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PREDSLOV

V. PROTOHISTORICKÁ KONFERENCIA „KELTSKÉ, GERMÁNSKE
A VČASNOSLOVANSKÉ OSÍDLENIE“

Konferencia sa konala 21. až 25. 9. 2009 v priestoroch Archeologického ústavu SAV v Nitre. Do osemdesiat odborníkov z Čiech, Poľska a Slovenska sa zaoberalo predovšetkým hlavnou témou konferencie,
ktorá bola zameraná na hospodárstvo Germánov, sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby
laténskej po včasný stredovek. V samostatnom bloku odzneli referáty o nových objavoch a hroboch germánskej nobility z 3. až 6. storočia (Krakovany-Stráže a Poprad-Matejovce na Slovensku a Podolí-Žuráň
na Morave). Na príprave vedeckého stretnutia sa organizačne podieľali okrem Archeologického ústavu
SAV v Nitre aj Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, Archeologické múzeum SNM
v Bratislave a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV.
Konferenciu otvoril a účastníkov na pôde ústavu privítal riaditeľ PhDr. M. Ruttkay, CSc. Odznelo
46 referátov, ktoré boli rozdelené do siedmich blokov, množstvo diskusných príspevkov a prezentovaných bolo niekoľko posterov. Potešiteľné je, že na prednáškach sa zúčastnili aj študenti z Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre a z Trnavskej univerzity v Trnave.
Súčasťou programu bola aj exkurzia do Bratislavy a okolia (23. 9. 2009). Na hradnom vrchu sme mali
možnosť vidieť unikátne nové nálezy rímskych architektúr z obdobia tesne pred prelomom letopočtov
(B. Lesák, M. Musilová, B. Resutík). V Archeologickom múzeu SNM nás privítal riaditeľ múzea PhDr.
J. Bartík, PhD. a prezreli sme si viaceré inštalované archeologické expozície. Naša cesta viedla ďalej na
Národnú kultúrnu pamiatku Devín (K. Harmadyová a D. Divileková) a do rímskeho vojenského tábora
z 1. až 4. storočia v Rusovciach-Gerulate (J. Schmidtová). Spoznanie najvýznamnejších archeologických
lokalít a nálezov umožnila návšteva výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre (24. 9. 2009), ktorá bola venovaná 70. výročiu hosťujúcej inštitúcie (J. Ruttkayová).
Propagačnými prospektami o Nitre konferenciu podporil NISYS – Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj, ktorý prispel aj na vydanie publikácie.
Predkladaný, v poradí už piaty zborník „Archeológie barbarov“ obsahuje príspevky, ktoré odzneli na konferencii. Zaradili sme aj pôvodne prihlásené referáty, ktoré však z rôznych dôvodov odznieť
nemohli. Väčšina z nich sa venuje hospodárskym aktivitám a ich archeologickým dokladom (nástroje,
dielne, výrobné objekty, depoty, archeozoologické a archeobotanické analýzy) v protohistorickom období. Na konferencii sa diskutovalo aj o odraze ekonomickej činnosti v sídliskových štruktúrach keltských
a germánskych osád. V kategórii „Varia“ sú predstavené nové nálezy, výskumy, metódy ako aj výsledky
magisterských a doktorandských prác.

Ján Beljak, Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik
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PREFACE

the Vth protohistorical conference „Celtic, Germanic
and Early Slavonic Occupation“

The conference was held from 21st till 25th September 2009 at the Institute of Archaeology of the Slovak
Academy of Sciences in Nitra. Around 80 specialists from the Czech Republic, Poland and Slovakia devoted
their scientific attention mainly to the main conference topic focused on the economy of the Germans,
and settlement and economic structures from the Late La Tène Period till the Early Middle Ages. In the
separated session the papers were presented about the new discoveries and graves of the Germanic elite
from the 3rd to the 6th cent. AD (Krakovany-Stráže and Poprad-Matejovce in Slovakia, Podolí-Žuráň in
Moravia). Besides the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences, the Department of
Classical Archaeology of the Trnava University in Trnava, the Archaeological Museum of the Slovak
National Museum in Bratislava, and the Slovak Archaeological Society by the Slovak Academy of Sciences co-organized the conference.
Conference was opened and the participants were welcomed by the Institute of Archaeology Director
PhDr. Matej Ruttkay, CSc. Fortysix papers were presented, divided into seven sessions, many discussion
contributions, and eight posters. The organizers were pleased by the participation in audience of the
students of archaeology from the Constantine the Philosopher University in Nitra and from the Trnava
University in Trnava.
The program also included participants´ excursion to Bratislava and its surroundings on 23rd September
2009. At the Castle Hill in Bratislava, the in situ unique finds of the Roman architectures from the period
immediately before the turn of eras were presented to the participants (guided by B. Resutík, G. Musilová
and B. Lesák). In the Archaeological Museum of the Slovak National Museum, the visitors were welcomed by its director PhDr. J. Bartík, PhD., and were guided through the newest archaeological expositions. The excursion then directed to the Devín Castle (guided by K. Harmadyová and D. Divileková) and
to the Roman military camp dated to the 1st – 4th cent. AD in Bratislava-Rusovce/Gerulata (J. Schmidtová).
The visit to the Nitra museum in Nitra (J. Ruttkayová) gave an opportunity to learn about the most important archaeological sites and finds from the exhibition devoted to the 70th anniversary of the Institute
of Archaeology SAS.
The conference was supported by the promotional materials by NISYS-Nitra town and Nitra municipal
district that also contributed to the publishing of proceedings.
The presented volume, already the fifth in the series “Archaeology of the Barbarians”, contains papers
that were presented on the conference. It also includes originally registered contributions, which from
various reasons could not be presented. The majority of them are devoted to the economic activities and
their archaeological records (tools, workshops, industrial objects, hoards, archaeozoology and archaeobotany) in the early historical periods. During the conference also reflections of economic activities on
the internal structures of Celtic and Germanic settlements were discussed. New findings, excavations,
methods and brief results of Mgr. and PhD. thesis are published in the category “Varia”.

Ján Beljak, Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik

Translated by L. Benediková

Hospodárstvo Germánov
Sídliskové a ekonomické štruktúry
od neskorej doby laténskej po včasný stredovek

Ján Beljak, Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik (ed.)
Archeológia barbarov 2009. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes, Tomus X. Nitra 2010, 33-66

GERMÁNSKA OSADA V ŠAROVCIACH 1
JÁN BELJAK

Doba rímska, Kvádi, barbarikum, juhozápadné Slovensko, Šarovce, osada
Roman period, Quadi, Barbaricum, Southwestern Slovakia, Šarovce, settlement

The German settlement from Šarovce
The Quadi settlement in the Roman period B2 phase was spread eastwards to the lower Hron river basin.
Archaeological finds documenting the Quadi presence on this territory from second half of 2nd century to
beginning of 5th century AD. In this period we notice setting also at the Šarovce-Teheľňa site. The German
village in Šarovce is situated 35 km northern from Danube. Finds from Šarovce are very important for the
settlement context of the lower Hron river basin in the Roman period.

Lokalizácia náleziska a priebeh výskumu
Polykultúrne sídlisko v katastri obce Šarovce (okres Levice) v polohe Tehelňa je situované na pravom
brehu rieky Hron, vo vzdialenosti 35 km severne od Dunaja (mapa 1). Pravý breh Hrona je na celom
dolnom toku vyvýšený. Aj preto sa tu nachádza mimoriadne veľa pravekých a stredovekých nálezísk.
Naopak, ľavý breh Hrona ležal v inundácii a je takmer bez nálezov. Lokalitu objavil počas prieskumov na
dolnom Pohroní Š. Janšák v roku 1938. Rozsiahly terénny archeologický výskum tu uskutočnil v rokoch
1953-1956 B. Novotný v rámci projektu zameraného na systematický výskum dolného Pohronia (Novotný 1976, 15-16). Plošný odkryv realizoval sektorovou metódou, pričom medzi skúmanými sektormi
nechával kontrolné bloky. Celková preskúmaná plocha mala tvar trojuholníka s rozmermi 120x60x70 m
(cca. 2550 m2). Severozápadná časť náleziska bola zničená ťažbou hliny pre tehelňu (Novotný 1955, 2).
Na lokalite bola v rámci týchto aktivít odkrytá aj časť osady z doby rímskej, ktorá pozostávala z polozahĺbených chát obdĺžnikovitého pôdorysu so šesťkolovou konštrukciou, ako aj z ďalších sídliskových
objektov (Novotný/Kuzmová 1994, 107). Samotnému germánskemu osídleniu predchádzalo osídlenie
v neolite (kultúra s lineárnou keramikou, lengyelská kultúra), v eneolite (badenská kultúra), v dobe bronzovej (maďarovská, severopanónska, stredodunajská mohylová a velatická kultúra). V období staršej
doby železnej je potvrdený trácko-skýtsky horizont. Významným nálezom odkrytým v polohe Tehelňa
sú relikty neskorolaténskej remeselníckej osady (Novotný 1955, 1). Germánske osídlenie siaha od polovice
2. stor. až po začiatok 5. stor. po Kr. Okrem početných keramických nálezov sa v polohe Tehelňa našiel aj
hrob ženy s novorodencom z 5. stor. Po istej cezúre vo včasnom stredoveku je poloha Tehelňa opäť intenzívne osídlená v 11. - 13. stor. Osídlenie z 11. stor. sa potvrdilo aj na severnom konci dediny, kde v roku
1954 odkryli 38 hrobov belobrdskej kultúry s dokladmi vampirizmu. V polohe Makóczadomb na ľavom
brehu Hrona je doložené osídlenie od neolitu až po stredovek. K najdôležitejším objavom tu patrí kostrové pohrebisko z obdobia sťahovania národov z 2. polovice 5. stor. (21 hrobov; Novotný 1976). V roku 2005
odkryl M. Bielich južne od Šaroviec chatu so 6-kolovou dispozíciou, ktorá z najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s osadou v polohe Tehelňa (mapa 2).

	Príspevok vznikol v rámci riešenia úloh grantového projektu 2/0159/09 agentúry VEGA.
	Za poskytnutie nálezov z archeologického výskumu Prof. PhDr. Bohuslava Novotného, DrSc. ďakujem Prof. PhDr. Márii
Novotnej, DrSc. Za poskytnutie nálezov z výskumu v roku 2005 ďakujem Mgr. Máriovi Bielichovi.
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Mapa 1. Šarovce. Situovanie lokality v predpolí severopanónskeho limitu.

Mapa 2. Šarovce. Plán obce s vyznačením osady skúmanej B. Novotným v rokoch 1953-1956 a chaty skúmanej M. Bielichom
v roku 2005.
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Rozmiestnenie sídliskových objektov z doby rímskej v Šarovciach
Všetky objekty datované do doby rímskej sa koncentrovali v centrálnej časti lokality na ploche s rozmermi približne 30x40 m. Vzhľadom ku komplikovaným superpozíciam a prevrstveniam nemôžeme
jednoznačne vylúčiť existenciu ďalších objektov z tohto obdobia. Indikuje to výskyt nálezov germánskej
a rímskej proveniencie na takmer celej skúmanej ploche. Do doby rímskej môžeme jednoznačne datovať iba chatu B6, superpozíciu chát C9 a C9/10, jamové objekty B7 a I6 a samostatne stojace pece A10
a B7. S osadou v polohe Tehelňa s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí aj chata z neskorej doby rímskej
(35/2005) objavená 200 m severozápadne od plochy skúmanej B. Novotným.

Chaty
Chaty so šesťkolovou konštrukciou C9 i C9/10 (obr. 4: 1) odkryté B. Novotným v Šarovciach sa nachádzali vo vzájomnej superpozícii. Mladšia mala pravouhlý tvar s rozmermi 3,8x3,5 m (13,3 m²) a dlhšou
osou orientovanou SSZ-JJV. Jej dno sa nachádzalo v hĺbke 1,2 m. Staršia mala tvar obdĺžnika s rozmermi
5,2x3,75 m (19,5 m²). Orientácia dlhšej osi je JZZ-SVV. Podlaha sa nachádzala v hĺbke 1,3 cm. Obe chaty
patria k typu B1 podľa E. Droberjara (1997, 22) a III-1 podľa T. Kolníka (1962, 368) a datujeme ich do mladšej doby rímskej. V roku 2005 bola v Šarovciach objavená ďalšia chata so šesťkolovou konštrukciou (Beljak/Bielich 2007, 31-33). Polozemnica z neskorej doby rímskej mala aj siedmy centrálny podporný pilier.
Stĺp v juhovýchodnom nároží bol spevnený dodatočne pridaným stĺpom (obr. 9: 1). Konštrukčne môžeme chatu priradiť k typu B1 podľa E. Droberjara (1997, 22) a III-1 podľa T. Kolníka (1962, 368). Jej rozmery
4,4x3,6 m (15,84 m²) ju radia skôr k menším stavbám. Na dolnom Pohroní 6-kolové chaty z fázy B2b doby
rímskej reprezentuje aj chata 32/1984 z Obidu (Ožďáni 1985, 182-184); stupeň C1 reprezentujú chaty 3 a 5
zo Štúrova. Podobnou je tiež neskororímska chata zo Želiezoviec (Novotný 1984, 107-117). Najmladšími
šesťkolovými polozemnicami odkrytými na Pohroní sú chaty 9 a 12 zo Štúrova, datované do stupňa C3
doby rímskej (Beljak/Kolník 2008, 63-86).
Iným konštrukčným typom sú chaty s kolmi v rohoch. V Šarovciach k ním patrí chata B6 s rozmermi
5x4,38 m (21,9 m²). Obrysy chaty sa začali rysovať v hĺbke 60 cm a jej dno sa nachádzalo v hĺbke 1,2 m.
Mala orientáciu JZZ-SVV (obr. 2). V strede dna sa nachádzalo oválne ohnisko. S objektom súvisí viacero
kolových jám. Okrem nosných kolov v rohoch chaty, boli ďalšie po jej stranách (obr. 3: 1). Chaty tejto
konštrukcie patria do typu E1 podľa E. Droberjara (1997, 22, tab. 11). Chatu B6 zo Šaroviec datujeme do
stupňa C3 doby rímskej. Analogická chata pochádza z Hontianskych Moraviec-Opatových Moraviec
(Šalkovský/Roth 1991, 93-113). V Štúrove sa tento typ vyskytol v prípade chát 10 a 11. Je pravdepodobné,
že aj chaty 6 a 6a zo Štúrova, ktoré sú vo vzájomnej superpozícii, boli postavené v tomto konštrukčnom
type (Beljak/Kolník 2008, 63-86).
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Tabela 1. Germánske chaty odkryté v Šarovciach.
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C9/10
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nie

C1

B1

4

Šarovce

35/2005

4,4x3,7

16,2

0,55

SSZ-JJV

6+2

nie

C3

B1

Ohniská v obytných objektoch
Zvyšky ohnísk v kvádskych chatách sú zriedkavým javom. V Šarovciach sa ohnisko našlo v strednej
časti chaty B6. Na území Pohronia a Poplia sa ďalšie stopy ohnísk objavili v chatách 2, 5 a 12 v Štúrove,
a 4/1961 v Čake. Všetky sa nachádzali v stredných častiach obydlí (Kolník 1962, 386). V germánskej osa35
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de v Branči boli zvyšky hlinenej piecky zistené iba v polozemnici 190. Táto však bola pravdepodobne
výrobným objektom (Kolník/Varsik/Vladár 2007, 19). Autori sa domnievajú, že stopy prepálenej podlahy
v chatách indikujú vyhrievanie obytných priestorov iným spôsobom ako ohňom v pieckach alebo na
otvorených ohniskách (Kolník/Varsik/Vladár 2007, 19).

Voľne stojace pece
V Šarovciach sa našli dve voľne stojace pece (A10 i B7). Objekt A10 mal okrúhly pôdorys, s priemerom 1,08 m. Objavil sa v hĺbke 0,4 m a jeho dno siahalo až 1,2 m od súčasného povrchu Na základe tvaru stien možno predpokladať, že pec mala klenbu. Na stenách plášťa pece bolo vidno odtlačky prútov
tvoriacich jej konštrukciu. Pec B7 bola podobne ako predchádzajúca odkrytá v hĺbke 0,4 m. V pôdoryse
mala okrúhly tvar s priemerom 0,85 cm. Na vnútornej stene boli viditeľné odtlačky prútov, ktoré tvorili
konštrukciu klenby. V hĺbke 0,6 m sa nachádzalo jej dno pokryté vrstvou uhlíkov. Obe pece môžeme na
základe nálezov z výplní datovať len všeobecne do doby rímskej. Ich funkciu sa nepodarilo spoľahlivo
identifikovať. Najbližšie analógie k nim poznáme z osady v Štúrove (Beljak 2009, 229-231). Tam sa podarilo odkryť päť voľne stojacich pecí (očíslovaná bola pec H1 a O), pričom pec/objekt O, jednoznačne súvisí
s chatami 06/6a. Možno predpokladať, že ohnisko „O“ využívali pri príprave potravy obyvatelia chaty
6/6a. Ohniskom, resp. pecou bol aj objekt H1 v blízkosti chaty 10 v Štúrove. Niektoré značne zaoblené
kusy mazanice indikujú existenciu klenby. V jej výplni sa našla keramika, ktorá ju datuje do obdobia
sťahovania národov.

Obilné jamy
V Šarovciach sa našli dve obilné jamy, ktoré vieme jednoznačne datovať do doby rímskej. Je to jama
B7 v centrálnej časti osady a jama I6, ktorá sa nachádza v jej východnej časti. Priemer obilnej jamy s lavórovitým profilom B7 bol 1,45 m. Začala sa rysovať v hĺbke 20-40 cm a konečnú hĺbku dosiahla 250 cm.
Tieto jamy sú z typologického hľadiska najjednoduchšie. Spravidla sú plytké a v priereze sa plynulo
zužujú smerom k zaoblenému dnu. Okrem piatich jám v Štúrove (objekty A1, J1, M, R1 a Z) sú doložené
i na osadách v Čake (jama M 0-2) a Hontianskych Moravciach (jamy 2/86, 3/86). Podobná jama je známa
napr. z osady v Branči (objekt 9; Kolník/Varsik/Vladár 2007, tab. 8). Jamu B7 datujeme do stupňov C1-C2
doby rímskej.
Obilná jama s trapézovitým profilom I6 má priemer 1,3 m. Začala sa rysovať v hĺbke 60 cm. Maximálna hĺbka jamy dosiahla 163-170 cm. Jama mala dovnútra vtiahnuté hrdlo. Jej dno je rovné, ale v západnej
časti o čosi hlbšie ako v časti východnej. Z germánskej osady v Štúrove pochádza 8 jám s trapézovitým
prierezom (objekty A, D1, E1, H, CH, CH1, I a R). Na dolnom Pohroní sú takéto jamy doložené aj v osade
v Čake (M 4-6). Na dolnom Poiplí bol rovnaký objekt odkrytý v Ipolytőlgyes-TSZ-Major (objekt F). Trapézovú jamu I6 datujeme do mladšej doby rímskej.

Prehodnotenie pôvodného datovania sídliskových objektov
z osady v Šarovciach
Pôvodné datovanie chát zo sond B 6 (chata s podlahou dláždenou z riečnych okruhliakov), I 9, II 9/10,
II 11/12 bolo potrebné na základe rozboru archeologických nálezov zmeniť. Chata s kamennou podlahou
(Novotný 1954, 8; 1995, obr. 94) obsahovala zmiešaný keramický materiál z doby laténskej a stredoveku.
Na základe prevahy stredovekého materiálu, ako aj vďaka jej superpozícii s chatou B6 z neskorej doby
rímskej sa môžeme prikloniť k datovaniu do obdobia stredoveku. Tri chaty zo sond I 9, II 9/10, II 11/12
(Novotný 1955, 7; 1995, obr. 96) majú identickú kolovú konštrukciu s ohniskom (pieckou) v severovýchodnom rohu. Analogickú chatu z obdobia stredoveku poznáme napríklad z Komjatíc - chata A/II-18
(Točík 1978, 246-266, obr. 148: 1). Napriek zmiešanému nálezovému inventáru, ktorý tvorila stredoveká aj
germánska keramika chaty zo sond B 6 v Šarovciach môžme datovať do obdobia 9.-10. storočia.
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Analýza archeologických nálezov

Spony typu A 158
Spona s podviazanou nôžkou typu A 158 pochádza zo sídliskovej vrstvy. Má šesťnásobne obtočený
drôtik okolo lúčika (obr. 14: 4). Spony typu A 158 majú zvyčajne štvorzávitové vinutie s hornou tetivou
a úzku nôžku. Väčší súbor týchto spôn bol objavený na pohrebisku v Očkove - 19 exemplárov s lúčikom
kruhovitého alebo polkruhovitého prierezu (Kolník 1965, 202). K chronologickému zaradeniu týchto spôn
je dôležitý inventár hrobu 222 v Očkove, kde sa bronzová spona s dvojnásobným obtočením drôtika a s
polkruhovitým prierezom lúčika našla spolu s terrou sigillatou z Rheinzabernu/Westerndorfu, datovanou do obdobia Severovcov (Kolník 1965, 202). Spomínané spony môžeme datovať do stupňa C1 doby
rímskej.
Ďalšia bronzová jednodielna spona s podviazanou nôžkou zo Šaroviec má symetricky klenutý lúčik
s kruhovitým prierezom. Od nôžky je oddelený 8-násobným obtočením drôtika (obr. 14: 3). Spony patriace k typu A 158 VI. Almgrenovej skupiny sú na území barbarika typické predovšetkým pre mladšiu
dobu rímsku (Kolník 1965, 202). Vyskytujú sa v germánskych osadách aj na pohrebiskách na juhozápadnom Slovensku (Očkov, Bešeňov, Čachtice, Pobedim - Kolník 1965, 226) a na Morave (Kostelec na Hané,
Mikulčice, Hrubčice - Peškař 1972, tab. 21-29). Spony z Pohronia môžeme vzhľadom na kontext, v ktorom
vystúpili, datovať do stupňov C1-C3 doby rímskej (Peškař 1972, 108-112).

Deriváty spôn VI. Almgrenovej skupiny - spony s pevným zachycovačom

Spony s hrotitou nôžkou
Zo sledovanej osady pochádza bronzová spona s hrotitou nôžkou (obr. 14: 2). Nôžka je od lúčika oddelená tromi ryhami. Možno ich pokladať za štylizáciu podviazania nôžky. Dva priečne žliabky (štylizovaná guľovitá pätka) a pozdĺžne hranenie je na nôžke. Tieto spony tvoria prechod medzi sponami s kolmo zrezanou hrotitou nôžkou a sponami s hrotitou nôžkou ukončenou gombíkom. Nemajú ešte pravé
guľovité ukončenie nôžky. Na juhozápadnom Slovensku sa vyskytli napr. na pohrebiskách v Abraháme,
Očkove a v osade v Pobedime (Kolník 1965, 212). Vyššie opísané spony VI. Almgrenovej skupiny s pevným zachycovačom môžeme rámcovo datovať do mladšej doby rímskej s presahom do neskorej doby
rímskej. Početné analógie nachádzame v germánskom prostredí na Morave a juhozápadnom Slovensku
(Peškař 1972, tab. 21-29; 34-35; Kolník 1965, tab. 13: 13, 14: 13, 13: 10, 14: 12). I. Peškař ich datuje do stupňov
C1-C2 doby rímskej, s hlavným výskytom v stupni C2 (Peškař 1972, 118-120).
Spony s obdĺžnikovou nôžkou
Bronzová spona s pevným zachycovačom a obdĺžnikovou nôžkou sa našla v kultúrnej vrstve osady.
Vyznačuje sa bohatým využitím metópovitého ornamentu na nôžke a na lúčiku (obr. 14: 5). Takéto spony
sa vyskytli v inventári hrobu 90 v Očkove, v osadách vo Veselom aj Pobedime (Kolník 1965, 214). Obyčajne majú štvorzávitové vinutie a hornú tetivu.
Spony VII. skupiny podľa Almgrena
Z priestoru šaroveckej osady pochádza jeden bronzový exemplár s vysokým zachycovačom. Má pásikový oblúkovite vyhnutý lúčik a lichobežníkovitú nôžku zdobenú na konci tromi líniami „puncovania“
(obr. 14: 1). Tetiva a vinutie sa nezachovali. Tvarovo blízke sú spony z osady v Pobedime a z pohrebiska
v Očkove (Kolník 1965, tab. 5: 1, 2). Ťažisko rozšírenia samostrelových spôn s vysokým zachycovačom
leží v polabskej germánskej oblasti a v sarmatskej oblasti. V oblasti Pohronia sa vyskytli ďalšie exempláre
v Tekove a jeden sa nachádza v zbierkach múzea v Banskej Štiavnici (Kolník 1965, 191). Spony VII. Alm‑
grenovej skupiny sa zvyknú datovať do stupňa C1 mladšej doby rímskej (Kolník 1965, 190).
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Minca
K najcennejším nálezom z osady patrí rímska minca - sestercius Marca Aurélia z roku 177 (tab. 15: 6).
Našla sa na halde pri zahadzovaní sondy B5. Na reverze stojí zahalený Marcus Aurélius a prináša obete
na trojnožke (foculus), v ľavej ruke drží zvitok (un livre; Nálezy I, č. 293).
Nákrčník
V chate 35/2005 sa objavil strieborný nákrčník s hruškovitým uzáverom - typ II podľa Kossinu (obr.
9: 4; Beljak/Bielich 2007, 31-33). Zhotovený bol z tenkého strieborného drôtu. Na Slovensku podobné nákrčníky s hruškovitým otvorom pochádzajú z nasledujúcich lokalít: bronzový v Trenčíne-Pollakovej tehelni (Nešporová 1980, 81); strieborný, zdobený esovitým motívom, v Červeníku (Kolník 1963, 113, 114,
117 obr. 2: 8, 127; 1964, 337-346) a starší nález pochádza z okolia Bratislavy (Jansová 1925, 469; Pichlerová
1992, 103, 105, obr. 1). Ďalšie analógie nachádzame v germánskom prostredí na území dnešného Poľska,
severného a stredného Nemecka i v sarmatskom prostredí (Beckmann 1981, 16). Datované sú do mladšej
doby rímskej. Nález zo Šaroviec môžeme vzhľadom k nálezovému kontextu chaty 35/2005 datovať do
záveru stupňa C2, príp. do stupňa C3 doby rímskej (do obdobia okolo roku 300 po Kr.).
Hrebene
Trojvrstvový poškodený kostený hrebeň sa našiel v sonde C10 (obr. 15: 5). Platničky sú spojené pomocou šiestich železných nitov. Má poloblúkové držadlo a patrí do Thomasovej typu I., ktorý je datovaný
od stupňa B2/C1 doby rímskej až po stupeň D obdobia sťahovania národov (Thomas 1960, 79-86, 120, tab.
64). Hrebene tohto typu sa objavili na germánskych náleziskách na juhozápadnom Slovensku i na južnej
Morave, napr. Modřice (Tejral 1993, 466, tab. 307: 2), Mušov-Na pískach-chata II (Droberjar 1997, 362, tab.
136: 2).
Kovania konského postroja
Torzo bronzového kovania rímskeho konského postroja bolo objavené počas výskumu B. Novotného.
Má tvar dubového lístka na konci so zhrubnutým gombíkom (obr. 14: 6). Analógie k nemu poznáme
z rímskych vojenských táborov na hornogermánsko-raetskom limite. Najvernejšie analógie sú z lokalít
Wiesbaden, Stockstadt a Pfünz. Datované sú do 2. a 3. stor. po Kr. (Oldenstein 1976, tab. 30: 206, 207,
208).
Bronzové importované nádoby
Bronzové nádoby v Šarovciach reprezentuje fragment okraja bližšie neurčiteľnej bronzovej nádoby
z chaty 35/2005 (obr. 9: 5) a veslovité držadlo cedidla/naberačky (E 161) z povrchového zberu počas
výskumu B. Novotného (obr. 14: 9). Najbližšie analógie k nemu poznáme z blízkeho pohrebiska v Gbelciach-Tehelni, kde sa v hrobe 4 (3/61) našiel fragment bronzového veslovitého držadla cedidla alebo naberačky typu E 160-161. Cedidlá s podobne profilovanými držadlami sú zastúpené najmä v stupni B2
a pokračujú v stupni B2/C1 (Eggers 1951, I, 174). Fragment držadla bronzovej nádoby - pravdepodobne
vedra - zo sídliskovej vrstvy v osade v Šarovciach typologicky bližšie priradiť nevieme (obr. 14: 10).
Sklené nádoby
Fragment skleného kónického pohára na nôžke (E 190) je priehľadný (biely) a jeho výzdobu tvorí nalepená sklená nitka v tvare písmena “U” (obr. 14: 8). Ďalšie dva malé a neurčiteľné úlomky zelenkavého
skla boli nájdené v chate 35/2005 (obr. 9: 6; 11: 10).
Jantárové perly
Pozoruhodným je nález jantárového prívesku/perly z chaty 35/2005 (obr. 9: 2). Podobné perly poznáme v sarmatskom prostredí (Tiszasas - Vaday 1989, 277, č. 353, tab. 115: 10) a aj v przeworskej kultúre
v Jakuszowiciach2. Na základe predložených analógii ich datujeme do stupňa C3 doby rímskej.
2

Nepublikované. Za informáciu ďakujem Dr. Judyte Rodzinskej-Nowak.
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Rímske tehly
Dôležitým nálezom je fragment rímskej tehly z kultúrnej vrstvy s kolkom LEG I AD (obr. 15: 3), čiže legio
I. Adiutrix. Táto légia od 2. stor. po Kr. sídlila v Brigetiu (Le Bohec 2001, 170). Ďalším zaujímavým nálezom
je v celosti zachovaná šesťuholníková tehla slúžiaca k stavbe hypokaustu (obr. 15: 4). Okrem toho sa našli
ďalšie štyri fragmenty rímskych tehál bez kolkov. Fragmenty stavebnej keramiky (nekolkované tehly) boli
na dolnom Pohroní zistené aj v Štúrove. Našli sa v chatách 2, 5, 6/6a, 12 a jamových objektoch I1 a R.

Nástroje a náradie

Nožnice
Železné oblúkovité pružinové nožnice z kultúrnej vrstvy (obr. 14: 13) patria k najbežnejšiemu typu
- s takmer pravouhlo odsadenými základňami čepelí. Priradiť ich môžeme k typu I, variantu a/b podľa
A. Knaackovej (1978, 18, 19, obr. 2a; 3a). Tento typ nie je chronologicky citlivý a vyskytuje sa od neskorej
doby laténskej až do stupňa B2/C1 (prípadne C1) doby rímskej (Knaack 1978, 21).
Kľúče
Pravdepodobne za železný kľúč (obr. 15: 7) môžno považovať 42 cm dlhý exemplár s ukončením
v tvare kotvy. Podobné železné kľúče sa na dolnom Pohroní našli v Štúrove (v jamových objektoch H,
F1 a F). V objekte F sa okrem kľúča objavili aj kostry dvoch mladých ľudských jedincov. V Štúrove boli
kľúče tvaru háku z jednej strany ukončené očkom a z druhej dvoma zúbkami Tieto nálezy datujeme do
neskorej doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov.
Drevoobrábacie nástroje
Súbor nálezov náradia v Šarovciach dopĺňa železný drevoobrábací nástroj s lalokovite neuzavretou
tuľajkou. Nájdený bol v zásype chaty 35/2005 (Beljak/Bielich 2007, 31-33). Analógie k nemu poznáme z výšinnej osady v Detve-Kalamárke (Šalkovský 2002, 119, obr. 19: 10).
Prasleny
V germánskej osade v Šarovciach sa našlo väčšie množstvo praslenov. Vzhľadom k polykultúrnemu
charakteru lokality môžeme do doby rímskej datovať iba exempláre z chaty 35/2005. Samotné prasleny
sa vzhľadom k unifikácii nedajú bližšie datovať. Jeden má kónický (obr. 9: 10) a druhý bochníkovitý tvar
(obr. 9: 9).

Rímskoprovinciálna keramika

Terra sigillata
Terra sigillata zo Šaroviec bola spracovaná a publikovaná B. Novotným a K. Kuzmovovou (Novotný/
Kuzmová 1994, 107-116). Predstavuje ju súbor 45 zlomkov, ktoré okrem jednej výnimky (nález z obilnej
jamy B 7) pochádzajú zo sídliskových vrstiev a z povrchového zberu na lokalite a jej bezprostrednom
okolí. Napriek tomu, že ide o dobre datovateľnú keramiku, uvedené nálezové okolnosti neumožňujú na
jej základe stanoviť kratšie časové úseky v sídliskovej štruktúre náleziska (Novotný/Kuzmová 1994, 107).
Za pravdepodobne najstaršie možno považovať tri zlomky bližšie neurčiteľnej juhogalskej proveniencie
(Novotný/Kuzmová 1994, 108, 110, kat. č. 1-3). Datované sú do obdobia vlády Domitiána až Hadriána.
Z  hrnčiarskeho centra v Rheinzaberne pochádza 25 zlomkov. Chronologicky je ich možné zaradiť do
obdobia markomanských vojen a do nasledujúceho obdobia. Významnú časť spracovaného súboru tvorí tiež 13 zlomkov z westerndorfských dielní. Tie rámcovo spadajú na koniec 2. stor. a do prvej tretiny
3. stor. po Kr. K neskorej vlne importu terry sigillaty, patria dva reliéfne zdobené črepy z misiek typu
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Drag. 37 vyrobené v Pfaffenhoffene (Novotný/Kuzmová 1994, 109, 111, kat. č. 44, 45). Tieto najmladšie nálezy možno datovať do 50-tych rokov 3. stor. (Novotný/Kuzmová 1994, 108-109).
Tabela 2. Terra sigillata odkrytá v Šarovciach.
P.č.

Typ

Dielňa

1.

Drag. 37

Južná Galia ?

Majster

P.č.

Typ

Dielňa

2.

Drag. 37

Južná Galia ?

Majster

3.

Drag. 37

Južná Galia ?

4.

Drag. 37

Rheinzabern

Reginus I

5.

Drag. 37

Rheinzabern

Cobnertus III

6.

Drag. 37

Rheinzabern

Cerialis I/V

7.

Drag. 37

Rheinzabern

Cerialisov okruh

8.

Drag. 37

Rheinzabern

Mammilianus

9.

Drag. 37

Rheinzabern

Atto

10.

Drag. 37

Rheinzabern

?

11.

Drag. 37

Rheinzabern

?

12.

Drag. 37

Rheinzabern

?

13.

Drag. 37

Rheinzabern

?

14.

Drag. 37

Rheinzabern

?

15.

Drag. 37

Rheinzabern

?

16.

Drag. 18/31

Rheinzabern

?

17.

Drag. 18/31

Rheinzabern

?

18.

Drag. 18/31

Rheinzabern

?

19.

Drag. 18/31

Rheinzabern

?

20.

Drag. 18/31

Rheinzabern

?

21.

Drag. 33

Rheinzabern

?

22.

Drag. 33

Rheinzabern

?

23.

Curle 23

Rheinzabern

?

24.

Curle 23

Rheinzabern

?

25.

?

Rheinzabern

?

26.

?

Rheinzabern

?

27.

?

Rheinzabern

?

28.

?

Rheinzabern

?

29.

?

Rheinzabern

?

30.

Drag. 37

Westerndorf

?

31.

Drag. 37

Westerndorf

Comitialis

32.

Drag. 37

Westerndorf

Helenius

33.

Drag. 37

Westerndorf

Helenius

34.

Drag. 37

Westerndorf

Helenius

35.

Drag. 37

Westerndorf

Helenius

36.

Drag. 37

Westerndorf

?

37.

Drag. 37

Westerndorf

?

38.

Drag. 37

Westerndorf

?

39.

Drag. 37

Westerndorf

?

40.

Drag. 37 ?

Westerndorf

?

41.

Drag.30,37?

Westerndorf

?

42.

Drag. 18/31

Westerndorf

?

43.

Drag. 32

Westerndorf

?

44.

Drag. 37

Pfaffenhofen

Dicanus

45.

Drag. 37

Pfaffenhofen

Dicanus

Panónska keramika tehlovej farby:
Keramika bez dodatočnej úpravy povrchu. Do tejto kategórie priraďujeme okraj džbánu s úzkym hrdlom
a fragment z tela nádoby z chaty 35/2005 (obr. 12: 10). Neupravený vonkajší povrch majú tiež trecie misky - mortária - zo staršej príp. mladšej doby rímskej. Šesť fragmentov takýchto mortárii bolo objavených
v Šarovciach v sídliskových vrstvách (obr. 16: 5). E. Krekovič datuje neglazované výrobky trecích misiek
zo Slovenska rámcove od 2. stor. po Kr. (Krekovič 1981, 356).
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. Vyskytuje sa na rôznorodej keramike:
na zásobniciach, hrncoch, pohároch, džbánoch. Je zastúpená napr. na hrnci zo sídliskovej vrstvy v Šarovciach (obr. 17: 6). Vyskytli sa tiež malé fragmenty z nádob v superpozícii chát C9 a C9/10. 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).
Keramika maľovaná v pásoch. Tento typ výzdoby sa uplatňoval predovšetkým na horných častiach
džbánov so širokým hrdlom. 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 (obr. 6: 8)
a v kultúrnych vrstvách v osade (Krekovič 1981, tab. 1: 2, 8, 10). Táto výzdobná technika sa datuje do druhej polovice 2. a na začiatok 3. stor. po Kr. (Bónis 1970, 87). Využívali ju v dielňach v Aquincu (Póczy 1956,
115) a hlavne v Brigetiu (Bónis 1970, 80).
Keramika zdobená glazovaním. Typickým príkladom glazovaného panónskeho tovaru z neskororímskeho obdobia (4. a zač. 5. stor. po Kr.) sú glazované mortáriá (Grünewald 1979, 67-68; Ottományi 1996, 96).
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Kým v Šarovciach tvorili pomerne veľkú skupinu importovaných nálezov, tak z ďalšej germánskej osady
na dolnom Pohroní - v Štúrove - sa nám zachovalo iba niekoľko malých fragmentov. V Šarovciach sa
okrem malých zlomkov našli aj torzá dvoch mortárií, z ktorých jedno malo glazúru hnedozelenú a druhé
žltozelenú (obr. 16: 5).
Raetska keramika. Býva zdobená barbotinovými motívmi a vrypmi vyhotovenými ozubeným kolieskom. V Šarovciach sú zastúpené predovšetkým v nálezoch z chaty 35/2005 (obr. 11: 8). Tento typ nádob je
v barbariku pomerne vzácny. Vyskytol sa napr. v Púchove a Závode (Krekovič 1981, 343).
Panónska jemná sivá keramika.
K sivým prstencovým miskám môžeme priradiť nálezy z chaty C9 (obr. 6: 7) a z obilnej jamy I6 (obr.
13: 9). Charakteristickejšie zlomky jemnej šedej keramiky z vrstiev predstavil E. Krekovič (1981; obr. 8:
5, 9: 1, 3, 10: 1, 11: 7,12: 4, 13: 3, 14: 2). Analogické tvary možno nájsť na germánskych sídliskách juhozápadného Slovenska a južnej Moravy (Krekovič 1981, 363; Droberjar 1997). Datovanie prstencových misiek
môžeme ohraničiť od druhej polovice 2. do 3. stor. po Kr. (Krekovič 1981, 364). Chronologicky najmladší
je zlomok z chaty C 9 z obilnej jamy I 6, ktoré pochádzajú snáď z konca 3. stor. K sivým kónickým miskám,
ktoré majú okraj zosilnený prstencom a lištou pod ním, môžeme zaradiť iba jeden zlomok z vrstiev, ktorý
publikoval E. Krekovič (1981, 366, obr. 15: 5).
Misky imitujúce tvar Drag. 37 sú zastúpené najpočetnejšie. Našli sa v chate B6 (obr. 3: 5, 7) a v chate C9
(obr. 6: 1, 3, 10; 4: 1, 4, 6). Z vrstiev pochádza torzo hornej časti misky (obr. 18: 5) a torzo dna (obr. 18: 15).
Je pravdepodobné, že aj dná z chaty 35/2005 pochádzajú z týchto mís (obr. 12: 17-18). Svojím tvarom
napodobňujú obľúbenú formu Drag. 37 (Krekovič 1981, 366). Sú zdobené drobnými ryhami pomocou ozubeného kolieska. Datovať ich môžeme na koniec 2. a do 3. stor. Najčastejšie boli potiahnuté šedou alebo
čiernou engobou. Misy nájdené v Šarovciach 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. 18: 5).
Z hrncov sa našli v Šarovciach vo vrstvách iba dva fragmenty (Krekovič 1981, 366, obr. 16: 3, 7). Nedajú
sa bližšie datovať, pravdepodobne však neprekračujú polovicu 3. stor. (Krekovič 1981, 366). Podobná situácia je aj pri džbánoch, ktoré sa tiež našli iba v malom množstve (Krekovič 1981, obr. 5: 6; 7: 4, 8) a pochádzajú z kultúrnych vrstiev osady.
Sivá drsná panónska keramika
Keramiku s bohatšou prímesou piesku a s drsným povrchom reprezentujú v nálezovom fonde chaty
35/2005 v Šarovciach esovite profilované hrnce Petznekovej typu 6.1 (obr. 10: 4; Petznek 1998). V tejto chate
sa našli aj úlomky pravdepodobne z hrncov so širokým horizontálnym okrajom (obr. 11: 11; 11: 16). Často
sú zdobené rytými vlnovkami alebo vodorovnými ryhami. Otvára sa otázka ich proveniencie, keďže tieto
hrnčiarske výrobky poznáme z dielní v Panónii (Lányi 1981; Ottományi 1991). Od 4. stor. po Kr. je však
tento typ nádob vyrábaný aj v hrnčiarskych dielňach v germánskom prostredí.
Germánska stolová keramika vyhotovená v ruke
Stolovú keramiku u Kvádov v mladšej a neskorej dobe rímskej reprezentujú hlboké misy s odsadeným
okrajom, hlboké misy so zalomeným telom, misy so zaobleným telom, misy s prstencovým okrajom,
misy so zatiahnutým okrajom, džbány, miniatúrne nádoby a poháre. Zdobené sú zväzkami rýh, brázd,
žliabkami, vlnovkami. Menej sa objavuje výzdoba ozubeným kolieskom a ornament barbotina. Naopak
obľúbenými sú rôzne plastické lišty a výčnelky. Nádoby majú hladký povrch čiernej farby a sú kvalitne
vypálené s malým obsahom prímesí.
V nálezoch z germánskej osady v Šarovciach sú hlboké misy s odsadeným telom (vázy) doložené menej
početne. S určitosťou môžeme k tomuto tvaru priradiť nádobu zdobenú zvislým hrebeňovaním nájdenú
v sídliskovej vrstve osady (obr. 18: 2). Pre esovito profilované hlboké misy vyčlenil E. Droberjar skupinu
tvarov 2100 (1997; obr. 32-34).
Rekonštruovateľný príklad hlbokej misy so zalomeným telom sa našiel v superpozícii chát C9 a C9/10
v Šarovciach (obr. 6: 4). Tvarovo tieto misy pripomínajú typ 2300 E. Droberjara (1997, obr. 35). Početné
analógie nachádzame na juhozápadnom Slovensku a južnej Morave, v objektoch datovaných do stupňa
B2 a B2/C1, (Blučina-chata I; Droberjar 1997, tab. 2; Komořany-chata Z-2; Droberjar 1997, tab. 33; Křepicechata IV; Droberjar 1997, tab. 57). Niekedy sa vyskytli aj ako urny v hroboch zo staršej doby rímskej na
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juhozápadnom Slovensku (napr. v hrobe 42 v Kostolnej pri Dunaji - Kolník 1980, tab. 103: 42: a; a v hrobe
43 v Sládkovičove - Kolník 1980, tab. 146: 43: a).
Misy so zaobleným telom sú z hľadiska profilácie najjednoduchšie. Ich priemer okraja je zvyčajne viac
ako dvojnásobne väčší od celkovej výšky. Zaoblené je aj ich dno. Tvarovo patria do typov 2706 a 2707
E. Droberjara (1997, obr. 40). Typický je plynulý prechod okraja do tela. Pod okrajom sa zvyčajne začína
výzdoba. V Šarovciach k nim patria nálezy zo zásypu superpozície chát C9 a C9/10 (obr. 7: 10), chaty
35/2005 (obr. 10: 9, 17). Z tejto chaty poznáme aj exemplár so zosilneným okrajom (obr. 7: 10). V rámci
zdobených kusov sú tu zastúpené črepy so šikmými kanelúrami (obr. 11: 7) a vrypmi ostrým predmetom
usporiadanými v zónach (obr. 11: 6). V nálezoch zo sídliskovej vrstvy tento tvar nádob reprezentuje torzo
misy bez výzdoby (obr. 16: 7). Tvar misiek s oblou stenou je doložený v takmer všetkých germánskych
osadách v naddunajskom priestore a objavuje sa počas celej doby rímskej.
Od klasických mís so zaobleným telom sa misy so zalomeným telom a zaobleným dnom líšia zalomením
na rozhraní hrdla a tela. Bývajú nízke s pomerne veľkým priemerom okraja. Tvarovo patria do typu 2750
E. Droberjara (1997, obr. 40). Tento typ mís sa vyskytol v Šarovciach v sídliskovej vrstve (obr. 16: 2, 4). Výzdobu tvorí zónový rytý ornament v motíve obrazcov (obr. 16: 2) alebo geometricky usporiadané žliabky
(obr. 16: 4). Analógie sa vyskytli vo viacerých germánskych objektoch datovaných do stupňov B2 a B2/C1
na juhozápadnom Slovensku a južnej Morave (napr. Droberjar 1997, tab. 41: 5, 13; 102: 18).
Misy s odsadeným telom a so zaobleným dnom s omfalom boli nájdené v sídliskových vrstvách osady. Tieto
misy bývajú zdobené barbotinom, ozubeným kolieskom, vpichmi alebo skupinami žliabkov. Príklady
zo Šaroviec majú výzdobu v motíve lúčovitých žliabkov (obr. 16: 6, 8) kombinovanú trojuholníkovými
vpichmi, príp. ozubeným kolieskom (obr. 16: 8). Misy so zaobleným dnom s omfalom a lúčovitými žliabkami pokladá E. Droberjar za typický prejav stupňa B2/C1 na južnej Morave (Droberjar 1997, 143-148, obr.
64). Potvrdzujú to nálezy dvoch mís z kostrového hrobu z Čáčova (Pieta 2002, obr. 2: 2), z ktorých jedna je
takmer totožná z nálezom z chaty 1 zo Štúrova. Ďalšia takáto misa bola objavená aj v chate 106 vo Veľkom
Mederi (Varsik 1998, 27; tab. 19: 16) i v osade v Branči (objekt 26; Varsik 1998, tab. 72: 9).
Esovite profilované misy sú doložené vo všetkých germánskych osadách v priestore dolného Pohronia.
Tvarovo im je najbližšia skupina 2100 podľa E. Droberjara (1997, obr. 32). Misa s okrajom menším alebo
rovnakým ako maximálne vydutie je doložená z výplne superpozícii chát C9 a C9/10 v Šarovciach (obr.
5: 2). Tieto typy mís sa objavujú v priebehu staršej i mladšej doby rímskej. Exemplár zo superpozície
chát C9 a C9/10 datujeme do stupňa C1 doby rímskej. Jej výzdobu tvorí ornament vytvorený ozubeným
kolieskom a zvisle orientované plastické lišty.
Bikónické poháre majú pomerne úzky okraj. Ich výška je väčšia ako maximálny priemer tela. Bikónický
pohár s jemne odsadeným okrajom bol v osade v Šarovciach (obr. 18: 1) objavený v kultúrnej vrstve. Jeho
výzdobu tvorí pás do seba zapadajúcich trojuholníkov („vlčích zubov“). Torzo tela podobného pohára
pochádza z výplne chaty 1 z osady v Štúrove. E. Droberjar (1997, obr. 44) vyčlenil pre vysoké poháre skupiny 4100 a 4200. Nálezy zo Šaroviec i zo Štúrova vykazuje tvarovú podobnosť s touto skupinou a chronologicky ich radíme na koniec staršej, príp. na začiatok mladšej doby rímskej.
Zriedkavým tvarom nádob sú tzv. vaničky. Tieto nízke nádoby majú kvadratický alebo vaničkovitý
tvar (Kolník 1993, 111). Jeden fragment sa našiel vo vrstve v osade v Šarovciach (obr. 18: 3). Najbližšie
analógie poznáme z osady v Gbelciach-Čapáši a z chaty 47/1985 v Obide-Obidskej puste. Najnovším je
nález fragmentu vaničky z pohrebiska v Hronovciach. Pozoruhodným je nález celej misky z Veľkého
Ďura. Vo vnútri je zdobená tzv. medvedími labkami. Podobnú výzdobu má aj miska z Mojmíroviec (Kolník 1993, 111, obr. 2: 3). Výzdoba tzv. medvedími labkami (dekompovaným vajcovcom) je typická predovšetkým pre stupne C2 a C3 doby rímskej (Kolník 1993, 114). Datovanie podporuje aj fragment vaničkovitej nádoby nájdený v neskororímskej chate 47/1985 v Obide-Obidskej puste. Nový nález z pohrebiska
v Hronovciach môžeme datovať už do stupňov B2-B2/C1 doby rímskej. V oblasti stredného Podunajska
sa vaničky vyskytli na viacerých germánskych náleziskách, napr. na juhozápadnom Slovensku v osadách
Branč, Mojmírovce a na pohrebisku v Očkove (Kolník 1993, 114). Na južnej Morave v osadách v Boleradiciach, Křepiciach, Hrubčiciach (Kolník 1993, 114.
Výzdoba germánskej stolovej keramiky vyhotovenej v ruke
Výzdoba ozubeným kolieskom. Pri použití ozubeného kolieska alebo drevenej lišty so zárezmi, boli vytvárané rôznorodé ornamenty. Výzdoba je často kombinovaná s inými typmi ornamentu, najčastejšie
s plastickými lištami (obr. 5: 1-3). Takúto výzdobu máme v Šarovciach doloženú v superpozícii chát C9
a C9/10 (obr. 5: 1-3; 17: 7-8, 10-11, 13-14, 17-19). Uvedené keramické fragmenty majú výzdobu ozubeným
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kolieskom v podobe vodorovných, zvislých a šikmých línií (obr. 5: 1-3; 17: 7-8, 10-11, 13-14, 19), v motíve
zvisle orientovanej rybej kostry (obr. 17: 17-18). Najbližšie analógie poznáme z osady v Štúrove (v chatách
1 a 2; obr. 46: 3) a na pohrebisku Gbelce-Tehelňa (Beljak/Kolník 2006; obr. 14: 2; 16: 1-7, 10, 13). Z pohrebiska v Gbelciach pochádzajú tiež fragmenty nádob zdobené cikcakovitou a vodorovnou a zvislými líniami (Beljak/Kolník 2006; obr. 16: 6). Najväčšia kolekcia takto zdobenej keramiky na dolnom Pohroní bola
v roku 2009 odkrytá na pohrebisku v Hronovciach. Paralely k vyššie uvedeným výzdobným motívom
sa pravidelne vyskytujú na náleziskách na juhozápadnom Slovensku (Varsik 1998, 26-29, 38-40, 64-68,
obr. 33), v Dolnom Rakúsku (Pollak 1980, 196) a na južnej Morave (Droberjar 1997, 65-91), teda na území
považovanom za sídelnú doménu kmeňa Kvádov a Markomanov. E. Droberjar vyčlenil tento ornament
ako typ 630 (Droberjar 1997).
Husté hrebeňovanie. Výzdoba v motíve hustých rýh nanesených hrebeňom je doložená na esovite profilovaných hlbokých misách i na misách so zaoblenou stenou. Orientované sú buď šikmo, kolmo, alebo
tvoria cikcakovité línie. Na hlbokej esovitej mise zo Šaroviec je doložené aj hrebeňovanie celej plochy
nádoby od pliec dole (obr. 18: 2).
	Príbuznými typmi výzdoby sú tzv. vlčie zuby a ornament šrafovaných polí. V Šarovciach-Tehelni sa
takáto výzdoba uplatnila napr. na nízkej miske so zalomeným telom z vrstvy (obr. 16: 2) a na bikónickom
pohári (obr. 18: 1). Na dolnom Pohroní k tejto výzdobe poznáme presné analógie v Čake-Dieloch. Analógickú výzdobu mala aj hlboká misa z inventáru bohatého hrobu v Mušove (Droberjar 2002, 414-417; obr.
2: E 10) datovaného do obdobia markomanských vojen. E. Droberjar vyčlenil túto výzdobu ako typ 251
(Droberjar 1997).
V kvádskej oblasti na juhozápadnom Slovensku sú doložené odtlačky kolkom v motíve rozety, dekomponovaného vajcovca, lístka a koncentrických kružníc (Beljak/Kolník 2006; obr. 15: 3, 6). Keramika zdobená kolkami v motíve rozetky sa vyskytla aj v Šarovciach (obr. 16: 9-10, 14). Najbližšie analógie pochádzajú
z pohrebiska v Gbelciach a z osady v Bíni-Bereku. Analógie poznáme tiež z Dolného Rakúska v Maierschi (Pollak 1980, 45: 1). E. Droberjar vydelil pre keramiku zdobenú kolkami v motíve rozetky typ 420
(Droberjar 1997, obr. 22). Podobným výzdobným motívom je kolok v motíve lúčov usporiadaných do
kružnice - pričom ale strená časť kružnice je prázdna (obr. 16: 11-12; 15-16). Inou kategóriou kolkovanej
výzdoby boli odtlačky v motíve krúžkov, ktoré sú vyplnené šrafovaním (obr. 16: 17). Pekný príklad keramiky zdobenej kolkami v motíve lístkov sa našiel vo výplni chaty 35/2005 (obr. 12: 11).
Kolok v motíve dekomponovaného vajcovca (tzv. medvedej labky - Beljak/Kolník 2006; obr. 17: 4) je
typický pre výzdobu v rukách formovaných nádob v neskorej dobe rímskej. V Šarovciach sa našiel na
keramike zo sídliskových vrstiev (obr. 18: 8-13). Podobne zdobené fragmenty keramiky boli objavené
povrchovým zberom v osade v Štúrove a na pohrebisku v Gbelciach. Analógie poznáme napr. v Bratislave-Trnávke (Varsik 2003, obr. 19: 26) a na vaničke z Veľkého Ďura (Kolník 1993, obr. 1: 2).
Na stolovej keramike sa vrypy nechtom vyskytujú zriedkavejšie ako v prípade kuchynskej keramiky.
Sú vykonané starostlivejšie s väčšou snahou o dodržanie geometrickej osnovy. V Šarovciach sa našli vo
výplni chát C9 a C9/10 (obr. 4: 4, 7: 9, 8: 7) a 35/2005 (obr. 10: 12). Podobnou kategóriou výzdoby boli trojuholníkové vpichy (Beljak/Kolník 2006; obr. 18: 10). Takto zdobená keramika je doložená vo výplni chaty
35/2005 (obr. 11: 9; 12: 13) a v superpozícií chát C9 a C9/10 (obr. 7: 3).
Poznáme dva základné typy výzdoby v motíve kruhovitých vtlačení v závislosti od toho, ktorá časť tela
nádob je nimi zdobená. Malými kruhovitými vtlačeniami bývajú zdobené telá mís, napr. v kombinácii
so žliabkami. Takto zdobená nádoba bola nájdená v Šarovciach v zásype chaty 35/2005 (obr. 12: 20). Inou
kategóriu sú kruhovité priehlbiny - omfaly - v strede dien misiek (obr. 16: 6, 8).
Obľúbenou bola plastická tzv. barbotinová výzdoba. Týmto ornamentom sú zdobené predovšetkým
hlboké esovite profilované misy, ale aj misy so zaobleným telom. Poznáme dva základné typy barbotinového ornamentu: pravé barbotino a nepravé barbotino. Pravé barbotino je vytvorené nalepovaním
hlinených hrudiek (obr. 17: 15-16). Nepravé barbotino je vyhotovené buď hustými vodorovnými a zvislými rytými líniami, príp. ozubeným kolieskom, alebo „zaštipovaním“. Väčšia kolekcia takto zdobenej
keramiky pochádza z Gbeliec-Tehelne (Beljak/Kolník 2006; obr. 17: 6-9). V Štúrove je barbotino doložené
na misách z chát 1 a 2. V Obide na mise z chaty 32/1984. E. Droberjar vyčlenil pre tento druh výzdoby typ
520 (Droberjar 1997, obr. 22). Misy zdobené barbotinom sú pre Pohronie charakteristické predovšetkým
pre prechodný stupeň B2/C1.
Plastické výčnelky sú umiestnené predovšetkým na hlbokých esovite profilovaných misách a to pod plecami, príp. pod najväčším vydutím. Tvoria ich najmä zvislé plné oválne výčnelky, ktoré sú niekedy dodatočne zdobené jemnými vrypmi. Z nálezov zo Šaroviec je pekným príkladom nádoba zo superpozície chát
C9 a C9/10 (obr. 5: 2). Pre plastické výčnelky vyčlenil E. Droberjar typ 510 (Droberjar 1997, obr. 22).
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Výzdoba zvislými a šikmými žliabkami a kanelovanie je potvrdená na viacerých keramických nálezoch
zo Šaroviec. Našla sa napr. v chate B6 (obr. 3: 11), v chate 35/2005 (obr. 10: 19; 12: 8, 19) a v jamovom objekte B7 (obr. 13: 5).
Germánska kuchynská keramika vyhotovená v ruke
Kvádsku kuchynskú keramiku v mladšej a neskorej dobe rímskej reprezentujú esovite profilované
hrnce a hrnček; misy so zatiahnutým okrajom, kónicky profilované a valcovité misy, cedníky, miniatúrne
nádoby a esovite profilované zásobnice. Dekorované sú rytými ornamentmi vlnovky, vetvičky, oblúkov
a oblúčikov, šikmých rýh, kolmým hrebeňovaním alebo vrypmi nechtov/prstov. Vo väčšej miere sa objavujú plastické výčnelky. Hrnčiarska hlina, z ktorej boli vyhotovené, obsahovala vysoký obsah prímesí.
Povrch týchto nádob je zväčša sivej farby a často zdrsnený.
Esovite profilované hrnce s maximálnym vydutím umiestneným nad polovicou výšky boli nájdené vo všetkých
analyzovaných germánskych osadách na Pohroní. Väčší súbor esovite profilovaných hrncov bol nájdený
aj v Šarovciach. Ide tu predovšetkým o nálezy z chát C9 i C9/10 (obr. 4: 9; 5: 6, 8; 6: 2, 6; 7: 2, 4, 6; 8: 1),
z chaty 35/2005 (obr. 10: 1-2, 5-7, 12, 14; 11: 1-5, 14; 12: 2-4). Esovite profilované hrnce boli objavené aj v
jamových objektoch B7 (obr. 13: 2) a I6 (obr. 13: 8), ďalšie fragmenty pochádzajú zo sídliskovej vrstvy
(obr. 17: 1-4, 9). Je pravdepodobné, že aj dná zdobené svastikou sú z esovite profilovaných hrncov. Jeden
sa našiel v zásype superpozície chát C9 a C9/10 (obr. 5: 9) a druhý pri povrchom zbere v priestore osady
(obr. 18: 14). E. Droberjar vyčlenil tento druh hrncov ako typ 1200.
Bikónické hrnce. Tento tvar hrncov sa v spomínanej oblasti vyskytuje zriedkavejšie. Má výrazné zalomenie v strede, príp. v spodnej časti nádoby. Nájdený bol v Šarovciach v chate 35/2005 (obr. 11: 14).
Valcovité misy tvoria z morfologického hľadiska najjednoduchšiu formu nádob. Majú rovnú stenu zakončenú okrajom a ploché dno. Vyznačujú sa menšími rozmermi, keď priemer okraja zriedkavo prekračuje 15 cm a výška 10 cm. Majú drsný povrch a nie sú zdobené. Torzo takejto misy bol v Šarovciach
nájdený v chate B6 (obr. 3: 9).
Fragmenty cedníkov sa vyskytli v Šarovciach v zásype chaty B6 (obr. 3: 6) a v superpozícii chát C9
a C9/10 (obr. 7: 5). Reprezentujú typ 6200 v triedení germánskej keramiky pre oblasť južnej Moravy vypracovanom E. Droberjarom (1997, 60, tab. 44). Vyskytujú sa v priebehu celej doby rímskej.
Výzdoba germánskej kuchynskej keramiky vyhotovenej v ruke
Kvádska kuchynská keramika je zdobená predovšetkým rytými ornamentmi, odtlačkami geometrických kolkov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh), vrypmi prstom a nechtom, plastickými výčnelkami,
presekávaním a pretláčaním okraja. Ornamenty kuchynskej keramiky sú menej dôkladné a tematicky
chudobnejšie.
Ryté mriežky sa vyskytujú predovšetkým v spodných častiach esovitých hrncov, v kombinácii s inou
výzdobou, napr. vrypmi nechtom (obr. 3: 2; 7: 1; 13: 13; 13: 6).
Poznáme dva základné typy výzdoby ornamentom vetvičky (rybej kosti) na kvádskej úžitkovej keramike. Sú to buď husté zárezy v motíve vodorovne orientovanej vetvičky alebo odtlačky/vrypy nechtom/kolkom v motíve vodorovne orientovaného „obilného klasu“. Vyskytujú sa predovšetkým na maximálnych
výdutiach esovite profilovaných hrncov (obr. 7: 4).
Výzdoba rytou cikcakovitou líniou je charakteristická predovšetkým pre plecia esovite profilovaných
hrncov. Trojuholníky, ktoré „cikcaky“ vytvárajú, sú často vypĺňané vrypmi. Takto zdobené hrnce boli
odkryté aj v Šarovciach (obr. 7: 2; 11: 3-4; 17: 1).
Podobnou je výzdoba v motíve šikmo zoradených rytých línii. Týmto výzdobným motívom boli zdobené plecia esovitých hrncov. Táto výzdoba pozostávala z jednej vodorovnej ryhy a k nej sa napájajúcim
šikmým zárezom. Torzo hrnca zdobeného týmto ornamentom bolo nájdené v sídliskovej vrstve v Šarovciach (obr. 17: 3). Podobné sa našli v zásype chát C9 a C9/10. Ako tento typ výzdoby sú i jemné ryté krátke
zárezy zoradené do vodorovných línií.
Výzdoba vrypmi kostených alebo drevených nástrojov býva umiestnená na maximálnom vydutí esovite
profilovaných hrncov. Líši sa v závislosti od tvaru použitého kolku. Ten mohol mať tvar: trojuholníka,
štvorca, obdĺžnika, nepravidelného oválu, kruhu, poloblúka. Takto zdobené črepy sa našli v Šarovciach
v zásype superpozície chát C9 a C9/10 (obr. 8: 7) a chaty 35/2005 (obr. 10: 8; 11: 5, 9; 12: 9, 13).
Vrypy prstami (zaštipovanie) boli vo výzdobe kuchynskej keramiky u Kvádov mimoriadne obľúbené.
Zvyčajne sú usporiadané v niekoľkých vodorovných pásoch na pleciach nádob. Poznáme však aj výzdo44
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bu, ktorú tvoria vrypy prstom umiestnené do ojedinelých vodorovných a zvislých pásov. Vrypy prstami
sú doložené zo Šaroviec na hrncoch z chát C9 a C9/10 (obr. 4: 3, 5; 7: 11; 8: 5, 8, 10), na hrnci z chaty 35/2005
(obr. 11: 2) a na črepe z jamového objektu I6 (obr. 13: 11).
Vrypy nechtom sa podobajú predchádzajúcemu výzdobnému ornamentu. Táto výzdoba bývala nanesená predovšetkým na pleciach hrncov a mís. Doložená je v Šarovciach napr. na hrnci z chát C9 a C9/10 (obr.
6: 13; 7: 9; 8: 7), na nálezoch z chaty 35/2005 (obr. 10: 12) a na črepe z jamového objektu B7 (obr. 13: 4).
Na kvádskej úžitkovej keramike vystupujú tiež kužeľovité plastické výčnelky. Príznačné sú predovšetkým pre hrnce, ako to vidíme v Šarovciach na príklade z chaty B6 (obr. 3: 4), kde sa plastický výčnelok vyskytol v kombinácii s rytým ornamentom v motíve vetvičky.
Výzdoba ornamentom oválnych vtlačení je typická predovšetkým pre stolovú keramiku. Vyskytuje sa
však aj na misách a hrncoch, ktoré zaraďujeme do tzv. kuchynskej keramiky. Potvrdzuje to i nález hrnca
z chaty 35/2005 (obr. 10: 8).
Presekávanie okrajov sa vyskytuje predovšetkým na esovite profilovaných hrncoch a v menšej miere
i na hlbokých misách. Príklady nájdeme na veľkých hrncoch/zásobniciach odkrytých v šaroveckých chatách C9 a C9/10 (obr. 5: 6, 8; 7: 2; ), v chate 35/2005 (obr. 11: 4; 12: 2-3) a celá nádoba sa našla vo vrstve
(obr. 15: 1).
Pretláčanie okraja je podobným výzdobným ornamentom ako presekávanie okraja. Vyskytuje sa predovšetkým na esovite profilovaných hrncoch z neskorej doby rímskej. Takýto exemplár bol objavený v Šarovciach v sídliskovej vrstve (obr. 15: 2) a v chate 35/2005 (obr. 10: 1). Často je pretláčanie okraja jediným
pokusom o výzdobu na týchto, inak veľmi nekvalitne formovaných nádobách.
Germánska keramika vyhotovená na hrnčiarskom kruhu
Keramika vyrobená na hrnčiarskom kruhu tvorí v kvádskych osadách početne podstatne menšiu
skupinu ako keramika formovaná v rukách. Jej nízke zastúpenie bolo spôsobené pravdepodobne ľahkým prístupom ku kvalitnej rímskoprovinciálnej keramike. Vlastná kvádska keramika vyhotovená na
hrnčiarskom kruhu sa vo väčšej miere objavuje až od neskorej doby rímskej a vyskytuje sa do obdobia
sťahovania národov. V osadách v tomto období vystupuje spolu s germánskou keramikou tvarovanou
v ruke.
V neskorej dobe rímskej a v staršej fáze obdobia sťahovania národov germánsku keramiku vyhotovenú na hrnčiarskom kruhu reprezentujú predovšetkým zásobnice so širokým horizontálnym okrajom. Úlomky
takto vyhotovených zásobníc sa našli aj v germánskej osade v Šarovciach. Zdobené sú rytými vlnovkami,
vodorovnými ryhami alebo vhladzovaním. Otázna je proveniencia zásobníc s okružím. Poznáme ich
z dielní v Panónii a od 4. stor. po Kr. sú vyrábané aj v hrnčiarskych dielňach v germánskom prostredí.
Technologicky totožné sú esovite profilované zásobnice s von vyhnutým okrajom. Jedna bola objavená v sídliskovej vrstve v Šarovciach. Má na pleciach vhladzovanú výzdobu v motíve mriežky (obr. 17: 5).
Výzdoba germánskej stolovej keramiky vyhotovenej na hrnčiarskom kruhu
Typickými výzdobnými metódami využívanými pre výzdobu germánskej na kruhu točenej keramiky
sú rytie a vhladzovanie. Rytú výzdobu reprezentujú predovšetkým ojedinelé a viacnásobné vlnovky
umiestnené na pleciach zásobníc. Vhladzovaním sú vytvorené mriežky a vlnovky. V nálezoch neskororímskej keramiky vyhotovenej na hrnčiarskom kruhu zo Šaroviec je okrem rytej výzdoby v motíve
vlnoviek doložená aj vhladzovaná výzdoba v motíve mriežky (obr. 17: 5). Spomínané výzdobné metódy
sú často kombinované s vodorovnými plastickými lištami.

Zhrnutie
Polykultúrne sídlisko v katastri obce Šarovce (okres Levice) v polohe Tehelňa je situované na pravom brehu rieky Hron, vo vzdialenosti 35 km severne od Dunaja (mapa 1). Plošný odkryv tu v rokoch
1953‑1956 realizoval B. Novotný. Celková preskúmaná plocha bola cca. 2550 m2. Severozápadná časť
náleziska bola zničená ťažbou hliny pre tehelňu. Na lokalite bola v rámci týchto aktivít odkrytá aj časť
osady z doby rímskej, ktorá pozostávala z polozahĺbených chát obdĺžnikovitého pôdorysu a šesťkolovej
konštrukcie, ako aj z ďalších sídliskových objektov. V roku 2005 odkryl M. Bielich južne od Šaroviec
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chatu so 6-kolovou dispozíciou, ktorá z najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s osadou v polohe Tehelňa
(mapa 2).
Celkove je v Šarovciach kvalitatívne a kvantitatívne dobre doložený archeologický inventár zo skúmaných objektov. Veľká časť nálezov však žiaľ pochádza zo sídliskových vrstiev a z rozrušených nálezových celkov.
Najstarší horizont germánskeho osídlenia v Šarovciach datujeme do druhej polovice 2. stor. po Kr.
Potvrdzuje ho predovšetkým výskyt importovanej rímskej keramiky - terrry sigillaty rheinzabernskej
proveniencie. Do mladšieho stupňa staršej doby rímskej môžeme datovať aj niekoľko fragmentov germánskej stolovej keramiky zdobenej pomocou ozubeného kolieska, kolkami a barbotina. Typickými pre
stupeň B2/C1 sú predovšetkým misy s omfalom. Rímske importy sú doložené aj fragmentmi sklených
a bronzových nádob, sesterciom Marca Aurélia a zlomkami rímskych tehál. Tu treba spomenúť predovšetkým exemplár s kolkom LEG I AD, čiže legio I. Adiutrix, ktorá od 2. stor. sídlila v Brigetiu.
Obydliami z mladšej doby rímskej sú v Šarovciach chaty C9 a C9/10 vo vzájomnej superpozícii (obr.
4). Predstavuje ich najcharakteristickejší typ kvádskych príbytkov - zahĺbené - malé pravouhlé chaty
s kolovými jamami rozmiestnenými v schéme pretiahnutého šesťuholníka. Datované sú do mladšej doby
rímskej (stupeň C1 ). Podobne (do stupňa C1) môžeme datovať obilné jamy B7 a I6 (obr. 13). Osídlenie
Šaroviec v mladšej dobe rímskej potvrdzujú aj nálezy nájdené v sídliskových vrstvách. Tu treba predovšetkým spomenúť spony typu A 158, derivát spony VI. Almgrenovej skupiny - sponu s pevným zachycovačom, sponu s hrotitou nôžkou, sponu s obdĺžnikovou nôžkou a sponu VII. skupiny podľa Almgrena s vysokým zachycovačom. Do stupňa C1 doby rímskej datujeme aj poloblúkové držadlo kosteného
hrebeňa Thomasovej typu I. V nálezoch keramiky dominujú germánske v rukách formované nádoby.
Keramika z rímskej provincie Panónia je v superpozícii chát C9 a C9/10 zastúpená 9 %. Terru sigillatu
v mladšej dobe rímskej reprezentujú predovšetkým produkty westerndorfských dielni. K neskorej vlne
importu terry sigillaty, patria dva reliéfne zdobené črepy z misiek typu Drag. 37 vyrobené v Pfaffenhoffene. Tieto najmladšie nálezy terry sigillaty zo Šaroviec možno datovať do 50-tych rokov 3. stor.
Do neskorej doby rímskej na základe nálezového inventáru datujeme chaty 35/2005 a B6. V prípade
chaty 35/2005 prežíva typ zahĺbených obytných objektov so stĺpovou dispozíciou v schéme šesťuholníka
(obr. 09). Naopak nové a pre neskorú dobu rímsku a včasnú fázu obdobia sťahovania národov charakteristické sú obydlia so stĺpmi v rohoch, akým je aj chata B6 zo Šaroviec (obr. 03). Táto chata je zároveň
najmladším objektom v osade. Obe chaty datujeme do stupňa C3 doby rímskej. Je zaujímavé, že v ich
zásypoch sa ešte nevyskytla germánska keramika vyhotovená na hrnčiarskom kruhu. Rímskoprovinciálna keramika je zastúpená 9% v chate 35/2005 a 7% v chate B6. Dôležitým nálezom pre datovanie horizontu osídlenia z neskorej doby rímskej je exemplár strieborného nákrčníka s hruškovitým uzáverom a
jantárový prívesok/perla z chaty 35/2005. V nálezoch keramiky je v neskorej dobe rímskej v Šarovciach
potvrdený výskyt prvých exemplárov vyhotovených na hrnčiarskom kruhu.
Zo stupňa D1 obdobia sťahovania národov sa v Šarovciach-Tehelni vyskytli nálezy takmer výlučne zo
sídliskových vrstiev. Výnimočným je hrob ženy s novorodencom z 5. stor., ktorý sa našiel v areáli sídliska. Rímskoprovinciálnu keramiku naďalej reprezentujú glazované trecie misky (mortáriá). Okrem nich
z rímskych provincií pochádzajú 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 hrnčiarskej výroby pri využití hrnčiarskeho kruhu u naddunajských
Germánov. Dôležitým dokladom osídlenia zo začiatku 5. stor. je keramika zdobená vhladzovanou a vlešťovanou výzdobou.
Len všeobecne do doby rímskej možno datovať voľne stojace pece (A10 a B7). Na základe analýzy nálezového fondu získaného počas výskumov v polohe Tehelňa v Šarovciach môžeme konštatovať, že germánske osídlenie tu začína v druhej polovici 2. stor. po Kr. a kontinuálne pokračuje až do začiatku 5. stor. po Kr.
V porovnaní s ďalšími skúmanými náleziskami z doby rímskej na dolnom Pohroní je osada v Šarovciach
dôležitá predovšetkým pre poznanie kvádskeho osídlenia v mladšej a neskorej dobe rímskej.

PhDr. Ján Beljak, PhD.
Archeologický ústav SAV
Vysunuté pracovisko Zvolen
Štúrova 2
SK-960 53 Zvolen
beljak@savzv.sk
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Obr. 1. Šarovce, Tehelňa. Plán lokality s vyznačením osady skúmanej B. Novotným v rokoch 1953-1956.

Obr. 2. Šarovce, Tehelňa. Rozloženie objektov z doby rímskej na ploche skúmanej B. Novotným v rokoch 1953-1956.
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Obr. 3. Šarovce, Tehelňa. Chata B6. 1 - pôdorys chaty; 2-11 – nálezy keramiky z chaty. Mierka: a - 1; b - 2-11.
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Obr. 4. Šarovce, Tehelňa. Chaty C9 a C9/10. 1 - pôdorys chát; 2-9 – nálezy keramiky z chát. Mierka: a - 1; b - 2-9.
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Obr. 5. Šarovce, Tehelňa. Chaty C9 a C9/10. 1-11 - nálezy keramiky z chát.
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Obr. 6. Šarovce, Tehelňa. Chaty C9 a C9/10. 1-13 - nálezy keramiky z chát.
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Obr. 7. Šarovce, Tehelňa. Chaty C9 a C9/10. 1-11 - nálezy keramiky z chát.
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Obr. 8. Šarovce, Tehelňa. Chaty C9 a C9/10. 1-11 - nálezy keramiky z chát.
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Obr. 9. Šarovce. Chata 35/2005. 1 - pôdorys chaty; 2-10 - nálezy z chaty. 2 - jantár; 3, 5, 7 - bronz; 4 - striebro; 6 - sklo; 8 - železo;
9-10 - hlina. Mierka: a - 1; b - 2-8; c - 9-10.
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Obr. 10. Šarovce. Chata 35/2005. 1-20 - nálezy keramiky z chaty.
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Obr. 11. Šarovce. Chata 35/2005. 1-16 - nálezy keramiky z chaty.
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Obr. 12. Šarovce. Chata 35/2005. 1-16 - nálezy keramiky z chaty.
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Obr. 13. Šarovce, Tehelňa. Objekty B7 a I6. 1, 7 - pôdorysy a prierezy objektov; 2-6, 8-13 - nálezy keramiky z jamových objektov.
Mierka: a - 1, 7; b - 2-6, 8-13.
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Obr. 14. Šarovce, Tehelňa. Nálezy zo sídliskových vrstiev. 1-7, 9-12 - bronz; 8 – sklo; 13 - železo. Mierka: a – 1-5; b - 6-13.
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Obr. 15. Šarovce, Tehelňa. Nálezy zo sídliskových vrstiev. 1-4 – keramiky; 5 – kosť; 6 - striebro; 7 - železo. Mierka: a – 1-4; b - 5-7.
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Obr. 16. Šarovce, Tehelňa. Keramické nálezy zo sídliskových vrstiev.
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Obr. 17. Šarovce, Tehelňa. Keramické nálezy zo sídliskových vrstiev.
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Obr. 18. Šarovce, Tehelňa. Keramické nálezy zo sídliskových vrstiev.
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DIE GERMANISCHE SIEDLUNG AUS ŠAROVCE
Ján Beljak
Zusammenfassung

Die polykulturelle Siedlung im Katastergebiet von Šarovce (Bezirk Levice) in der Lage Tehelňa (Ziegelei) ist auf dem
rechten Ufer von Gran (Fluss) situiert. Es befindet sich etwa 35 km nördlich von Donau (Karte 1). Die Ausgrabung realisierte B. Novotný in den Jahren 1953-1956. Die Gesamtfläche der Ausgrabung hatte eine Dreieckform mit folgenden Massen:
120x60 m (ca. 2550 m2). Der nordwestliche Teil war schon durch Lehmabbau für die Ziegelei zerstört. Auf der Fundstelle
befand sich auch eine römerzeitliche Siedlung, die aus Hütten mit rechteckigem Grundriss und Sechspfosten-Konstruktion,
sowie aus weiteren Siedlungsgruben bestand. Die germanische Besiedlung ist seit dem Ende des 2. Jahrs. bis Anfang des 5.
Jahrs. bestätigt. Im Jahre 2005 hat M. Bielich südlich von Šarovce eine Sechspfosten - Hütte freigelegt, die höchstwahrscheinlich mit der Siedlung in der Lage Teheľňa zusammenhängt.
Insgesamt ist das archäologische Inventar in Šarovce so quantitativ wie qualitativ gut belegt. Eine große Menge der
Funde stammt aber leider aus Siedlungsschichten und nicht aus verschlossenen Fundkomplexen. Die ältesten Objekte aus
der römischen Kaiserzeit sind in Šarovce die Hütten C9 und C9/10. Sie befinden sich in Superposition (Abb. 4). Die Hütten
haben die charakteristische Form der quadischen Unterkünfte. Sie sind klein, rechtwinklig, teilweise unter Terrainniveau
eingesenkt und ihre Pfostengruben sind in Sechseckschema verteilt. Sie gehören in die jüngere römische Kaiserzeit (Stufe
C1). Ähnlich (in die Stufe C1) können wir die Getreidegruben B7 und I6 datieren (Abb. 13). In die späte römische Kaiserzeit
ist aus Šarovce nach dem Fundinventar die Hütte 35/2005 mit Sechspfosten-Konstruktion datiert (Abb. 09). Neue und für
die späte römische Kaiserzeit und frühe Phase der Völkerwanderungszeit typische Hütten mit vier Pfosten in den Ecken
sind in Šarovce durch die Hütte B6 repräsentiert (Abb. 03). In die römische Kaiserzeit gehören nach den atypischen archäologischen Funden auch die zwei freistehenden Backöfen A10 und B7.
Der Anfang der Völkerwanderungszeit ist in Šarovce-Teheľňa nur durch Siedlungsschichten belegt. Diese Periode ist
vor allem durch Keramik mit polierter Verzierung charakteristisch. Außergewöhnlich ist ein Frauengrab mit einem Neugeborenen aus dem 5. Jahrhundert, das sich in der Siedlung befand.
Die römischen Importe sind in Šarovce durch Fragmente aus Glas- und Bronzegeschirr, Keramik, eine römische Münze
von Marcus Aurelius und römische Ziegelbruchstücke belegt. In diesem Zusammenhang ist vor allem das Exemplar mit
dem LEG I AD Stempel, dass heißt legio I. Adiutrix, die ab dem 2. Jahrhundert in Brigetio gesiedelt hat, zu erwähnen.
Tabelle 1. Germanische Hütten aus Šarovce.
Tabelle 2. Terra Sigillata aus Šarovce.
Karte 1. Šarovce. Der Fundplatz im Vorfeld des nordpanonischen Limes.
Karte 2. Šarovce. Die Gemeinde mit der Lage der Fundstelle von B. Novotný aus den Jahren 1953-1956 und die Lage der
Hütte aus der Grabung von M. Bielich in 2005. Siedlung in den Jahren 1953-1956.
Abb. 1.
Abb. 2.
Abb. 3.
Abb. 4 .
Abb. 5.
Abb. 6.
Abb. 7.
Abb. 8.
Abb. 9.
Abb. 10.
Abb. 11.
Abb. 12.
Abb. 13.
Abb. 14.
Abb. 15.
Abb. 16.
Abb. 17.
Abb. 18.
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Šarovce, Teheľňa. Fundstelle mit Lagebezeichnung der von B. Novotný ausgegrabener
Šarovce, Teheľňa. Von B. Novotný ausgegrabene Fläche in den Jahren 1953-1956. Verteilung der Objekte der römischen Kaiserzeit.
Šarovce, Teheľňa. Hütte B6 - Grundfläche; 2-11 - Keramik aus der Hütte. Maβstab: a - 1; b - 2-11.
Šarovce, Teheľňa. Hütten C9 und C9/10 - Grundflächen; 2-9 - Keramik aus der Hütten. Maβstab: a - 1; b - 2-9.
Šarovce, Teheľňa. Hütte C9 und C9/10. 1-11 - Keramik aus der Hütten.
Šarovce, Teheľňa. Hütte C9 und C9/10. 1-13 - Keramik aus der Hütten.
Šarovce, Teheľňa. Hütte C9 und C9/10. 1-11 - Keramik aus der Hütten.
Šarovce, Teheľňa. Hütte C9 und C9/10. 1-11 - Keramik aus der Hütten.
Šarovce. Hütte 35/2005. 1 - Grundfläche der Hütte; 2-10 - Funde aus der Hütte. 2 - Bernstein; 3, 5, 7 - Bronze;
4 - Silber; 6 - Glas; 8 - Eisen; 9-10 - Ton. Maβstab: a - 1; b - 2-8; c - 9-10.
Šarovce. Hütte 35/2005. 1-20 - Keramik aus der Hütte.
Šarovce. Hütte 35/2005. 1-16 - Keramik aus der Hütte.
Šarovce. Hütte 35/2005. 1-16 - Keramik aus der Hütte.
Šarovce, Tehelňa. Objekte B7 und I6. 1, 7 - Grundrisse und Profile der Objekte. 2-6, 8-13 - Keramik aus den Objekten. Maβstab: a - 1, 7; b - 2-6, 8-13.
Šarovce, Tehelňa. Funde aus Siedlungsschichten. 1-7, 9-12 - Bronze; 8 - Glas; 13 - Eisen. Maβstab: a - 1-5; b - 6-13.
Šarovce, Tehelňa. Funde aus Siedlungsschichten. 1-4 - Keramik; 5 - Knochen; 6 - Silber; 7 - Eisen. Maβstab: a - 1-4;
b - 5-7.
Šarovce, Tehelňa. Funde aus Siedlungsschichten.
Šarovce, Tehelňa. Funde aus Siedlungsschichten.
Šarovce, Tehelňa. Funde aus Siedlungsschichten.

