Hódi Attila (1976) régésztechnikus,
az Iseum Savariense segédmuzeológusa. Kutatási területe az Isis-szentély építési fázisainak régészeti vizsgálata. 2002 óta vesz részt a savariai
Iseum kutatásában.
Legutóbbi írása az Ókorban:
Apuleius Savariensis II (2012/4).

Bronzöntő műhelyek
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A

z ókori Savaria történetével kapcsolatos információink a régészeti kutatások
eredményeképpen évről évre bővülnek, így napjainkra a római város iparáról is kiemelkedő mennyiségű adat áll rendelkezésünkre. Az ismert lelőhelyek közül a legfontosabbak
közé sorolhatjuk a romkerti fazekastelepet1 és
a közelmúltban publikált iseumi textilműhelyeket.2 A fémmegmunkálás emlékei ismertek
a város falain belül és kívül egyaránt, amelyek
közül a bronzöntéshez kapcsolódóak vannak
túlsúlyban (1. kép).
A közelmúltban Sey Nikoletta doktori dis�szertációjában3 foglalta össze a pannoniai
bronzművesség emlékeit, külön fejezetet szentelve Savariának, melyben részletesen tárgyalja
az itt csak a felsorolás szintjén említett lelőhelyeket.
Az evangélikus templom közeléből ismert
egy leletcsoport,4 amelyet a kutatás már koráb1. kép. Bronzművességgel kapcsolatos lelőhelyek Savariában
(Isztin Gyula és Sosztarits Ottó nyomán)
ban egy bronzöntéssel foglalkozó műhely beolvasztásra deponált készleteként értelmezett.5
Tóth Endre hívta fel a figyelmet arra, hogy az összes tárgy vallási vonatkozású (2. kép), emiatt összegyűjtésük a késő római
időszakra datálható. Bronzművességre utaló további leletek ismertek a Romkert, a Sörház utca, a Szily János utca, a Szent
Márton utca és a Fő tér területéről.
Savaria belvárosában, a Kőszegi utca és a Király utca közötti területre tervezett parkolóház kutatásakor, egy Kr. u 2.
században felhagyott vályogépületben álló, kisméretű olvasztókemencét tártunk fel6 (3. kép). Az épülettől délre egy félkész
ládikaveret7 is előkerült, amely az 1990-es években feltárt, Kőszegi utcai késő római lemezfeldolgozó műhellyel8 mutat kapcsolódást.
Az utóbbi évek kutatásai nyomán két területet emelhetünk
ki Savariában a bronzmegmunkáláshoz köthető leleteik miatt.
Ezek közül az egyik a déli külvárosban, az Isis-szentély területén helyezkedett el. A másik a fallal körülvett belváros nyugati
részén, a mai Szily János utca 18. szám alatt feküdt.9 A továbbiakban az erről a két lelőhelyről származó műhelyleleteket
2. kép. Bikaáldozatot ábrázoló bronzöntvény
szeretném röviden bemutatni.
(Vizi Péter felvétele)
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Több töredéken megfigyelhető, hogy a bennük készült fibulák
áttört tűtartóval rendelkeztek. Ez az információ és a hát erősen
ívelt vonala egy- vagy kétgombos erősprofilú fibula gyártásá2006 őszén a lelőhelyen egy lakóház építését megelőzően két ra utal. Az öntőformák másik csoportja több kérdést is felvet.
hétig tartó leletmentés történt.10 A Szily János utca vonala nyu- További kutatásnak kell tisztáznia azt, hogy mi volt az ezekben
gatra esik a római kori város erre a területre lokalizált fóru- készített hosszúkás, lapos bronztárgyak rendeltetése. A negamától. Az ásatás kezdetén a humuszrétegek eltávolítása után tívok egy csoportjáról feltételezhető, hogy tű, másik részükegy kelet–nyugati irányú, bazaltlapokkal burkolt, római kori ről pedig az, hogy csipesz vagy más orvosi eszköz készítésére
út maradványai kerültek napvilágra. A helyenként érintetlenül szolgálhatott.11 A tárgyalt rétegből további – a bronzöntést biálló útburkoló köveket fedő törmelékben egy kő ossuarium zonyító – tárgyak kerültek elő: öntőtégely-töredékek hasznáfeküdt, mintegy mementójaként a város fokozatos pusztulásá- lati nyomokkal, fémolvadékok, bronzmaradványok és salak.
nak. A bazalt burkolólapok egy részét az út gerince alatt futó, Ennek a műhelynek a különös jelentősége abban áll, hogy tobeszakadt boltozatú szennyvízcsatornában találtuk meg. Az pográfiai helyzete miatt fontos adatokkal szolgál Savaria korai
utca északi oldalán fekvő épületeket az alapozásukig vissza- történetének megismeréséhez. A korábbi kutatások12 nyomán
bontották. A kutatott terület keleti felén a római út sóderes ala- tudjuk, hogy a fallal körülvett belvárosban a korai fa-vályog
pozását két szondában vizsgáltuk, és rétegenként elbontottuk. szerkezetű épületeket a Kr. u. 2. század első felére már maraAz útalapozás alatt meglepetésünkre egy Kr. u. 1. századi mű- dandóbb anyagokból építették át. A kőépítkezések során kéhely nyomait találtuk: egy kemence és egy talpgerendás szer- szült el a város utcái alatt húzódó szennyvízelvezető rendszer
kezetű épület maradványaira bukkantunk. Az ebből a rétegből is. Ezt követően kőburkolattal látták el az insulákat határoló utszármazó kisleletek között a legfontosabb csoportot a terrakot- cákat.13 Éppen egy ilyen út fedi le a műhelymaradványainkat,
ta öntőminták (4. kép) adják, melyek a később ismertetésre ke- ami azt bizonyítja, hogy Savaria belvárosában az utcahálózat
rülő, Iseumban talált töredékek tökéletes párhuzamai. Az ös�- kiépítése előtt – egy akkor még teljesen szabadon álló terüleszesen 116 minta mindegyike kézzel formázott, apró kaviccsal ten – bronzöntéssel foglalkozó műhely működött. Sokáig tarsoványított agyagból készült, és vannak köztük a használattól totta magát az a nézet, hogy a tűzzel dolgozó szakmákat csak a
szinte teljes keresztmetszetben átégett állapotúak is. Az első város falain kívül művelhették, elsősorban a tűzveszély miatt.
vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az iseumi műhelyek- A műhelyünk esetében ezt figyelmen kívül hagyták, ami a tehez hasonlóan itt is többféle terméket készítettek bronzból. rület beépítetlenségére utal: feltételezi, hogy a közelben nem
Öntőformáink közül elsőként a fibulák, azaz a ruhakapcsoló álltak épületek, tehát a tűzveszélyesség sem merült fel. A mátűk készítésére szolgáló példányokat sikerült azonosítanunk, sik fontos információ az, hogy a várostervezés és -kivitelemelyek több különböző méret gyártását igazolják. Töredékes- zés során volt egy olyan időszak, amikor az általunk ismert
ségük ellenére ezekről annyit biztosan megállapíthatunk, hogy és a késő római időszakig használatban lévő belvárosi utcák
van közöttük olyan, egyszerre több darab készítésére alkalmas egy részének helyén még szórványosan különböző funkciójú
forma is, amelyben párhuzamosan helyezkedtek el a fibulák. épületek álltak. Az ipari tevékenységre utaló leleteink kutatási egysége (rétege) a Savariában megfigyelhető egyik legkorábbi jelenséghez
kapcsolódik. A korábban már említett
talpgerendás szerkezetű épület alapozása a legalsó, még érintetlen agyagrétegbe mélyül. A feltárás során a műhelyhez tartozó járószinten egy fapadló
maradványát is megfigyelhettük. A két
egymással párhuzamosan futó gerenda-alapárok egyikének felső részén egy
vályogtégla feküdt (5. kép). Az agyagnegatívok rétegében – amelyek, ahogy
említettük, a város korai periódusához
kapcsolódnak – meglepően gazdag, import kerámiatöredékekből álló leletegyüttest találtunk. Érdemes ezek közül megemlíteni az Itáliában készült vékonyfalú
csészék, volutás mécsesek és terra sigillata-töredékek mellett egy arcos edény darabjait is. A rétegünkben legalább három
különböző típusú amphora töredékeit is
meghatározhattuk. Szinte meglepő ez a
leletgazdagság egy műhely maradványai
között, de egyben fontos információ a település korai kereskedelmi gazdasági vi3. kép. Kőszegi utca, Parkolóház. Olvasztókemence metszete
(Tárczy Tamás felvétele)
szonyait illetően. A műhely működésének

Bronzöntő műhely a Szily János utca
18. ásatásán
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4. kép. Öntőminta-töredékek a Szily János utca 18-ból
(Tárczy Tamás felvétele)

időszakát a városalapítást követő időszak
és a belváros tervezett kiépítése, a Kr. u 2.
század első fele közé tehetjük.14

Bronzöntő műhelyek
az Isis-szentély területén15
Savaria Iseumának régészeti kutatása
során látott napvilágot egy a Szily János utcaihoz hasonló leletegyüttes. Itt
azonban az apróbb tárgyakon kívül az
egykori műhelyépületek, közvetlen környezetük járószintjei és a hozzájuk tartozó tüzelőberendezések maradványai
is előkerültek. A szentkerület a Borostyánút nyugati oldalán, Savaria fallal
körülvett belvárosának déli előterében
fekszik. A fémművességre utaló első leletek – köztük öntőtégely-töredékek16
használati nyomokkal – már a Szentléleky Tihamér által vezetett ásatásokon
előkerültek. Az újraindított kutatások
során 2001-ben a Iseum hatalmas elő-

5. kép. Szily János utca 18. Párhuzamos gerenda-alapárkok vályogtéglával
(Tárczy Tamás felvétele)
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6. kép. Bronzöntő-műhelyek az Iseum területén
(Isztin Gyula és Sosztarits Ottó nyomán)

7. kép. Agyag öntőminták félkész fibulákkal és fújtatócső
(Tárczy Tamás felvétele)
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csarnokának északi felén17 mutatkoztak
műhelytevékenységre utaló nyomok
(6. kép). Az elterített faszenes, égett rétegek közelében salakdarabokra18 és egy
olvasztókemence maradványaira bukkantunk. A tüzelőberendezés közelében
agyag öntőminta-töredékek19 feküdtek.
A további kutatások során 2002–2003ban a szomszédos szelvényben20 megtaláltuk a műhely szemétgödrét, betöltésében fújtatócső21 és egy zárnyelv
öntőmintájának22 töredékeivel (7. kép).
Ugyanebben a szelvényben egy öntéshibás,23 a szelvény közelében pedig egy
félkész, egygombos erősprofilú fibulát24
találtunk (8. kép).
2007-ben az előző műhelyek párhuzamaként szintén az előcsarnok területén, csak annak déli végében mutatkoztak fémmegmunkálásra utaló nyomok.25
Itt azonosíthattuk a műhely járószintjét
(agyagpadló), melynek a felületébe beletaposott bronzlemezdarabkák mellett
egy Medusa-fővel díszített, öntéshibás
bronztárgy26 feküdt. A vályogépület
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kampót is találtunk a műhely közelében, melyek méretüknél
fogva mint beolvasztandó fém nem képviselhettek túl nagy
értéket. Valószínűbb, hogy itt készítették őket, különös tekintettel arra, hogy a bronzöntő műhelyekkel egy időben ruhakészítő és -javítóműhelyek is működtek a későbbi Isis-szentély területén.34 Biztosan itt gyártott terméktípusra utal az az
ólom lunula-modell,35 melyet a műhely maradványait lefedő
és a korai Isis-szentély freskóanyagát tartalmazó rétegben találtunk.
Az imént felsorolt jelenségektől kis távolságra, de szintén a
későbbi szentkerület nyugati felén lemezmegmunkálásra utaló leleteket is dokumentálhattunk. Egy talpgerendás, fa-vályog szerkezetű épület közelében36 három, szinte teljesen
egyforma méretű, babérlevél alakú tárgyat37 találtunk. A felületük alapján megállapítható, hogy az egy diadém alkatrészeiként meghatározható leveleket másodlagosan felhasznált
8. kép. Félkész és öntési hibás egygombos, erősprofilú fibulák
bronzlemezből vágták ki. Bronztárgyak helyi javítását bizo(Tárczy Tamás felvétele)
nyítja az az Iseum területén talált serpenyőnyél38 (10. kép),
melynek felületén forrasztásnyomokat lehet
megfigyelni.
maradványai között egy kemence hamus gödA későbbi szentély insulájában elhelyezkerét és agyag öntőminta-töredékeket dokumendő, önmagában is fontos információkkal szoltálhattunk.27 Fontos különbség az előcsarnok
gáló ipari negyed kronológiai szempontból is
területének két végén fekvő műhelyek között,
különösen fontos számunkra. A „műhelypehogy az északi oldalon megfigyelhető maradriódus” vége jelzi a felette létesített szentkeványok elsősorban bronzöntésre utalnak, míg a
rület kőépítkezéseinek lehetséges legkorábbi
déli épületben talált nagy mennyiségű kovácsidőpontját.39 Az előcsarnok északi végében
salak vasmegmunkálást is feltételez.
lévő műhely szemétgödrében talált Traianus
A szentkerület előcsarnoka előtt futó Bodenarius a Kr. u 2. század első évtizedére darostyánút átvágásakor vizsgált, többször
tálja az épület használatának végét. Az Iseum
megújított sóderes útalapozási rétegekben
nyugati területein talált műhely vagy műhemegfigyelhettük a műhelyekből az akkor
lyek felhagyása is a Kr. u. 2. század első felére
még burkolat nélküli út felületére kihordott
datálható.
faszenes-salakos rétegeket.28 Az egyik ilyen
A Iseum és a Szily János utcai lelőhely
jelenségben öntőtégely-töredéket is találtunk.
jellemző adatait összehasonlítva megállapítKorábban kézenfekvő volt a Borostyánút köhatjuk, hogy mindkét műhelyben készítettek
zelségével indokolni az ipari létesítmények
9. kép. Lovassági csüngődísz
(Vizi Péter felvétele)
kisebb méretű bronztárgyakat, melyek közül
idetelepítését. A 2007–2008-as kutatások
a fibulagyártás mindkét esetben
azonban újabb műhely maradványait
bizonyítható. A Szily János utca
hozták napvilágra, ezúttal azonban a
18. szám alatt talált műhelyt a
szentkerület nyugati szélén, az úttól
belváros sűrűbb beépítésekor száközel 70 méteres távolságban. Ezen
molták fel. A több műhely egya területen egy műhely munkagödidejű működése bizonyítja, hogy
reként azonosítható jelenség, illetve
folyamatosan kereslet volt a helyi
ennek közelében a járószintre elgyártmányokra, annak ellenére,
terített faszenes salakos rétegek jehogy a városalapítást követően a
lezték a fémöntő műhely jelenlétét.
távolsági kereskedelem segítségéA munkagödör sóderes betöltésében
vel szinte minden importáru eljuminden bizonnyal beolvasztásra váró
10. kép. Bronz serpenyőnyél javításnyomokkal
tott a településre. A helyi mesterek
különféle bronztárgyak maradványai
(Magyar Vivien felvétele
nemcsak új termékeket készítetfeküdtek. Ezek közül a strigilis- és
tek, hanem használati tárgyak jaserpenyőnyél-töredékek,29 egy lovassági csüngődísz30 (9. kép), a korsófedelek, az Aucissa-31 és vításával is foglalkoztak, a sérült, használhatatlanná vált tárkorongfibulák32 érdemelnek külön említést. Ez a leletcsoport gyakat pedig alapanyagként begyűjtötték és újraolvasztották.
a műhelyben újraolvasztásra váró készletnek csak az elveszí- A város déli előterében a Borostyánkőút közelsége miatt is
tett, szétszóródott darabjait tartalmazza. Feltételezhető, hogy egyre értékesebbé váló területekről a műhelyek kiszorultak,
vannak az öntőműhelyből vagy annak közeléből szárma- helyükön szakrális funkciójú épületeket hoztak létre, köztük
zó olyan tárgyak is, melyek helyben készültek. Két teljesen az Isis-szentéllyel. Szinte bizonyos, hogy a bronzöntő műheegyforma bronz korsófedelet és egy öntéshibás, egygombos lyek innen áttelepülve tovább dolgoztak, és a város római korerősprofilú fibulát33 sorolhatunk ide. Több apró, sodrott orsó- szakában kiszolgálták a városlakók igényeit.
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