.
Točíka v Čake (Točík 1951, 158-160); chaty 4/1961 z výskumu J. Vladára v Čake (Vladár 1962, 319-340);
chaty B6, superpozície chát C9 a C9/101 z výskumu B. Novotného v Šarovciach (Novotný – Kuzmová 1994,
107-117); chatu 35/2005 z výskumu M. Bielicha v Šarovciach (Beljak – Bielich 2007 v tlači); chaty 32/1984
a 47/1985 z výskumu O. Oždániho v Štúrove-Obide (Oždáni 1985, 182-184; 1986, 177-179).
Rímskoprovinciálnu keramiku reprezentujú v Štúrove tri základné druhy: A. Terra sigillata, B. Tehlovočervená panónska keramika, C. Sivá panónska keramika2.

A. Terra Sigillata
Terra sigillata je typ luxusnej keramiky, ktorý nám umožňuje relatívne presné datovanie nálezových súborov, v ktorých sa vyskytuje. Zároveň prispieva k dokumentovaniu úrovne obchodných vzťahov medzi Germánmi a Rimanmi.

Typologické spektrum
V evidovanom celkovom počte 203 fragmentov terry sigillaty na Pohroní a Poiplí (Kuzmová 1997), ako
aj priľahlej oblasti Maďarska (ľavobrežie Dunaja pri Váci a ľavobrežie Ipľa; Gabler – Vaday 1986; 1992),
jednoznačne prevažujú misy Drag. 37 (115 ex. t.j. 57 %). Okrem nich sú doložené tvary Drag. 30/37 (4 ex.),
Drag. 18/31 (25 ex.), Drag. 32 (5 ex.), Drag. 33 (15 ex.), Drag. 35/36 (1 ex.), Drag. 36 (2 ex.), Drag. 54
(1 ex.), Curle 23 (4 ex.). Pri 31 fragmentoch sa tvar nedal identiﬁkovať. V oblasti dolného Pohronia je do* Práca vznikla v rámci grantového projektu 2/6126/26 agentúry VEGA.
1/ Plocha skúmaná sektorovou metódou. Číslovanie objektov podľa sektorov.
2/ Fragment stavebnej keramiky – rímskych tegúl, zistené v chatách 2, 5, 6/6a a jamovom objekte I1, zostávajú mimo
našej pozornosti.
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siaľ najpočetnejší súbor terry sigillaty doložený z germánskych osád Šarovce-Tehelňa: 44 ex. a Bíňa-Berek: 32 ex. Na osade v Štúrove-Vojenskom cvičisku bolo odkrytých 8 fragmentov, rovnako ako v Čake-Dieloch a v Štúrove-Obide 1 kus.

Galské dielne
Za najstaršie sú považované 3 fragmenty juhogalskej terry sigillaty zo Šaroviec-Tehelni (Novotný – Kuzmová 1994, 112; Kuzmová 1997, 75). Ich datovanie a určenie je však, vzhľadom k značne fragmentárnemu
stavu, veľmi problematické. Podobne aj v prípade jedného fragmentu z Bíne-Strojového parku RD (Kuzmová – Roth 1988, 19).
V druhej polovici 2. stor. po Kr. sa presadzuje import z dielní v stredogalskom Lezoux. Výrobky tejto dielne máme bezpečne doložené na všetkých nami analyzovaných lokalitách, t.j. Čaka-Diely, Štúrovo-Vojenské cvičisko, Štúrovo-Obid; absentujú v Šarovciach-Tehelni. Stredogalská vlna importu terry sigillaty je zrejme dokladom nadviazania nových obchodných kontaktov s územím Kvádov, ktorí v tom čase osídľovali dolné Pohronie,
sprostredkovaných provinciálnymi obchodnými centrami vo východnej časti Panónie. Z 22 fragmentov stredogalskej terry sigillaty zastúpených na Pohroní a Poiplí je zrejmá ich absolútna prevaha na dolnom Pohroní (Bíňa-Berek 8 ex., Bíňa-Strojový park JRD 1 ex., Čaka-Diely 1 ex., Štúrovo-Vojenské cvičisko 5 ex., Štúrovo-Obid 1
ex., Hronské Kľačany-Pri Šotskom mlyne 1 ex., Želiezovce 1 ex.; Kuzmová – Roth 1988). Iba výnimočne sa stredogalská sigillata dostala i do odľahlejších oblastí akými boli stredné Pohronie (Žiar nad Hronom-Horné Opatovce II-Senková 2 ex.) a stredné Poplie (Őrhalom-Kőrpőlye mellék 1 ex.; Gábler – Vaday 1986, 23).
V nálezoch z dolného Pohronia sú doložení predovšetkým majstri: Casurius (Bíňa-Berek), Censorinus
(Bíňa-Berek), Cinnamus (Štúrovo-Vojenské cvičisko: 3 ex.), Comitialis (Štúrovo-Obid), Laxtuciss (Štúrovo-Vojenské cvičisko) a Pugnus? (Bíňa-Berek; Kuzmová 1997, 73). Počiatočný výskyt terry sigillaty z Lezoux v Pohroní začína od stredu 2. stor. po Kr. (Gabler – Vaday 1992, 131; Kuzmová 1997, 20). V Štúrove-Vojenskom cvičisku sa vyskytla stredogalská terra sigillata v chate 1 (4 ex.), 2 (1 ex.) a 4 (1 ex.; tabela 1; obr.
2:1,4,5,7,8).
Na sledovanom území bol objavený aj jeden fragment terry sigillaty vyrobenej vo východnej Galii. Ide
o sčasti zachovanú nôžku z misy typu Drag. 33 z Kamenína (Kuzmová – Roth 1988, 62).
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objekt
Chata 01
Chata 01
Chata 01
Chata 01
Chata 02
Chata 03
Chata 04
Objekt „VO“

Tvar
Drag. 37
Drag. 37
Drag. 37
Drag. 37
Drag. 33
Drag. 37
Drag. 37
Drag. 33

Dielňa
Lezoux
Lezoux
Lezoux
Lezoux
Rheinzabern
Rheinzabern?
Lezoux
Rheinzabern

Majster
Cinnamus
Cinnamus
Cinnamus
––––––––
––––––––
––––––––
Laxtucissa
––––––––

Datovanie
Antoninovci (po 140)
Antoninovci
Antoninovci
Antoninovci
Antoninovci
Antoninovci/Severovci
Antoninovci
Antoninovci/Severovci

Obr.
2:1
2:5
2:4
2:7
2:3
2:2
2:8
2:6

Tabela 1. Štúrovo-Vojenské cvičisko. Kvantitatívne zastúpenie terry sigillaty.

Rheinzabern
Na dolnom Pohroní je produkcia dielní z hornej Germánie a Raetie doložená najpočetnejšou skupinou nálezov (obr. 9). V priebehu druhej polovice 2. a začiatkom 3. stor. po Kr. sa postupne dostávajú do tejto oblasti výrobky majstrov z Rheinzabernu (Kuzmová 1997, 73-74). Bohatý súbor terry sigillaty (25 ex.) pochádza
zo sídliskových vrstiev osady v Šarovciach-Tehelni (Kuzmová 1997, 75), kde je potvrdené germánske osídlenie na sklonku 2. stor. po Kr. Doložení sú majstri: Reginus I, Cobnertus III, Cerialis I/V, okruhu Cerialis,
Mammilianus, Attus. V Bíni-Bereku bolo nájdených 16 fragmentov rheinzabernskej sigillaty, nachádzali sa
tu produkty majstrov: B. F. Attoni/Belsus II/Respectus, Mammilianus, Iulius II/Iulianus I; a na dolnom Pohroní je rheinzabernská sigillata doložená aj na osadách: Bíňa-Severne od obce I (2 ex.), Bíňa-Strojový park
JRD (7 ex.: Comitialis V), Čaka-Diely (2 ex.), Gbelce-Čapáš (2 ex.), Kamenný Most (1 ex.: Belsus II, Respectus), Kozárovce-Chríb (3 ex.) a Tekovský Hrádok (1 ex.).
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Rímska keramika sa v období krátko po markomanských vojnách začína vo väčšej miere objavovať
aj v oblasti stredného Pohronia, osídľovanej Kvádmi. Rheinzabernská produkcia je tu doložená na lokalitách: Dolná Ždaňa-Prielohy (1 ex.), Lovča-Nad stružkou-Terasa 3 (1 ex.: Comitialis V), Malá Lehota-Jazvinská jaskyňa (1 ex.), Zvolen-Pod drahami-Haputka (8 ex.: Mammilianus, Cerialis I), Zvolen-Pod
drahami-Mraziarne (2 ex.), Zvolen-Pod drahami-Zimný štadión (1 ex.), Žiar nad Hronom-Horné Opatovce 2-Senková (10 ex.: Primitivus II, Cerialis V/dekorácia okruh Cerialis). Ojedinele sa keramické
výrobky z Rheinzabern dostávajú aj do barbarika v severnej časti Maďarska, najmä do oblasti dnešného Vácu: Csővár-Mocsolyák (1 ex.), Vác-Kavicsbánya (1 ex.: Primitivus I), Vácduka-Kővágói-Tábla
(1 ex.), Váchartyán-Osztályok (2 ex.: Julius II-Julianus I), Veresegyház-Kisréti-Dűlő (1 ex.) a Veresegyház-Zseller (3 ex.). Celkove bolo na území Pohronia a Poiplia doložených 88 fragmentov a v priľahlej oblasti Maďarska 11 fragmentov terry sigillaty z Rheinzabernu (Gabler – Vaday 1986; 1992, 83-160;
Kuzmová 1997, 21-27).

Westerndorf
V posledných desaťročiach 2. a v prvých troch desaťročiach 3. stor. po Kr. je na Pohronie importovaná
keramická produkcia z dielní vo Westerndorfe (33 ex.). Medzi zdokumentovanými keramickými zlomkami
sú doložené produkty: Comitialis (4 ex.) a Helenius (10 ex.). Objavujú sa tiež o niečo mladšie produkty Onnio (rix) (1 ex.) (Kuzmová 1997, 74). Výrobky majstrov z Westerndorfu sú doložené na germánskych osadách: Bíňa-Berek (3 ex.: 2x Helenius), Čaka-Diely (2 ex.: 2x Comitialis) Dekýš-Zažihlavie (1 ex.: Hellenius),
Dolná Ždaňa-Prielohy (1 ex.) Onnio (rix), Pohronský Ruskov-Čata 9 (2 ex.: Helenius a Comitialis), Šarovce-Tehelňa (13 ex.: Comitialis; 3x Helenius), Tekovský Hrádok (1 ex.: Helenius), Žiar nad Hronom-Horné
Opatovce 2-Senková (4 ex.: Comitialis).
V Kvádmi osídlenej severnej časti Maďarska boli fragmenty terry sigillaty z Westerndorfu nájdené
v: Balassagyarmat (2 ex.: 2x Helenius), Ipolytőlgyes-TSZ-Major (4 ex.: 2x Helenius, Comitialis), Vác-Kavicsbánya (2 ex.), Veresegyház-Kisréti-Dűlő (1 ex.) a Veresegyház-Zseller 16 (1 ex.). Celkove bolo v oblasti tzv. „východnej enklávy Kvádov“ nájdených 37 fragmentov nádob pochádzajúcich z dielní vo
Westerndorfe (27 na slovenskej strane a 10 na maďarskom území). Dielne vo Westerndorfe začali svoju
produkciu po období markomanských vojen a pracovali do roku 230 po Kr., kedy boli zničené Alamanmi
(Kuzmová 1997, 27-29).

Pfaffenhofen
Najneskôr sa do oblasti Pohronia i Poiplia dostávajú hrnčiarske výrobky z dielní v Pfaffenhofene. Celkove bolo nájdených 15 fragmentov. Našli sa na germánskych osadách: Bíňa-Berek (2 ex.: Helenius), Dolná Ždaňa-Prielohy (1 ex.: Helenius), Malá nad Hronom-Rövid föld (2 ex.), Šarovce-Tehelňa (2 ex.: Dicanus), Žiar nad Hronom-Horné Opatovce 2-Senková (1 ex.). Sedem zlomkov pochádza z náleziska Vác-Kavicsbánya pri Dunajskom kolene (2x Helenius). Dielne v Pfaffenhofene vznikli v roku 220 po Kr., kedy tam
z Westerndorfu preniesol svoje produkčné centrum majster Helenius. Ich zánik sa kladie na prelom rokov
259/260 po Kr. (Kuzmová 1997, 75).

B. Tehlovočervená panónska keramika
Počas celej doby rímskej, hlavne však v 2. stor. po Kr., tvorí tehlovočervená keramika najpočetnejšiu skupinu importov provinciálnej produkcie v barbarskom prostredí (Krekovič 1981, 361). Z typologického hľadiska sú tu zastúpené nasledovné tvary: džbány (obr. 3:1-4), hrnce s esovitým proﬁlom (obr. 3:6), hrnce s horizontálnym ústím (obr. 3:7), misy s prstencovým ústím a zalomeným kónickým telom (obr. 3:5,8,11), trecie misky-mortária bez glazúry (obr. 3:13). Ojedinelým nálezom v našej oblasti je fragment ucha amforovitej nádoby, zdobený drobnými plastickými výčnelkami (obr. 3:13). Z technologického hľadiska je zastúpená
keramika bez povrchovej úpravy a keramika s povrchovou úpravou (celoplošné maľovanie, maľovanie hnedými alebo červenými pásmi a mramorovanie).
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Keramika bez dodatočnej úpravy povrchu
Do tejto kategórie priraďujeme okraj džbánu so širokým hrdlom (obr. 3:4) a prstencovú misu s výrazne lomeným telom z chaty 2 z germánskej osady v Štúrove. K tomuto druhu tehlovočervenej keramiky bez zvláštnej
povrchovej úpravy (maľovania) patrí pravdepodobne aj dno džbánu z chaty 8 z tej istej osady (obr. 6:19).

Keramika maľovaná celoplošne
Táto výzdobná technika sa vyskytuje pomerne často v kombinácii s rytou výzdobou. Vzniká tak efekt
svetlého ornamentu (vlnovka, vrypy ozubeným kolieskom, ryhy, žliabky), ktorý vystupuje na tmavšom, červenom alebo hnedom pozadí. Takáto výzdoba sa vyskytuje na rôznorodej keramike: na zásobniciach, na hrncoch, pohároch, džbánoch. Je zastúpená napr. na hrnci z chaty 1 (obr. 3:7) a fragmentoch bližšie neurčiteľných tvarov nádob z chaty 2 v Štúrove. Analógie nachádzame napr. v objekte 2 (M 4-6) a 5 (M 32-36) z osady Čaka-Diely. Pôvod týchto keramických výrobkov môžeme hľadať v dielni Gerhát v Brigetiu; produkujúcej v 2. a v prvej tretine 3. stor. po Kr. (Bónis 1979, 151, obr. 15:4-8).
Výlučne celoplošnú maľbu (bez kombinácie s rytím) máme doloženú na misách s prstencovým okrajom
a ostro zalomeným telom (obr. 3:8,11), pohároch s do vnútra vtiahnutým okrajom (obr. 3:10) z chaty 2. Maľovaním boli zdobené aj početné malé úlomky nádob z chát 3, 4, a 8 v Štúrove, a sú doložené aj na blízkej
osade v Šarovciach. Tu sa táto keramiky vyskytla v superpozícii chát C9 a C9/10 datovaných do obdobia Severovcov (Beljak 2003).

Keramika maľovaná v pásoch
Tento typ výzdoby sa uplatňoval na horných častiach džbánov so širokým hrdlom; v Štúrove v chate 1 (obr.
3:1,2) a 2 (obr. 3:3). Vyskytuje sa aj na fragmentoch mís s prstencovým okrajom a ostro zalomeným telom.
Medzi tvarmi, ktoré boli maľované v hornej alebo strednej časti červenými alebo hnedými pásmi sú zastúpené ešte hrnce. Fragmenty takejto keramiky sa našli v chate C9 (Beljak 2004, tab. 93:5) a v kultúrnych
vrstvách v germánskej osade v Šarovciach (Krekovič 1981, tab. 1:2,8,10). Ďalší takto zdobený črep pochádza
z objektu 2 (M 4-6) na osade v Čake-Dieloch (Beljak 2004, tab. 17:1). Uvedená panónska výzdobná technika sa datuje do druhej polovice 2. a na začiatok 3. stor. po Kr. (Bónis 1970, 87). Produkovaná bola v dielňach
v Aquincu (Póczy 1956, 115) a predovšetkým v Brigetiu (Bónis 1970, 80).

Keramika zdobená mramorovaním
Typickým reprezentantom tehlovočervenej keramiky na osade v Štúrove je misa s prstencovite zhrubnutým ústím okraja, zdobená technikou tzv. mramorovania. Zlomky takýchto mís sa našli v chatách 1, 2 a 8
(obr. 3:5,8,11, 6:18). Touto technikou je zdobený aj fragment širokého hrdla džbánu z chaty 2. Výzdobný
motív mramorovania bol obľúbeným najmä koncom 1. a v 2. stor. po Kr. Známa je produkcia dielne Gerhát v Brigetiu (Barkóczi –Bónis 1954, 154). Z blízkeho okolia poznáme analógie z osady Čaka-Diely (Točík 1951, 195). Predpokladáme, že pri týchto nálezoch ide opäť o výrobky dielní z Brigetia, ktoré produkovali takúto keramiku v období od Hadriána po severovskú dynastiu (Bónis 1979, 142, 144). Fragmenty panónskej mramorovanej keramiky sa našli aj v Bíni (Krekovič 1981, 350) a Pohronskom Ruskove (Novotný
1969, 24).

Trecie misky-mortária
Neglazované
Z germánskej osady Štúrovo-Vojenské cvičisko pochádza torzo takéhoto mortária z chaty č. 2 (obr. 3:12).
Šesť fragmentov takýchto mortárii bolo objavených na germánskej osade v Šarovciach. E. Krekovič datuje
neglazované výrobky trecích misiek z územia Slovenska rámcove do 2. stor. po Kr. (Krekovič 1981, 356).
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Glazované
Typickým príkladom glazovaného panónskeho tovaru z neskororímskeho obdobia (v 4. a zač. 5. stor.
po Kr.) sú glazované mortária (Grünewald 1979, 67-68; Ottományi 1996, 96). Kým v Šarovciach tvorili pomerne veľkú skupinu importovaných nálezov, tak zo Štúrova sa nám zachovalo iba niekoľko malých fragmentov. Staršie mali glazúru hnedooranžovej farby. V Šarovciach sa našli torzá dvoch mortárii, z ktorých jedno malo glazúru hnedozelenú a druhé žltozelenú (obr. 7:9). Fragment mortária s žltozelenou glazúrou bol nájdený aj v germánskej osade v Gbelciach-Čapáši (Beljak 2004). Glazované trecie
misky bývajú zároveň dôležitým nálezom pre datovanie neskororímskeho germánskeho osídlenia v horských (jaskyňa Sásová-Kaplnka; Ušiak 1997, 179; 1998, 161) a podhorských oblastiach (osada Senohrad-Prepoštovica; nepublikované)3.

Typologická škála tehlovočervenej keramiky
Džbány. Nálezový súbor tehlovočervenej rímskoprovinciálnej keramiky reprezentujú prevažne džbány
so širokým hrdlom (obr. 3:1-4, 6:17,21) a zvyčajne s jedným pásikovým uchom. Zdobené boli maľovaním v pásoch, mramorovaním, celoplošným poťahom. Vyskytujú sa nádoby bez špeciálne upraveného povrchu. Ich zlomky sa vyskytli v chatách 1, 2 a 8 v germánskej osade v Štúrove. Na dolnom Pohroní je džbán
s valcovite proﬁlovaným telom doložený z výskumu A. Točíka v germánskej osade v Čake-Dieloch (Točík
1951, 159, tab. 130). V objekte 2 (M 4-6) na spomínanej osade bola tiež nájdená nôžka s výrazne odsadeným
dnom džbánu a v objekte 5 (M 32-36) bol nájdený fragment hornej časti džbánu s von vytiahnutým okrajom a nábehom na pásikové ucho nasadeným pod okrajom. Ďalšie džbány tehlovočervenej farby boli objavené v germánskych osadách v Bíni (Krekovič 1981, tab. 1:5, 6:1,3,4) a Pohronskom Ruskove (Novotný 1969,
25, tab. 6:5). Úzke fľaškovité hrdlo pravdepodobne z džbánu pochádza z chaty 35/05 v germánskej osade
v Šarovciach. Najbližšie analógie v proﬁlácii okraja s nim vykazujú džbány z Carnunta vydelené V. Gassner
(Gassner 1990, tab. 3) pre 3 periódu (r. 180-230 po Kr.).
Hrnce. V Štúrove-Vojenskom cvičisku sa vyskytli hrnce s esovito proﬁlovaným telom (obr. 3:6, 6:12)
a s horizontálnym okrajom (obr. 3:7). Hrncovité tvary nádob boli objavené i v Bíni (Krekovič 1981, 361, tab.
7:3,9) a Šarovciach-Tehelni (chata B6; Beljak 2004, tab. 87:7). Podobne ako džbány, aj hrnce sú doložené
najmä v 2. a 3. stor. po Kr. (Krekovič 1981, 361).
V barbarskom prostredí na ľavom brehu Dunaja sa zriedkavo vyskytujú poháre a čaše. V oblasti dolného Pohronia bol nájdený pohár v Kalnej nad Hronom (Krekovič 1981, 363, tab. 5:1) a fragment čaše s dvomi
uchami sa vyskytol v germánskej osade v Bíni (Krekovič 1981, 363, tab. 6:8).
V keramickom materiáli hrnčiarskych dielní z Brigetia nachádzame analógie prakticky ku všetkým druhom tehlovočervenej keramiky z dolného Pohronia. Rozkvet hrnčiarskej produkcie tu nastal predovšetkým
v druhej polovici 2. a začiatkom 3. stor. po Kr. (Bónis 1970, 80). Je nanajvýš pravdepodobné, že výrobky
týchto dielní sa dostali do germánskych osád na ľavom brehu Dunaju buď obchodom, alebo čiastočne aj ako
výsledok koristníckych nájazdov v priebehu markomanských vojen.

C. Sivá panónska keramika
Sivá jemná panónska keramika
Sivá panónska keramika bola obľúbená u naddunajských Germánov predovšetkým v druhej polovici 2.
stor. po Kr. a počas celého 3. stor. po Kr. Bola vyhotovená z kvalitnej, jemne plavenej hliny a vypálená redukčnou technológiou. Je charakteristická hladkým povrchom potiahnutým šedou alebo čiernou engobou.
Tvarove ju reprezentujú najmä misy napodobňujúce terru sigillatu. Vo výzdobe sa najčastejšie uplatnili vrypy ozubeným kolieskom, vodorovné žliabky a kolkovanie.
3/ Nepublikovaná nálezová správa K. Pietu. Zapísaná v zozname nálezových správ AÚ SAV v Nitre pod č. 2357/66.
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Keramika s kolkovanou výzdobou
Misy imitujúce tvar Drag. 37. V chatách 1 a 2 v Štúrove-Vojenskom cvičisku je výrazne zastúpený súbor
panónskej keramiky zdobenej kolkovaním. Ide predovšetkým o misy imitujúce tvar Drag. 37. Pozornosť si
zaslúžia najmä dva rekonštruovateľné exempláre z chaty 2 (obr. 2:10,12). Oba sú zdobené vegetabilnym motívom. Jedna misa je potiahnutá šedou (obr. 2:10) a druhá čiernou engobou (obr. 2:12). Zlomok misy zdobený vegetabilnym motívom sa našiel i v chate 8 v Štúrove (obr. 6:16).
Inou kategóriou kolkovanej výzdoby sú odtlačky v podobe lístkov na dnách z vnútornej strany mís z chaty 1 (obr. 2:9,13). Lístkovým kolkom v kombinácii s dvoma líniami vrypov ozubeným kolieskom a vodorovným žliabkom je zdobená misa imitujúca tvar Drag. 37 z toho istého objektu (obr. 4:1). Týmto ornamentom
bol zdobený i fragment misy z objektu 5 (M 32-36) v Čake-Dieloch. Zoomorfný výzdobný prvok (pravdepodobne bežiaceho psa) zas môžeme sledovať na fragmente tela misy z chaty 2 (obr. 4:15).
Takto zdobené misy boli v minulosti často označované ako produkty majstra Resata. Produkovali ich najmä v druhej polovici 1. a počas 2. stor. po Kr. (Kolník 1958, 62-66, tab. 12, 13:1,9; Maróti 1987, 93). Produkčnými centrami boli Aquincum, Gorsium a širšie zázemie Brigetia (Maróti 1991, 381). Pomerne mnoho
analógií nachádzame medzi kolkovanou keramikou nájdenou v Zalalővő. Sú to motívy prvej skupiny vydelenej É. Maróti (1990a, 97, tab. 1:1,11,17) pre poloblúky a vajcovec, ktoré vidíme aj na misách z chaty 1 (obr.
2:11) a 2 (obr. 2:10,14) v Štúrove-Vojenskom cvičisku. Kolky v motíve lístkov sa zaraďujú do tretej Marótiovej skupiny (Maróti 1990a, 120, tab. 2:77,78). V Štúrove boli nimi zdobené misy z chaty 1 (obr. 2:9,13,
4:1) a 2 (obr. 2:12). Zoomorfný motív bežiaceho zvieraťa, ktorým je zdobený fragment misy z chaty 2 (obr.
4:15) má analógie na zlomku misy z Aquinca (Maróti 1990b, 219, obr. 5:2). Torzo tela šedej misy z chaty 1
je zdobené geometrickým ornamentom (obr. 2:11).

Keramika zdobená pásmi vrypov ozubeným kolieskom v horizontálnych pásoch
Misy imitujúce tvar Drag. 37. Veľkej obľube sa u Germánov tešili v druhej polovici 2. stor. po Kr. šedou
engobou potiahnuté misy imitujúce tvar Drag. 37. Najčastejšie boli zdobené dvomi až piatimi vodorovnými pásmi vrypov ozubeným kolieskom v ich strednej resp. hornej časti. Tento výzdobný motív bol zvyčajne
kombinovaný s obvodovými žliabkami (obr. 4). Misy imitujúce tvar Drag. 37 boli nájdené i na osadách v Bíni (Krekovič 1981, 366, tab. 7:5,6) a Gbelciach-Čapáši (Beljak 2004).
Sivý jemný panónsky riad aj v priebehu 3. stor. po Kr. reprezentujú misy imitujúce tvar Drag. 37. Zdobené sú predovšetkým početnými horizontálnymi pásmi vrypov ozubeným kolieskom a žliabkami. Takto zdobené je torzo misy z chaty 3 v Štúrove-Vojenskom cvičisku (obr. 6:15) ako aj kolekcia mís z chát C9 a C9/
10 v Šarovciach-Tehelni (obr. 6:1,3,5,7). Tiež boli nájdené na osadách v Gbelciach a v Bíni (Krekovič 1981,
366, tab. 7:5,6). Potiahnuté sú väčšinou šedou a v menšej miere čiernou engobou a vyskytujú sa okrem 2. aj
počas 3. stor. po Kr. (Krekovič 1981, 366).
Neskororímske misy imitujúce tvar Drag. 37 boli objavené v chate B6 (obr. 7:7,8) a v chate 35/2005 (obr.
7:11) v Šarovciach. Zachované fragmenty sú nezdobené. Resp. výzdobu tvorí vodorovný žliabok (obr. 7:7).
Dôležitú úlohu pri zásobovaní barbarských osád obľúbenými misami imitujúcimi tvar Drag. 37, populárnymi predovšetkým v druhej polovici 2. a v priebehu celého 3. stor. po Kr., zohrávali distribučné centrá dielní v Brigetiu (Krekovič 1981, 366).
Prstencové misy. V priebehu mladšej doby rímskej sa v germánskych osadách na dolnom Pohroní výraznejšie
presadzujú sivé prstencové misy. Ide o misy s charakteristickým prstencom na ústí, lome a na podstave. Vyskytli
sa v obsahu chát C9 a C9/10 a objektu I6 v Šarovciach (obr. 6:2,4), prvej vrstvy tzv. „Veľkého objektu“ v Štúrove-Vojenskom cvičisku, ako aj zberovom materiáli z osád Čaka-Diely a Gbelce-Čapáš. Podobne aj v osade vo Veľkom Mederi, kde sa na úkor včasnejších tehlovočervených prstencových mís výraznejšie presadili ich sivé varianty
(Varsik 1998, 36). Ďalšie sivé prstencové misy boli nájdené na osade v Bíni-Apáti (Krekovič 1981, 365). Analógie
sa vyskytujú v objektoch na germánskych osadách na južnej Morave: Křepice, Mušov (Droberjar 1997, tab. 76:15,
90:8, 100:13, 102:14, 134:1,2,4, 136:14,16, 141:9). Podobná situácia je v Panónii, kde sa začínajú početnejšie objavovať v druhej polovici 2. stor. po Kr. a počas celého 3. stor. po Kr. (Krekovič 1981, 364; Varsik 1998, 36).
Pre neskorú dobu rímsku typické prstencové misy s extrémne zhrubnutým okrajovým prstencom (Varsik
1998, 51) v nálezoch zo Štúrova sú zastúpené v najmladšom nálezovom horizonte v chate 6/6a (obr. 8:5). Sú
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však charakteristické hrubším materiálom a mierne drsným povrchom. Niekoľko okrajov takýchto misiek pochádza zo sídliskových vrstiev osád v Čake-Dieloch, Šarovciach-Tehelni a zo zberov v Gbelciach-Čapáši.
Bikónické misy s horizontálne členenou hornou časťou. Zdanlivo problematická z hľadiska proveniencie
je interpretácia troch mís s chaty 12 v Štúrove (obr. 7:1-3). Svojím tvarom síce pripomínajú misy aké boli vyrábané v hrnčiarskych dielňach na území barbarika (napr. Cífer-Pác, hrnčiarska pec 81; Kolník – Varsik 2006,
obr. 6, 7), ale sivočierna engoba na ich povrchu jednoznačne svedčí o ich provinciálnom pôvode.
Poháre s prehýbanými stenami – Faltenbecher. Panónska produkcia pohárov s prehýbanými stenami je
datovaná od 2. do 4. stor. po Kr. Staršie exempláre majú hladký povrch potiahnutý tmavšou sivou engobou.
Mladšie sa vyznačujú zdrsnenou povrchovou úpravou (Krekovič 1981, 358). Na Pohroní boli objavené na
germánskych sídliskách v Bíni (Krekovič 1981, 359), Dolnej Seči (TIR M 34, 392, č. 47), Detve-Kalamárke
(Šalkovský 2002, 113), Kamennom Moste (Krekovič 1981, 359, tab. 5:3) a v Štúrove-Vojenskom cvičisku,
kde sa fragment z tela pohára vyskytol v nálezovom kontexte chaty 12 (obr. 7:5).

Sivá drsná panónska keramika
Keramiku s bohatšou prímesou piesku a s drsnou úpravou povrchu reprezentujú v nálezovom fonde chaty 2 v Štúrove, predovšetkým misy s horizontálnym okrajom typu Petrznek 17.4.1 (obr. 5:1,3-4; Petrznek
1998), esovite proﬁlované hrnce Petrznekovej typu 6.1 (obr. 5:2), pokrývky typu Petrznek 29 (obr. 5:9). Typickým zástupcom rímskoprovinciálnej sivej drsnej keramiky sú zásobnice s horizontálne rozšíreným okružím (obr. 5:5,7) a taniere s mierne šikmo odsadeným okrajom doložené v chate 1 (obr. 5:6,8). Hrnce so
šikmo vyhnutým okrajom (obr. 5:2) typické pre staršiu dobu rímsku sú v priebehu druhej polovice 2. stor. po
Kr. nahrádzané hrncami s plochým okrajom (Grünewald 1979, 57-58, 61; Varsik 1998, 37). Pre sivú drsnú
keramiku je charakteristická výzdoba jemným hrebeňovaním (obr. 5:5,10-12) a jemnými vodorovnými ryhami v oblasti pod hrdlom nádoby (obr. 5:1-4).
Zásobnice s okružím. V neskorej dobe rímskej a v staršej fáze obdobia sťahovania národov sivú drsnú
panónsku keramiku reprezentujú predovšetkým zásobnice so širokým horizontálnym okrajom. Boli odkryté v chate 9 (obr. 8:6-7) i v sídliskovom objekte D v Štúrove. Úlomky takto zdobených zásobníc sa našli aj
v chate 35/2005 na germánskej osade v Šarovciach (obr. 7:13,15). Často sú zdobené rytými vlnovkami alebo vodorovnými ryhami. Otvára sa otázka ich proveniencie, keďže tieto hrnčiarske výrobky poznáme z dielní v Panónii. Od 4. stor. po Kr. je však tento typ nádob vyrábaný aj v hrnčiarskych dielňach v germánskom
prostredí. Dokladajú to nálezy z pecí na juhozápadnom Slovensku: v Cíferi-Páci (Kolník 1976, 134-136; Kolník – Varsik 2006, 409-421), Nitry-Chrenovej I (Chropovský –Fusek 1988, 150-152), Nitry-Chrenovej-Shellu
(Březinová 1999, 116-126; 2006, 371-378), Nitry-Párovských Hájov (Pieta – Ruttkay 1986, 191-193; 1997),
Skalici (Turčan 2006, 433-436) a najmä Jiříkovíc na južnej Morave (Tejral 1985, 106). Na dolnom Pohroní
zatiaľ takéto pece neboli objavené. Naopak potvrdený je výskyt týchto tvarov nádob aj v Panónii. Zásobnice s okružím zdobené rytými vlnovkami a ryhami sa nachádzajú medzi nálezmi odkrytými v rímskom tábore
v Leányfalu (Ottományi 1991, tab. 27:32), i na osade pri rímskom vojenskom tábore v Tokode (Lányi 1981,
tab. 17:2). Vzhľadom na blízkosť provinciálnych dielní možno predpokladať, že zásobnice s horizontálnym
okrajom mohli byť na Pohronie importované z pravého brehu Dunaju, z provincie Panónia.
Hrnce s výrazne odsadeným hrdlom. Panónske hrnce sa v tomto období charakterizujú výrazným odsadením tela od hrdla (obr. 8:1,10-12) a prežliabnutým ústím na vnútornej strane. Takto proﬁlované hrnce boli objavené v chatách 6, 9, 10, 11 v germánskej osade v Štúrove a v sídliskových objektoch, ktoré k ním prislúchali. Charakteristický je pre ne výskyt spolu s džbánmi zdobenými rôznymi geometrickými ornamentmi
vhladzovanej výzdoby a zásobnicami s horizontálnym okrajom (okružím).
Početné analógie pre hrnce s výrazne odsadeným telom pod hrdlom nachádzame v neďalekom rímskom tábore v Leányfalu, ktorý bol postavený počas Valentiniánovej prestavby panónskeho limesu (70-te roky 4. stor.
po Kr.; Ottományi 1991, 90). K. Ottományi označila tieto hrnce ako typy 38 a 39. Keramický materiál z tábora
v Leányfalu je zároveň dokladom kontaktov germánskych (aj kvádskych) a provinciálnych elementov.
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Ďalšie analógie sú známe zo zahĺbených i nadzemných objektov na rímskej osade v Szakály v Panónii datovaných do 4. stor. po Kr. (Gabler – Ottományi 1990, 188, tab. 15) a z osady pri rímskom vojenskom tábore
v Tokode. Tu sa sivé drsné hrnce vyskytujú v objektoch od stredu 4. stor. po Kr. Typické sú však najmä pre
koniec 4. a začiatok 5. stor. po Kr. (Lányi 1981, 86-87, tab. 1, 2). To dobre korešponduje s nálezmi zo Štúrova. Takéto neskoré datovanie štúrovských nálezov potvrdzuje i ich výskyt v nálezových kontextoch (Štúrovo-chata 6/6a) s keramikou zdobenou vhladzovanými mriežkami. Nádoby (predovšetkým džbány) s vhladzovanou výzdobou vystupujú so spomínaným typom hrncov i v nálezových súboroch, datovaných do poslednej štvrtiny 4. a prvých desaťročí 5. stor. po Kr., neskororímskeho vojenského tábora v Ács-Vaspuszte
(Ottományi 1989, 530-532, tab. 14). Neskoré datovanie, až do prvej polovice 5. stor. po Kr., potvrdzujú nálezy z auxiliárneho tábora v Dunabogdány (Ottomány 1999, 362).

Chronológia výskytu rímskoprovinciálnej keramiky v germánskej osade v Štúrove
Staršia doba rímska
Na germánskej osade Štúrovo-Vojenské cvičisko datujeme do mladšieho úseku staršej doby rímskej, presnejšie
do 2. pol. 2. stor. po Kr. (do Eggersovho stupňa B2 s možným presahom do stupňa B2/C1), chaty č. 1 a 2. V chate 1 boli objavené štyri fragmenty terry sigillaty pochádzajúcej z Lezoux a v chate 2 jeden fragment terry sigillaty
z Rheinzabernu. Tieto fragmenty potvrdzujú kvádske osídľovanie oblasti dolného Pohronia v období krátko pred
markomanskými vojnami. Prvé dve chaty obsahujú značné množstvo archeologických nálezov, najmä keramických zlomkov (v chate 1 cca 647 ex.; chata 2 cca 943 ex.). Mimoriadne vysoký je v rámci nich aj podiel keramiky
importovanej z rímskych provincií: v chate 1 = 107 ex. (16,5 %), v chate 2 = 154 ex. (16,3 %; obr. 11). V chate 32/
84 v neďalekej germánskej osade v Štúrove-Obide tvorí importovaná keramika 14 %, v chate 4/1961 v Čake-Dieloch 20 % a v chate 5 (M 32-36) v tejto osade dokonca 23 % (obr. 11). V Štúrove si zaslúži pozornosť bohatý súbor
tehlovočervenej keramiky z chát 1 (tvorí 65 % z celého objemu importovanej keramiky) a 2 (61 %). Početne zastúpená je aj sivá jemná keramika (v chate 1 = 28 %; v chate 2 = 31 %; obr. 10). Sivý drsný riad v najstaršom horizonte germánskeho osídlenia v Štúrove (v druhej polovici 2. stor. po Kr.), čiže v chatách 1 a 2, tvorí iba 3-7 % z celkového množstva importovanej keramiky z rímskych provincií (obr. 10). Podobne je to aj v ďalších objektoch z tohto
obdobia: napr. v chate 32/84 zo Štúrova-Obidu, objekte 5 (M 32-36) z Čaky-Dielov. Zriedkavejší výskyt tohto druhu keramiky si všíma aj V. Varsik pri analýze nálezov z Veľkého Mederu. Vysvetlenie hľadá v skutočnosti, že „Germáni pri dovoze uprednostňovali jemnejší stolový riad pred hrubším kuchynským tovarom“ (Varsik 1998, 37).

Mladšia doba rímska
Obdobie medzi rokmi od 180/200 do 250/270 označil V. Varsik, v osídlení germánskych osád v Branči
a vo Veľkom Mederi, ako horizont „B“. Jeho začiatok kladie do obdobia tesne po markomanských vojnách.
V zásade je tento horizont súčasný so stupňom C1 mladšej doby rímskej (Varsik 1998, 97). Rovnaký horizont možno vyčleniť aj na osade v Štúrove-Vojenskom cvičisku. Panónsku produkciu aj v tomto období reprezentuje predovšetkým tehlovočervená keramika.
Do mladšej doby rímskej patria v Štúrove chaty 3, 4 a 8. Zdá sa, že vzhľadom k priestorovej lokalizácii a stavebnej konštrukcii je z tohto obdobia aj chata 5, i keď sa z nej nezachoval typický nálezový materiál. Z dolného Pohronia sú časovo súbežné chaty C9 a C9/10 doložené v Šarovciach-Tehelni. Kým stredogalská produkcia
terry sigillaty je v Štúrove zastúpená početnejšie, tak tovar z Rheinzabernu je doložený skromnejšie. Výrobky
z Westerndorfu a Pfaffenhofenu tu absentujú úplne. Tento fakt si možno vysvetliť intenzitou osídlenia v jednotlivých fázach. Z celkového nálezového kontextu vyplýva, že osídlenie bolo v 2. polovici 2. storočia v Štúrove najintenzívnejšie. Koncom 2. stor. po Kr. a v prvej polovici 3. stor. po Kr. nastal v osídlení štúrovskej osady výrazný
útlm (spôsobený snáď markomanskými vojnami, Cassius Dio, Rímske dejiny 71, 15)4. Všetky chaty, ktoré zaraďujeme do mladšej doby rímskej (č. 3, 4 a 8), patria na jej začiatok, niekam na prelom 2. a 3. stor. po Kr.
4/ Cassius Dio, Rímske dejiny 71, 15: „Keď sa naňho obrátili s posolstvom Markomani, prepustil im (Marcus Aurelius)
polovicu pohraničného pásma, pretože všetky uložené podmienky splnili – síce ťažko a len tak-tak, ale predsa. Stanovil, že budú bývať tridsaťosem stádií od Istra, a vymedzil miesta a dni na udržiavanie stykov – toto totiž predtým nebolo stanovené – a vyžiadal si aj rukojemníkov“.
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V porovnaní s mladším stupňom staršej doby rímskej (horizont „A“ vyčlenený V. Varsikom pre osadu vo
Veľkom Mederi je ohraničený rokmi 140/160-180/200) badať úbytok tehlovočervenej keramiky (v chate 3
v Štúrove-Vojenskom cvičisku tvoria 47 % importovanej keramiky, v chate 4 = 54 % a v chate 8 = 57 %; obr.
10). Narastá však podiel jemnej šedej keramiky (v chate 3 tvorí 33 % importovanej keramiky, v chate 4 =
27 % a v chate 8 = 33 %; obr. 10). Taktiež nepatrne vzrástol aj výskyt drsnej sivej keramiky (10-14 %). Celkove je však spektrum keramiky importovanej z rímskych provincií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím
typologicky chudobnejšie. A to napriek jej pomerne početnému zastúpeniu v objektoch z tohto obdobia (Štúrovo-Vojenské cvičisko, chata 3 = 17 %, chata 4 = 21 %, chata 8 = 28 %; Šarovce-Tehelňa, superpozícia chát
C9 a C9/10 = 8 %). Pri štatistickom hodnotení je však potrebné uviesť, že súbor keramiky nájdený v chatách
datovaných do horizontu B, je kvantitatívne podstatne menší ako v predchádzajúcom horizonte (napr. v chate
2 v Štúrove-Vojenskom cvičisku bolo objavených 943 keramických úlomkov a v chate 3 iba 89 úlomkov).
Podobne ako v Eggersovom stupni B2, aj v stupni C1 je sivá drsná keramika zastúpená pomerne malým
množstvom. V objektoch v Štúrove-Vojenskom cvičisku stanoví od 10 do 14 % (v chate 3: 13 %; v chate 4:
14 %; v chate 8: 10 %). V tvaroch sivej drsnej keramiky naďalej pretrvávajú esovite proﬁlované hrnce (obr.
6:12) a objavujú sa aj džbány s uchami kruhovitého prierezu (obr. 6:13). Medzi hrncami sa najväčšej obľube tešili tvary s vodorovným okrajom. Podobne to bolo aj pri zásobniciach, ako dokladá nález zo superpozície chát C9 a C9/10 zo Šaroviec (obr. 6:9).

Neskorá doba rímska
Horizont „C“ pre osady v Branči a vo Veľkom Mederi V. Varsik synchronizoval s Eggersovym stupňom C2
a čiastočne aj s C3 a kladie ho medzi roky 250/270-350/370 po Kr. (Varsik 1998, 98). Toto obdobie je charakteristické predovšetkým výrazným regresom vo výzdobe germánskej v rukách vyhotovenej keramiky a úbytkom
importovanej keramiky z Panónie. Z druhej strany nastáva rozvoj vlastnej špecializovanej produkcie keramiky
– pri využití hrnčiarskeho kruhu. Tá v značnej miere prebrala rolu „stolovej“ keramiky u naddunajských Germánov. Problematický sa stáva pôvod niektorých typov nádob sivej drsnej keramiky, najmä zásobníc s okružím
a niektorých typov mís. V porovnaní s predchádzajúcimi je viditeľné podstatne menšie zastúpenie rímskej keramiky v nálezových súboroch objektov na osade v Štúrove-Vojenskom cvičisku. V chate 12 tvorí 3 % z celkového objemu črepových nálezov (obr. 12). Podobná situácia je i na ďalších germánskych osadách. V chate 47/
85 v Štúrove-Obide tvorí panónska keramika iba 2 %, v chate B6 v Šarovciach-Tehelni: 7 % a v chate 35/2005
v Šarovciach 9 % (obr. 12). V skupine importovanej produkcie zvláštne miesto zaujíma fragment raetskej keramiky z chaty 35/05 v Šarovciach, ktorú chronologicky radíme do obdobia okolo roku 300 po Kr. (obr. 7:14).
Najpočetnejšiu skupinu importovaných keramických výrobkov v neskorej dobe rímskej tvorí sivá jemná a sivá
drsná panónska keramika. Objavujú sa glazované mortária. Tvarové spektrum nádob v neskororímskych objektoch v Štúrove tvoria predovšetkým hrnce, zásobnice, ale objavili sa aj úlomky z mís a torzo hrnčeka.

Starší stupeň obdobia sťahovania národov
V období, ktoré v absolútnej chronológii vymedzujeme rokmi 350/370–420/450 (stupeň D1 Eggersovej relatívnej chronológie) naďalej vystupujú žltozeleno alebo olivovozeleno glazované trecie misky-mortáriá. Okrem
nich prichádzajú z rímskych provincií rôzne tvary sivej drsnej keramiky. Vzhľadom k nastupujúcej akulturácii
barbarskej a rímskej keramiky sa však čoraz ťažšie rozlišuje proveniencia jednotlivých nálezov. Súvisí to najmä s rozvojom špecializovanej dielenskej výroby pri využití hrnčiarskeho kruhu u naddunajských Germánov.
Rímskoprovinciálna keramika má v nálezových súboroch záverečného horizontu germánskeho osídlenia v Štúrove-Vojenskom cvičisku výrazné zastúpenie. V chate 6/6a tvorí 7 %, v chate 9: 11 % v chate 10: 14 %. Z tohto
pohľadu je výnimočná chata 11, kde tvorí uvedená keramika 34 % z celkového objemu črepových nálezov (obr.
12). Vyskytli sa tu predovšetkým okraje hrncov s výrazne odsadeným hrdlom.

Zhodnotenie
Keramika z rímskych provincií je v barbarskom prostredí dôležitým prostriedkom pre datovanie. Indikuje
tiež úroveň hospodárskych vzťahov medzi Germánmi a Rimanmi. Zároveň je dôležitým prameňom pre sle145

dovanie vývoja kvádskeho osídlenia v oblasti Pohronia. V týchto súvislostiach najvýznamnejšia je terra sigillata. Vďake jej dobre prepracovanej chronológii možno spoľahlivo datovať sprievodné archeologické súbory
na jednotlivých germánskych osadách. Najstaršími nálezmi terry sigillaty sú výrobky dielne Lezoux v strednej Galii, ktoré sa dostali predovšetkým na dolné Pohronie. Tie datujú kvádske osídlenie tohto regiónu okolo stredu 2. stor. po Kr. Počas posledných dvoch, resp. troch desaťročí 2. stor. po Kr. je Kvádmi osídľovaná
oblasť stredného Pohronia a Poiplia. Dokladá to spoluvýskyt výrobkov majstrov z Rheinzabernu v tejto oblasti. Zreteľným je i výskyt produktov z Westerndorfu a Pfaffenhofenu na ľavom brehu Dunaju, v okolí mesta Vác. Na toto územie Kvádi prenikli na prelome 2. a 3. stor. po Kr.
Na základe rozboru nálezov terry sigillaty, panónskej stolovej keramiky ako aj iných provinciálnych výrobkov, môžeme rozpoznať tri zóny ich výskytu na Pohroní a Poiplí. Štruktúra importov sa v tomto regióne mení v závislosti od vzdialenosti provinciálnych centier. Najsilnejšie väzby vykazuje Pohronie a Poiplie
s rímskymi centrami Brigetio a Aquincum. Predovšetkým Brigetio zohralo úlohu výrobného i distribučného
centra, ktoré zásobovalo rímskymi produktmi Kvádov sídliacich východne od Váhu.
Prvou, kontaktnou zónou výskytu rímskych importov, je dolné Pohronie; tu bola najrozšírenejšia panónska úžitková keramika a terra sigillata. Blízkosť panónskych distribučných centier spôsobila, že rímska keramika tu v jednotlivých chronologických stupňoch suplovala vlastnú „stolovú“ keramiku. Do kontaktnej zóny patrí aj germánska osada v Štúrove-Vojenskom cvičisku. Rímska keramika je tu doložená od jej vzniku
v strede 2. stor. po Kr. až po záver osídlenia v prvých desaťročiach 5. stor. po Kr. Možno sledovať aj isté medzery v germánskom osídlení tejto polohy. Slabo je zastúpená keramika z prvej polovice 3. stor. po Kr., čomu odpovedá úplná absencia terry sigillaty z Westerndorfu i Pfaffenhofenu.
Dobrá dostupnosť provinciálnych výrobkov v blízkosti limitu v istom smere zrejme spočiatku spomaľovala u Kvádov rozvoj špecializovanej hrnčiarskej výroby (na hrnčiarskom kruhu). Až neskôr po markomanských vojnách – pravdepodobne pod vplyvom provinciálnych majstrov – sa začína rozvíjať výroba keramiky na hrnčiarskom kruhu i u naddunajských Germánov.
Druhú zónu tvorí stredné Pohronie, ktoré bolo vzhľadom na hornatú geomorfológiu menej dostupné.
Kontakty medzi obyvateľmi horských oblastí a Kvádmi usídlenými na nížine, t.j. v predpolí severopanónskeho limitu, boli sťažené. Tým aj v redistribúcii hrnčiarskych výrobkov z Panónie. Do horských kotlín stredného Slovenska sa rímske výrobky dostávali zriedkavejšie ako do kontaktnej zóny. V germánskych osadách na
strednom Pohroní sú nálezy terry sigillaty a panónskej úžitkovej keramiky zastúpené iba sporadicky.
Treťou zónou bolo územie horného Pohronia. Vzhľadom na hiát v osídlení, ktorý tu vznikol po zániku púchovskej kultúry, sa tu dosiaľ nevyskytli provinciálne keramické výrobky, ako napr. terra sigillata. Sporadické
importy sa vo všeobecnosti dávajú do súvisu s kvádskym osídlením z neskorej doby rímskej a včasnej fázy doby
sťahovania národov (obr. 4). Sú nimi predovšetkým glazované trecie misky-mortária a sivá drsná keramika.
Počas 4. stor. po Kr. dochádzalo postupne k značnému zbližovaniu rímskej provincie Panónia s pohraničnými barbarskými oblasťami. Pri niektorých keramických produktoch je ťažko rozhodnúť, čo je rímskym a čo germánskym výrobkom. Táto akulturácia sa diala obojstranne. Na jednej strane to bol nástup
postupnej romanizácie Germánov na ľavom brehu Dunaju, na druhej strane rímski foederati z radov Germánov prinášali do provinciálneho prostredia, v závere samotnej existencie rímskeho Impéria, vlastné obľúbené formy nielen nádob.
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Ján Beljak – Titus Kolník: Provinziall-römische Keramik von einer germanischen Siedlung in Štúrovo.
Das Vorkommen aus den Römerprovinzen stammender Keramik in barbarischer Umgebung ist ein guter Niveauindikator für Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Germanen und Römern. Im Grantalgebiet ist die Keramik zugleich
auch eine wichtige Quelle bei der Beobachtung der Quadensiedlungsentwicklung. Behilﬂich dabei ist die Terra Sigillata. Dank ihrer empﬁndlichen Chronologie können wir die archäologischen Kontexte auf einzelnen germanischen Siedlungen gut datieren. Die Produkte der Lezoux Werkstatt in Mittelgallien sind die ältesten Funde dieser Art in unserem
untersuchtem Gebiet. Sie sind vor allem auf das untere Grantalgebiet eingedrungen. Damit bestätigen sie die Quadenbesiedlung dieser Region schon in der Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Chr. Das Mittelgrantal- und Ipeltalgebiet wurde
durch Quaden später während der letzten zwei, bzw. drei Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts besiedelt. Als Nachweis dienen uns dabei Produkte der Werkstätten aus Rheinzabern, die in diesen Gebieten gefunden worden sind. Deutlich ist auch
das Vorkommen der Produkte aus Westerndorf und Pfaffenhofen am linken Donauufer, in der Nähe der Stadt Vác. Dieses Gebiet haben die Quaden um die Wende des 2. und 3. Jahrhunderts besiedelt.
Auf Grund der Analyse der Funde von Terra Sigillata, pannonischer Tischkeramik, als auch anderer Produkte aus den
Provinzen, können wir drei Zonen Importvorkommens im Gran- und Ipeltalgebiet beobachten. Die Struktur der Importe in dieser Region hängt von der Entfernung der Provinziallzentren ab. Die stärksten Bindungen weisen die Gran- und
Ipeltalgebiete mit den römischen Städten Brigetio und Aquincum auf. Besonders Brigetio spielte eine wichtige Rolle als
Produktion- und Distributionszentrum, das die östlich von Waag siedelten Quaden, mit römischen Produkten versorgte.
Eine Kontaktzone des Vorkommens der römischen Importe stellt das untere Grantalgebiet dar. Hier sind die pannonische Gebrauchskeramik und Terra Sigillata am häuﬁgsten vertreten. Die Nähe der pannonischen Distributionszentren
verursachte, dass die römische Keramik hier in einzelnen chronologischen Stufen die heimische “Tisch“ Keramik ersetzte. In diese Zone gehört auch die germanische Siedlung in Štúrovo-Vojenské cvičisko. Die römische Keramik ist hier seit
der Entstehung dieser Siedlung um die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Chr. bis zu ihrer Ende in den ersten Jahrzehnten
des 5. Jahrhunderts nach Chr. belegt. Es ist möglich auch einige Lücken in der germanischen Besiedlung dieser Lage zu
beobachten. Schwach vertreten ist die Keramik aus dem 3. Jahrhunderts nach Chr., dem entspricht voll die Abwesenheit
der Westerndorfer und auch Pfaffenhofener Sigillata.
Die zweite Zone bildet das mittlere Grantalgebiet, das gemäß ihres gebirgigen Geomorphologie weniger erreichbar war.
Kontakte zwischen den Einwohnern der gebirgigen Gebiete und auf dem Tieﬂand siedelten Quaden, d.h. im Vorfeld des
nordpannonischen Limes, waren erschwert. So auch die Umverteilung der Töpferprodukte aus Pannonien. In die Bergtalkessel der Mittelslowakei gelangten die römischen Produkte seltener als in die Kontaktzone. In den germanischen Siedlungen im Mittelgrantalgebiet sind Funde von Terra Sigillata und panonischer Gebrauchskeramik nur sporadisch vertreten.
Die dritte Zone war das obere Grantalgebiet. Nach dem Untergang der Púchov Kultur ist hier eine Besiedlungslücke
entstanden, so traten hier bis jetzt keine Erzeugnisse aus den Provinzen wie z. B. Terra Sigillata auf. Sporadische Importe
werden allgemein mit der Besiedlung der Quaden aus der späteren Kaiserzeit und früher Phase der Völkerwanderungszeit in Zusammenhang gebracht. Es sind vor allem grün glasierte Mortarien und die graue Grobkeramik.
Während des 4. Jahrhunderts nach Chr. kam es nach und nach zu bedeutender Annäherung der römischen Provinz
Pannonien mit den barbarischen Grenzgebieten. Bei einigen keramischen Erzeugnissen ist es schwer zu erkennbar ob
es sich um römische oder germanische Produkte handelt. Diese Akkulturation ist beiderseits charakteristisch. Auf einer
Seite war das der Eintritt progressiver Romanisation der Germanen am linken Donauufer, auf anderer Seite sind es die
römischen Foederati, aus den Germanenreihen, gewesen, die in das Gebiet der Provinz am Ende der Existenz des römischen Imperiums eigene beliebte einheimische Lebensformen brachten.
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Obr. 1. Mapa vybraných germánskych osád v oblasti dolného Pohronia. 1 Bíňa, 2 Čaka, 3 Gbelce, 4 Šarovce, 5 Štúrovo, 6 Štúrovo-Obid.
Abb. 1. Karte der ausgewählten germanischen Siedlungen im unteren Grantalgebiet. 1 Bíňa, 2 Čaka, 3 Gbelce, 4 Šarovce,
5 Štúrovo, 6 Štúrovo-Obid.

149

Obr. 2. Keramika z mladšieho stupňa staršej doby rímskej z germánskej osady v Štúrove. 1-8 terra sigillata, 9-14 sivá
jemná panónska keramika. Mierka: a – 1-8, b – 9-14.
Abb. 2. Die Keramik der jüngeren Stufe der älteren römischen Kaiserzeit aus der germanischen Siedlung in Štúrovo.
1-8 Terra Sigillata, 9-14 die graue pannonische Feinkeramik. Skala: a – 1-8, b – 9-14.
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Obr. 3. Tehlovočervená panónska keramika z mladšieho stupňa staršej doby rímskej z germánskej osady v Štúrove.
Abb. 3. Ziegelrote pannonische Keramik der jüngeren Stufe der älteren römischen Kaiserzeit aus der germanischen Siedlung in Štúrovo.
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Obr. 4. Sivá jemná panónska keramika z mladšieho stupňa staršej doby rímskej z germánskej osady v Štúrove.
Abb. 4. Graue pannonische Feinkeramik der jüngeren Stufe der älteren römischen Kaiserzeit aus der germanischen Siedlung in Štúrovo.
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Obr. 5. Sivá drsná panónska keramika z mladšieho stupňa staršej doby rímskej z germánskej osady v Štúrove.
Abb. 5. Graue pannonische Gebrauchskeramik der jüngeren Stufe der älteren römischen Kaiserzeit aus der germanischen
Siedlung in Štúrovo.
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Obr. 6. Rímskoprovinciálna keramika z mladšej doby rímskej z vybraných germánskych osád na dolnom Pohroní. 1-11
Šarovce, 12-20 Štúrovo.
Abb. 6. Provinziall-römische Keramik der jüngeren römischen Kaiserzeit aus den ausgewählten germanischen Siedlungen im unteren Grantalgebiet. 1-11 Šarovce, 12-20 Štúrovo.
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Obr. 7. Rímskoprovinciálna keramika z neskorej doby rímskej z vybraných germánskych osád na dolnom Pohroní. 1-6
Štúrovo, 7-17 Šarovce.
Abb. 7. Provinziall-römische Keramik der späten römischen Kaiserzeit aus den ausgewählten germanischen Siedlungen
im unteren Grantalgebiet. 1-6 Štúrovo, 7-17 Šarovce.
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Obr. 8. Rímskoprovinciálna keramika zo staršieho stupňa obdobia sťahovania národov z germánskej osady v Štúrove.
Mierka: a – 1-5, 8-13; b – 6-7.
Abb. 8. Provinziall-römische Keramik der älteren Völkerwanderungszeit aus der germanischen Siedlung in Štúrovo.
Skala: a – 1-5, 8-13; b – 6-7.
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Obr. 9. Kvantitatívne zastúpenie terry sigillaty na vybraných germánskych osadách na dolnom Pohroní.
Abb. 9. Quantität der Terra Sigillata in den ausgewählten germanischen Siedlungen im unteren Grantalgebiet.

Obr. 10. Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov rímskoprovinciálnej keramiky vo vybraných objektoch v germánskej osade v Štúrove.
Abb. 10. Prozentuelle Angaben zu den einzelnen Typen der provinziall-römischen Keramik in den ausgewählten Objekten der germanischen Siedlung in Štúrovo.
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Obr. 11. Percentuálne zastúpenie rímskoprovinciálnej keramiky vo vybraných objektoch z germánskych osád na dolnom
Pohroní, v staršej a mladšej dobe rímskej.
Abb. 11. Prozentuelle Angaben zu der provinziall-römischen Keramik in den ausgewählten Objekten der germanischen
Siedlungen im unteren Grantalgebiet in der älteren und jüngeren römischen Kaiserzeit.
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Obr. 12. Percentuálne zastúpenie rímskoprovinciálnej keramiky vo vybraných objektoch z germánskych osád na dolnom
Pohroní, v neskorej dobe rímskej a v staršom stupni obdobia sťahovania národov.
Abb. 12. Prozentuelle Angaben zu der provinziall-römischen Keramik in den ausgewählten Objekten der germanischen
Siedlungen im unteren Grantalgebiet in der späten römischen Kaiserzeit und in der Völkerwanderungszeit.
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