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ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

 

Jelen disszertáció az aquincumi legiotábor körül kialakult település, a katonaváros 

(canabae) fazekasiparának kialakulását és fejlődését tárgyalja.  

A téma legutolsó, tudományos jellegű összefoglalása több mint fél évszázada jelent 

meg Póczy Klára tollából (Die Töpferwerkstätten von Aqincum. ActaArchHung 7, 1956, 

73–136). Azt ezt követő időszakban, az 1960-1970-es évek nagyszabású városrendezési 

munkálatai nyomán, majd a rendszerváltást követően, a robbanásszerűen meginduló 

beruházások eredményeképpen az egykori katonaváros területének számos olyan részlete 

került napvilágra, amelyen fazekastevékenységre utaló jelenségeket lehetett azonosítani. 

Ezen feltárások újabb eredményeinek felhasználásával a disszertációban megkísérlem a már 

kialakult képet kiegészíteni, árnyaltabbá tenni. Az egyes területek topográfiai bemutatásán 

kívül, a régebbi és újabban előkerült leletek vizsgálatával, igyekszem az azonosítható 

műhelyek formakincsét, gyártási programját meghatározni és időben elhelyezni. Ezek 

mellett természetesen igyekszem rámutatni, hogy egy adott műhelyben tetten érhető 

kerámiakészítési szokásokat milyen tényezők alakíthatták.  

Doktori dolgozatom egy kisebb-nagyobb megszakításokkal elkészült, jó tíz éves 

kutatás eredményeit tükrözi. Az ötlet, hogy érdemes lenne a katonavárosi fazekassággal újra 

foglalkozni, Dr. Gabler Dénessel történő beszélgetéseim során merült fel. Köszönöm a 

segítségét, és hogy témavezetőként értékes tanácsaival segítette munkámat!  

A disszertáció nem jöhetett volna létre tágabb és szűkebb munkahelyem, a Budapesti 

Történeti Múzeum és az Aquincumi Múzeum hathatós támogatása nélkül. Köszönöm a 

BTM nyugalmazott és jelenlegi igazgatójának, dr. Bodó Sándornak és dr. Farbaky Péternek, 

hogy az intézmény anyagilag is segítette doktori tanulmányaimat! Hálásan köszönöm dr. 

Zsidi Paulának az Aquincumi Múzeum igazgatójának türelmét és azt a sokrétű támogatást, 

amellyel a kezdetektől fogva segítette a munkámat! 

Köszönöm továbbá azoknak a régész kollégáknak, akik ásatási és egyéb kutatási 

eredményeiket rendelkezésemre bocsátották, valamint akik tanácsaikkal és 

megjegyzéseikkel segítettek: Dr. Beszédes Józsefnek, Budai-Balogh Tibornak, Dr. Facsády 

Annamáriának, Hable Tibornak, Dr. Harsányi Eszternek, Hárshegyi Piroskának, Havas 

Zoltánnak, Dr. Kirchhof Anitának, Dr. Láng Orsolyának, Dr. Lassányi Gábornak, Nagy 

Aleaxandrának, Szilágyi Magdolnának, Varga Gábornak és Varga Nikolettának.  
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A disszertáció központi témája a fazekasság és ennek terméke a kerámia. Rengeteg 

értékes segítséget kaptam a kerámiamaradványokkal kapcsolatos vizsgálódásaimhoz mind a 

hagyományosabb fazekasszemszögből, mind pedig archaeometriai nézőpontból. Előbbit 

Veres Borbála keramikusművésznek, utóbbit Tóth Máriának az MTA CsFK Földtani és 

Geokémiai Intézet munkatársának köszönöm!  

A dolgozatban szereplő tárgyrajzok elkészítésében a hosszú évek alatt többen is a 

segítségemre voltak. Itt szeretném megköszönni Szilágyi Magdolna, Szegleti Katalin, 

Szentesi Balázs, Lajtos Tamás, Illés László és Tortoriello Fiorella értékes munkáját. 

Ugyancsak köszönet illeti Bordás Attilát, dr. Éder Katalint, Kovács Tibort, Seress Viktort és 

Verebes Anettet az ásatási dokumentációk előkészítésében és az alaprajzok összeállításában 

nyújtott segítségért. Köszönöm továbbá Kolozsvári Krisztiánnak az ábrák elkészítésében 

nyújtott közreműködését, valamint Quittner Zoltánnak, aki a tézisek angol nyelvre történő 

fordításában volt segítségemre. 

 Végül, de nem utolsósorban hálás köszönettel tartozom családomnak, szüleimnek és 

hű társamnak, Szatmári Nórának, akik mindvégig türelmükkel és megértésükkel valamint a 

nyugodt otthoni légkör biztosításával segítettek abban, hogy a jelen munka sikeresen 

elkészülhessen. 
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1. A KATONAVÁROSI FAZEKASIPAR KUTATÁSTÖRTÉNETE  

 

Az alábbiakban azokat a főbb állomásokat ismertetem, amelyek a katonavárosi fazekasipar 

megismeréséhez, és az ezzel kapcsolatos információk bővüléséhez köthetőek. Ezek az 

állomások magától értetődően, erősen kötődnek a nagyobb egységek, így magának 

Aquincumnak, illetve ezen belül is a katonaváros kutatásának eredményeihez, ezért ott, ahol 

indokoltnak éreztem, általánosabb keretekbe ágyazva kerülnek ismertetésre. Ugyanakkor az 

egyes műhelyek kutatástörténetében több esetben olyan kérdések is felmerülnek, amelyek 

kihathatnak a jelenlegi kiértékelésükre is. Ezek részletesebben majd a 4. fejezet aktuális 

helyein kerülnek ismertetésre.  

A 19. század végén meginduló intenzív kutatások a polgárvárosi zónára 

koncentrálódtak. Ez természetesen nem valamiféle kutatási koncepcióból, hanem az egykori 

Papföld beépítetlenségéből fakadt. Az előkerült településrészleteket azonban egy jó ideig a 

katonai táborral és az azt körülvevő canabaeval hozták összefüggésbe.1  A 

településszerkezeti jelleget tehát fordítva feltételezték, azaz a Szentendrei úttól nyugatra és 

keletre lévő maradványokat katonai táborként és az azt övező canabaeként, míg Óbudán a 

„vörösvári völgy előtt elterülő síkságon” a polgári település meglétét feltételezték.2 A helyes 

azonosítás csak egy lassú folyamat eredményeképpen született meg, amely elsősorban a 

sorra előkerülő katonai és polgári jellegű feliratos emlékek elkülönülő koncentrációjának 

volt köszönhető. Az egykori legiotábor és a katonaváros területéről felbukkanó, a katonaság 

intenzív jelenlétére utaló feliratoknak és bélyeges tégláknak, valamint a tényleges 

polgárváros zónájából származó, a polgári közigazgatásra utaló feliratos emlékeknek 

köszönhetően vált nyilvánvalóvá, hogy téves volt a topográfiai alapvetés. Ezt elsőként 

Kuzsinszky Bálint fogalmazta meg. 1897-ben egyértelműen elvetette azt a lehetőséget, hogy 

a Szentendrére vezető országút nyugati oldalán lévő kiemelkedés a castrum lett volna. A 

tábort innentől Óbudán keresték, előzetesen a Hajógyári-sziget és a Laktanya utca közötti 

zónába lokalizálva.3  

 A katonavárosból származó fazekastermékekről ebből az időszakból csupán 

egy-egy szerencsésebb módon leközölt, érdekesebbnek tartott lelet kapcsán értesülhetünk. 

Ilyen például az 1882 és 1884 közötti és az 1889-es feltárások leleteinek rövid bemutatása, 

                                                 
1 KUZSINSZKY 1889. 
2 Ibidem 43–44. 
3 KUZSINSZKY 1897; KUZSINSZKY 1924, 25-28; KUZSINSZKY 1933, 37-38.  
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ahol Kuzsinszky Bálint a dombordíszes edények között egy olyan applikált díszű edény 

töredékét közölte, amelyen szőlőlevelek és inda között jobbra ugró kutyát ábrázol (55. kép; 

kat. 17.).4 Ez a darab a későbbi kutatások során azonosított, a Kiscelli utca – Bécsi út 

környékére lokalizálható katonai fazekasműhely termékeke. A lelet az akkor még 

canabaenak feltételezett polgárváros keleti felén került elő.5 A helyi kerámiaművességre 

való nagyobb fókuszálás még egy ideig váratott magára. 

Radikális változásokat hoztak az óbudai Gázgyár építését megelőző, illetve azzal 

párhuzamosan folyó, 1908 és 1912 közötti feltárások. 6  Ezek során vált ismertté a 

polgárváros és egyben Pannonia eddig legkiterjedtebb fazekastelepe, ahol a feltárt, 

nagyméretű és nagy mennyiségű kemencék, a leletek – különösen a terra sigillata készítésére 

alkalmas pecsétlők és formatálak – látványosan jelezték, hogy a helyi fazekasság itt is elérte 

a jól szervezett, tömeggyártásra berendezkedett nagyipari jelleget. Közvetett módon ez is 

hozzájárulhatott a helyi kerámiaiparról alkotott kép árnyalásához. 

Az egyre erőteljesebben iparosodó és városiasodó Óbudán meginduló építkezési 

hullámok a régészeti kutatásokat is befolyásolták. Jól példázza ezt Nagy Lajosnak az 

1937-es Budapest Régiségeiben az 1923 és 1935 közötti aquincumi feltárásokról szóló 

„értesítője”.7 Ebben a 13 évben hatalmas mennyiségű római kori emlék került napvilágra. A 

mindössze 14 oldalas beszámolóba tömörítve, olyan feltárásokról is értesülhetünk, amelyek 

későbbi kutatások meghatározó alapköveivé váltak. Így például folytatta Kuzsinszky Bálint 

polgárvárosi kutatásait a macellum környékén, ekkor került elő collegium centonariorum 

épülete a víziorgonával, de feltárásokat végzett a polgárvárosi amphitheatrum környékén is, 

valamint ekkor kerültek napvilágra az Aranyhegyi-árok menti temető sírjai és sírkertjei. A 

katonavárosi amphitheatrum nagyszabású feltárásai is ezekben az években kezdődtek meg. 

A Raktár utcai cella trichora, a csúcshegyi villa, valamint a táborhegyi múmiasír 

előkerülése szintén ebben az időszakban történt. Ezeken kívül, csak a katonaváros 

vonatkozásában, mintegy másfél tucatnyi olyan, további helyet említ, ahol kisebb-nagyobb 

részletek kerültek elő az egykori római kori településből. Aquincumon kívül kutatásokat 

végzett a Tabánban és az Eskü téri erődben is, és ha még ez nem lenne elég, ugyanezeken az 

oldalakon értesülhetünk a Szentendrén folytatott kutatásokról is.  

                                                 
4 KUZSINSZKY 1890, 137, IV.3. ábra. 
5 Az ezen belüli pontos helye ismeretlen, mivel Kuzsinszky a több városrész feltárását bemutató cikkében a 
leleteket együttesen, pontos lelőhelymegadás nélkül közölte. Ez a régi gyűjteményi darab szerencsés módon 
ma is fellelhető, leltárkönyvi bejegyzése azonban nem ad pontosabb információkat.  
6 KUZSINSZKY 1932.  
7 NAGY L. 1937a.  
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Végül, de nem utolsósorban öt olyan területet is lokalizált, ahol az egykori 

fazekastevékenységek különböző nyomai jelentkeztek. Magában a polgárvárosban, a már 

említett macellum környéki feltáráson 1929-ben fazekasműhelyhez tartozó leleteket 

regisztrált.8 Ugyancsak ebben az évben kerültek elő, a polgárvárosból nyugatra kivezető út 

mentén, az ún. „katonai anyagszertár melletti műhely” maradványai.9 A déli városfaltól nem 

messze a Záhony utca és a Szentendrei út találkozásánál pedig 1932-ben a „Schütz műhely” 

néven elhíresült fazekastelep részletét tárta fel.10 

A katonavárosban 1928–29-ben a Kiscelli utca 77–79. számú házak udvarán 

kerültek elő a „Kiscelli utcai fazekasműhely” részletei (1. kép 9), két kemence és egy kút. A 

mindössze egyetlen bekezdés ellenére Nagy Lajos ekkor már helyesen vonta le a 

következtetést, hogy egy a katonaság számára dolgozó műhelyről van szó.11  

Ugyancsak itt a katonavárosban 1935-ben a Selmeci utcai evangélikus templom 

alapozása (1. kép 16) során két fazekaskemence került napvilágra.12  Ezek közvetlen 

közelében egy 563 denarból álló, Hadrianus vereteivel záródó éremkincs is előkerült, 

amelyet ugyanebben a Budapest Régiségei kötetben Jónás Elemér elemzett.13 Nagy Lajos az 

éremkincset közvetlen kapcsolatba hozta a műhely működésével, amelyet a záróveretek 

alapján, Hadrianus időszakára helyezett. 

Talán érdemes egy pillanatra megállni és elgondolkodni, hogy egy ilyen tekintélyes 

lista milyen mértékű embert próbáló feladat lehetett még akkor is, ha Nagy Lajos nem 

egyedül végezte el ezeket, bár a legtöbb esetben arra történik utalás, hogy ezek a 

megfigyelések elsősorban az ő személyéhez köthetők. Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy 

ezek jó része nem szisztematikus „tervásatás” volt, hanem a korabeli beruházásokhoz 

kötődő, sok esetben rövid ideig tartó leletmentés,14  amelyek esetében feltehetően a 

felbukkant emlékekkel sokszor már csak előkerülésük után szembesült a területen megjelent 

régész. Egy ilyen lelőhelydömping esetében, még a legjobb szándék esetében is, óhatatlanul 

előfordulhattak tévedések, mások által adott utólagos információk félreértése, hibás 

megfigyelések és az azokból levont téves következtetések. Ezt azért tartom fontosnak 

megemlíteni, mert amint azt néhány lelőhely esetében majd láthatjuk, a napjainkra 

                                                 
8 Ibidem 263.  
9 Ibidem 265. 
10 Ibidem 273.  
11 Ibidem 268. 
12 Ibidem 273. 
13 JÓNÁS 1937. 
14 NAGY L. 1937a, 262.  
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megmaradt információk sok esetben egymásnak ellentmondóak, ezáltal jelentősen 

megnehezítik feltárási körülményeik pontos értelmezését. 

Mint láthattuk tehát, a 20. század első évtizedei oly mértékű információmennyiséget 

szolgáltattak, hogy ebben az időszakban már egyértelműen azonosíthatóvá és 

elkülöníthetővé vált a polgárváros és a katonaváros Óbudán. 

Az első ilyen jellegű összefoglalás Kuzsinszky Bálint 1934-ben megjelent 

„Aquincum, Ausgrabungen und Funde (Budapest)” című munkája, amelyben a polgárváros 

ásatásait ismertető kiállítási vezetőben helyszínrajzot közölt a katonaváros és a polgárváros 

jelentősebb objektumairól.15 

1942-ben Nagy Lajos az akkori ismeretek birtokában igyekezett lokalizálni a 

legiotábor helyét (a korábbi kutatások nyomán ezt továbbra is részben a Hajógyári-szigetre 

és a vele szemközti partszakaszra feltételezte), felvázolta a canabae kiterjedését16 és, 

ugyancsak ekkor, összefoglalást adott az aquincumi agyagművességről, amelyben az 

1937-es jelentéshez képest kissé bővebben, újra bemutatta a két katonavárosi műhelyt is.17 

Ez az összefoglalás azonban nélkülözte a kerámialeletek részletesebb közlését, így az egyes 

műhelyek gyártási programjáról csak csekély információt adott,18 Nagy Lajos sajnálatosan 

korai halála miatt pedig mindkét műhely publikálatlan maradt.  

A felgyülemlett, fazekasiparral kapcsolatos eredmények részletes bemutatása 

1956-ban, Póczy Klára tollából született meg. A hiányosságokat pótolva, jórészt Nagy Lajos 

kutatási eredményeire támaszkodva, tanulmányában ismertette mind a polgárváros, mind 

pedig a katonaváros műhelyeit. Ez utóbbiakat a Kiscelli utcai és a Selmeci utcai műhelyek 

képviselték. A kettő közül a Kiscelli utcaival részletesebben foglalkozott.19 Az itt talált 

fontosabb kerámialeleteket katalógusszerűen, a legtöbb esetben rajzzal és fotóval ellátva, 

adta meg. Ezzel szemben a Selmeci utcát jóval rövidebben tárgyalta, a leletekről csupán 

szöveges leírást adott.20  

 A Kiscelli utca 77–79. számú telektől kb. száz méterrel délnyugatra, 1967–1968-ban 

a Bécsi út 126–128-as számú telkeken (1. kép 15) egy nagyméretű, jó állapotban megmaradt 

téglaégető és négy kerámiaégető-kemence erősen roncsolt maradványa került napvilágra, 

kerámiatöredékek, mécses- és terrakottanegatívok, valamint egy formatáltöredék és a legio 

                                                 
15 KUZSINSZKY 1934, 21. 
16

 NAGY L. 1942a, 356–366. 
17 NAGY L. 1942b, 627–636.  
18 Várostörténeti monográfiáról lévén szó, természetesen ez nem is róható fel hibául. 
19 PÓCZY 1956, 78–90. 
20 Ibidem 90–91. 
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II adiutrix téglabélyegzőjének társaságában.21 Azt ezt követő években, 1970 és 1975 között, 

még délebbre a 124. és 120. közötti telkeken is, újabb téglaégetők és nagy mennyiségű 

égetési hulladékként azonosított építési kerámia töredéke került elő.22 Ezek a leletek jelentős 

mértékben alátámasztották a már Nagy Lajos által felvetett vélekedést, hogy ebben a 

zónában működött a katonaság ellátására berendezkedett kerámia- és téglaégető műhely. 

Ugyanebben az időszakban, 1967–68-ban, a Zápor utca 60–70. számú nagy 

összefüggő telek területén (amely a Kiscelli utcával képez saroktelket) Nagy Tibor végzett 

kutatásokat (1. kép 8). Itt három biztosan edényégető kemenceként azonosítható objektumot 

és több olyan elplanírozott, erősen átégett, törmelékes réteget talált, amelyek egykor 

feltehetően ugyancsak kemenceként funkcionálhattak.23  

Az 1972 és 1984 közt az óbudai lakótelepek építéséhez és az Árpád-híd felújításához 

kapcsolódó nagy leletmentési hullám ismét kibővítette a topográfiai ismereteket. Ez az az 

időszak, amikor tisztázni lehetett a 2–3. századi legiotábor területét, ettől fogva a tábor és a 

katonaváros területének pontosabb elkülönítése is lehetővé vált. Emellett lokalizálták a 4. 

századi legiotábor területét is, ami a korábbi tábor keleti fala és a Duna között került 

kialakításra.24  Ezek topográfiai helyzetéhez, a feltárt ipari jellegű objektumok 

viszonyításával, némelykor támpontokat kaphatunk utóbiak értelmezéséhez és datálásához. 

Végül, ugyanehhez a viszonyítási rendszerhez köthetően egy további, igen fontos 

topográfiai felfedezés a 73-ban létesült alatábor pontos helyének meghatározása.25 Ennek 

ismeretében a későbbi katonaváros (elsősorban) keleti sávjában olyan objektumokkal is 

számolni kell, amelyek még a vicus-periódusban létesülhettek.26  

1974-ben a III. számú, budai főnyomócső nyomvonalának kiásásakor a Laktanya 

utca 34. szám előtt egy „körteformájú” edényégető kemence maradványai kerültek 

napvilágra (1. kép 3). A kemence működéséhez köthető leletek nem kerültek elő, korát, a 

rétegtani viszonyok elemzése alapján, a leletmentést végző Németh Margit a 3. század 

végére – 4. századra datálta.27 

                                                 
21 PARRAGI 1971. 
22 PARRAGI 1973; PARRAGI 1976; PARRAGI 1981; PARRAGI–KÉRDŐ 1976; BENDE 1976. 
23 NAGY T. 1969.  
24 Az eredmények első, rövid, összefoglaló jellegű bemutatása: PÓCZY 1976, 13–17, 21–22; PÓCZY 1984; 
NÉMETH 1991, 91–93.  
25 NÉMETH 1991, 91–92; NÉMETH 1993.  
26 A szakirodalomban egy másik, a későbbi legiotábortól északra lévő, rövidebb életű, 1. század végén – 2. 
század elején fennállt föld-fa szerkezetű tábort is feltételeznek, lásd NÉMETH 2003, 87. Ennek megléte 
azonban, a csupán kis rész metszetben észlelt, védőárokként azonosított jelenség (SZIRMAI 1982, 32) alapján 
erősen kérdéses. 
27 NÉMETH 1976. 
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A következő évben a legiotábor keleti kapujától (porta praetoria) kb. 50 méterre, az egykori 

kivezető út mentén, a Harrer Pál utca 4–10. szám alatt egy újabb kemence maradványai 

kerültek elő (1. kép 4).28 Értékelhető leletek sajnos itt sem kerültek elő, de Németh Margit a 

Laktanya utca rétegtani hasonlóságai miatt ezt a példányt is a 3–4. századra keltezte.29  

A katonaváros településszerkezetének kutatása szempontjából fontos összefoglalást 

jelentett Póczy Klára tanulmánya, amelyben a canabae 2–3. századi „topográfiai vázát” 

igyekezett meghatározni. Eszerint a táborkapukból kifutó utak által kialakult régiók eltérő 

sajátossággal és funkcióval rendelkeztek, a település kiterjedését pedig a terep természetes 

geológiai adottságai alapján határozta meg. Póczy Klára a felvázolt régiók közül a 

délnyugatit határozta meg a katonaság ellátását szolgáló ipari, állattartási valamint 

élelemtermelési zónának, különösen azon tevékenységek számára, amelyek tűzveszéllyel, 

illetve nagyfokú vízigénnyel jártak.30  

1985-ben a Bécsi út 203. szám előtti térségben (1. kép 5), távfűtő vezeték fektetése 

közben a Bécsi út két oldalán létesítetett fogadóaknákban 14 késő római sír került 

napvilágra. A keleti aknában, az 1. és a 8. számú sírok között egy kerek téglaégető kemence 

került elő. A sírok leásásakor már nem használták, betöltéséből a műhelyperiódushoz nem 

köthető edénytöredékeken, valamint a bronz és vas használati tárgyakon kívül, csekély 

számú, de feltehetően a kemencéhez tartozó műhely működésével kapcsolatba hozható 

kerámialeletek is előkerültek. 31 

Jóllehet csak egy rövid összefoglalásról van szó, de mindenképpen megemlítendő az 

aquincumi kerámiaművességet bemutató kiállítás, amelyet az Aquincumi Múzeum az 

1992-ben Székesfehérváron tartott RCRF konferencia alkalmából szervezett. Az ehhez 

készült katalógusban az akkor ismert műhelyek térképre vetítve és összehasonlító 

kronológiai táblázattal kerültek bemutatásra.32 

A rendszerváltást követően ugrásszerűen megnövekedett építőipari beruházások 

következtében nagymértékben megemelkedett az ezekhez kötődő feltárások száma. Ezek 

egy jó része az egykori katonaváros-legiotábor területét érintő óbudai zónán kívül, a délebbi, 

budaújlaki, illetve felhévízi részekre is kiterjedt. Ennek következtében a katonaváros 

korábban meghatározott déli határvonalán kívül (a „katonaváros déli előterének” nevezett 

zónában), a temetkezések mellett olyan megtelepedésre, ipari és mezőgazdasági 

                                                 
28 KŐSZEGI 1976. 
29 Ásatási napló (BTM Adattár - Ltsz: 151-77).  
30 PÓCZY 1983, 258–259. 
31 TOPÁL 1986. 
32 PÓCZY – ZSIDI 1992. 



9 
 

tevékenységre utaló jelenségek kerültek napvilágra, amelyek a terület intenzív használatát 

bizonyítják.33  

 1993-ban a katonavárosi amphitheatrumtól kb. 300 méterre déli irányban, a Bécsi út 

38–42. számú telken (1. kép 18), az itt feltárt sírkertek közvetlen környezetében, egy 

kisméretű kerek edényégető kemence került napvilágra. Sajnálatos módon az ásatásvezető, 

az az évi munkálatok befejezése után nem sokkal, tragikus hirtelenséggel elhunyt, ezért a 

feltárás dokumentációjából csak részlegesen tudunk tájékozódni az itt feltárt jelenségekről.34 

A kemence rétegtani helyzete is bizonytalan, a környezetéből előkerült kerámiatöredékek 

pedig inkább másodlagosan odakerült hulladéknak tűnnek.  

1995-ben az amphithetarum déli előterében, a Lajos utca és a Nagyszombat utca 

sarkán (1. kép 17) Hable Tibor három fazekaskemence erősen roncsolt maradványait tárta 

fel.35 A kemencék betöltésében és környezetükben nagy mennyiségű kerámiahulladék is 

előkerült. A műhelyrészlet kerámialeleteit jelen disszertáció írója 2002-ben diplomamunka 

témájaként dolgozta fel, amely még abban az évben publikálásra is került.36 Az ásatási 

jelenségek és a leletanyag alapján valamikor az 1. század végén működött itt egy 

fazekasműhely, ami esetleg még az alatábor számára készítette a kerámiát.37 

A következő évben még délebbre, az amphithetarumtól kb. 800 méterre, a Cserfa 

utca által szegélyezett Bécsi út 12. és Ürömi utca 11. számú telken (1. kép 19) Facsády 

Annamária tárt fel két nagyméretű, négyzetes alaprajzú téglaégető-kemencét.38 Ugyancsak 

ő, 2004-ben, ettől a területtől 70 méterre délnyugatra, az Ürömi utca 4–6. számú telken (1. 

kép 20) egy kör alakú kerámiaégető kemence maradványait találta meg.39 A kemence 

betöltéséből nagy mennyiségű kerámiatöredék került elő. A jól értékelhető leleteket Szilágyi 

Magdolna dolgozta fel egyetemi szakdolgozat keretében,40 később pedig Harsányi Eszter a 

trieri fekete bevonatos áru itt készített formai imitációit tanulmányozta.41 Megállapításaik 

szerint a műhely a 2. század második fele és 3. század első fele közti időszak valamelyik 

                                                 
33 A budaújlaki zóna (Szépvölgyi út vonaláig) kutatástörténetét és a feltárási eredmények rövid, szisztematikus 
bemutatását a 2000-es évek végéig lásd HABLE 2002. A teljes déli szakasz (beleértve a Szépvölgyi út és 
Zsigmond tér közötti részt is) rövid összefoglalásához: ZSIDI 2003a, 170–172; HABLE 2010. 
34 Az összevont telek feltárását 1996-ban Patrice Bertin fejezte be. A kutatónő eredményeire ő is csak 
kismértékben tudott reflektálni: BERTIN 1997. 
35 HABLE 1996, 35–36; VÁMOS 2002, 9–10 
36 VÁMOS 2002. 
37 Ibidem 21–22.  
38 FACSÁDY 1997. 
39 FACSÁDY–KÁRPÁTI 2005, 213.  
40 SZILÁGYI 2005. 
41 HARSÁNYI 2013, 84, 126. 
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szakaszában működhetett.42 A két terület szoros közelsége alapján feltételezhetjük, hogy itt 

is nagyobb kiterjedésű iparteleppel számolhatunk, ahol együttesen állítottak elő használati 

és építési kerámiát. 

Visszatérve a katonaváros régebb óta ismert területrészeire, az 1929–30-ban feltárt 

Kiscelli utca 77–79. szám melletti sávban (a 75.43 és 73.44 számú telkek, továbbá a Kiscelli 

utca 74. és San Marco utca 56. sarkán45 – 1. kép 10–12) és a Kiscelli utcától északra lévő 

Föld utca 54.46 és Vályog utca 6.47 számok alatt (1. kép 6–7) az 1990-es évek végén és a 

2000-es évek elején több feltárás is történt. Az ezeket ismertető közleményekben az ásatók 

„kemencék planírozási rétegeiről”, illetve „fazekashulladékkal teli planírozási rétegekről” 

tudósítanak. Ezen helyek közül kiemelkedik a Kiscelli utca 75. szám alatti lelőhely (1. kép 

10). Itt a feltárást vezető Kirchhof Anita nagy mennyiségű kerámiatöredékből álló rétegeket 

talált. A töredékek, minőségi jegyeik és az egyes edényfajtákon belüli egységes tipológia 

jellegzetességük miatt, joggal azonosíthatóak a közelben működött műhely vagy műhelyek 

ide deponált, szétterített fazekashulladékaként. 

Ugyancsak az áthúzódó fazekastelep rétegeit említik a Kiscelli utca 98. szám (1. kép 

14) 2002-ben történt feltárásakor,48 amely a már fentebb említett Bécsi úti 120–128-as sáv 

északnyugati szomszédságába esik.  

 Az ezzel a sávval szemközti szakaszon, a San Marco utca 48–50. számú telkeken (1. 

kép 13) Hable Tibor 2006-ban olyan cölöpszerkezetes építmények maradványait tárta fel, 

amelyeknek magtár funkciója mellett felvetette a téglaszárító csűr lehetőségét is.49 Ez utóbbi 

eset további területnövekedést jelent az egykori ipartelep kiterjedését illetően. 

Ugyanebben az évben már a katonaváros északnyugati régiójához tartozó Vörösvári 

út 111–117. számú telken (1. kép 1) Kirchhof Anita három kemencét tárt fel, amelyeket 

fazekashulladékkal töltöttek fel. A kutatónő feltételezése szerint a területen valamikor a 2. 

század közepe és a 3. század eleje közti időszakban gyárthatták a kerámiát, majd az itt 

működő műhelyt feltehetően a Severus-korban számolhatták fel.50  

2006–2007-ben a szomszédos Vörösvári út 103–105. alatt (1. kép 2) Budai Balogh 

Tibor két, egymás közelében ásott gödröt tárt fel, amelyekből az egykori háztartási 

                                                 
42 SZILÁGYI 2005, 20, HARSÁNYI 2013, 126.  
43 KIRCHHOF 2002, 144; KIRCHHOF–HORVÁTH 2003, 53–54.  
44 MADARASSY–BUGÁN 1998. 
45 BUGÁN 1999. 
46 MADARASSY 2000, 53–54. 
47 MADARASSY 2002, 35. 
48 KIRCHHOF–HORVÁTH 2003, 56–58. 
49 BALÁZS-HABLE 2007.  
50 KIRCHHOF 2007, 42–44, 52–53. 
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hulladékon kívül nagy mennyiségű rontott, túlégetett, deformálódott edénytöredék került 

napvilágra.51 Az ezek között előkerült nagyszámú trieri fekete bevonatos kerámiaformákat 

imitáló darabokkal Harsányi Eszter részletesen foglalkozott doktori disszertációjában. Ezen 

utánzatokra vonatkozó datálási javaslata szerint a gödrök feltöltése valamikor a 3. század 

első felében történhetett.52 Az említett kemencék visszatöltésében a változatosabb jellegű 

kerámiák közt ez a típus is felbukkant. Ez a megfigyelés valamint a két terület viszonylagos 

közelsége (kb. 170 méter) alapján ugyanannak a fazekasnegyednek két részletéről 

beszélhetünk.  

Végezetül két olyan összefoglaló munkát kell megemlíteni, amelyekben a 

katonavárossal kapcsolatos újabb eredmények is összefoglalásra kerültek. A 2003-ban 

megjelent „Forschungen in Aquincum” kötet szerzői az 1969 és 2002 közötti kutatási 

eredményeket foglalták össze. Ebben a katonaváros településszerkezetének és ennek 

változásainak ismertetésén kívül53 a helyi ipar és kereskedelem bemutatása során az addig 

ismert fazekasműhelyekre is történt rövid utalás.54 

A 2010-es kiadású, ugyancsak többszerzős, „Aquincum. Ókori táj – ókori város” 

című kiadványban55 az egyes régiók, így a katonaváros56 és a tőle délre húzódó terület is,57 a 

legfrissebb kutatási eredmények alapján, környezetrégészeti vizsgálati módszerekkel 

kiegészítve kerültek bemutatásra. A munka értékét növeli, hogy az új feltárási eredményeket 

részletes geodéziai összesítő térképeken is bemutatják, így az egyes lelőhelyek topográfiai 

összefüggései jobban tanulmányozhatóakká válnak.  

 

                                                 
51 BUDAI BALOGH–KIRCHHOF 2007, 259–260; BUDAI BALOGH 2008, 60–61.  
52 HARSÁNYI 2013, 122–123, Kat. 94–221. 
53 MADARASSY 2003. 
54 PÓCZY–ZSIDI 2003, 190–191. 
55 KÉRDŐ–SCHWEITZER 2010. 
56 MADARASSY–SZIRMAI 2010. 
57 HABLE 2010. 
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2. FÖLDRAJZI - TOPOGRÁFIAI KÖRNYEZET  

 

A kutatásban topográfiailag általában Budapest III. kerületében a Duna – Bogdáni út – 

Hévízi út – Bécsi út – Nagyszombat utca által határolt területet nevezik katonavárosnak,58 s 

ebben az értelemben a római uralom teljes időszakára vonatkozóan ez az elnevezést 

használatos, tekintet nélkül a térség beépítettségének jellegére. Történetileg viszont a 

canabae néven közismert, a legiotábor köré épült településforma (mint a földjogi 

kategóriába tartozó katonai territorium része) egy meghatározott időpontban létesült, majd a 

birodalmi politika változásait követve, az éppen aktuális városrendezési szisztéma szerint 

többször is átépült, s ezen átépítések során mindig változott a település kiterjedése, jellege, 

belső beosztása.59  Sajnos arról nincsenek információink, hogy az egykori katonai 

territorium, és a részét képező canabae határai jogi szempontból hol húzódtak, illetve 

miként változtak. Paradox módon az egyedüli információ a topográfiai értelemben vett 

katonavárostól délre, a mai Kolosy tér területén állt 5. számú ház (2. kép E) homlokzatába 

befalazott60 Alexander Severus-kori építési felirat (CIL III 10489). A fürdő építéséről 

tudósító szövegben a territorio leg(ionis) II Ad(iutricis) p(iae) f(idelis) S(everianae) 

szerepel. A felirat eredeti származási helye tisztázatlan. Ha elfogadjuk azt, hogy valahonnan 

az egykori lakóház környékéről került elő,61 akkor a katonai territorium kiterjedése mellett 

azt is joggal feltételezhetjük, hogy a katonaváros területe ebben az időszakban, azaz a 3. 

század első felében, topográfiai értelemben is délebbre húzódott a Nagyszombat utca 

vonalánál.  

Amint arra már a kutatástörténetben utaltam, az 1990 utáni feltárások során a 

Nagyszombat utca és Szépvölgyi út közötti szakaszon (amelybe tehát az építési felirat 

feltételezett lelőhelye is benne foglaltatik), továbbá ettől délre, egészen a Zsigmond tér 

vonaláig olyan jelenségek is napvilágra kerültek, amelyek a temetkezésen kívül 

megtelepedésre és ipari tevékenységre (köztük fazekasságra) utalnak.62 Indokolt tehát, hogy 

a hagyományos, topográfiai értelemben vett katonaváros területét együttesen vizsgáljuk a 

„katonaváros déli előterének” zónájával.  

                                                 
58 PÓCZY 1984; MADARASSY 2003, 101, MADARASSY–SZIRMAI  2010, 79. 
59 MADARASSY 2003, 101. 
60 KUZSINSZKY 1904, 164–165. 
61 MÓCSY 1972, 138–139, Abb. 1; KOVÁCS 2007, 109–110, Nr. 68. 
62 Lásd 33. jegyzet. 
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A katonavároson belül még egy területtel számolnunk kell: a korábban létesített 

alatábor vicusának kiterjedésével.63 Erről meglehetősen kevés információval rendelkezünk, 

hiszen csak egy viszonylag rövid, 16–18 éves periódusról van szó, amelyet követően a 

terület a korai canabae részévé vált. Eddig egyedül a déli szakasszal kapcsolatban merültek 

fel biztosabbnak tűnő nyomok. 2002-ben a Lajos utca 71–89. számú telek feltárásakor egy 3 

méter széles északnyugat–délkeleti irányú, V keresztmetszetű árok kb. 30 méteres szakasza 

került napvilágra (2. kép B), amely talán az egykori vicus déli határát övezte.64 A legkorábbi 

műhelyek esetében (Lajos utca – Nagyszombat utca – 2. kép A), a nyersanyagok (agyag, víz) 

elérhetőségének figyelembevétele mellett, talán ez is egy szempont volt a helyük 

kiválasztásakor. 

 A katonaváros területének természetes határait keleten a Duna, nyugaton a 

Budai-hegység szabja meg. Ez utóbbi esetében a Tábor-hegy, Remete-hegy és Mátyás-hegy 

keleti lankáinak láncolata délnyugati irányban egy enyhén szűkülő területet zár közre. Ez az 

irány a Nagyszombat utca vonalában megtörik és innen délre haladva a Zsigmond tér 

irányáig egy kb. 1 km hosszú, fokozatosan keskenyedő part menti sáv, amelyet nyugatról a 

Kis-Kecske-hegy és Szemlő-hegy „nyúlványai” öveznek.  

Fazekastelep létesítésénél a három legfontosabb tényező az agyag, a víz és a tüzelő. 

A nyersanyag vonatkozásában, Aquincum és környékének geológiai viszonyainak 

ismeretében, az itt húzódó kiscelli oligocén agyagot használták fel kerámiakészítésre. Ez a 

kiterjedt agyagformáció köpenyszerűen borítja be a Budai-hegyég ide húzódó alacsonyabb 

vonulatait. Ezeken a hegységperemi – hegylábfelszíni zónákban felhalmozódott kiscelli 

agyagra települtek rá a fazekasműhelyek és az agyagbányák.65  Római kori 

agyagkitermelésre utaló nyomokat sajnos nem ismerünk, de a nyersanyag egykori 

közelségét és könnyű elérhetőségét jól demonstrálja a késő újkori és modern kori téglavetők 

elhelyezkedése. A téglagyártás Óbuda–Békásmegyer területén a 18. század közepe és a 20. 

század első fele közti időszakban az egyik legfontosabb ipari tevékenység volt. Összesen 12 

olyan helyet ismerünk, ahol téglagyártás folyt.66 Ezek közül öt az egykori katonaváros 

zónája felett, illetve annak közvetlen közelében létesült (3. kép). Ezek nyilvánvalóan a római 

korban is a leggazdaságosabban kiaknázható területnek számítottak. A mai Szépvölgyi út és 

a Bécsi út egymással összezáródó két ága között emelkedett a mára szinte teljesen elhordott 

nagy agyagdomb, az ún. Újlaki-domb (amelynek déli és északkeleti oldalán is üzemelt 

                                                 
63 MADARASSY 2010, 80. 
64 HABLE 2003, 40. 
65 SCHWEITZER 2010, 16–18, 4. ábra. 
66 KÁDÁR 2010, 44–45, 54. kép. 
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egy-egy téglagyár – 3. kép A és B)67 az egyik legközelebbi nyersanyagforrás lehetett a 

Selmeci utcai, Lajos utca – Nagyszombat utca, Bécsi út 38–42, Ürömi utca 4–6. szám alatt 

feltárt műhelyek számára. A Kiscelli plató és előtere (az egykori Újlaki téglagyár későbbi 

zónája – 3. kép C)68 a Bécsi út 120–128. – Kiscelli utca 75–79. – Zápor utca 60–70. sávjában 

működő katonai fazekastelepnek jelenthetett közelséget, míg északabbra a Tábor-hegy 

lankái (a Victoria, majd Bohn téglagyár területe – 3. kép D)69 a Vörösvári út 103–105. és 

111–117. körzetében üzemelt műhelynek biztosíthatta a legközelebbi agyagelérést. A 

katonaváros északkeleti részén feltárt Harrer Pál utca 4–10. és Laktanya utca 34. környékére 

lokalizálható telepek esetében nem kizárt, hogy a mai Reményi Ede utca és Mozaik utca 

közötti zónában lévő, könnyen elérhető Duna-parti lelőhelyet70 bányászták (3. kép E).  

A víz elérhetősége is biztosítva volt. Bizonyos részeken számolhatunk olyan állandó 

vagy időszakos vízfolyásokkal, amelyek a beszivárgott csapadékvízből táplálkoztak.71 

Jóllehet ezek feltöltődése, illetve feltehetően tudatos feltöltése éppen a római kori 

megtelepedés és tereprendezés következményeként következhetett be, de az. 1. század 

végén, 2. század elején bizonyosan számolni lehet még a meglétükkel. A katonaváros déli 

zónájában, a mai Nagyszombat utca és Bokor utca sarkától délnyugati irányban, mintegy 

300 méternyi szakaszon kimutatható egy ilyen vízfolyás medre (2. kép C). Az északi 

folytatása bizonytalan, délen minden bizonnyal a Szépvölgyi-árokba torkollott.72 Ez a 

vízfolyás a Lajos utca – Nagyszombat utcai fazekasműhelytől kb. 50 méterre nyugatra 

húzódott, de a Bécsi út 38–42. környékén lévő műhely fazekasai is könnyedén 

hozzáférhettek.73  

A másik lehetőségét az Aquincumtól nyugatra és délre lévő dunai teraszok 

felszínének homokos-kavicsos rétegeiből fakadó talaj- és rétegvízforrások szolgáltatták, 

amelyeket vízvezetékeken keresztül szállítottak. Ezek egy részének kiépítését talán éppen az 

intenzív tégla- és kerámiagyártás megnövekedett vízigénye is motiválhatta. A katonaváros 

délnyugati régiójának vízvezetéke a Bécsi út nyugati oldalán, az említett hegylábak alsóbb 

teraszain futott végig. Nyomvonala kisebb-nagyobb megszakításokkal, mintegy 1800 méter 

hosszan, a Farkastorki úttól egészen a Szépvölgyi útig követhető.74 Egyes szakaszai éppen a 

fazekasműhelyek környezetében kerültek elő, így a Bécsi út 124–128-as telek feltárásánál 5 
                                                 
67 Ibidem 67, 93. 
68 Ibidem 100, 105. 
69 Ibidem 159–160. 
70 Ibidem 262–263. 
71 JUHÁSZ–SCHWEITZER 2010, 38. 
72 HABLE 2002, 271–272; HABLE–FACSÁDY 2010, 118. 
73 HABLE 2010, 89, 32. ábra. 
74 TOPÁL 1996, 45; HABLE 2010, 90. 
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méter hosszan, míg a Bécsi út 38–42. számnál 55 méter hosszúságban lehetett 

dokumentálni.75  

Jóllehet egy észak-déli irányú felhagyott vízvezetékre részben ráépítve került elő az 

Ürömi utca 4–6. szám alatt feltárt fazekaskemence,76 de maga a jelenség arra hívja fel a 

figyelmet, hogy elvileg ezt a területet is el lehetett vízzel ily módon látni (esetleg egy másik, 

még működő ággal).  

A Vörösvári út 103–105. és 111–117. számok környezetében lévő műhelynél 

ugyancsak valószínűsíthetjük vízvezeték igénybevételét. Noha a 111–117. részen feltárt 

északnyugat-délkeleti irányú ikercsöves vízvezeték feltehetően későbbi az itt működött 

kemencéknél, 77 a korábban létesített ugyanilyen irányú, szintén a közelben lévő, de másik 

nyomvonalon futó vezetékek78 valamelyikéről könnyedén megoldható lehetett a terület 

vízellátása. 

Harmadik lehetőségként a kutakat kell megemlíteni, amelyekre ugyancsak több 

helyről van bizonyíték. A Kiscelli utca 77–79. számú feltárásakor Nagy Lajos a két 

kemencén kívül egy kutat is feltárt.79 A Lajos utca –Nagyszombat utcai műhely környékéről 

összesen 11 kutat ismerünk,80 de kerültek elő kutak a Vörösvári út 103–105. és 111–117. 

számú telkeken is. Az előbbin egyet,81 utóbbin kettőt tártak fel.82  

A kemencék fűtésére szolgáló fát nyilvánvalóan a közeli erdőségekből termelték ki. 

Ez a kezdeti időszakban az agyaghoz hasonló jellegű közelséget feltételez. Az optimális 

hőmérsékletű edény- és téglaégetés meglehetősen nagy mennyiségű tüzelőanyagot 

igényelhetett,83 ezért komoly erdőirtásokkal kell számolnunk, aminek következményeként 

nem kizárt, hogy később már kissé messzebbről kényszerültek a fát beszerezni.  

  

   

                                                 
75 BERTIN 1997, 21–23.  
76 SZILÁGYI  2005, 2. 
77 KIRCHHOF 2007, 50.  
78 A Vörösvári út alatt három különböző kialakítású és nyomvonalú (és minden bizonnyal nem azonos időben 
működött), de azonos, északnyugat-délkeleti irányú vízvezeték nyomait lehetett dokumentálni: WELLNER 

1973, 179–182. A 111–117. számú telken felbukkant szakasz minden bizonnyal a Wellner István által is 
dokumentált ikercsöves vezeték egy másik része: KIRCHHOF 2007, 50.  
79 NAGY L. 1937a, 268. 
80 HABLE 2010, 91. 
81 BUDAI BALOGH 2008, 60. 
82 KIRCHHOF 2007, 44.  
83 BRYANT 1978-79, 17-18; DARWILL–MCWHIRR 1982, 146. 
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3. VIZSGÁLATI ÉS AZONOSÍTÁSI SZEMPONTOK ISMERTETÉSE  

 

Amint azt az egyes műhelyek ismertetésénél látni fogjuk, a feltárások során eltérő jellegű 

objektumokból, illetve leletekből lehetett következtetni arra, hogy a területen 

fazekastevékenységet folytattak. A fazekastevékenység lokalizálásán túl a másik feladat az 

ott gyártott termékek beazonosítása és lehetőség szerint a műhely gyártási programjának 

meghatározása. Az alábbiakban azokat a jelenségeket és szempontokat ismertetem, amelyek 

figyelembevételével lokalizálható egy műhely és többé-kevésbé beazonosíthatóak az ott 

készített kerámiák.  

 

3.1. A fazekaskemencék és a „betöltés” viszonya 

 

Az ásatásokon sok esetben a leglátványosabban jelentkező és legjobban azonosítható 

objektumok az edényégető-kemencék. Ezek természetesen különböző mértékben maradnak 

meg, helyenként szinte teljes felépítménnyel, tehát az ép rostéllyal és az égetőtér jobban 

vagy rosszabbul meglévő részleteivel, de előfordul, hogy csak az alsóbb részek, azaz a 

fűtőtér, illetve a különböző rostélytartó szerkezetek roncsaival.84  

Az esetek nagy többségében ezekben a kemencékben, illetve környezetükben 

több-kevesebb kerámiatöredék is található (4. kép). Amikor egy műhely gyártási 

programját, formakincsét próbáljuk rekonstruálni, akkor a legkézenfekvőbb kutatói attitűd, 

hogy az itt talált leleteket összefüggésbe hozzuk a kemencékkel. Sok esetben ez helyes, 

hiszen ez a legkézenfekvőbb, némelykor azonban túlzó vagy téves következtetéseket 

vonnak le az egyes területekre vonatkozólag. Itt egy sajátságos prekoncepciós szemlélet, 

egyfajta kettős mérce alakul ki, aminek az az érdekessége, hogy az itt talált 

importkerámiákat teljesen józan belátással kiszűrjük, mint ide nem tartozót, a helyinek tűnő 

kerámiákkal azonban már „elnézőbbek” vagyunk, holott azon logika szerint, amely alapján 

az import kerámiák idekerültek, akár a többi lelet is idejuthatott. Egy fazekastelepen 

nyilvánvalón nem csak az ott készített kerámia került kidobásra, nem beszélve az egyes 

területek évszázadok során bekövetkezett funkcióváltásáról, amikor a kerámiagyártás 

megszűnte után is tovább folyt az élet az adott helyen, csak már más tevékenységekkel. 

Ennek az időszaknak a leletei is könnyen keveredhetnek az egykori műhelyperiódus 

maradványai közé. Ugyancsak többféle utóélete lehetett egy kemencének is. Az eddigi 

                                                 
84 Az Aquincumban felbukkanó kemencékhez lásd VÁMOS 2010. 
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megfigyelések szerint a működés közben, a benne maradt kerámiákkal összeomlott 

kemence, mint régészeti jelenség ritkán fordul elő. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a 

fazekastelepet és a területét utána már nem használják. A legtöbb esetben azonban nem ez a 

helyzet. A kemencéket, még ha ténylegesen égetés közben mentek is tönkre, viszonylag 

rövid időn belül elplanírozhatták. A helyükön támadt helyet elsősorban tereprendezés 

céljából tölthették fel, sok esetben ténylegesen itt előállított selejtes kerámiák hulladékával, 

ami egy tovább működő fazekastelep esetében nyilvánvalóan a biztonságos közlekedést is 

szolgálta.85 A másik eset, hogy hosszabb ideig nyitva állt és egyfajta hulladékgödörként 

kezelték és ad hoc jelleggel különböző eredetű szeméttel töltötték fel (háztartási 

hulladékkal, amibe már a nem itt készített kerámiatöredékek is benne vannak vagy 

ugyancsak itt előállított selejtes kerámiával).  

További lehetőségként számolhatunk azzal is, amikor a fazekastelep területét 

felhagyják, a már nem működő kemencék egy relatíve gyors idő alatt maguktól 

tönkremennek és feltárásukkor gyakorlatilag üresen kerülnek elő. 

Természetesen a felvázolt betöltődési folyamatok egy része nem csak a kemencéknél 

figyelhetőek meg, hanem a fazekastelepen létesített hulladékgödrök (5. kép) esetében is. 

Ezeknél is előfordulhatnak zárt, csak selejttel visszatöltött gödrök valamint fazekas- és 

háztartási hulladékkal vegyesen jelentkező betöltések is.  

A kemence tehát önmagában csak azt bizonyítja teljes bizonyossággal, hogy a 

területen egykor fazekastevékenységet folytattak. A betöltéséből és környezetéből előkerült 

kerámiatöredékeket ezért a legtöbb esetben a fentebb vázolt betöltődési lehetőségek 

számbavételével kell kezelni. 

 

3.2. A kerámiahulladék értelmezési lehetőségei 

 

A kemencén kívül más jelenségek is felhívhatják az egykor itt működött műhelyre a 

figyelmet. Ilyenek az égetési selejtek (túlégetett vagy gyengén kiégetett) és az egyéb rosszul 

elkészített, de valami okból mégis kiégetett (aztán kiselejtezett) töredékek.  

A túlégetett darabok általában látványosan deformálódott, megüvegesedett, 

felhólyagosodott, összetapadt edénymaradványok (6–9. kép). Ezek esetében két dolgot kell 

kiemelni. Az erősen átégett (túlégetettnek tűnő), deformálódott töredékek némelykor 

                                                 
85 BÓNIS 1975, 82.  
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tűzvész esetében leégett háztartás maradványaiként is felbukkanhatnak,86  tehát ezek 

önmagukban nem feltétlenül támasztják alá a lelőhely fazekastelep voltát. Az esetleges 

gyártási program meghatározásakor – még akkor is, ha egyéb jelenségek alapján ténylegesen 

fazekastelepről kerülnek elő a deformálódott darabok – szintén fenntartással kezelendőek. 

Kerámiatöredékeket ugyanis másodlagosan felhasználhattak az égetés során a kemence 

külső nyílásainak eltömésére vagy akár az égetőtérbe behelyezve elválasztó-elemként vagy 

a rostély nyílásainak részleges elfedésére.87  Erre a másodlagos funkcióra ugyancsak 

felhasználhattak idegen kerámiákat. Ezeket érhette ilyenkor akkora hőhatás, hogy 

deformálódtak, azt a téves képet sugallva, hogy túlégetett helyi gyártmányokról van szó 

(12–13. kép). A túlégetett töredékek tehát, hacsak nem feltűnő mennyiségben jelentkező 

azonos típusokról van szó, mint például a Vörösvári út 103–105. számú telek hulladékgödre 

(5–6. kép) esetében, elsősorban a többi jelenséggel együttesen vizsgálva alkalmasak csak 

egy műhely gyártási programjának meghatározására.  

A gyengén kiégetett darabok (10. kép) általában a nyers agyag színéhez hasonló 

zöldesszürke (10Y 6/1) – világos barnásszürke (2,5Y 6/2) színű, puha töredékek. 

Kiértékelési lehetőségeik hasonlóak a túlégetettekhez, azaz általában csak a többi 

azonosításra alkalmas jelenséggel együtt vizsgálva segítenek az adott műhely gyártási 

programjának meghatározásában.  

Kis mennyiségben, de több helyen előfordultak olyan darabok, amelyeket eleve rosszul 

készítettek, mégis, valami okból kifolyólag kiégették őket (11. kép).  

Az értékelhető lelőhelyek kerámialeleteinek áttanulmányozása után kijelenthető, 

hogy a nagyobb mennyiségű gyártási hibásként azonosítható leleteket (amelyek alapján a 

gyártási program is tanulmányozható volt) nem ezek a látványosan tönkrement és ezért 

többé-kevésbé figyelemkeltőbb példányok alkották. Sokkal gyakoribb volt az a jelenség, 

amikor bizonyos edénytípusokból igen nagy számban jelentkeztek töredékek, illetve ezzel 

párhuzamosan nagy mennyiségben jelentkeztek ugyanazok a minőségi jegyek (mind az 

anyagkezelés mind az égetés tekintetében). Sok esetben már a felületük is azt sugallta, hogy 

olyan, mintha ezeket nem is használták volna, frissen eltört benyomást keltettek. Látszólag 

tehát „normális” körülmények közt eltört edényeket sugalltak. Azonban alaposabban 

szemügyre véve egy-egy töredéket, számos példányon lehetett azt a jelenséget megfigyelni, 

hogy az antik törésfelület és a külső felület színe megegyezett, a friss törésfelület 

ugyanakkor eltérő volt ezektől (17. kép a–f). Ez azt sugallja, hogy ezek a töredékek olyan 

                                                 
86

 SCHINDLER KAUDELKA –ZABEHLICKY -SCHEFFENEGGER 2000. 
87 CSUPOR–CSUPORNÉ 1992, 117. 
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edények darabjai lehetnek, amelyek égetés közben, egyéb deformáció nélkül szétrepedtek és 

el is váltak egymástól. Ezt követően egy-egy töredék minden felületét azonos hőhatás érte. 

Egy ilyen szétrepedést több dolog is előidézhetett. Okozhatta anyaghiba is, pl. mészzárvány 

az edény falában (16. kép), de égetés közben is rengeteg olyan probléma léphetett fel, 

amelyek ilyen következményekkel jártak.88 Egy másik jellegzetes hiba lehetett a több 

részből összeállított edények, ugyancsak az égetés alatt történő szétesése. Ez főleg a fülek, 

fogók és magasabb talpak esetében jelentkezhetett (14–15. kép). Ezek a jelenségek tehát 

sokkal gyakrabban fordulhattak elő, mint a túlégetés vagy az alacsony égetési hőfok okozta 

selejtképződés.  

Ennek a frissen eltört darabokból álló csoportnak a másik része feltehetően olyan 

edényekből származik, amelyek a kiégetés után egyéb okokból törhettek szét, például a 

kemencéből történő kipakolás vagy az onnan történő elszállítás során. 

 

3.3. A műhelytermékek elkülönítésének lehetőségei 

 

A fentiekben említett hulladékrétegek, ahogyan a korábban utaltam rá, jelentkezhetnek a 

kemence visszatöltésében vagy annak környezetében, fontos azonban még egyszer 

hangsúlyozni, hogy a legtöbb esetben különböző mértékben keveredtek idegen, azaz nem itt 

készített kerámiákkal. Természetesen a belekeveredett egyéb leletek (üveg, fém, állatcsont, 

jól felismerhető importkerámia) mennyisége, egyfajta indikátorként, utalhatott a keveredés 

mértékére.  

A fentebb vázolt észrevételek alapján, az alábbi metódus alkalmazásával igyekeztem 

egy adott lelőhelyen az ott készített kerámiatöredékeket körülhatárolni. 

Első fázisban a 

statisztikailag nagyobb mennyiségben jelentkező, azonos kialakítású típusok csoportjait (1.) 

és a  

statisztikailag nagyobb mennyiségben jelentkező azonos minőségi jegyek csoportjait (2.) 

soroltam az ott készített termékek körébe.  

Második fázisban ugyancsak a műhely termékei közé soroltam azokat a 

statisztikailag ritkábban felbukkanó vagy egyedi típusokat, amelyek megegyeztek az 1. 

csoport valamelyik egyedének minőségével (3.) továbbá azokat a  

                                                 
88 Ibidem 97–98, 116–121. 
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statisztikailag ritkábban felbukkanó vagy egyedi minőségi jegyeket, amelyek megegyeztek a 

2. csoport valamelyik egyedének típusával (4.). 
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4. FAZEKASM ŰHELYEK A KATONAVÁROS TERÜLETÉN  

 

4.1. A vicus időszakához köthető műhelyek  

 

4.1.1. Lajos utca – Nagyszombat utca  

 
1995-ben, a Lajos utca Nagyszombat utca saroktelkén, mintegy 3500 m²-nyi területen, 

Hable Tibor végzett feltárást (1. kép 17; 2. kép A; 18. kép).89 A nagykiterjedésű felületen a 

római kor több, sokszor egymást vágó objektuma került napvilágra: kutak, különböző 

tájolású árkok, kisebb-nagyobb gödrök, amelyek közül a nagyobbak esetleg felhagyott 

gödörházak maradványai lehettek, 3–4. századi sírok, az amphitheatrum déli bejáratához 

vezető út kelet–nyugati, valamint észak–déli irányú, árokkal övezett szakasza. Az árkokban 

több esetben emberi csontvázak kerültek elő, amelyek inkább egykor hevenyészve bedobált 

tetemekre, mintsem szabályos temetkezésekre utaltak. Az ásatási terület délkeleti sávjában 

kerültek elő azok a régészeti jelenségek (elsősorban a kemencék és betöltésük), amelyek 

fazekastevékenységre utaltak.  

Négy évvel később, 1999-ben, elsősorban ennek a délkeleti zónának a közvetlen déli 

szomszédságában (Lajos utca 78. – 18. kép) egy újabb feltárás történt.90 Ennek során az 

előző terület néhány objektumával (árkok, gödrök folytatása) összefüggésbe hozható, újabb 

részletek kerültek napvilágra, ugyanakkor magára a fazekastevékenységre utaló közvetlen 

jelenségek (kemence vagy kerámiahulladék) már nem mutatkoztak. Ugyanaz mondható el a 

területtől nyugatra történt korábbi és későbbi feltárásokról is.91  

Az itt felbukkant fazekasműhelyt és leleteit 2002-ben megírt szakdolgozatomban 

részletesen tanulmányoztam, amely még ugyanabban az évben publikálásra is került.92 Az 

alábbiakban az egykori tanulmányban leközölt leletek és eredmények újraközlésétől és 

részletes tárgyalásától eltekintve, azokat csak röviden összefoglalva, az azóta eltelt 

időszakban született újabb kutatási eredményekkel kiegészítve, bizonyos részeket 

újragondolva tárgyalom. 

 

4.1.1.1. Elhelyezkedés, belső topográfia, az azonosítható műhelyobjektumok 
                                                 
89 HABLE 1996. 
90 HABLE 2000. 
91 Többek között ezek során bontakozott ki a már többször említett széles északnyugati-délkeleti irányú meder. 
A feltárások összefoglalását lásd HABLE 2002, 271-272; HABLE 2010, 91–93, 32–33. ábra. 
92 VÁMOS 2002. 
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A terület a katonaváros délnyugati régiójában helyezkedik el. További fontos viszonyítási 

pontként megemlítendő, hogy az alatábor vicusának feltételezett délnyugati határától kb. 

50–60 méterre húzódik,93 keleti irányban kb. 50 méterre a 3. fejezetben említett délnyugati 

irányú időszakos vízfolyás húzódott.94  

 A területen számos árok és gödör került napvilágra, ezek sok esetben bolygatták 

egymást (18–19. kép). Az értelmezési és relatív időrendi viszonyaik megállapítását a 

későbbi korok (Árpád-kori és újkori) beásásainak további pusztításai is nehezítették. Az 

egykori műhely pontos kiterjedését nem lehetett biztosan megállapítani. A 

fazekastevékenységre utaló intenzívebb jelenségek a délkelti sávban mutatkoztak (19. kép), 

két egymástól kb. 20 méterre lévő, 80 cm széles és 50 cm mély, V keresztmetszetű 

északkelet–délnyugati árok között (a keleti oldalon egymástól 5 méterre két árok húzódott, a 

20 méteres távolság a legszélsőtől értendő – 19. kép 6–8). Ezek az árkok tűntek a terület 

legkorábbi objektumainak.95 Nem kizárt, hogy még az alatábor vicusának telekkiosztási 

rendszerével állnak összefüggésben.96 Első látásra úgy tűnik, mintha a kemencék és ezt a 

szűkebb területet lezáró, nagyméretű, szabályosabbnak tűnő téglalap alakú beásás az 

árkokhoz lennének tájolva, de ez akár véletlen is lehet, ráadásul az említett beásás mintha 

vágná az egyiket. Felfoghatjuk tehát úgy is, mintha közrefognák a területet, de nem 

zárhatjuk ki azt sem, hogy a kívül eső objektumok némelyike még a telephez tartozott.  

A részlegesen feltárt nagy, téglalap alakú beásást egyértelműen valamilyen 

egyszerűbb épületként azonosíthatjuk (19. kép 5).97 150–180 cm-es mélysége és a peremén 

kialakított padka alapján, nem zárható ki, hogy egy pinceszerű kialakítással ellátott fa vagy 

vályogtégla falú épület lehetett. Nagy valószínűséggel a fazekastelephez tartozó épületről 

van szó, amely raktár vagy műhely lehetett. A betöltésében talált hatalmas mennyiségű 

(mintegy 6500 db) kerámiatöredék jelentős mértékben elüt a kemencék és környezetük 

betöltésében talált edénytöredékektől. Változatos, más minőségi jegyekkel rendelkező 

rengeteg import kerámiával (főként terra sigilláták) és sok állatcsonttal keveredett háztartási 

hulladékról lehet szó, amelyet az épület és a fazekastelep felhagyásakor kezdhettek meg 

szemetesgödörként használni. A késő Flavius-korra tehető terra sigilláták alapján98 ez a 

folyamat minden bizonnyal már az 1. század végén megkezdődhetett. Az egykori épület, 
                                                 
93 HABLE 2003, 40. 
94 Lásd a 91. lábjegyzetet. 
95 HABLE 2000, 39. 
96 A területtől nem messze – légvonalban mindössze kb. 300 méterre hasonló tájolású és kivitelű árkok kerültek 
feltárásra. Ezeket az ásató a 73-ban létesített alatáborral hozta összefüggésbe és a vicus militaris előre kijelölt 
telekhatáraiként értelmezte: MADARASSY 1999, 69; MADARASSY 2001, 39, 2. kép; MADARASSY 2003, 103. 
97 HABLE 1996, 36–37; VÁMOS 2002, 5–9, 1–2. kép. 
98 VÁMOS 2002, 21–22.  
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illetve szemetesgödör szélére a 2. század közepén már az amphitheatrumba vezető út 

húzódott rá.99 

A két árok által közrefogott terület középtengelyében három kemence húzódott. 

Ezek az árkok tájolásához hasonlóan, egy északkelet–délnyugati tengelyre felfűzve 

helyezkedtek el. A déli (128-as obj. – a továbbiakban 1. számú kemence – 19. kép 1, 20–21. 

kép), kb. 170–180 cm átmérőjű, megközelítőleg köralaprajzú kemencének a felépítménye és 

rostélya már nem maradt meg (csupán annak indítása). Az agyagos altalajba vájt fűtőteret 

egy 20–40 cm széles (valószínűleg előre elkészített elemekből kialakított), elkeskenyedő 

borda osztotta ketté. Teljes keresztmetszetében megmaradt, délre nyíló, 50–60 cm széles 

tüzelőcsatornája 60 cm hosszú lehetett, hamuzógödrének nagy része már az ásatási területen 

kívülre esett. 

A típus már a La Tène-korból ismert kerek, félig földbe mélyített, kétosztatú 

fûtőtérrel kialakított kemencék körébe sorolandó. Környékbeli előzményei Békásmegyer100 

és a Tabán területéről kerültek elő.101 Európa kelták lakta zónájában igen elterjedt volt,102 de 

jelenléte már a Kr. e. 4–3. századi Itáliában is kimutatható.103 Pannoniai továbbélése az 1–2. 

század folyamán figyelhető meg104 (Bicsérd,105 Mursella,106 Balatonfűzfő107). Aquincum 

térségében elsősorban azokon a területeken bukkan fel, ahol bennszülött származású 

fazekasok működése feltételezhető:108 Kende utca,109 Gellért Fürdő,110 az egykori Budai 

Skála területe.111 A hosszúkás, körteformájú, illetve kerekdedebb alaprajzú, földbevájt és 

kitapasztott fűtőteret egy hosszanti rostélytartó borda osztotta ketté. A bordát – ha nem a 

fűtőtér mélyítése során középen meghagyott falból képezték ki 112  – agyagba rakott 

kövekből,113 vagy mint esetünk mutatja, előre megformált elemekből is kialakíthatták. A 

rostélyt általában 15–20 cm vastagra készítették és 5–10 cm átmérőjű, szabálytalanul 

elhelyezett lyukakkal látták el. Egy fejlettebb kialakítási módot tükröznek a Budai Skálánál 

feltárt példányok, ahol a rostélyt eltérő méretű, 10–11 cm vastagságú idomtéglákból 

                                                 
99 HABLE 1996, 39. 
100 NAGY L. 1942c, 163. 
101 BÓNIS 1969, 212. 
102

 DUHAMEL 1978-79, 60, Fig.19 – elterjedési térkép. 
103 CUOMO DI CAPRIO 1978-79, 24–26, I.b típus.  
104 BÓNIS 1981, 11. 
105 BARKÓCZI 1956, 63–67. 
106 SZŐNYI 1981, 19–26. 
107 KELEMEN 1980, 50–55. 
108 VÁMOS 2010, 67, eddigi egyedüli ismert kivétel a Gázgyár területe: KUZSINSZKY 1932, 63, 43. ábra.  
109 PETŐ 1979, 272–274. 
110 Ibidem 281–285. 
111 BESZÉDES–HORVÁTH 2008, 152–154. 
112 BARKÓCZI 1956, 66. 
113 PETŐ 1981, 33-35.  
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illesztették össze. Ezekre a még nyers, kiégetetlen állapotú elemekre vitték fel a 2–2,5 cm 

vastagságú tapasztást, amit 5–7 cm átmérőjű hőáteresztő lyukakkal törtek át.114 Az égetőtér, 

a Kende utcai fazekastelepen kb. fele magasságáig megőrződött kemence alapján,115 

félgömb formájú lehetett.  

A másik alaprajzi megfigyelésre az északi kemencénél (105-ös obj. – a továbbiakban 

2. számú kemence – 19. kép 2, 22. kép) nyílt lehetőség: az előzőnél jóval kisebb 110–130 cm 

széles, enyhén ovális, (feltehetően) osztatlan fűtőterű konstrukció szintén már csak a rostély 

indításának magasságáig volt megfigyelhető. 50 cm széles tüzelőcsatornájának felső része 

már hiányos volt, csupán egy, kb. 20 cm-es felmenő szakasz maradt meg. Ez a 

tüzelőcsatorna beletorkollott abba a (középkori fal és újkori beásás által bolygatott) mintegy 

5 és fél méter hosszú, 2 méter széles gödörkomplexumba (107-es obj.), amelynek nyugati 

oldala középtáján egy harmadik, nagymértékben szétdúlt állapotban levő kemence 

maradványai mutatkoztak (119-es obj. – a továbbiakban 3. számú kemence – 19. kép 3, 23. 

kép). Fűtőterének megmaradt részlete alapján az előzőhöz hasonló, kisebb mérettel 

rendelkezett. 

A 2. és (nagy valószínűséggel) 3. számú kemencék kisebb átmérőjű, osztatlan 

fűtőtere szintén az 1–2. századra jellemző. Hasonló, kisebb méretű megoldást Salláról116 és 

a gázgyári fazekasműhely első periódusából ismerünk.117 Az említett szabálytalan alaprajzú, 

egymásra ásott és átszakadt falú gödrök alkotta komplexum – aminek a szélén a 3. számú 

kemence maradványai voltak – egy része eredetileg a 3. számú kemence északra húzódó 

tüzelőcsatornája lehetett, és fűtése közösen történhetett a 2. számúéval, amire számos példát 

ismerünk.118  (Egymáshoz való feltételezett viszonyukat lásd a 19. kép piros színű 

kiegészítései alapján). 

Az 1. számú kemencétől keletre egy 4 méter átmérőjű, kb. 130 cm mély gödör 

húzódott (19. kép 4), amit homogén, agyagos betöltése alapján ülepítőgödörként lehetett 

azonosítani.119 Feltételezhető, hogy nem egy időben működött a kemencével. Túlságosan 

közel létesítették, ami nem tűnik célszerű megoldásnak. Ennek a betöltésében nem volt 

fazekashulladék, ami arra utal, hogy esetleg a három kemence felhagyása után létesült. A 

kissé távolabb tovább üzemelő, vagy újonnan létesített kemencék működése során 

keletkezett hulladékot nyilvánvalóan nem a használatban lévő ülepítőbe, hanem a régi 

                                                 
114 BESZÉDES–HORVÁTH 2008, 153.  
115 PETŐ 1979, 273, Abb.3. 
116 MÓCSY 1976, 157–158. 
117 PÓCZY 1956, 103–105, Abb. 7. 
118 KUZSINSZKY 1932, 57–58; BARKÓCZI 1956, 63; BÓNIS 1979, 102; PETŐ 1981, 33–35.  
119 HABLE 1996, 36, 20. kép. 
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kemencék mélyedéseibe szórhatták. A telep megszűnésekor többé-kevésbé feltöltve lehetett, 

ezért csak a tetejére kerülhetett némi minimális (30–40 kerámiatöredékből álló) hulladék. 

 

4.1.1.2. A műhely gyártási programja 

A kemencék maradványai közt, valamint a 2. és 3. kemencét részben roncsoló 

gödörkomplexum visszatöltéséből nagy mennyiségű kerámiahulladék, mintegy 2500 

töredék került napvilágra. A dokumentáció és a leletanyag tanulmányozása után egyértelmű 

volt, hogy a 3. fejezetben felvázolt helyzetek közül a kemence felhagyása után történő, 

túlnyomórészt fazekashulladékból álló feltöltéssel állunk szemben. A háztartási hulladékra 

utaló néhány állatcsont- illetve üvegedény-töredék csupán a 2. számú kemence betöltésében 

bukkant fel. Ugyanitt lehetett a legtöbb (de itt sem nagy mennyiségű) idegennek tűnő 

(szintén háztartási hulladékhoz tartozó) kerámiát is elkülöníteni, közöttük egy Conspectus 

34 formájú terra sigillata másodlagosan égett oldaltöredékét. Ezen kívül egyéb, pontosabb 

datálóértékkel bíró lelet (pl. érem) nem került elő.  

A visszatöltött kerámiahulladék a 3. fejezetben ismertetett, leggyakoribb jelenséggel 

mutatott egyezést, azaz túlnyomórészt égetés közben szétrepedt vagy közvetlenül azután 

széttört edénytöredékek alkották. Ezen kívül előfordultak rontott és deformált töredékek és 

egyéb égetési hibákat sugalló (nyers agyagszínű, meglehetősen puha vagy szürkemaggal 

rendelkező) darabok. 

A 3. fejezetben ismertetett kiválogatási elv alapján öt nagyobb edényfajtát (és 

bizonyos altípusaikat) lehetett elkülöníteni: erősen behúzott peremű háromlábú edényeket 

24. kép 1–5), horizontális peremű főzőtálakat (24. kép 6–9), rézsűsen kihajló 

Kolbenrandszerű és háromszög keresztmetszetű peremmel ellátott fazekakat (24. kép 10–

17), fedőket (25. kép 1–5), valamint egyfülű, tölcséres peremű „nyakdudoros” korsókat 

(kisebb mennyiségben ezeknek nagyméretű, kétfülű variánsait, továbbá kónikus nyakú 

típusokat – 25. kép 6–17). Ezek közül a pontosabban datálható edényfajták, illetve altípusaik 

elsősorban az 1. század vége és a 2. század eleje közti időszakot sugallják, mint 

valószínűsíthető készítési időt.120 Ha figyelembe vesszük a 2. számú kemence betöltésében 

talált, késő Flavius-korra tehető észak-itáliai Conspectus 34-es sigillatatöredéket, továbbá 

azt a fentebb említett megfigyelést, miszerint a már nem funkcionáló fazekastelephez tartozó 

épület gödrébe a Domitianus-korban készült terra sigilláták is bekerültek hulladék 

                                                 
120 VÁMOS 2002, 13–19. 
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gyanánt,121 akkor joggal feltételezhetjük, hogy ez a terület még 89 előtt, az alatábor 

időszakában készített kerámiát. Erre utalhat magának a műhelynek az elhelyezkedése is. 

 Az itt működött fazekasok részben még a helyi mesterek közül kerülhettek ki. Erre 

utal a félig földbe mélyített, kétosztatú fűtőteres kemence használata, amely a bennszülött 

lakossághoz köthető, a gyártmányok közül pedig a háromlábú edények. Ugyanakkor a 

horizontális peremű tálak, a fazekak, és korsók formái olyan fazakasokat sejtetnek, akik 

ebben az időszakban már járatosak voltak ezeknek a karakteresen kialakított 

interprovinciális formák kialakításában. 

 A kissé szegényesnek tűnő repertoár nyilvánvalóan nem a teljes gyártási programot 

tükrözi. Az elemzett kerámiák egységes minőségi jegyei és az egyes edényfajtákon belüli 

ugyancsak egységes tipológiai kialakítás egy rövid időszak alatti betöltést sugall, amihez 

egy kisebb, talán éppen az akkori égetések frissen keletkezett hulladékait használták fel. 

Esetleg az itt újonnan kialakított ülepítőgödör biztonságosabb megközelítése érdekében 

történt mindez, a későbbiek folyamán pedig valami okból kifolyólag már nem ide 

deponálták a keletkezett hulladékot. Minden bizonnyal egy rövid ideig, maximum 10-15 

évig működő fazekastelepről van szó, amelyet a legio II Adiutrix 89-es ideérkezésekor 

történő területi átszervezések122 következtében számolhattak fel.  

  

                                                 
121 Ibidem 19–20. 
122 MADARASSY 2010, 80. 
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4.1.2. Selmeci utca  

 
Jóllehet egy bizonytalan gyártási programmal rendelkező fazekastelep részletéről van szó, 

topográfiai elhelyezkedése szempontjából indokoltnak éreztem, hogy a területet feltételesen 

a vicus-periódus műhelyei közt tárgyaljam. Az itt előkerült graffitós amphoratöredék 

kapcsán, egy rövid tanulmányban a feltételezett műhely kerámialeletei is bemutatásra 

kerültek.123 Az alábbiakban az ott leközölt eredményekre hivatkozva, és azokat kiegészítve 

a következő megállapításokat tehetjük.  

 A terület a 2–3. századi legiotábor déli kapujától 400 méterre délre, az egykori 

alatábor nyugati oldalától kb. 300–350 méterre húzódik (1. kép 16).124 

A műhely maradványai 1935 tavaszán, az evangélikus templom alapozási 

munkálatai során kerültek elő. Magának a feltárásnak a pontos kimeneteléről nem tudunk 

semmit, ásatási fotó vagy alaprajz nem maradt fenn (és nem is tudjuk, hogy készültek-e 

ilyenek). Amint azt a kutatástörténetben már említettem ez a terület is az 1930-as évek 

intenzív feltárási időszakban került elő. Nagy Lajosnak a Budapest Régiségeiben megjelent 

néhány soros beszámolóján kívül,125 Jónás Elemér ugyanebben a kötetben ismertette az itt 

előkerült 563 denarból álló (Hadrianus 123–128/129 veretével záródó) éremkincset.126  

Az elsősorban numizmatikai tárgyú cikk bevezetőjében Nagy Lajos szóbeli közlésére 

hivatkozva rövid leírást adott a lelőhelyről. Eszerint két edényégető kemence (az egyik teljes 

mértékben, a másik részlegesen feltárva)127 és kerámiatöredékek kerültek elő (amelyek 

stílusában „a kelta tradíciók és az új nyugati elemek ötvöződtek”). Szintén Nagy Lajosra 

hivatkozva jegyezte meg azt is, hogy a területen 3. századra utaló leletanyag már nem került 

elő. Ennél többet sajnos magától Nagy Lajostól sem tudunk meg, aki az 1942-es Budapest 

Történetének II. kötetében – az agyagművességről szóló fejezetben – röviden (mindössze 20 

sorban) említést tett a Selmeci utcáról.128 Ő is kiemelte a kerámiaanyagon megfigyelhető 

helyi és nyugati hagyományok ötvöződését. Nagy Lajos az éremkincsben az itt működő 

fazekasmester elrejtett vagyonát feltételezte, illetve azt látta bizonyítottnak ezzel, hogy itt 

egy jól jövedelmező műhely működhetett. Pusztulását, illetve megszűnését a záróveretek 

alapján Hadrianus idejére helyezte. 

                                                 
123 HÁRSHEGYI–VÁMOS 2007. 
124 A két tábor kiterjedéséhez lásd NÉMETH 2010, 72–78, 27–28. ábra.  
125 NAGY L. 1937a, 273. 
126 JÓNÁS 1937, 278–279. 
127 Sajnálatos módon a kemencékre vonatkozóan, ezen a Jónás Elemér-féle rövid utaláson kívül, részletesebb 
információkat a későbbiekben sem kapunk. 
128 NAGY L. 1942, 269. 
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 Sajnos Póczy Klára az Aquincumi kerámiaművességet összefoglaló tanulmányából 

sem jutunk többre.129 Valami okból kifolyólag a leletanyagot nem tudta tanulmányozni a 

cikk írásának időszakában,130 ezért a Selmeci utcáról csak rövid, vázlatszerű ismertetést 

adott – elsősorban Nagy Lajos szűkszavú tudósításaira hivatkozva, valamint valószínűleg 

néhány a kerámialeletekről készült fotó tanulmányozása alapján.131  Ő is a kelta 

fazekashagyományokra tett itáliai befolyást hangsúlyozta, elsősorban a pecsételt kerámiákra 

alapozva, amelyek közt planta pedis formájú motívumokat is megfigyelt, illetve a festett 

sávos edények megléte alapján, a tabáni fazekasteleppel való rokonságot emelte ki. Nagy 

Lajosnak az éremkincsre alapozott datálását ő is elfogadta.  

A leltárkönyvben jelenleg csupán 450 tételnyi kerámiatöredék szerepel a lelőhelyről. 

Ezekből egy 1959–60-as revízió során 85 töredéket (zömében „szürke” fazekak és „sárga” 

korsók oldaltöredékeit) leselejteztek. Ezen kívül valamennyi elkallódhatott, ennek ellenére 

joggal feltételezhetjük, hogy ez a megmaradt csoport képviseli az egykori törzsanyag nagy 

részét.  

Alaposabban szemügyre véve a leleteket, és szem előtt tartva a 3. fejezetben 

felvázolt kritériumokat megállapítható, hogy nem azonosíthatóak közöttük olyan darabok, 

amelyek a fazekashulladék jelleget alátámasztanák. A töredékeken nem található semmilyen 

égetési hibára utaló nyom. Elrontott, majd kiselejtezett edények darabjaiként értelmezhető 

példányok sincsenek. Minden esetben jól kiégett töredékekről van szó, amelyek ezen a 

jellemzőn belül nagy változatosságot is mutatnak (az oxidációs égetésű kerámiák anyagának 

színe a téglavöröstől a vöröses rózsaszínen át a sárgásvörös-sárgásbarnáig, míg a redukciós 

kerámiáké a szürkésfeketétől a szürkésbarnán és kékesszürkén keresztül a világosszürkéig 

terjednek).  

A statisztikai alapon történő kiválogatási szempontot sem lehetett alkalmazni, azaz 

nem fordultak elő nagyobb számú azonos tipológiai vagy minőségi csoportok sem. 

Természetesen általánosabb értelemben vett edényfajták (fazék, főzőtál, korsó stb.) nagyobb 

csoportjai megfigyelhetőek, de ezen belül egy széles, szinte csak egy-egy töredékkel 

                                                 
129 PÓCZY 1956, 90–91. 
130 A rövid, apróbetűs összefoglalás végén ezt egyértelműen közli is: „Da das Material dieser Werkstätte im 
Museum von Aquincum nicht mehr zu finden war, werden die Brennöfen nicht eingehender behandelt.” 
131 Ez a szövegből egyértelműen nem derül ki, de mivel olyan leletekre is utal, amelyeket Nagy Lajos és Jónás 
Elemér nem említenek, feltételezni lehet, hogy valamilyen rövid, de az előzőeknél mindenképpen több 
információt tartalmazó dokumentációt tanulmányozhatott. A Selmeci utcában talált néhány pecsételt 
kerámiáról készült két fotó ma is megtalálható a Múzeum archívumában.  
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képviselt tipológia spektrumot lehet felvázolni, amely az 1. századtól a 4. századig terjedő 

időszakot öleli fel (26–28. kép).132  

Tovább fokozza a bizonytalanságot az is, hogy a leltárkönyvben szereplő négy 

lelőhelykategória („kemence környékéről”, „kemence körüli selejt”, „kemence 

torkolatából”, „Selmeci utca”) leletei közt terra sigillaták és amphorák töredékei is 

felbukkannak (29. kép). Ezek egyrészt ugyancsak egy szélesebb (1. század vége – 3. század 

közepe) területhasználati időszakot jeleznek, másrészt jól jelzik azt, hogy velük együtt a 

nem itt készült helyi kerámiák is idekerülhettek.133 

Minden bizonnyal egy folyamatos deponálás eredményeként kialakult, feltehetően 

már a római kor folyamán többször bolygatott és elplanírozott háztartási hulladékból álló 

rétegről van szó. Természetesen nem zárható ki, hogy akad közöttük valamennyi itt készített 

kerámia is, de ezek a jelenlegi tudásunk alapján kiszűrhetetlenek.  

Mint fentebb említettem, a lelőhely kb. 300–350 méterre húzódik az egykori 

alatábortól. Ez esetleg megfelelhet az egykori vicus nyugati sávjának. Természetesen 

önmagában az sem lenne kizárható, hogy a legiotábor déli kapujából kivezető út mentén, a 

tábortól már tisztes távolságra üzemeljen egy fazekasműhely, de amint azt majd a katonai 

fazekasműhely tárgyalásánál láthatjuk, már az első legio ideérkezésétől számolhatunk azzal, 

hogy a Bécsi út – Kiscelli utca – Zápor utca zónában üzemelt. Ez a terület attól már távolabb 

esik. Mivel egy rövid időszakról van szó, feltehetően párhuzamosan működött a délebbre 

lévő Lajos utca – Nagyszombat utca sarkán lokalizált műhellyel és megszűnése is 

ugyanazon okokból, azaz a legio ideérkezésekor történő területi átszervezések miatt 

történhetett.  

                                                 
132 HÁRSHEGYI–VÁMOS 2007, 158–159, 6–8. kép. 
133 Ibidem 158–159, 1–5. kép.  
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4.2. A katonai fazekasműhely  

 

Az alábbiakban az egykori katonaváros területén eddig lokalizált legnagyobb kiterjedésű 

ipartelepet, a katonaság kerámiaellátását biztosító fazekaskörzetet ismertetem. Nagy Lajos 

1929-es feltárása óta több, kisebb-nagyobb ásatás történt az egykori Kiscelli utca 77–79-es 

számú telek szűkebb vagy tágabb zónájában. Az egyes lelőhelyek vizsgálata során 

elsősorban azokra a területekre fókuszáltam, ahol intenzív módon jelentkeztek a 

fazekastevékenységre utaló jelek: kemencemaradványok, fazekaseszközök, és szóba jöhető, 

jól értelmezhető, műhelyhulladékra utaló kerámiák. Mivel több, eltérő időben és különböző 

módszertannal feltárt területről van szó, ezért az alábbiakban a leginkább értékelhetőnek 

tűnő három lelőhely (Kiscelli utca 77–79., Bécsi út 120–128., Zápor utca 60–70. – lásd 1. 

kép 9, 15, 8) részletesebb bemutatását külön tárgyalom. Ezek mellett, az egykori katonai 

műhely gyártmányainak azonosításában és ennek a három zónának az összekapcsolásában 

fontos szerepe van a Kiscelli utca 75. száma alatt (1. kép 10) feltárt, zömében 

műhelyhulladékból álló nagy mennyiségű kerámialeletnek, amelyet röviden ugyancsak 

külön jellemzek. Ezeket követően, a megismert lelőhelyek alapján, együttesen mutatom be a 

terület topográfiai vázát és a fazekastevékenységgel kapcsolatba hozható 

műhelyobjektumokat és a katonai műhely azonosítható termékeit. 
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4.2.1. Az 1928-29-es feltárás a Kiscelli utca 77-79. szám alatt  

 
Az itt húzódó (1. kép 9) műhelyrészletet (két edényégető kemencét, egy kutat és egy 

„agyagot iszapoló berendezést”) Nagy Lajos tárta fel 1928–29-ben. Az ásatási 

eredményeket először egy rövid bekezdésben az 1937-es Budapest Régiségeiben 

ismertette.134 Ugyanebben a kötetben, az Aquincumban fellelhető gladiátorábrázolások 

kapcsán, az itt talált thraex típusú sisakot mintázó mécsesfelső negatív-párjának megmaradt 

felét be is mutatta (kat. 26; 63. kép). A példányt helyi készítésűként értelmezte, 

kialakításában észak-itáliai hatásokat feltételezett.135  

A 1937-es jelentést kissé kibővítve, az 1942-ben kiadott Budapest Története II. 

kötetében ugyancsak ismertette a lelőhelyet.136 Itt az ásatás leletanyagából egy szerény 

válogatást is adott: egy nagyméretű (azóta sajnos elveszett), applikált díszű edény 

oldaltöredékét (30. kép), a már említett mécsesnegatívot, valamint egy 

LONCIAIICFMFIL 137 bélyeggel ellátott mortariumtöredék (kat. 596.) fotóit közölte le.138 

Ugyanakkor fontos és helytálló volt az a megfigyelése, hogy az itt talált termékeken 

visszatükröződnek az „északitáliai katonai stílusok, amelyek vagy egyenesen onnan, vagy 

pedig a Rajna vizivonalának közvetítésével jutottak el a birodalom legkeletibb 

táborvárosába”. Ezzel ekkor már pontosan rávilágított arra a jelenségre, amelyre később, 

1951-ben Elisabeth Ettlinger a ’Legionsware’ fogalom bevezetésével hívta fel a 

figyelmet.139 A területen tégaltöredékek is előkerültek, köztük bélyeges darabokkal (legio II 

Adiutrix, legio X Gemina, legio IV Flavia), ezek alapján joggal állapította meg, hogy a 

környéken téglaégetés is folyhatott. Ugyancsak helytállónak bizonyult a feltárt teleprészlet 

katonai fazekasműhelyként való értelmezése, amelynek működési idejét a 90 és 120 közötti 

időszakra helyezte.  

Sajnálatos módon az egykori lelőkörülményekről ebből a szövegből sem nem tudunk 

meg sokat. Az említett objektumokra történő utaláson kívül több információt nem kapunk a 

területről. A feltárás eredeti dokumentációi elvesztek. Kissé bővebb utalásokat csupán a 

                                                 
134 NAGY L. 1937a, 268. 
135 NAGY L. 1937b, 187–189. 
136

 NAGY L. 1942b, 627–629.  
137 Két különböző mortarium töredéke került elő ezzel a bélyeggel. Az egyiken (kat. 568.) kétszer pecsételve és 
jól olvasható, teljes változatban a másikon (kat. 569.) töredékes formában. Valamiért Nagy Lajos ez utóbbinak 
fotóját mellékeli és tévesen a LONGIAIIGEMFIL formát adja meg: NAGY L. 1942b, 629. 
138 Megemlít még, de fotón már nem közli a kerek szőlőlevelekkel díszített mécsesmodellt (lásd kat. 25) 
valamint egy további, MARTIFEC bélyeggel ellátott mortariumtöredéket (lásd kat. 567.). 
139 ETTLINGER 1951.  



32 
 

pannoniai pecsételt kerámiákról szóló publikációjának kéziratában találhatunk.140 Ebben az 

1929–30-at adta meg az ásatások évéül, szemben az 1937-es jelentésével, ahol 1928–29-et 

írt. 141 A szövegben „több ezer darabra menő edénytöredéket” említ amelyeket „mint 

kemence körül kikerült Abfallként”142 azonosított. A tervezett illusztrációk között egy 

edényégető kemencét ábrázoló fotó is található, amelynek hátoldalán Nagy Lajos 

kézírásával a „Kiscelli utca” felirat szerepel. Ha elfogadjuk ennek helyességét, akkor ez a 

fénykép az egyedüli megmaradt emléke az egykori dokumentációnak (31. kép).  

A leletek vonatkozásában az Aquincumi Múzeum gyűjteményében jelenleg 

mindössze 335 tételnyi tárgy szerepel az 1928–29-es feltárásokból. A kéziratban szereplő 

„több ezer darabhoz” képest ez jóval kevesebb mennyiség. Ezek zömükben csupán egy-egy 

töredékük által képviselt edények, tehát – néhány kisebb mécsest és mécsesnegatívot 

leszámítva – nincs közöttük ép, vagy akár a töredékek által teljesen összeilleszthető darab. 

Ráadásul olyat sem találhatunk, amely valamilyen sajátos égetési hibát (deformáció, 

hólyagosodás, túlégetettség stb., tehát amit az „Abfall” kifejezés sejtetni enged) mutatna. A 

3. fejezetben leírtak alapján úgy tűnik, hogy későbbi, zömében nem műhelytermékkel 

visszatöltődött darabokról van szó. 

Az említett kéziraton kívül még egy fényképet őriz az Aquincumi Múzeum 

fotóarchívuma,143 amelyen a területen talált fontosabbnak tartott(?) leletek láthatóak. Ezen, 

még ha egy válogatásról is lehet szó, ugyancsak feltűnő, hogy leginkább hiányos 

töredékeket láthatunk (32. kép). 

 Nem tudjuk tehát, hogy ténylegesen mekkora mennyiség került napvilágra. A 

második világháborút követően a régebbi gyűjteményi darabokat több hullámban, több 

szisztéma szerint újraleltározták.144 Ezek során, sajnálatos módon, rendkívül sok információ 

veszett el. Ismert lelőhellyel bíró leletek váltak az új leltárkönyvekben „ismeretlen 

lelőhelyűvé”, ráadásul az eredetileg egy tömbben lévő, ugyanahhoz a lelőhelyhez tartozó 

leleteket nem egy esetben több csoportra bontva leltározták be. Végül a legsajnálatosabb és 

                                                 
140 A munka Nagy Lajos 1946-os halála miatt befejezetlen maradt. A kézirat fellelhetősége: BTM Régészeti 
Adattár, Ltsz. H 195-79.  
141 NAGY L. 1937a, 268. A leltárkönyvi bejegyzések is elsősorban az 1928–29-es évekre vonatkoznak, de a 
kéziratában Nagy Lajos hivatkozik olyan leltári számú darabokra, amelyek 1930-as előkerülést sugallnak, így 
nem zárható ki, hogy esetleg még ekkor is kutattak a területen. 
142 A szöveget feltehetően német nyelven kívánta publikálni ezért nagyon sok szakkifejezést eleve németül 
használt. 
143 Fotótári száma: Aquincumi Múzeum – B2400. 
144 1948-ban, aztán 1950-ben és az azt követő években többször is, a múzeumok számára is munkaversenyt 
hirdettek, ami többek között a dokumentálásra, nyilvántartásra és raktározásra is kiterjedt. Erről lásd VÉGH 
2003, 79-80, 83, 100. Nem kizárt, hogy a sokszor erőteljes szakmaiatlanság ezeknek a – feltehetően kapkodva 
és nem minden esetben muzeológusok által elvégzett – látványos, csupán a jól felmutatható mennyiségekre 
törekvő tevékenységeknek is köszönhető.  
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az utólagos kutatást leginkább megnehezítő jelenség, hogy több esetben az is tetten érhető, 

amikor ismert lelőhely leleteinek egy részét egy másik ismert lelőhely leletanyaga közé 

bekeverve leltározták be (tévesen, már ez utóbbi leleteként megadva!). Az 1928–29-es 

feltárás leletanyagán az említett jelenségeket mindegyikét megfigyelhetjük. Több esetben, a 

rajtuk még szerencsés módos sok esetben olvasató régi leltári szám alapján, az ismeretlen 

lelőhelyűek között azonosítani lehetett a Kiscelli utcából származó darabokat. A 

lelőhely-megnevezés szerint beazonosítható leletek nagy része két nagyobb blokkban 

található.145  Sajnálatos módon az egyikben (53.3 kezdetűek) több olyan darabot is 

találhatunk, amelyek a vele egy tárolódobozban lévő, előző leltári egységhez (53.2. 

kezdetűek) tartozó „papföldi fazekasműhely”-hez (tehát a polgárváros zónájához tartozó 

lelőhely) tartoztak,146 sőt, olyan is előfordul, hogy két lelőhely leletei összetartoztak 

egymással. Ezeket tehát összekeverték, így ez a tény erősen csökkenti a műhely ránk maradt 

leleteinek megbízhatóságát. Ugyanakkor a további „több ezer darab” töredék hiányát 

feltehetően nem magyarázhatjuk azzal, hogy esetleg ezek is az ismeretlen lelőhelyű darabok 

között lennének. Egy kisebb adag még elképzelhető, de egy ekkora mennyiségre (még akkor 

is, ha több részletben került ismeretlenül beleltározva) és a rontott jellegre már felfigyeltek 

volna a későbbi revíziók során. Ezt erősíti az is, hogy a műhelyt később tanulmányozó Póczy 

Klára is csak a fentebb említett szűkebb csoportból válogatott.147 Ez alapján joggal 

szűrhetjük le azt a következtetést, hogy a Nagy Lajos által említett nagyobb mennyiségű 

töredék már az ő idejében sem volt elérhető. Ha ez így van, akkor felmerül az a lehetőség is, 

hogy az említett „több ezer darab” valójában jóval kisebb mennyiséget takar. 

Joggal feltételezhetjük tehát, hogy amikor Nagy Lajos „kemencéből előkerült 

leletekről,” illetve fazekashulladékról beszél, akkor nemcsak elsődleges, égetés közben 

tönkrement műhelydarabokról van szó, hanem másodlagosan betöltődött, jobb esetben itt 

gyártott edények töredékeiről, rosszabb esetben már csak szimpla háztartási hulladék 

maradványairól, amelyek akár már egy jóval későbbi időszakban is bekerülhettek a 

felhagyott kemence maradványai közé. Továbbá ezeknek a leleteknek a már megmaradt 

része, a fent említett összekeveredések miatt, csak fenntartásokkal kezelhető. Természetesen 

az olyan fazekaseszközöket, mint a mécsesnegatív- és modell nyilvánvalóan a műhely 
                                                 
145 A két nagyobb csoport az 53.3.1–82. és 55.25.1–170. leltári számok alatt további 63 darab néhány darabból 
álló kisebb csoportokban, illetve egyedileg a „vegyes lelőhelyű” csoportokban. 
146 A töredékeken sok esetben még látható, ceruzával ráírt információk alapján lehetett ezeket a hibákat 
észrevenni. 
147 A PÓCZY 1956, Abb. 2–4-en szereplő rajzoknak csak egy részére hivatkozik a szövegben, összesen 22 
esetben ad meg leltári számot, ezek mind a fentebb említett „vegyes lelőhelyű” csoport egyedei. A szöveggel 
nem hivatkozott rajzok jellegzetesebb visszaazonosítható darabjai pedig az 53.3. és 55.25. kezdetű csoportból 
származnak. 
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egykori részének kell tekintenünk és a környéken végzett későbbi feltárások biztosabbnak 

tűnő leleteinek összevetésével a régi anyag egy része megerősíthető.  

  Amint arra a korábbiakban utaltam, a műhely gyártási programjával és 

kronológiájával Póczy Klára foglalkozott részletesebben az aquincumi fazekasműhelyekről 

írott tanulmányában.148 Leközölte a fontosabb edényformákat (mint láthattuk, ezek egy 

része valószínűleg nem a műhelyperiódushoz tartozik) és a pecsételt díszű, illetve az 

applikációval ellátott töredékek fotóit. A műhely megalapítását a 105 és 107 között 

ideérkező legio X Gemina működésével hozta kapcsolatba, megszűnését pedig a 

Traianus-kor végére feltételezte.149  

 Póczy Klára publikációján kívül még egy fontos mozzanat Szentléleky Tihamér, az 

aquincumi mécseskészítő műhelyekről szóló tanulmánya.150 A már fentebb utalt régi fotón 

(32. kép), a két gyártásra alkalmas eszközön, a negatívon és a modellen kívül, több mécses is 

szerepel (ezeknek napjainkra ugyancsak nyoma veszett). Feltűnő azonban, hogy ennek 

ellenére Szentléleky Tihamér csak a már említett negatívot és a modellt, valamint egy 

egyszerű Loeschcke XB (Iványi XVII-es) és két korongon készült késő római kerek mécsest 

(Iványi XXII) tárgyalta.151 A többi Kiscelli utcai mécsest feltehetően azért nem elemezte 

részletesebben, mert ekkorra ezek is elkallódtak. Nagy Lajossal ellentétben a sisaknegatívot 

– egy mainzi és egy kölni példány hasonló, a nyakszirtvédő lemezen látható díszítései és a 

finoman iszapolt, fényes, vörösre égetett anyaga alapján – import darabnak feltételezte. 

Szerinte a gladiátorsisak alakú mécsesek Germania felé mutatnak. A fazekasműhelyről 

pedig úgy vélte, hogy „a mécseket készítő kemencék a II. Adiutrix légióhoz tartoztak.”152  

 A ránk maradt információk és leletek alapján a következőket állapíthatjuk meg.  

Feltehetően már a feltárás során téves és hiányos megfigyelések történtek. Ezeket egy 

későbbi, átfogóbb tanulmányozás során talán korrigálni lehetett volna, de a háborús évek 

zűrzavarai, az ásatást elvégző Nagy Lajos halála, majd az ötvenes évek átszervezései olyan 

helyzetet teremtettek, amelyek újabb téves következtetések levonását eredményezték. Ezek 

a tévedések ugyanakkor nem változtatnak azon a kezdetekkor megállapított 

alapkövetkeztetésen, hogy ezen a területen az itt állomásozó katonaság kerámiaellátását 

biztosító fazekasműhely részlete került napvilágra. Az előkerült kerámialeletek azonban a 
                                                 
148 PÓCZY 1956, 78–90. 
149 Ibidem 88–89.  
150 SZENTLÉLEKY 1959, 167–170. 
151 Ibidem 169–170, 1. kép 1–3. A két kerek mécses viszont nem látható az említett régi fotón. Továbbá ezeket 
tévesen (nyilvánvalóan annak az előfeltevésnek a szellemében, hogy az itt előkerült mécsesek nem lehetnek 
későbbiek a Hadrianus-kornál), „germániai hatást” mutató 1–2. századi darabokként értelmezte. Nem kizárt 
tehát, hogy ez a két darab is utólagosan, tévedésből keveredett bele a Kiscelli utcai leletek közé. 
152 SZENTLÉLEKY 1959, 170. 
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két mécseskészítésre alkalmas eszközt leszámítva, önmagukban, azaz viszonyítási 

lehetőségek nélkül, nem alkalmasak a műhely repertoárjának meghatározására. Amint majd 

lentebb láthatjuk, a környéken végzett későbbi feltárási eredmények ismeretében azonban 

egy részükről igazolható, hogy az egykor itt működött műhely termékei (illetve 

műhelyhulladékai) közé tartoznak.  
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4.2.2. A Bécsi út 120. és 128. számok (1. kép 15) közötti terület feltárásai  

 
A Kiscelli utca 77–79-től 120–190 méterre húzódó, kb. 100 méter hosszú északnyugati 

sávban – a Bécsi út páros oldalán, a Kiscelli-fennsík alatt – több feltárás is történt 1965 és 

1975 között, Parragi Györgyi vezetésével.153 Ezek eredményei látványosan alátámasztották 

azt, hogy ebben a zónában a katonaság téglavető és fazekasműhelye működött. 

Az első leletmentés 1965-ben, a Bécsi út 126-os telken történt. Erről nem 

rendelkezünk részletes dokumentációval, csupán az innen előkerült, beleltározott leleteket 

ismerjük,154 továbbá Parragi Györgyi 1971-es tanulmányának bevezetőjében utal arra, hogy 

a nagyobb felületű ásatást leletmentés előzte meg.155 Feltehetően az itt szereplő 2. kép az, 

amelyen az 1965-ben kutatott terület is szerepel (33. kép). Ekkor a létesítendő épület 

pilléreinek alapozását kutatták, illetve kisebb kutatóárkokkal egy vízvezeték szakaszaira 

bontottak rá, továbbá feltártak egy „ellipszisalakú, téglákkal kirakott helyiséget.” A 

leltárkönyvben a leletek előkerülési helyének meghatározásai csupán a különböző 

égtájakhoz viszonyított, illetve számozott „pilléralapokra”, „támfalakra” és a különböző 

„csatorna rábontásokra” korlátozódnak. 

1967 augusztusa és 1968 májusa között bővültek a kutatási lehetőségek, 

kisebb-nagyobb megszakításokkal, részben itt,156 továbbá a szomszédos északi, 128. számú 

telken157 már nagyobb felületeket tudtak megnyitni. Ennek során többhelyiséges kőépület 

(vagy épületek) részletei (34. kép), egy téglaégető kemence és további, erősen roncsolt 

kerámiaégető kemencék maradványai kerültek napvilágra. Ez utóbbi csoportot két kisebb, 

kerek alaprajzú és két nagyobb, négyszögletes típus alkotta.  

A következő években a 126-os számú telek keleti sávjában,158 valamint a délebbi, 

124-es159 és 122–120-as160 telkeken folytak kutatások. Előbbi részen a fazekastelephez 

tartozó leletek, utóbbi zónában további téglaégető kemencék kerültek elő.161  

A feltárási eredményeket röviden összegezve tehát az alábbiakat állapíthatjuk meg.  

                                                 
153 PARRAGI 1971; PARRAGI 1973; PARRAGI 1976; PARRAGI 1981; BENDE 1976.  
154 66.6.1–197. leltári számokon. 
155 PARRAGI 1971, 60. 
156 Bécsi út 126: Ásatási jelentés (Ltsz: 813-78.)  
157 Bécsi út 128: Ásatási napló (Ltsz: 402-77. és Ltsz: 412-77.). 
158 PARRAGI 1976, 164–165. 
159 Bécsi út 124: Ásatási napló (Ltsz: 436-77.).  
160 Bécsi út 120: Ásatási napló (Ltsz: 29-73. és Ltsz: 162-77.). 
161  Bizonyos feltárásokról nem készült dokumentáció. A múzeum gyűjteményében lévő leltárkönyvi 
nyilvántartás alapján 1965 és 1980 között összesen nyolc olyan feltárás történt, amelyekről leletek is 
bekerültek a múzeumba.  
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A téglaégetésre utaló jelenségek a 120–126-os számú telkeken koncentrálódtak, míg a 

fazekaskemencék és épületek maradványai az ezektől északabbra lévő, 128-as telken 

kerültek napvilágra. Összesen három téglaégető került elő, környékükről tetemes 

mennyiségű építési kerámia (főként tegula, imbrex, de egyebek is, mint later, tegula 

mammata, antefixum, hatszögű és piskótaformájú padlótéglák) selejtjei és töredékei, sok 

bélyeges darabbal (90 darab). Ezek nagy része a legio II Adiutrix különböző típusú 

bélyegzőit viselik, de van köztük néhány a legio IIII Flavia, illetve a 4. századra datálható 

Frigeridus dux, Iovinus tribunus és Valentinus centurio bélyegeivel ellátott darab is.162 Ezen 

kívül előkerült a legio II Adiutrix lunula formájú téglabélyegzője, valamint egy kétsoros 

[.]CAE[…]/BINI[…] felirattal ellátott téglabélyegző is (kat. 32–33.). Az egyértelműen 

fazekastevékenységre utaló jelenségek közül négy edényégető kemence erősen roncsolt 

maradványait, valamint egy formatál töredékét (kat. 4.), mécses (kat. 28–31.) és 

edényapplikáció (kat. 9., 11., 13., 14.) előállítására szolgáló negatívok töredékeit, két 

(domború felület előállítására szolgáló) pecsétlőt (kat. 15., 20.) és egy gomba formájú 

edénysimítót (kat. 2.) kell megemlíteni. Ezeken kívül néhány erősen összeolvadt 

kerámiatöredék is előkerült.  

Ugyanakkor, a dokumentációt és az 1971-es cikket részletesebben tanulmányozva, 

több kérdés is felmerül. A feltárt objektumok (ezek alatt elsősorban az 

edényégető-kemencéket és a környezetükben lévő falakat értem) nyilvánvalóan nem 

egykorúak egymással, ez jól látszik a megmaradt összesítő alaprajzon és a fotókon.163 Ezek 

egymáshoz való viszonyáról azonban kevés információt kapunk. Az alaprajzok mellőzik 

mind a tájolást, mind a naplóban szereplő objektumok elnevezéseinek feltüntetését, ezért 

ezek pontos, utólagos azonosítása sok esetben bizonytalan. A tanulmányban szereplő két 

összesítő alaprajz (33–34. kép) egymáshoz való viszonya sem világos.164 Mint említettem a 

feltárt edényégető kemencék erősen roncsolt állapotban kerültek elő. Csak az alépítmények 

maradtak meg, némelykor oly mértékben roncsoltan, hogy a dokumentáció rajza (lásd a 33–

34. képek kiemelt helyeit), illetve fotója (35–37. kép) alapján sem egyértelmű, hogy 

bizonyos esetekben mi alapján minősítette az ásató kemencének.  

                                                 
162 A lelőhely bélyeges tégláira vonatkozó információkat Havas Zoltánnak köszönöm! 
163 A dokumentációban lévő fotókon nem láthatóak tájolásra utaló jelzések. Jóllehet a képaláírásokban történik 
utalás arra, hogy melyik irányból készült a felvétel, ezeknél azonban több esetben az égtájak összekeverése 
tapasztalható. 
164 PARRAGI 1971, 61–62, 2–3. kép. Ez a két alaprajz az eredeti dokumentációban is szerepel, ugyanakkor már 
azokon sem szerepel olyan információ, amely alapján akár geodéziailag, vagy legalább egymáshoz képest 
elhelyezhetnénk őket. 
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Magának az előkerült kerámialeleteknek az értelmezése, a fentebb említett jobban 

azonosítható fazekaseszközökön kívül, a szokásos problémákat veti fel. Az 1965 és 1980 

közötti nyolc feltárás leletanyaga mindössze 1375 tételt tesz ki.165 Ebből, leszámítva a fém, 

üveg és téglaleleteket, kb. 1220 edénytöredékkel számolhatunk. Ebben az időszakban 

feltehetően már nem szelektáltak a kerámialeletek begyűjtésénél (ezt a közöttük lévő 

díszítetlen, „jellegtelen” oldaltöredékek is alátámaszthatják), ezért ez a mennyiség 

feltehetően a tényleges leletszámot tükrözi, amely viszonylag kevésnek tűnik ahhoz, hogy 

markáns fazekashulladékról beszélhessünk.  

Jóllehet Parragi Györgyi „kemencéből előkerült leletekről” 166  és „kemencével 

egykorú rétegből származó leleteket”167 említ, ezeket csak korlátozott mértékben tudjuk a 

tényleges műhelyperiódussal kapcsolatba hozni. A különböző feltárások mindegyikénél 

felbukkantak a leletek közt terra sigillata töredékek is. Közöttük a csekély számú dél-galliai 

töredékeken keresztül a zömében közép-galliai és rheinzaberni darabokon át, egészen az 

ugyancsak kisebb számban jelentkező westerndorfi és pfaffenhofeni példányok is 

megtalálhatók. Ezek, amellett, hogy a terület használatát az 1. század végétől a 3. század 

közepéig datálják, arra is figyelmeztetnek, hogy olyan kerámiahulladékok is idekerülhettek, 

amelyek bizonyosan nem itt készültek, tehát a műhelyhez történő attribúcó 

bizonytalanságaival kell számolnunk. Ha a gyűjteménybe bekerült, beleltározott 

kerámiatöredékek mennyiségét nézzük, látványosan rontott, túlégetett töredékek csekély 

számban kerültek elő. Ugyanakkor a 3. fejezetben vázolt műhelytermék-azonosítási elv 

többé-kevésbé itt is működött (különösen a többi műhelyrészlet, azaz a Zápor utca 60–70. és 

Kiscelli utca 75. leleteivel történő összevetéssel együtt). Bizonyos edénytípusok tehát 

statisztikailag nagyobb számban léptek fel és az ezeken megfigyelhető anyag és égetési 

minőségek további, esetleg már csak kisebb egyedszámban jelentkező típusok bevonását 

tette lehetővé.  

  

                                                 
165A 126-os szám alatti első leletmentésből 188 tétel szerepel (66.1. 1–188. számok alatt). A 126–128-as telken 
történő 1967–68-as feltárásból 578 tétel (67.8.1–38., 68.1.1–472. és 70.8.1–68. számok alatt). Az 1971-es, a 
124–126-os szám alatti feltárásról 475 tétel (71.11.1–393 és 72.1.1–92. számok alatt). Az 1972-es Bécsi út 120. 
szám alatti feltárásból 120 tétel (74.9.1–120). Az 1980-as, ugyancsak a Bécsi út 120-as feltárásból 4 tétel 
(81.4.1–4).  
166 PARRAGI 1971, 67. 
167 Ibidem 68. 
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4.2.3. A Zápor utca 60-70. számú telken történt kutatások 

 
1968 augusztusától decemberig az Óbudai Hőerőmű területén, a Zápor utca 60–70. számú 

telken (1. kép 8) Nagy Tibor végzett kutatásokat.168 Ez a rész a Bécsi út 120–128 sávjától kb. 

300 méterre, a Kiscelli utca 77–79-től 200 méterre húzódik. A területen több 1,5 méter 

szélességű és változó hosszúságú (általában 5 és 25 méter közötti), a dokumentációban 

szelvényeknek, illetve blokkoknak nevezett kutatóárkot létesített, amelyeket bizonyos 

esetekben az abban előkerült fontosabbnak tartott objektumok környezetében 

kiszélesítettek. Ezek többségében a mai Kiscelli – Zápor – San Marco – Föld utca által 

határolt terület északnyugati zónájába koncentrálódtak (38. kép), de néhány munkaterületet 

a Kiscelli utca irányában (61. és 49. számoknál) is létesítettek.169 A kutatóárkokban számos, 

különböző irányú és periódusú kőfal, illetve ezek omladéka került napvilágra, valamint több 

kemence erősen roncsolt, némelykor már csak elplanírozott maradványait figyelte meg a 

kutató.  

Jóllehet az ásatási dokumentációban Nagy Tibor még nem tett kísérletet az egyes 

jelenségek periodizációjára, a feltárás rövid, következő évi jelentésében 4 periódust 

különített el. Szerinte a terület az l. század végéig lakatlan volt. Az első vályogfalas épületek 

jelentik az 1. periódust, amelyet a legiotábor kiépülésével azonos időszakra tett. A periódus 

végét és a 2. periódust valami okból kifolyólag nem határozta meg, csupán annyit jegyzett 

meg, hogy a markomann-háborúk pusztulási rétege hiányzott a területen. A 3. periódusban 

történtek az utolsó nagyobb építkezési tevékenységek, ezeket a 200 körüli évekre tette. A 4. 

periódusra ugyancsak bizonytalanul utal, ezt a „periférikus részeken” megtalált „későbbi 

építkezések” jelentenék. A megtalált kemencék viszonya a felvázolt periodizációhoz kissé 

bizonytalan, ugyanis ezekről csak annyit állapított meg, hogy „az ásatások folyamán 

előkerült 7 égető kemence, melyek az ipartelep és a lakónegyed topográfiai kapcsolatát 

tisztázták.”170 A dokumentációban valójában nyolc esetben említ olyan jelenségeket, 

amelyek egyértelműen kemencére utalnak. Ezekből kettőt lehetett többé-kevésbé 

alaprajzilag is azonosítani (39–42. kép). A harmadik esetben kemence átvágásáról beszél, a 

                                                 
168 Ásatási napló. III/93. Ltsz: 409-77. A következő évben még kisebb munkák történtek a területen, ezek 
eredményeit viszont már egy másik, a Kiscelli utca 43–45. szám alatti feltárás dokumentációjába rögzítette: 
Ásatási napló. III/118. Ltsz: 434-77. Emellett egy gázcsőárkot is húzhattak a Kiscelli utca 41. és 77. (tehát 
egészen a Nagy Lajos által feltárt telekig). Erről a dokumentációban nem tesz említést, viszont a bekerült 
leletek között, a leltárkönyvi bejegyzés szerint, a Zápor utca 60–70. beleltározott leleteit követően egy külön 
egységben 154 tételnyi lelet szerepel Kiscelli utca 41–77. lelőhely alatt.  
169 Összesen 20, különböző nagyságú munkaterület. 
170 NAGY T. 1969.  
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fennmaradóknál „kemence szétrombolt maradványait”, „kemenceszerűséget”, 

„elplanírozott kemencetörmeléket”, kettőnél pedig „kemence elplanírozott rétegét” említi.  

Jól érzékelhető tehát, hogy zömében erőteljesen elpusztult objektumokról van szó, 

amelyeket a falak kialakítása, illetve az azok létesítését megelőző tereprendezések 

okozhattak. A kemencék tehát minden bizonnyal az első periódushoz köthetőek. 

Bizonyos szelvényekből viszonylag nagyobb mennyiségben kerültek elő 

kerámiatöredékek, bár a 2683 tétel171 a nyolc kemencemaradványhoz képest nem sugallja 

látványosan a fazekashulladék jelleget. Látványos különbségek mutatkoznak a 

kemencékkel, illetve kemencemaradványokkal jelzett szelvények leletsűrűsége között: sok 

esetben csak pár tucatnyi töredék került elő, némelykor fordult csak elő nagyobb 100 és 300 

tétel közötti lelettel rendelkező szelvény. Egyetlen kivételnek tartható az I. szelvény az 577 

tételnyi leletével (innen került elő az egyik kemencemaradvány, ugyanakkor itt volt a 

legtöbb terra sigillata és állatcsont töredék is).  

Az előkerült kerámialeletek itt a Zápor utcai zónában keveredtek a legnagyobb 

mértékben a műhelyperiódus utáni időszakok szimpla háztartási és utcai hulladékaival. 

Szinte mindegyik szelvényben felbukkantak terra sigillata töredékek (zömében 

közép-galliai, rheinzaberni és westerndorfi műhelykehez köthető darabok) fém- és 

üvegleletek valamint állatcsontok. Itt tehát statisztikailag elkülöníthető csoportok sem 

jelentkeztek. Azt a tényt, hogy mégis számolni kell az egykori fazekastelep leleteivel is, 

néhány túlégetett és deformált töredék jelezte. Innen tehát csak néhány olyan töredéket 

lehetett feltételesen műhelygyártmányként meghatározni, amelyek erős hasonlóságot 

mutattak a többi lelőhelyen nagyobb biztonsággal azonosított darabok minőségi jegyeivel. 

  

                                                 
171 Az előkerült leletek szelvényenként, külön lelőhelyként lettek beleltározva: 69.1. és 69.21. kezdetű, továbbá 
70.6., 70.7. és 70.9. kezdetű csoportokban. 
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4.2.4. A 2001–2002-es feltárás a Kiscelli utca 75. szám alatt 

 
A Nagy Lajos által kutatott Kiscelli utca 77–79. számú telkek keleti szomszédságában a 75. 

szám alatt (1. kép 9) 2001 decemberében és 2002 januárjában Kirchhof Anita tárt fel egy 

viszonylag kisebb, kb. 160 m2-nyi területet.172 A meglehetősen mostoha, téli körülmények 

között173 lezajlott feltárásból a csekély felület ellenére nagy mennyiségű kerámia- és 

téglatöredék került napvilágra.174 Ugyanakkor felületekben is értelmezhető objektumok – 

egy kisebb falcsonkot és néhány falkiszedésre utaló jelenséget leszámítva – nem kerültek 

elő, csak planírozási és feltöltési rétegek kerültek dokumentálásra. Ezek egy része paticcsal 

és faszénnel keveredett, nagy mennyiségű kerámiatöredékekből állt. A leletek 

tanulmányozása során úgy tűnt, hogy ezek a rétegek már feltehetően többszörös 

áthalmozottságon mentek keresztül. Sokszor csak egy-egy töredék képviselte az egykor 

kidobott individuumot, a többi darab tehát már egy előző planírozás (vagy planírozások) 

során keveredhetett távolabb. Az összetartozó darabok sok esetben különböző rétegekből 

kerültek elő.  

Az említett többszörös áthalmozottság ellenére feltűnő volt, hogy ez nagy 

mennyiségű lelet csak minimális mennyiségben tartalmazott háztartási hulladékra utaló 

állatcsontokat, illetve fém- vagy üvegdarabkákat,175 valamint importkerámiák töredékeit 

(egy az 1. század végére tehető észak-itáliai Conspectus 39-es vagy 43-as oldaltöredék, egy 

La Graufesenque-i Drag. 37-es terra sigillata töredék, továbbá egy Dressel 2-4 típusú 

amphoratöredéket lehetett csupán kiszűrni).176  

 A 3. fejezetben felvázolt műhelyhulladék azonosítását elősegítő jelenségek 

látványosan jelentkeztek. Bizonyos edénytípusok meglehetősen nagy töredékszámban 

jelentkeztek (ezek között, ha nem is nagy mennyiségben, de túlégetett, deformált darabok is 

voltak). Szintén nagy mennyiségben jelentkeztek ugyanazok az égetési minőségek, illetve 

felületkezelési eljárások. Ezekkel sokszor megfeleltetési viszonyba lehetett hozni olyan 

edényfajtákhoz tartozó töredékeket is, amelyek viszont csak kisebb számban voltak jelen. 

Mint említettem a deformált és túlégetett darabok viszonylag kisebb számban jelentkeztek, 

                                                 
172 A feltárás rövid ismertetése: KIRCHHOF 2002 és 2003. 
173 Az ásatási napló (Adattári száma: Ltsz: 2085-2002) bejegyzései szerint, szinte folyamatosan 0 °C alatt, sok 
alkalommal -8-10 °C –ot elérő hidegben dolgoztak. Az átfagyott föld nemcsak a bontási munkálatokat, hanem 
az itt talált régészeti jelenségek értelmezését is megnehezítette. 
174 Kb. 8000 edénytöredék (ebből 6900 tétel került beleltározásra) és kb. 700 darab építési kerámia (zömében 
tegula) töredéke került elő.  
175 Továbbá még egy erősen kopott Nero érmet kell még megemlíteni. 
176 A későbbi feldolgozás során még kb. 1%-nyi helyi, de feltehetően nem a műhelyperiódushoz köthető 
kerámiatöredéket is utólagosan bekeveredettként lehetett azonosítani. 
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ugyanakkor a kiégett törésfelületek jelenségét itt is sok esetben észlelni lehetett (17. kép). Az 

edények nagy része tehát feltehetően az égetés utolsó szakaszában repedt szét, illetve a 

kiégetés utáni kipakolási vagy szállítási munkafolyamatok során. Néhány esetben rosszul 

korongolt, erősen elvékonyodó falú töredékek jelezték, hogy hibásan kialakított áruk is 

növelhették a selejt kategóriát.  

Végül, de nem utolsósorban néhány fazekaseszköz is látványosan jelezte a 

műhelyhulladék jelleget: az edények égetés közbeni összetapadását meggátoló 

támasztéktöredék (kat. 1.) egy gomba formájú edénysimító (kat. 3.), egy mécses- és két 

applikáció-negatív (kat. 27., 10., 12.) valamint egy applikáció-negatív előállítására szolgáló 

modell (kat. 8.) került még elő. 
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4.2.5. Egyéb lelőhelyek 

 
A fentiekben részletesebben bemutatott négy lelőhelyen kívül, ezek környékén további 

olyan részletek is napvilágra kerültek, amelyek feltehetően kapcsolatba hozhatóak az 

egykori katonai fazekastelep működésével.  

A Kiscelli utca 75–79-es résztől keletre, a 73-as számú telken (1. kép 11) létesített új 

épület pontalapjaiban a „szomszédos telken épített kemencék romjait és a fazekasműhely 

hulladékait” figyelték meg.177 Kb. 60–70 méterre keletre, a Kiscelli utca 74. és San Marco 

utca 56. saroktelken nyitott kutatóárokban (1. kép 12), a „közeli fazekasműhelyben készült 

tálak töredékei” kerültek elő.178 A Föld utca 54. számú telek (a Kiscelli utca 75-79-es 

telkektől kb. 100 méterre északnyugatra – 1. kép 7) feltárásakor az ásató a „Kiscelli utcai 

fazekastelep kemencéinek elplanírozásáról” tett említést, amely szerinte a 2. századi eleji 

tereprendezés következtében jött létre.179 Az innen 60–80 méterre északra lévő Vályog utca 

6. feltárásánál (1. kép 6) pedig „a területtől nyugatra fekvő fazekastelep elplanírozását” 

figyelték meg, amelynek idekerülését a markomann-háborúk utáni tereprendezés időszakára 

datálták.180 Végül a Bécsi út 120–128. sáv északi szomszédságában (1. kép 14) kerámiával 

és téglákkal kevert réteg került elő, amelyet a „kora császárkori kerámiaműhely 

műhelyhulladékának a planírozásaiként” azonosítottak.181 

  

                                                 
177 MADARASSY–BUGÁN 1998, 57–58. 
178 BUGÁN 1999, 138. 
179 MADARASSY 2000, 53–54. Nem tér ki a datálási szempontokra, továbbá minimális leletanyag került be a 
múzeumba. 
180 MADARASSY 2002, 35. 
181 KIRCHHOF–HORVÁTH 2003, 57–58. 
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4.2.6. Elhelyezkedés, belső topográfia, az azonosítható műhelyobjektumok 

 
A fentebbi alfejezetekben bemutatott részletek alapján az alábbi topográfiai képet 

vázolhatjuk fel.  

A Kiscelli-fennsík előterében húzódott egykori fazekastelepnek, ha csak a 

kemencenyomok felbukkanását tekintjük, a Bécsi út 120–128. sávjától a Kiscelli utca 75–

79. számok zónáján keresztül a Zápor utca – Föld utca találkozásáig egy mintegy 350 méter 

hosszú északkelet irányú tengelye rajzolódik ki. Továbbá ettől délkeletre és északnyugatra 

egészen a Föld utca – Vályog utca találkozásáig számolhatunk még létesítményeivel. Egy 

meglehetősen nagy kiterjedésű, kb. 80–100 hektárnyi területről van tehát szó. Ez a zóna az 1. 

század végén még bizonyosan a katonaváros beépítetlen peremterületének számított. Az 

egyik legfontosabb nyersanyaghoz, az agyaghoz való hozzáférés minden bizonnyal a lehető 

legoptimálisabb lehetett itt.182 Közvetlenül az ipari zóna peremén már jól hozzáférhető 

agyagnyerő helyek lehettek.183 A vízellátással kapcsolatosan, a Bécsi út 126–128. szám 

részletén egy északkelet–délnyugati irányú vízvezeték több szakasza került elő.184 Ezt 

minden bizonnyal a fazekastelep ellátása végett alakították ki. Emellett a Kiscelli utca 77–

79. területén Nagy Lajos egy kutat is feltárt,185 ami a vízvezeték mellett egy másik, 

viszonylag könnyen kialakítható hozzáférést biztosíthatott. 

 Kemencemaradványok három területen, a Bécsi út 120–128., a Kiscelli utca 77–79. 

és a Zápor utca 60–70. területéről kerültek elő. Együttesen 14 kemencére történik utalás 

valamilyen módon, nagy részük azonban, sajnálatos módon, szerkezeti kialakítás 

szempontjából nem értelmezhető – részben az erősen elpusztított jellegük miatt, részben a 

dokumentáció hiányosságának következtében.  

A Kiscelli utca 77–79. telken történt feltárt két kemencéről csupán a már említett 

fényképet ismerjük (31. kép), amin az egyik, részben roncsolt, félig kibontott kemencét 

láthatjuk. A fotó alapján bizonyosan csak annyit tudunk megállapítani, hogy egy kerek 

alaprajzú típusról van szó. 

A Bécsi út 120–128. számok sávjában együtt jelentkeztek a tégla- és 

edényégető-kemencék.186 Ez utóbbiak maradványai a 126–128. számok alatt bukkantak fel. 

                                                 
182 Az agyaghoz, vízhez és tüzelőhöz való hozzájutás lehetőségeit lásd még a 2. fejezetben. 
183 Az optimális elhelyezkedést sejteti az is, hogy ugyanebben a zónában létesült 1737-ben Óbuda első 
téglavetője, amely különböző neveken (virágkorában Óbuda-Újlaki Tégla és Mészégető Rt.) 1973-ig működött 
a területen. KÁDÁR 2010, 54. kép, 99–159. 
184 PARRAGI 1971, 60–61, 2. kép; PARRAGI 1976, 164.  
185 NAGY L. 1937a, 268. 
186 PARRAGI 1971, PARRAGI 1976; PARRAGI 1981; BENDE 1976. 
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Parragi Györgyi a területről szóló tanulmányában összesen négy edényégető kemencére tett 

utalást.187 A legbiztosabbnak az általa 1. számúként említett kemence tűnik.188 Ennek 

esetében a dokumentációban szereplő fotó és az összesítő alaprajz alapján lehetett egy kerek, 

kb. 1–1,2 méter átmérőjű konstrukció megmaradt alsó részét azonosítani (34–35. kép). A 

fűtőtér középtengelyében, egy kb. 40 cm hosszú, téglalap alakú agyag rostélytartó pillér 

húzódott. Ez a megoldás valahol a nyugati provinciákban a Kr. u. 1. század közepe táján 

alakul ki.189 A 4. számú kemence (36. kép) esetében egy erősen roncsolt négyszögletes 

kialakításról lehet szó.190 Parragi Györgyi a gázgyári XIII. számú kemencével191 hozta 

analógiába. Ha ezt elfogadjuk, akkor egy négyzetes, egy középső hosszanti pillér által 

kettéosztott fűtőterű típusról van szó.192 Az 5. számú kemence (34. kép; 37. kép) esetében 

„vályogtéglából épített kemencét” említ, a leközölt fotó alapján feltehetően itt is egy 

négyszögletes kemence erősen roncsolt maradványáról van szó.193 

A Zápor utcai nyolc kemencékből 194  mindössze kettőt lehetett többé-kevésbé 

alaprajzilag is azonosítani. A többi esetben már csak elplanírozott omladékból lehetett 

következtetni rájuk. A viszonylag jobban tanulmányozható két esetben is már csak az erősen 

roncsolt alépítmény maradt meg. Ezeknél már a rostély is hiányzott, a bontási fotókon sem 

ismerhetőek fel maradványaik. Az egyik, 175 cm átmérőjű kemence esetében (40–41. kép) 

egy középső kerek pillér és oldalról négy röviden benyúló támaszték tartotta az egykori 

rostélyt. Ez a kialakítás gyakorlatilag két alapmegoldás195 kombinálásának tűnik, de nem 

ismeretlen, éppen Noviomagusban egy hasonló megoldást alkalmaztak.196 A másik esetben 

(39. kép; 42. kép) feltehetően nem volt semmilyen rostély-alátámasztás. A kemence kis, 

110–130 cm-es átmérője ezt lehetővé tehette.197  

 Az egyéb létesítmények vonatkozásában ugyancsak meglehetősen szegényesek az 

információink. Az épületmaradványok tekintetében egyedül a Bécsi úti részen megmaradt, 

viszonylag nagyobb felületen előkerült összefüggő falmaradványokat vizsgálhatjuk. Ezeket 

                                                 
187 PARRAGI 1971: 1., 2., 4. és 5. számú kemencét azonosított edényégetőként. Ebből a 2. számú egy 
pilléralapban jelentkezett, így kibontani nem tudták.  
188 Ibidem 61, 3. kép, 9.1. kép.  
189 DUHAMEL 1978-79, 67, Fig.35; SWAN 1984, 31, II. típus.  
190 PARRAGI 1971, 63–64, 11.1–2. kép. A dokumentációban nem szerepelt erről az objektumról fotó. A 
tanulmányban leközölt fénykép alapján nehezen értelmezhető, továbbá az összesítő alaprajzon sem ismerhető 
fel. 
191 KUZSINSZKY 1932, 52, 34. ábra. 
192 CUOMO DI CAPRIO 1978-79, 28, II.a típus. 
193 PARRAGI 1971, 68, 12. kép. 
194 Ásatási napló. III/93. Ltsz: 409-77; NAGY T. 1969. 
195 CUOMO DI CAPRIO 1978-79, 24–26, Fig. 1. Az I.a és I.b típusok kombinálásának tűnik. 
196 STOFFELS 2014, 18, Fig. 7.  
197 Ennek a metszetrajzán úgy tűnik, mintha még a rostélya is meglenne, a fotók azonban egy hiányosabb 
szituációt sugallnak. 



46 
 

Parragi Györgyi raktár- és szárítóhelyiségként értékelte. 198  Ugyanakkor erősen 

valószínűsíthető, hogy a falak nagy része későbbiek a kemencéknél (az egyedüli jól 

azonosítható kis kerek kemencénél ez jó látható, de a többi négyszögleteseként értelmezett 

kemence is a környezetükben húzódó falak által lett roncsolva). Maga az ásató is tesz arra 

utalást, hogy egyes helyiségeket átégett, vörös rétegekre alapoztak.199  Ezek talán a 

kemencék működési idejével egykori szinteket jelentik. A leletek közt felbukkant 

rheinzaberni és westerndorfi sigillaták is azt sugallják, hogy a területen akár ekkor is 

építkezhettek. Az itt állt épület tehát minden bizonnyal későbbi a kemencéknél. Ez persze 

nem zárja ki azt, hogy a műhely egy későbbi fázisában ténylegesen raktárként vagy 

szárítóhelyiségként működött volna.  

 Bár az edénygyártással csak közvetve hozható kapcsolatba, de meg kell említeni a 

Bécsi út 120–128-as sávval szemközti területet (a Bécsi út 161–163. szám mögötti) a San 

Marco utca 48–50. számú telken, ahol olyan cölöpszerkezetes építmények maradványai 

kerültek elő, amelyek esetleg tégla vagy kerámia szárítására is alkalmasak lehettek.200  

 Egyéb objektumként az agyagülepítőként azonosított gödröket kell még 

megemlíteni. Egy ilyenről tudósít Nagy Lajos a Kiscelli utca 77–79. területéről.201 Nagy 

valószínűséggel a Bécsi út 128-tól északra húzódó területen a Kiscelli utca 98. számú telken 

is egy ülepítő alsó részlete került elő.202 Az említett San Marco utcai részleten pedig két 

nagyméretű kerek gödör (az egyik kb. 11–12 méter átmérőjű csak negyedében a 9 méteres 

teljes egészében) került elő. 203  Ezeket ugyancsak agyagülepítésre vagy előzetes 

feldolgozására használhatták.204  

 Összegezve elmondható, hogy a terület belső topográfiájáról felvázolható kép 

csupán mozaikszerű és ezek a kisebb egységek is erősen hiányosak. Az eddigi nyomok 

alapján úgy tűnik, hogy felvázolt zóna délnyugti részén húzódhatott a téglavető rész. Ide 

koncentrálódtak a téglaégető kemencék és talán az ezek tárolására kialakított 

cölöpszerkezetes építmények. Az említett három helyen feltárt 350 méteres „tengelyen” 

jelentkező kemencék a telep fennállásának különböző periódusaiban is üzemelhettek, tehát 

                                                 
198 PARRAGI 1971, 70. 
199 Ibidem 60–61. 
200 BALÁZS–HABLE 2007, 65 – A feltehetően megemelt padlózatú faépítmények funkciójánál a téglaszárító 
csűr lehetőségét is felvetették.  
201 NAGY L. 1937a, 268. 
202 KIRCHHOF–HORVÁTH 2003, 57. 
203 BALÁZS–HABLE 2007, 64, 2. kép 16–17-es számokkal jelölt objektumok.  
204 Hasonló jellegzetes kerek gödröket téglavető műhely környékéről Italiából ismerünk, lásd ROSSI 2008, 16; 
A nagyobbik esetében akár agyagnyerő gödör is szóba jöhet: PALLECCHI 2010, 614, Fig. 2–3. 
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nem feltétlenül egykorúak. Nyilvánvalóan számolhatunk belső átrendeződésekkel, illetve 

bizonyos területek felhagyásával vagy újabbak haszonba vételével. 
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4.2.7. A katonai fazekasműhelyhez tartozó leletek és az azonosítható termékek 

 
4.2.7.1. A viszonyítási problémák, a statisztikailag vizsgálható töredékek és 

individuumok mennyisége  

A fentiekben többször nyilvánvalóvá vált, hogy az egykori katonai fazekasműhely 

területrészeinek feltárásai több szempontból is eltérőek voltak. Egyrészt nagy időbeli 

különbségekről van szó, hiszen Nagy Lajos 1928–29-es Kiscelli utca 77–79. alatti feltárása 

és Kirchhof Anita 2003-as Kiscelli utca 98-as ásatása között 75 év telt el. Ennek a skálának a 

közepén helyezkednek el a Bécsi út 120–126. és Zápor utca 60–70. zónájában kivitelezett 

kutatások, a legutóbbiak pedig a további kisebb-nagyobb Kiscelli utcai (73, 74, 75), Vályog 

utca 6. és Föld utca 54. alatti ásatások.  

Az eltérő időbeliség mögött különböző feltárási módszerek és leletgyűjtési elvek 

érvényesültek. Láthattuk, hogy bizonyos területekről mára szinte alig maradt 

tanulmányozható lelet, míg máshonnan gyakorlatilag szinte minden kerámiatöredék 

begyűjtésre került. Arról is tettem említést, hogy több ásatás esetében, mint a Bécsi út 120–

126. és Zápor utca 60–70. zónáknál, rendelkezésünkre állnak ugyan a relatíve nagyobb 

számban bekerült leletek, de a nem importkerámiák oldaltöredékeinek látványosan kevés 

mennyisége azt sugallja, hogy ezeket feltehetően már a feltárások során kiszelektálták 

(továbbá nem tudjuk, hogy esetleg még milyen egyéb válogatási elveket érvényesítettek). 

Az egyes lelőhelyekről származó leletek jellege sem egységes. Ezek közt ugyanis 

jócskán előfordulnak olyanok, amelyeken az egykori termékek maradványai nagymértékben 

összekeveredtek a műhely megszűnte után létesített lakóépületek időszakának 

kerámiahulladékaival. 

Azon lelőhelyek leletei tehát, amelyek – különösen a kemencék jelenléte és az ott 

felbukkant eszközök (negatívok, formatálak stb.) miatt – elsődlegesen szóba jöhettek volna, 

mint jól vizsgálható fazekastermékek, a fentebb vázolt problémák miatt önmagukban 

nagymértékben bizonytalanná váltak. Ezt a bizonytalanságot a Kiscelli utca 75. számú 

telken történt feltárás kerámialeletei oldották fel, amelyeket 99%-ban műhelyhulladékként 

lehetett azonosítani. Ezek segítségével, és a 3. fejezetben ismertetett elkülönítési módszertan 

lehetőség szerinti felhasználásával nagyobb bizonyossággal lehetett a megmaradt 

műhelytermékeket azonosítani. Statisztikai szempontból tekintve az ily módon 

meghatározott összmennyiség azonban még így sem olyan számottevő: a Bécsi út 120–126. 

zóna 1220 kerámiatöredékéből kb. 300, a Zápor utca 60–70. számú telek 2683 

edénytöredékéből pedig 200 darabnyi műhelyterméket lehetett elkülöníteni. A Kiscelli utca 
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75. szám feltárásából származó 6800 töredékkel az együttesen tanulmányozható 

műhelytermékek száma 7300 darabra tehető,205amelyekből összesen 3231 individuumnyi 

edényt lehetett elkülöníteni. 206 Az eltérő jellegekből fakadó részeredmények összeadódó 

mennyisége statisztikai szempontból természetesen meglehetően kissé torz mintának 

számít. Ennek ellenére az ebből azonosítható kerámiafajták viszonylag jól megmutatják a 

katonai műhely gyártási programjának változatosságát. A kimutatható típusok némelyikén 

belül jelentkező nagyobb individuumszámok pedig az egykori gyártási kapacitás nagyságára 

vetnek némi fényt, továbbá óvatos következtetések vonhatók le az egyes edényfajták 

frekventáltságára vonatkozóan. 

 

4.2.7.2. A különböző minőségek megjelenése 

A műhelytermékként azonosítható kerámiatöredékek között természetesen különböző 

módon előkészített agyag- és égetési minőségekben jelentkező csoportok jelentkeztek.  

Kb. 75%-ban az oxidációs égetésű kerámiák voltak túlsúlyban. Ezen a nagy 

égetéstechnikai kategórián belül egy kicsi (az oxidációs égetésű darabok kb. 2–3% át 

kitevő), de markánsan elkülönülő minőségű csoportot lehetett azonosítani. Az ebbe tartozó 

kerámiák anyaga finoman iszapolt, vörösre (10R 5/8 vagy 2,5YR 5/8)207 és igen keményre 

égetették őket.208 A felületüket a legtöbb esetben kifinomult precizitással simították, aminek 

a következtében gyenge vagy közepes fényűvé váltak. Az agyag kidolgozottsága, a 

kiégetettség és a felületkezelés együttes jelentkezése sok esetben egyfajta terra sigillata 

minőséget eredményezett (43. kép). A töredékek közt, ha nem is nagy mennyiségben, de 

selejtesnek tűnő darabok is voltak, köztük például a Kiscelli utca 75. szám alatt talált 

mécsesnegatív (kat. 27.), amelynek a belső felületén egy, már az égetés alatt kialakult 

repedés figyelhető meg, ezáltal eleve használhatatlanná vált. Ezek a selejtes darabok a helyi 

gyártásra utalnak. Ezt erősítették meg az anyagvizsgálati eredmények is.209 Ezek során a 

                                                 
205 A 4.2.5. alfejezetben is említett többi lelőhely (Vályog utca 6., Föld utca 54., Kiscelli utca 73., 74. és 98. 
számok alatti feltárásokat) leleteit erősen kevert jellegükből fakadóan, és egyéb dokumentációs problémák 
miatt nem dolgoztam fel.  
206 Az individuumszámok meghatározása eltérő módon történt. A kisebb töredékszámmal jelentkező csoportok 
esetében a pontosabb eredményeket adó, de időigényesebb módszerrel az összetartozó darabok 
kiválogatásával. A nagyobb darabszámban fellépő edényfajtáknál bizonyos altípusoknál az összeillő peremek 
számát vettem alapul, illetve némelykor a látványosan elütő minőségű alj- vagy oldaltöredékeket is 
beleszámoltam. 
207 A színek meghatározásánál a Munsell Soil Color Charts 1994-es (Revised Edition) változatát használtam 
fel. 
208 Ennek a vörös finomkerámia csoportnak az előzetes tanulmányozásához lásd VÁMOS 2012 és VÁMOS 2014.  
209 A vizsgálatok több szakaszban, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának Földtani és 
Geokémiai Intézetében történtek, amelyeket az Archeometriai Kutatócsoport részéről Tóth Mária végzett el. 
Az elemzések a kerámiák égetési hőmérsékletére és kémiai összetételére irányultak, amelyek röntgen 
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vörös finomkerámiákból vett mintákat mind egymással, mind pedig a helyi, oligocén korú 

kiscelli agyag mintáival vetették össze. Az eredmények a helyi nyersanyag felhasználását 

mutatták ki. A vörös szín és a terra sigillataszerű minőség kialakításának teljes 

bizonyossággal történő megválaszolása a vizsgálatok megrekedése miatt nem történt meg, 

az azonban felmerült, hogy ezt részben vas-oxidban, alumínium-oxidban, illetve 

mangán-oxidban gazdag festékföld hozzáadásával, valamint a különböző égetési 

hőmérsékletekkel és az égetési idő szabályozásával érhették el. Utóbbi kettő esetében ez azt 

jelenti, hogy bizonyos esetekben a viszonylag magas 950°C-ot elérő hőmérséklettel is 

égettek, de sok esetben jóval alacsonyabb, csupán 650–700C°-kal, de hosszasabb ideig ezen 

a szinten tartva tudtak kiváló minőséget produkálni. 

Egy további, ettől a vizsgálati projekttől független, az aquincumi (és intercisai) 

mécseskészítést vizsgáló korábbi kutatások egyik részeredményét is meg kell említeni, 

amely ugyancsak a helyi készítést támasztja alá.210 A Nagy Lajos által talált gladiátorsisakot 

mintázó negatív (kat. 26.) is a vörös áru jellegzetességeit viseli magán. Ennek kémiai 

összetétele ugyancsak a helyi Kiscelli agyaggal mutat rokonságot. 

  Biztosra vehetjük tehát, hogy ezt a vörös finomkerámiát itt készítették. Egyelőre nem 

állnak rendelkezésünkre olyan jellegű aquincumi kerámialeletekről szóló publikációk, 

amelyek abból a szempontból segítségül jöhetnének, hogy statisztikai alapon vethetnénk 

össze az adott lelőhelyen az oxidációs égetésű kerámiákon belüli minőségi eltéréseket és az 

ezekhez kötődő égetési színek eltéréseit, azaz a sok esetben hagyományosan csak 

„sárgának” vagy „nyersszínűnek” nevezett és az itt megfigyelhető „vörös” kategória 

egymáshoz viszonyított arányait. Ennek ellenére az Aquincumban felbukkanó, különféle 

időszakokból származó kerámiákat vizsgálva, az eddigi megfigyeléseim alapján, talán nem 

túl merész az a megállapítás, hogy a helyi készítésű oxidációs égetésű kerámiákra nem ez a 

szín és kivitel a jellemző. A leggyakoribbak a már említett „sárga/nyersszínű” kategóriák, 

amelyek, ha pontosabban akarjuk meghatározni, általában a világosvörös (2,5YR 6/6, 10R 

7/6), vörösessárga (5YR 6/6–7/6, 7,5YR 7/6–7/8), világos vörösesbarna (2,5YR 7/4) 

tartományokban mozognak.  

Egy további feltűnő jelenség, hogy a vörös színben való megjelenítésre nemcsak a 

fentebbi finomkerámia kategóriában törekedtek, hanem más esetekben is. Elsősorban a 

főző- és sütőedények esetében, így leggyakrabban a fazekak, főzőtálak és behúzott peremű 

                                                                                                                                                    
pordiffrakciós fázisanalízissel (XRD) és röntgenfluoreszcens (XRF) elemzéssel történtek. A mintavétel 
szempontjait és a rövid archeometriai értékelést lásd a Disszertáció végén mellékelt Függelékben.  
210 ZSIDI 2003b, 202–203; SCHNEIDER ET ALII 2009, 126–128.  
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tányérok („pompeii vörös tányérforma imitációja”) gyártásakor. Ezek anyagát már a 

funkcióhoz igazodva, különböző mértékben soványították. Egy jól megfigyelhető 

fokozatos, „soványítási sorozat állítható fel” a kevésbé szemcséstől egészen az erősen 

szemcsés, aprószemű kavicsos – samottos összetételig (44. kép). Tehát ebben az esetben is 

megállapítható, hogy egy, a „megszokottól” eltérő jelenséggel állunk szemben: az általában 

„szürkében” kialakított házikerámiák egyes formái itt vörösben jelentkeztek. Ez a „vörös 

házikerámia” kategória az oxidációs égetésű kerámiáknak kb. az 50%-át tette ki.  

 A fennálló másik, nagyobb csoportot a fentebb már említett, az aquincumi 

kerámiákra jellemző „sárga/nyersszínű” kategóriába sorolható darabok alkották (45. kép). 

Leginkább az igen nagy számban jelentkező dörzstálak, a lapított félgömbtestű mosdótálak 

és korsók készültek ebben a kivitelben, továbbá a legtöbb esetben a bevonatos edények 

alapteste is.  

Egy további, kisebb kategóriát alkotott az a kb. félszázaléknyi töredék, amelyek 

simítással fényezett felületkezelése megegyezett a vörös áruéval, de ezek jóval 

világosabbak, sok esetben vörösessárga (7,5YR 6/8) anyagúak voltak, általában rózsaszín 

(7,5YR 7/4) felülettel (46. kép). Ezek közt olyan formák is felbukkantak, amelyek a vörös 

finomkerámia csoportban is előfordultak, ugyanakkor olyan formákon is jelentkeztek, 

amelyek inkább a bevonatos (oxidációs égetésű vörös és redukciós égetésű szürke, a 

„pannoniai szürkére” jellemző) kivitelben jellemzőek (főként félgömbformájú, Drag. 37-es 

formát imitáló tálak, kisebb tálkák alkotják ezt a csoportot). Nem kizárt, hogy ezek egy része 

egyfajta próbadarabként azonosítható, vagy olyan félkész termékként, amelyet kiformáztak 

és polírozták felületét, de valamiért nem látták el a formára vagy típusra jellemző bevonattal.  

 Jóval kisebb mennyiségben jelentkeztek a redukciós égetésű töredékek, a leletanyag 

kb. 25%-át alkották. Ennek a mennyiségnek a nagy részére a sokszor elégtelen redukciójú, a 

sötétebb szürke maghoz képest világosabb szürke, szürkésbarna, barnásszürke, vagy barna 

árnyalatai a jellemzőek (47. kép).  

 Ezeken a felvázolt kategóriákon belül természetesen további, a különböző 

soványítási módokból és égetési hőmérsékletekből adódó alcsoportokat lehetett 

elkülöníteni. 

A fentiekben vázoltakat az alábbi táblázattal lehet összegezni (a táblázat nem 

tartalmazza a fazekaseszköz kategóriához sorolható leleteket).  

 

 

 



52 
 

3231 individuum 
Vörös finomkerámia csoport 170 

 Lapos (némelykor enyhén homorú) aljú, enyhén behúzott peremű tányérok 45 
Ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal profilált) peremű lapos tányérok 20 
Kihajló peremű tányérok 4 
Kihajló peremű tálkák 12 
Horizontális (enyhén aláhajló) peremű tálkák 3 
Lapított félgömbtestű tálkák 4 
„Gyűrűs” tányér  5 
Lapos tányér 1 
Profilált vállú félgömbformájú tálkák 4 
Erősen behúzott szájú kiöntős tál 1 
Félgömbtestű tálka félig nyitott kiöntőcsőrrel 1 
Ívelten kihajló peremű tálka a peremen kialakított kiöntővel 1 
Horizontális fogóval ellátott serpenyő 1 
Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló peremű tálkák 15 
Magas, kónikus testű, vékonyfalú poharak alacsony, az edénytestből kikorongolt talpgyűrűvel 23 
Hordóstestű, bordázott falú poharak 9 
Rézsűsperemű poharak 4 

Korsók, palackok 12 
Cilindrikus tégely 1 
Fedők  4 

Oxidációs égetésű, bevonatos edények csoportja 159 
 Reliefdíszes (applikált és formatálban készült) edény 9 

Ívelt oldalú, kihajló peremű lapos tányérok 20 
Erősen lapított félgömbtestű tányérok 2 
Horizontális, díszített peremű tálak, tálkák 7 
Kihajló és horizontális peremű tálak, tálkák 20 
Cilindrikus felső részű tálak, díszített horizontális peremmel 4 
Kihajló és horizontális peremű tálak, tálkák aljtöredékei 8 
Félgömbformájú tálka függőleges peremvégződéssel 1 
Tálkák cilindrikus felső résszel és markánsan kialakított fedőfészekkel 7 
Galléros tálak 6 
Gyűrűs tál 4 
Félgömbformájú tálak 32 
Lapított félgömbformájú tálkák 4 
Egyéb tálak, tálkák 4 
Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló peremű tálkák 4 
Drag. 33-as formát imitáló poharak 3 
Conspectus 22-es formát imitáló pohár 1 
Magas, kónikus testű poharak 2 
Bordázott falú poharak  4 
Ovális testű poharak rövid peremmel 5 
Ovális testű poharak enyhén ívelt peremmel 6 
Fedők 6 

Szürke bevonatos edények csoportja 29 
 Félgömbformájú tálak 6 

Lapított félgömbformájú tálak 2 
Kihajló peremű tálkák 4 
Horizontális peremű tálka 2 
Tálkák cilindrikus felsőrésszel és markánsan kialakított fedőfészekkel 6 
Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló peremű tálkák 3 
Gömbtestű poharak 6 

Bevonat nélküli (félkész?) edények („világos nyersszínű” változatban) 36 
 Reliefdíszes edény 1 
 Félgömbformájú tálak, tálkák 15 

Profilált vállú félgömbformájú tálka 1 
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Kihajló peremű tálkák  4 
Tálak, tálkák horizontális vagy enyhén rézsűs peremmel  6 
Cilindrikus pohár  1 
Mély tálka, horizontális peremmel  1 
Kónikus testű tálkák/poharak  3 
Fedők 3 
Hasábtestű korsó 1 

Egyéb oxidációs és redukciós égetésű kerámiák 2837 
 Galléros tálak 6 

Félgömbtestű tálak lapos horizontális fogóval 4 
Kiöntőcsőrös tálak 12 

Korsók 236 
 Egyedi darabok 5 

Szűrős szájú kiöntőcsőrös 3 
A perem kialakításához képest viszonylag szűkebb nyakú példányok 35 
Szélesebb, cilindrikus nyakú példányok 42 
Széles, kónikus nyakkal kialakított példányok 110 
Kiöntőszájas peremmel kialakított példányok 41 

„Mézesbödönök” 4 
Az ún. „pompeii vörös tányért” imitáló csoportok 455 

 Oxidációs égetésű, jól iszapolt, bevonattal 40 
Oxidációs égetésű bevonat nélküliek 400 
Oxidációs égetésű, erősen szemcsésebb anyagú, vékony áttetsző bevonattal 10 
Redukciós égetésű, enyhén szemcsés anyagú behúzott peremű változatok 5 

Pompeii vörös tányérformához készült oxidációs égetésű fedők 4 
Redukciós égetésű, rézsűsfalú, szemcsés anyagú, tányérok 240 
Rézsűsfalú tányérok horizontális peremmel oxidációs égetésű változatban 9 
Tálak horizontális kialakítású peremmel 420 
Kihajló, duzzadtperemű tálak  12 

Rézsűsperemű, kiszélesedő vállú tálak 69 
 Enyhén duzzadt, rézsűs vagy kissé ívelten kihajló, lekerekített peremmel 16 

Enyhén duzzadt, rézsűs vagy kissé ívelten kihajló szögletesebb végű peremmel  5 
Egyenletes vastagságú, némelykor fedőfészkes, rézsűs peremmel 7 
Rézsűsen kihajló, duzzadtperemű („Kolbenrand”) 22 
Rézsűsen kihajló, erőteljesebben, háromszög-szerűen megduzzadó peremmel 4 
Rézsűsen kihajló, a felső részükön kiszélesedő T keresztmetszetű peremmel 4 
A felső részükön kiszélesedő, horizontális peremmel 11 

Rézsűsen kihajló (horgasodó) peremű tálkák 4 
Hordóstestű poharak 9 
Tégelyek 16 
Szűrőtálak 6 

Fazekak 457 
 Behúzott szájú fazék (Ha 58-as forma imitációja) és variánsai 25 

Enyhén kihajló, enyhén duzzadt peremű változatok 20 
Ívelten kihajló, hosszú peremű változatok 12 
Ívelten kihajló, duzzadt peremű változatok 210 
Rézsűsen kihajló peremű változatok 190 

Fedők 90 
Dörzstálak 260 
Nagyméretű, lapított félgömbtestű tálak két horizontális fogóval (mosdótálak) 400 
Hombárok 25 
Éjjeliedények 20 
Nagyméretű fedők 30 
Füstölőtálak 35 
Mécsesek 14 
 Nyitott változatok 12 

Negatívban készült 2 
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4.2.7.3. Fazekaseszközök 

Az alábbiakban azokat az eszközöket ismertetem, amelyek segítségével az edények és egyéb 

kerámiatárgyak formai kialakítása, illetve felületük díszítése történt. Bizonyos esetekben 

(formatál, egyes negatívok és pecsétlők kapcsán) indokoltnak éreztem, hogy az adott tárgy 

bemutatása mellett, az azzal szorosabb összefüggésbe hozható már kiformázott 

készterméket is ott ismertessem, megkönnyítve ezzel az értelmezést és lehetőség szerinti 

datálást. 

 

Edénysimítók (kat. 2–3. – 1. tábla) 

Magával az edény formai kialakításával, elsősorban a korongolással kapcsolatba hozható 

egyszerűbb fazekasszerszámok közül csak keveset említhetünk meg. A különböző 

edényprofilok kialakítására szolgáló tárgyak vagy szerkezetek211 jó része feltehetően 

szerves anyagból, fából vagy csontból készültek. Előbbi a bomlékonysága miatt kis eséllyel 

maradhat meg, utóbbi sok esetben nem azonosítható egyértelműen, hiszen egy-egy egyszerű 

csontlapnak, spatulának vagy masszívabb tűnek látszó tárgyat is felhasználhattak.212 Ilyenek 

nem kerültek elő egyik területről sem. Mindössze két kerámia-edénysimítót ismerünk. Az 

egyik a Bécsi út 128. feltárásából került elő (kat. 2.),213 míg a másik példány a Kiscelli utca 

75. alól (kat. 3.). Mindkettő hasonló kialakítású, zömök fedőgombhoz hasonló fogóval és 

ívelt simítófejjel (48. kép). A Kiscelli utcai darabot feltehetően nem használták. 

Simítófelületén még a ráégett focs214 is megfigyelhető. Ezzel szemben a Bécsi úti erősen 

kopott, nemcsak a felülete, hanem a szélei is. Hasonló kialakítású edénysimítót a Gázgyári 

fazekastelepről is ismerünk,215  továbbá egy kissé laposabb kialakítású, de hasonló 

konstrukciójú példány a vízivárosi alatábor helyén létesített településről is előkerült.216 

 

Formatál és formatálban készült reliefdíszes edények (kat. 4–7. – 1. tábla) 

                                                 
211 A belső és külső profilok kialakításához használt eszközök nagy része fából készült és ugyanolyan formájuk 
lehetet, mint a ma is használt fakéseknek: CZYSZ 1982, 313–314, Abb. 28. A népi fazekasságban alkalmazott, 
hasonló kéziszerszámokhoz lásd CSUPOR–CSUPORNÉ 1992, 129–131.  
212 A több célra felhasznált csonttárgyak problematikájához: VASS 2012, 25. 
213 PARRAGI 1971, 18.4. kép. 
214 A népi fazekasságból átvett, a mai fazekasok és keramikusok által is használt kifejezés alatt az a híg agyaglé 
értendő, amely a korongolás közben a kézhez és a szerszámhoz tapadt agyagnak egy vízzel telt edényben való 
leáztatásakor keletkezik, és amelybe a fazekas belemártja a kezét, hogy ne tapadjon rá az agyag. A korongolás 
során, az edény felületének végső elsimításakor, sok esetben nem feltétlenül szándékosan, ez a vékony kvázi 
bevonat felkerül az edény felületére és különösen oxidációs égetés esetén, némelykor láthatóvá is válik, 
fehéres, rózsaszínes árnyalatot adva a felületnek.  
215 KUZSINSZKY 1932, 64, 44. ábra 2.  
216 BENDA–HABLE 2006, 8. kép. 
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A reliefdíszes kerámia, ezen belül is a terra sigillata készítésének helyi igényeit bizonyítja a 

Bécsi úti formatál töredéke (kat. 4; 49. kép).217 A kialakítandó Drag. 37-es forma alsó 

részlete maradt meg, rovátkákkal övezett kettős körrel, jobbra futó kutya és nyúl valamint 

feltehetően egy maszk ábrázolásával, alattuk hármas hullámvonallal elválasztva levél és 

egyszerű, ovális benyomás váltakozásával. Mint minden helyi készítésű terra sigillatánál, itt 

is felmerül a kérdés, melyik régiók vagy műhelyek termékei inspirálhatták a formatálat 

készítő mestert. Az importált sigillaták pannoniai utánzatainak megindulása a kezdeti 

észak-itáliai inspirációk mellett218  elsősorban a dél-galliai termékek hatásának 

köszönhető.219 Nyilvánvalóan nehéz, és sok esetben talán csak erőltetett analógiákat tudunk 

felhozni, hiszen nem feltétlenül csak terra sigillaták motívumait tekinthette előképül a 

fazekas, hanem esetleg dombordíszes fémedények díszítményei vagy kompozíciói is 

inspirálólag hathattak. Nyilvánvalóan különböző műhelyek motívumainak leképezései is 

jelentkezhetnek együttesen. Ha a sigillatákon megjelent díszítések között keresünk 

„előképet”, akkor kisebb kialakításuk miatt nagyobb eséllyel az applikált díszű késő 

Pó-vidéki gyártmányok körében kutakodhatunk. A legtöbb és leggyakoribb maszkszerű 

ábrázolás ezeken érkezhetett,220 a jobbra (kiformázva balra) ugró kutya esetleges „előképe” 

ugyancsak megtalálható az applikált díszítmények között.221 A nyúl esetében inkább csak a 

stílus az, ami motiváló lehetett. A két futó állathoz természetesen akár a dél-galliai 

sigillatákon sokszor megjelenített, nyulat űző kutya jelenet is befolyásolhatta a formatál 

készítőjét, így ebben az esetben egy La Graufesenque-i vagy banassaci előkép hatása sem 

zárható ki. A zömök pajzsformájú levélkénél ugyancsak inkább az észak-itáliai kis 

levélapplikációkat feltételezhetjük inspiráló elemként.222 

A formatállal való szoros kapcsolatuk miatt itt kell megemlíteni azt a két reliefdíszes 

darabot is, amely az előbbivel együtt került elő (kat. 5–6.).223 

Első látásra egyik sem hozható kapcsolatba vele, formailag is eltérnek, mindkettőnek 

megtörik az oldala. Az 5. számú edénynek talán kissé enyhébben, míg a 6-osnak 

erőteljesebben. Ez utóbbi esetében a reliefdíszű zóna még ide is aláfut. Talán nem kizárt, 

hogy ebben a két esetben még a Drag. 29-es formát tekinthették előképnek. Sőt talán 

megkockáztatható az a feltevés, hogy nem a dél-galliai, hanem késő-itáliai változat lehetett 

                                                 
217 PARRAGI 1971, 18.5. és 23.1. kép. 
218 PÓCZY 1959, 154. 
219 NAGY L. 1928, 100–110; GABLER 1976, 47–48.  
220 SCHINDLER KAUDELKA ET ALII 2001, 89, Abb 52. M34, M35, M37, M38. 
221 Ibidem 99, Abb. 62. T20 és T21. 
222 Ibidem 101–102, Abb. 64–6. V14–V35. 
223 PARRAGI 1971, 15.6. és 16.5. kép. 
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az ösztönző. Ez különösen az 5. számú darabon érezhető (50. kép), ahol már egyértelműen 

egy maszk látható az álló figura mellett,224 ugyanennek az edénynek a másik töredékén 

pedig egy olyan girland-csúcsos levél kombináció, ami ugyancsak a késő itáliai sigillaták 

jellegzetes dekorációs megoldása.225  

A 6-os darab indirekt módon magával a formatállal is összekapcsolható. Az ez utóbbiba 

pecsételt kutya-nyúl párost megtalálhatjuk egy, a katonaváros másik pontjáról, egy 

Szőlőkert utcai (ma Szőlő utca) lelőhelyről,226 származó reliefdíszes töredéken (kat. 7.). 

Első látásra egy Drag. 30-as formára emlékezet, de reliefdíszek (ha nem is nagymértékű, de 

érezhető) „alácsúszása” miatt nem zárható ki az sem, hogy egy Drag. 29-es ügyetlenebb 

imitációjával van dolgunk. Az említett két állaton kívül még egy kevésbé jól sikerült, 

feltehetően ugyancsak nyúl és egy bóbitás madár (páva?) részlete látható. Ez utóbbi kettő 

viszont a Bécsi úti 6. számú töredéken is feltűnik. A formatál és a 6–7. számú darabok tehát 

azonos mesterkörhöz sorolhatók (51. kép).  

Egy további kapcsolatot is felfedezhetünk, ami az itteni edénypecsétlők többcélú 

alkalmazását is megmutatja (51. kép). A formatálról és a 7-es darabról ismert kutyát 

megtalálhatjuk egy bevonatos tálka (feltehetően egy laposabb, talán kihajló peremű tálka, 

legalsó talpgyűrű közti aljrészletéről van szó) aljába pecsételve (kat. 135).227 A kutyás 

pecsétlőt tehát nemcsak kizárólag formatálak kialakításához használhatták, hanem edények 

felületére is pecsételték (a pecsételt edények itteni megnyilvánulását lentebb, külön 

szakaszban tárgyalom).  

Visszatérve a formatál és a reliefdíszes edények kialakításához, azt természetesen el 

kell ismerni, hogy a késő itáliai reliefdíszes áruk jelenléte mind Pannoniában, mind 

Aquincumban csekély.228 Ez kérdésessé teszi, hogy mennyiben befolyásolhatták ezeket az 

itt megfigyelt sigillatagyártási próbálkozásokat. Véleményem szerint, ebben az esetben talán 

nem is feltétlenül az ide érkező darabok inspirációját kell keresnünk, hanem a formatálakat 

készítő fazekasról vagy fazekasokról feltételezhetjük, hogy olyan környezetből érkeztek, 

ahol ezek a formai kialakítások megszokottabbak, ismertebbek voltak. Bizonyos 

hagyományokkal tisztában voltak, még akkor is, ha ezeket szemmel láthatóan nem a 

                                                 
224 Hasonló, Pannoniában felbukkanó reliefdíszes késő itáliai sigillata: GABLER 1996, 54–55, Fig. 3.5, Fig. 4.2. 
225 SCHINDLER KAUDELKA ET ALII 2001, 111–113, Abb. 70.9–10, Abb. 72.1–2. 
226 Feltehetően erről a lelőhelyről tudósít röviden NAGY 1937a, 267. 
227 PARRAGI 1971, 16.10. kép. 
228 GABLER 1996, összesen 14 darabot sorol fel Pannoniából, ebből mindössze két aquincumi darab található. 
Még abban az esetben is, ha számolhatunk az eltelt időszakban újabb darabokkal, a kevés jelleg továbbra is 
fenntartható.  
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legmagasabb szinten űzték. A kérdés már az ún. legiós áru problémakörébe visz minket, 

amit majd lentebb, a fejezet végén igyekszem tisztázni. 

 

Applikáció kialakítására szolgáló domború modellek, negatív minták (kat. 8–15. – 

1. tábla)  

A Bécsi úti és a Kiscelli utcai részről kerültek elő felrakott díszek előállításra szolgáló 

eszközök (kat. 8–9.). A 8. számú darab egy domború modell (52. kép). A stilizált 

kantharosból kinövő szőlőindát megjelenítő kompozíció készítési technikája is 

megfigyelhető. Valójában ezt is felapplikálták az alaptestre. Egy levél és egy fürt levált, 

lenyomatukon még az is látható, hogy a jobb odatapadás érdekében apró, szabálytalan 

betűzdelésekkel igyekeztek a felületet durvítani. 

Ugyancsak negatív előállítására szolgálhatott az a levéltöredék (kat. 9.),229 amelynek 

eredetileg nagyobb méretű, pecsétlőszerű kialakítása lehetett, hasonlóan a gázgyári 

darabokhoz.230 Ekkora méretben bizonyosan nem az edény közvetlen felületére pecsételve 

alkalmazták, hanem negatív forma előállítására használhatták.  

A közvetlenül felrakható motívumok (kat. 10–15.) között megtalálhatóak a figurális, 

mitológiai alakok, mint Pán, Bacchus,231 Gorgó-fő, egy erotikus jelenet részlete és egy 

madár. 232  Kifinomult domború dísz előállítására szolgálhatott a sugarakkal és 

kisebb-nagyobb pontokkal tagolt girland.233  

A Nagy Lajos-féle Kiscelli utcai feltáráson előkerült, azóta sajnos elveszett töredék 

felbukkanása óta a kutatás a nagyméretű edénytöredékeket szőlőlevelekkel, fürtökkel és 

indákkal és az ezek között felbukkanó állatokkal (madár, kutya, medve, orrszarvú234) 

rendszerint „Kiscelli utcai jellegzetességként” kezeli. 235  Egy a Bécsi úton előkerült 

szőlőfürt- és indadíszes töredék kapcsán Parragi Györgyi egyfajta stíluskritikai elemzéssel 

elkülönítette a Kiscelli utcai és Bécsi úti darabokat, azt sugallva, mintha két különálló 

műhelyről lenne szó. 236 A módszere helyességét azonban kérdésesé teszi az a tény, hogy az 

egyetlen elemzett Bécsi úti töredék (egy tányér reliefdíszes horizontális fogója – kat. 21.) 

felülete azért kifinomultabb, mert negatív mintából préselték ki (53. kép). Ezzel a darabbal 

vetette össze a Kiscelli utcai applikált töredékeket. A három összehasonlításként hivatkozott 
                                                 
229 PARRAGI 1971, 16.2. kép.  
230 KUZSINSZKY 1932, 193, 175.7–9. ábra, 216.  
231 PARRAGI 1976, 178. kép. 
232 PARRAGI 1971, 15.2. kép. 
233 Ibidem 15.3. és 22.5. kép. 
234 BUGÁN 2005, Plate 8;  
235 PÓCZY 1956, 82–83; PARRAGI 1971, 75.  
236 PARRAGI 1971, 75–76, 21. kép 3. 
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darab közül kettő azonban nem is innen származik.237 Véleményem szerint az egyik vagy a 

másik „műhely” (azaz Bécsi út vagy Kiscelli utca) melletti érvelés vagy a termékek 

szétválasztása egyelőre nem tűnik lehetségesnek és talán nem is helytálló az erre való 

törekvés, hiszen egyrészt a pontos topográfiai elkülönülésüket vagy összefüggésüket nem 

ismerjük, másrészt a további leletek inkább egyezéseket mutatnak azt sugallva, hogy egy 

nagyobb fazekasnegyed két részletéről van inkább szó. 238 

Az attribúciót tovább bonyolíthatja, hogy applikált díszű edényeket Aquincum más 

területén is gyárthattak. Elég, ha csak a gázgyári műhelyből származó szőlőfürtöt és 

nagyobb szőlőleveleket ábrázoló negatív mintákat tekintjük. Ezekről már Kuzsinszky is 

megállapította, hogy, feltehetően nem mindegyik a formatál pecsétlőjének újragyártására 

szolgált, hanem applikáció készítésére is használták. 239  Ezen kívül valószínűleg az 

ugyancsak polgárvárosi „katonai anyagszertár (Militärdepot) melletti műhelyben” is 

készülhettek felrakott díszű edények.240 Így a felbukkant töredékek egy része nem feltétlenül 

csak a Kiscelli utcai – Bécsi úti zónából származhat. Mivel egyelőre kevés olyan lelettel 

rendelkezünk, amelyeket hitelesen egyik vagy másik műhelyhez tudnánk hozzárendelni, így 

egy pontos stíluskritikán alapuló összehasonlítás még várat magára.  

A Bécsi úton talált darabok közt az indarészletet és jobbra futó kutyát ábrázoló, 

bevonat nélküli töredék (kat. 16.)241 félkész darabnak tűnik (54. kép). A már többször 

említett polgárvárosban talált (55. kép) töredékkel (kat. 17.) szoros kapcsolatot mutat, ez a 

darab tehát bizonyosan ugyancsak itt, a Kiscelli utca – Bécsi út körzetében készült. 

Ugyancsak a Bécsi úton került elő egy levelekkel és tojásfüzérrel pecsételt léctaggal ellátott 

edény két töredéke (kat. 18.).242 Jól látható tehát, hogy általában nagyobb méretű edényekről 

van szó, amelyeknek jellegzetes ábrázolása a szőlőlevél, szőlőfürt és indamotívumok közt 

megjelenített állatok. Egy Vindobonában talált, több töredékkel képviselt példány esetében 

bacchikus jelenet részlete látható (56. kép).243 A tárgyat publikáló Rita Chinelli, az ábrázolás 

motívumainak részletes elemzése után, az edény kialakításával kapcsolatosan erős 

aquincumi hatásokat feltételezett.244 Feltevését csak tovább erősítheti a Kiscelli utcában 

                                                 
237 PÓCZY 1956, I. tábla 2., 7. és III. tábla 10. darabjaival veti össze. A III. tábla 10. valójában a polgárvárosból 
került elő (KUZSINSZKY 1890, 137, IV.3. ábra), míg a II. tábla 7. a „katonai anyagszertár (Militärdepot) melletti 
műhely” lelete.  
238 Az egyéb leletek vonatkozásában Parragi Györgyi is elismerte az egyezéseket: PARRAGI 1971, 75. 
239 KUZSINSZKY 1932, 192–193, 175. ábra. 11–15.  
240 PÓCZY 1956, 97, Taf. III.11. 
241 PARRAGI 1971, 21.1. kép.  
242 Ibidem 14.3. és 22.2. kép.  
243 CHINELLI 2001, 30–31, Abb. 1–3. 
244 Ibidem 44–45, 48–51.  
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talált negatív töredéke (kat. 10.), amely szoros hasonlóságot mutat a vindobonai edényen 

látható Pán alakjával (57. kép). A bacchikus témakör itteni megjelenítését a Bacchust 

ábrázoló negatív (kat. 11.) is megerősítheti. A vindobonai darabot Rita Chinelli 110 és 180 

közé keltezte. Ha elfogadjuk feltételezését, hogy az edény kialakításban valamilyen 

aquincumi kapcsolat hatásai is közreműködtek, felvethetjük azt a lehetőséget is, hogy 

esetleg az innen 118-ban Vindobonába vezényelt legio X Gemina fazekasai voltak azok, 

akik ezeket a hatásokat közvetítették. Ez indirekt módon azt is megerősíthetné, hogy ennek a 

stílusnak az alkalmazásával a katonavárosi műhelyben 118 előtt már mindenképpen 

számolhatunk. 

 

Nyeles csésze kialakítására szolgáló negatív és serpenyőnyél-pecsétlő (kat. 19–20. 

– 3. tábla) 

Nyeles csészék és serpenyők különböző, kerámiából készített variánsai ismertek, ezek egy 

része egyértelműen a fém előképekre megy vissza.245 A két leggyakrabban imitált típus a 

Canterbury készlet hengeres, állat- vagy emberfejben végződő nyéllel ellátott (Radnóti 29–

31. típusú) csészéje és a horizontális, korongos nyélvégződésű serpenyő (Radnóti 11–17).246  

A 19. számú, oroszlán fejében és előretartott mancsában végződő negatív247 szóba 

jöhet edényapplikációként is, de mélysége és formája miatt nem zárható ki annak a 

lehetősége, hogy esetleg egy hengeres nyél végződésének figurális kialakításáról van szó és 

egy ugró oroszlán részletét ábrázolja (59. kép). Nyeles csészék pannoniai gyártását a 

brigetiói katonai fazekasműhely kurucdombi és gerháti részleteiből előkerült negatívok is 

bizonyítják, ahol kos-, kutya- és Medusa-főben végződő negatívok kerültek elő.248 Ezek a 

műhely legkorábbi időszakára tehetőek, azaz a 2. század 20-es éveire. Ugyancsak nagy 

számban ismerjük a 2. század első felében249 a Rajna-Majna vidéken gyártott úgynevezett 

„wetteraui áru” termékei közt,250 de megtalálhatjuk Noviomagusban is, a Kr. u. 1. század 

utolsó évtizedeiben működött, a legio X Gemina ellátására termelő holdeurni fazekasműhely 

repertoárjában.251  

A 20. számú darab esetében horizontális serpenyőnyél felső részének reliefdíszes 

kialakítására szolgáló negatív pecsétlőfelületről van szó (60. kép). Lapos, korongszerűen 

                                                 
245 MARSH 1978, 165–166; RUPP 1988, 127, 130; FÉNYES 2003, 109. 
246 RUPP 1988, 127, 130; FÉNYES 2003, 109. 
247 PARRAGI 1971, 22.3. kép. 
248 BÓNIS 1977, Abb. 2.4, 9, Abb. 9; BÓNIS 1979, Abb. 11.11, Abb. 22.4a–b. 
249 RUPP 1988, 54. 
250 Ibidem 128–129, Taf. 15. 
251 HOLWERDA 1944, 8, cat. 4 (type 2), Plaat I.4.  
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kiszélesedő végződést jelenít meg, amelynek felületében eredetileg finoman kialakított 

inda-szőlőfürt (és egyéb, a töredékessége és a kopottsága miatt már nem azonosítható) 

motívumot alakítottak ki.  

A lapos, korongos végű serpenyőnyelek elsősorban mázas változatban ismeretesek 

Pannoniában, különösen itt Aquincumban, amelyről egy ideje ezek egyik gyártóhelyét 

feltételezi a kutatás.252 Az itteni darab, ikonográfiája (amennyit a részlet megfigyelése 

enged) alapján, nem egyezik az ismert aquincumi darabokkal. A legközelebbi párhuzamai 

Brigetióból ismertek, de csak annyiban hasonlítanak egymásra, hogy az eredeti 

fémserpenyőre jellemző korongos végződés még jobban felismerhető, továbbá az itt látható 

motívumok (a brigetiói példányokon rozetta a Bécsi úti mintán is szőlőfürtök) a körív 

mentén vannak elrendezve.253 A három részletesebben vizsgált lelőhely (Bécsi út, Kiscelli 

utca, Zápor utca) egyikén sem kerültek elő olyan nyomok, amelyek mázas kerámia 

gyártására utaltak volna. Ugyanakkor a fémedényeket imitáló, díszített nyelű 

kerámiaserpenyők máz nélküli kivitelben is készülhettek, amelyre a legjobb példákat 

ugyancsak a wetteraui254 és holdeurni áruk közt találhatjuk,255 de jó analógiát hozhatunk 

Argentoratéból is a legio VIII Augusta katonai fazekasműhelyéből. 256 Ezek a típusok 

ráadásul sokkal hűebben adják vissza az eredeti fémnyelek kialakítását. Az aquincumi 

mázas serpenyőnyelek feltételezett gyártási ideje a 2. század második fele, de Pannonia más 

területéről ismerünk korábbra, a 2. száza első negyedére datált darabot is.257 A Bécsi úti 

mintával feltehetően nem mázas serpenyőnyeleket díszítettek és időben is jóval megelőzi az 

aquincumi mázas csoportot.  

Itt érdemes megemlíteni azokat a kész darabokat is, amelyek díszítményein tetten 

érhetőek a különböző negatívokkal, nagyméretű pecsétlőfelületekkel kialakított reliefdíszes 

fülek és nyelek. 

A fentebb már említett 21. számú (53. kép), finoman kidolgozott szőlőfürt – inda dísszel 

ellátott töredék egy lapos, ovális vagy négyzetes tálca keskenyebbik végén elhelyezett 

fogója lehetett. Ez is, mint a fentebbi esetekben fém előképekre vezethető vissza.258 Tálcák 

vagy tálak széles, horizontális fogójának díszítésére alkalmas pecsétlőt ismerünk 

                                                 
252 TOPÁL 1993a, 246.  
253 Ibidem 9–10. kép.  
254 RUPP 1988, 130, Taf. 15–19.  
255 HOLWERDA 1944, 8, cat. 1 (type 1), Plaat I.1. 
256 HATT 1954, fig. 13. 
257 TOPÁL 1993a, 246. 
258 FÉNYES 2003, 109. 
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Aquincumból is. Lelőhelye ismeretlen,259 így nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy 

esetleg ebből a katonavárosi zónából származik. További, hasonló kialakítású negatívok 

ismertek a brigetiói katonai fazekasműhely kurucdombi részletéből, 260  és 

Noviomagusból.261 Motívumaik közt – nyilvánvalóan fém előképeket utánozva – kratér, 

illetve az ebből kinövő szőlőinda, továbbá a fogó és az edényperem találkozásánál 

kialakított, a perem ívét követő, madárfej-pár a legjellemzőbb.  

Hasonló kialakítású késztermékeket, tehát a már a kiformázott fogókkal ellátott tányérokat 

és tálcákat, nagy mennyiségben és változatosságban a wetteraui áru közt találhatunk,262 de 

természetesen előfordulnak a holdeurni áru közt,263  Brigetióban,264  valamint Moesia 

Inferiorban is, a Novae-i legiotábor közelében működött butovói fazekasműhely 

gyártmányai közt.265  

A tálcafogó mellett kiemelkedő darab a 22. számú töredék,266 amely leginkább egy Radnóti 

80-as típusra emlékeztető267 korsó kifinomult kerámiautánzata (61. kép). Ezen az anatómiai 

hűséggel visszaadott hüvelykujj-támaszték és madárfej-pár látható. Hasonló kialakítású 

imitációkat ugyancsak a ’wetteraui’268 és ’holdeurni’269 áruk között találhatunk nagyobb 

példányszámban. 

Még egy edényfajtát kell megemlítnünk, amelynek közvetlen előképeként mind a 

fém-, mind pedig a kerámiaváltozatok szóba jöhetnek. Arról a cilindrikustestű skyphos 

formáról van szó, amelynek az oldalán elhelyezett két kis gyűrűs füle felett rendszerint egy 

horizontális, a fentebb már említett tálca- és tányérfogókhoz hasonló formájú, csak kisebb 

fedőlemezt alakítottak ki. Ennek felületét – akárcsak az edény oldalát – reliefdíszes növényi 

ornamentika vagy bacchikus motívumok díszítették.  

A Zápor utcai területről több egyszerűbb kialakítású, de egyértelműen a fent leírt skyphos 

formát imitáló edények töredékei (kat. 23–24.) kerültek elő. Mind formára, mind minőségre 

azonosak voltak. A bevonatos, eredetileg kétfülű csészék felső részét ferdén bevájt, 

körbefutó díszítéssel látták el. Az említett, gyűrűs fül felett kialakított trapezoid fogó 

                                                 
259 PÓCZY 1956, 9. A polgárvárosi „katonai anyagszertár melletti” műhelyhez rendelte a darabot (Ltsz: 50175), 
leltárkönyvi bejegyzése alapján azonban ismeretlen lelőhelyűként van megadva. 
260 BÓNIS 1977, Abb. 2.1; Abb. 7.1a–b. 
261 HAALEBOS-THIJSSEN 1977, 105, Fig 5; HAALEBOS 1996, Abb. 6 
262 RUPP 1988, Taf. 28–33. 
263 HOLWERDA 1944, 9–10, cat. 13–14 (type 5), Plaat I.13, X.14; WEIß-KÖNIG 2014, Abb. 7–8.  
264 FÉNYES 2003, Abb. 3.  
265 KABAKCIEVA  1991, 208, Abb. 2–3.  
266 PARRAGI 1971, 15.4. kép. 
267 RADNÓTI 1938, Taf. XIV.80, Taf. XLIII.1–3. 
268 RUPP 1988, 110–111, Taf. 8–9.  
269 HOLWERDA 1944, 8–9, cat. 7–12 (type 4a–b), Plaat I.7–9, X.6. 11–12; WEIß-KÖNIG 2014, Abb. 11. 
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felületének felső részén elmosódott reliefdísz látható: feltehetően X motívum szárai közt 

megjelenített szőlőindát (kis fürtökkel) kívántak megjeleníteni. 

A forma nemesfémváltozatainak legismertebb darabjai a boscorealei kincs kettő, Augustust 

és Tiberiust megjelenítő csészéje.270 Kerámiaváltozatai megtalálhatóak mind a ’pontusi 

sigillata’ formái között (Hayes XA-B forma),271  mind a kis-ázsiai mázas edények 

(Hochuli-Gysel 1-es forma)272 és az ezek által inspirált itáliai és galliai, ugyancsak mázas,273 

és vékonyfalú kerámiák (Ricci 2/424-es típus)274 között.  

A vindonissai példányokat egyértelműen fémedény-utánzatokként értelmezik.275 A mi 

esetünkben viszont inkább már arról lehet szó, hogy az edényt készítő fazekas már ezeket az 

imitáláson alapuló kerámiakészítési hagyományokat követte anélkül, hogy ténylegesen fém 

vagy mázas edényt akart volna másolni. A fül feletti fedőlap kialakítása és annak díszítése 

még az említett alaptípusok hagyományait követik. Felületét negatív pecsétlővel alakították 

domborúvá.  

Az előképek és a vindonissai példány datálása alapján a mi darabjaink is az 1. század végére 

vagy a 2. század elejére tehetőek.  

 

Mécsesmodell és negatívok (kat. 25–31. – 3. tábla) 

A három terület közül a Kiscelli utcai és a Bécsi úti részletekből kerületek elő 

mécsesgyártásra utaló eszközök. Előbbiről egy pozitív mécsesmodell és két negatív, utóbbi 

helyről öt negatív töredéke származik.276 

Ezen mennyiség ellenére a három műhelyrészletből minimális mennyiségben bukkantak fel 

olyan kész mécsestöredékek, amelyeken gyártásra utaló nyomok (deformáltság, rontott 

kialakítás, égetés közben történt hiba stb.) lettek volna. Csupán a Kiscelli utcai részről került 

elő két töredék, mint esetleges műhelyhulladék: egy átfúratlan discus (kat. 662.) és egy 

enyhén túlégetett, feltehetően egy nagyobb méretű, volutája helyén elmosódott rozettával 

díszített felső rész (kat. 663). Ez az ellentmondás feltehetően inkább csak a véletlennek 

köszönhető. Amint azt a Kiscelli utcai rész kutatástörténetében már említettem, az egykori 

leletek (egy részét?) bemutató archív felvételen zömében változatos típusú mécsesek 

                                                 
270 ZANKER 2003, Abb. 180–181. 
271 HAYES 1985, Tav. XV.6–9; 
272 HOCHULI-GYSEL 2002, 314, Fig 3. 
273 GREENE 2007, 654. 
274 RICCI 1985, 298, Tav. XCIV.14. 
275 ETTLINGER-SIMONETT 1952, 30, 70, 56. 
276  A Bécsi úti darabok közül az egyik, PARRAGI 1971, 18.2. képen látható darab nem található a 
gyűjteményben. Elképzelhető, hogy annak idején valamilyen okból kifolyólag nem leltározták, be, így jelenleg 
nem azonosítható. 
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vannak. Ma már eldönthetetlen, hogy ezek közül melyik lehet a műhelyperiódus után 

bekeveredett hulladék és melyik az esetleges gyártmány, de joggal feltételezhető, hogy egy 

részük ténylegesen itt készült. Tehát részben azért számolhatunk itt előkerült 

késztermékekkel is, amelyek azonban mára elkallódhattak (jobb esetben a gyűjteményben 

bizonytalan lelőhelyű darabként vannak jelen). 

A 25. számú darab egy tömör mécsesminta töredéke (62. kép).277 Leformázásával a 

mécses legyártására szolgáló negatívot lehetett kialakítani. Az egykori forma pontos 

tipológiai besorolását megnehezíti, hogy az orr része teljesen letörött. A reliefdíszes discus 

kb. háromnegyede maradt meg tölgyfa ágának (makkal és levelekkel) részletével és az 

olajbeöntő nyílás kijelölt helyével. A típus lehetséges leszűkítésében a reliefdíszes discust 

övező, markánsan kialakított perem és az alján lévő, ugyancsak kiemelkedő talpgyűrűszerű 

kialakítás segítheti. Ezek a jellegzetességek együttesen leginkább a Loeschcke III. (Iványi 

III.) típuson fordulnak elő. 278 Ez a forma két vagy többorrú változatban készült, és 

különböző kialakítású fogóval látták el. A mi esetünkben, a törésfelületek alapján, kétorrú 

kialakítást feltételezhetünk. A típus és variánsai az Augustus-kortól jelentek meg, használata 

az 1. században birodalomszerte elterjedt, ezután azonban főleg csak a Pannoniai térségre 

korlátozódott, itt a 2. században végig használatban volt és bizonyíthatóan áthúzódott még a 

3. század első felébe is.279  A reliefdísz megmaradt részletgazdagsága felveti azt a 

lehetőséget, hogy nem egy másik modellről vagy esetleg egy kész mécsesről leformázott 

darabról van szó, hanem talán egy elsőgenerációs példányról, ez alapján tehát inkább az 1. 

század végére vagy a 2. század elejére tehető.  

A modellel együtt került elő a sokat idézett280 thraex típusú sisakot formázó mécses 

(minden bizonnyal egy Loeschcke IX–X. típusú, tehát a klasszikus firmamécses) felső 

részének kialakítására szolgáló egykori matricapár megmaradt fele (kat. 26; 63. kép). A 

kialakítandó sisak felületét hegyes végződésű szerszám apró benyomkodásaival borították. 

A nyakszirtvédő lemezen jól kidolgozott szőlőinda-motívum fut végig. Az előrehajló, 

elvékonyodó sisaktaréjon a későbbi felfüggesztésre szolgáló lyuk helyét is kialakították.  

A darabbal először, az aquincumi gladiátorábrázolások kapcsán, Nagy Lajos foglalkozott. A 

típus elterjedését vizsgálva megállapította, hogy Itálián kívül, ahonnan a legnagyobb 

számban ismeretesek, leginkább Germaniából és Britanniából kerültek elő hasonló 

                                                 
277 SZENTLÉLEKY 1959, 1. kép 5.  
278 IVÁNYI 1935, 11–12.  
279 ALRAM-STERN 1989, 33. 
280 NAGY 1937b, 187–189, 4–5. kép; NAGY 1942b, 628, LXXXIII. tábla 1; PÓCZY 1956, 88, Taf. 2.1; 
SZENTLÉLEKY 1959, 168, 1.6. kép, ZSIDI 2003b, 203, fig. 4a–b. 
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darabok.281 Mivel a germániai példányok nagy részét itáliai importként kezelték, ezért Nagy 

Lajos is az észak-itáliai hatásokat hangsúlyozta. Szerinte a legio II Adiutrix Észak-Itáliában 

besorozott katonái az otthoni stílust igényelve állították elő itt készült tárgyaikat.282 

Ezzel szemben Póczy Klára az 1956-os tanulmányában már Rajna-vidéki kapcsolatokat 

feltételezett.283  Ezt a kapcsolatrendszert hangsúlyozta Szentléleky Tihamér is.284  A 

germaniai analógiák kapcsán egy kölni példányra hívta fel a figyelmet, amelynek a 

nyakszirtvédő lemezén látható szőlőindás díszítmény a legtöbb hasonlóságot mutatja a 

Kiscelli utcai darabbal. A negatívot nem tartotta itt készített darabnak. Ezt anyagának kiváló 

minősége és sötétvörös színe miatt feltételezte, amiről azt gondolta, hogy kapcsolatban lehet 

az említett kölni mécsessel, amely ugyancsak fényes vörös színűre van égetve. Jóllehet 

pontosan nem fejtette ki, de azon következtetése alapján, hogy az egyezések azt igazolják, 

hogy kapcsolat kereshető a 2. század első éveiben meginduló aquincumi mécseskészítés és a 

germániai katonai telepek mécseskészítése között, nyilvánvalóan azt sugallja, hogy a 

negatív gyártási helyét ez utóbbi zónában feltételezte.  

Ez azonban tévesnek bizonyult. Amint arra fentebb már utaltam, mind az anyagvizsgálati 

eredmények, mind az itt felbukkant selejt darabok, a helyi eredetet támogatják.285 

További megerősítésként a 27. számú darabot is megemlíthetjük (64. kép). Ez a 

töredék a 2001–2002-es Kiscelli utca 75-ös feltárásból került elő. Minőségi jegyeit tekintve 

ez is a vörös áru tulajdonságaival rendelkezik. A belső felületét és az oldalát igényes módon 

közepes fényűre polírozták. Az anyaga jó minőségű, vörös, keményre égetett. A belső 

oldalán látható széles repedések alapján feltehetően soha nem használták (65.kép). Égetés 

közben valamilyen hiba (esetleg benne maradt nagyobb darab márga- vagy mészkőzárvány) 

miatt oly módon megrepedt, hogy alkalmatlanná vált mécses kiformázására.  

Formáját tekintve egy Loeschcke IX. típus átfúrt, korongszerű fogóval ellátott variánsának 

előállítására szolgáló alsó rész töredékéről van szó.286 A hagyományosan firmamécsesnek 

nevezett két típus, a Loeschcke IX. és X. közül az előbbi jóval korábbra tehető. Első 

megjelenése valamikor a Claudius-kor tájékára tehető, az északi provinciákban való 

elterjedése pedig a 70-es évekre következett be. A típus átfúrt, korongos fogóval kialakított 

változata Pannoniában ritkán fordul elő és a korai példányokra jellemző.287 Ez a darab tehát 

                                                 
281 NAGY 1937b,188.  
282 NAGY 1937b, 188–189. 
283 PÓCZY 1956, 88. 
284 SZENTLÉLEKY 1959, 168. 
285 Lásd erről részletesebben a 4.2.7.2. alfejezetben. 
286 LOESCHCKE 1919, 264; ALRAM-STERN 1989, 37.  
287 ALRAM-STERN 1989, 37–39.  
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és a sisakformájú negatív szoros kapcsolatot mutat, feltehetően időrendben is közel állnak 

egymáshoz, mindkét példányt valamikor az 1. század végére – 2. század elejére tehetjük.  

A Bécsi úti részen is több negatív került elő. A 28. számú darab288 egy Loeschcke 

IX-es vagy X-es típus kiformázására alkalmas alsó rész. A kiformázandó fenék alján az 

VRSVL névbélyeg olvasható (66. kép). Az Ursulus mestenév VRSVLI, VRSVL és VRSV 

változatokban, főként Loeschcke X. típusokon, Pannoniában és Noricum keleti zónájában 

bukkan fel. Minden bizonnyal egy pannoniai mesterről van szó, akinek a műhelye 

Poetovióban lehetett.289 Innen negatívokat is ismerünk.290 Ha ezeket összevetjük a Bécsi úti 

darabbal, szembeötlő hogy a poetoviói példányokon sokkal élesebben és mélyen nyomódik 

be a név. Ezt feltételezhetően még közvetlenül bélyegzővel alakították ki. Az aquincumi 

darabot, az elmosódott, gyengén benyomódott bélyeg alapján, minden bizonnyal csak 

leformázták egy kész mécsesről. A már fentebb utalt archaeometriai vizsgálatok erről a 

negatívról is azt mutatták ki, hogy helyben készült. 291 Az eddig bemutatott darabok 

kronológiailag az 1. század vége és a 2. század eleje közti időszakra tehetőek. Az Ursulus 

név említett változataival előkerült mécsesek a 2. század 2. felében és a 3. század első 

évtizedeinek időszakában bukkannak fel.292 Ha ezt elfogadjuk, akkor még a legkorábbi 

időszak figyelembevételével is csak a 2. század közepére datálhatjuk, ez tehát az itteni 

fazekastevékenység időszakára vonatkozólag egy fontos adat. 

Ugyancsak a klasszikus firmamécses előállítására szolgált a 29. számú felső rész 

töredéke. A lángnyílást övező, markánsan kialakított perem alapján feltehetően a Loeschcke 

XA csoportba tartozik. A típus gyártása feltehetően az 1. század végén kezdődött 

Észak-Itáliában.293 Az innen nagy mennyiségben exportált példányok jutottak az északi 

provinciákba, ahol természetesen a helyi gyártásuk is megkezdődött. Minőségileg ez már 

elüt a vörös áruétól, datálása önmagában már csak egy tágabb időszakra tehető, hiszen az 

egyik legnépszerűbb és legtovább használt típusról van szó.  

A 30. számú darab a fentebb tárgyalt, Kiscelli utcából előkerült modellel tartozik 

azonos tipológiai csoportba: egy kétorrú Loeschcke III. (Iványi III.) típusú negatívról van 

                                                 
288 PARRAGI 1971, 18.1. kép. 
289 ALRAM-STERN 1989, 83. 
290 ISTENIČ 2004, 110; ŽIŽEK 2004, 136, Nr. 73.  
291 ZSIDI 2003b, 205; SCHNEIDER ET ALII 2009, 126. 
292 ALRAM-STERN 1989, 83. 
293 LOESCHCKE 1919, 262; ALRAM-STERN 1989, 40. 
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szó.294 Egy Pannoniában népszerű és sokáig élő típusról van szó, amelynek datálása csak 

tágabban az 1. század vége és a 3. század első felének közti időszakra lehetséges.295 

A 31. számú felső rész egy sajátos kialakítású, kevert tipológiai jellegzetességeket 

hordozó darabnak tűnik (67. kép). Maga a test kerek lehetett, rövid kerek orral. Ez leginkább 

egy Loeschcke VIII. (Iványi VII.) típusra emlékeztet,296 ugyanakkor a fül kialakítása ennek 

ellentmond, mivel ezt a típust vagy fogó nélkül készítették vagy a középvonalban elhelyezett 

korongos kialakítással. A Bécsi úti darab füle ezzel szemben reliefdíszes rozettát formál és a 

Loeschcke III. (Iványi III–IV.) típusokra jellemző módon keresztirányban helyezkedik el.297 

A hibrid kialakításon kívül még egy furcsaság megfigyelhető. A discust övező díszített sáv 

kidomborodik, tehát a kész mécsesen ez bemélyedve jelent meg. A bemélyített díszítés 

ebben a formában nem jellemző. A motívum kialakítása, egy központi, hullámos inda, 

amelyből vékony szálon apró borostyánlevelek ágaznak le, leginkább egy ólomkeret 

díszítményére emlékeztet.298 A fogó és a váll találkozásánál mintha az egykori keret 

nyéltokjának indítása is felismerhető lenne. Nem kizárt tehát, hogy az egykori modellt 

készítő fazekas egy ilyen keretet használt fel a váll zónájának díszítésre. Mivel többszörösen 

is egyedi negatívról van szó, ezért az időbeli elhelyezése is csak tágabban lehetséges. Míg az 

alaptestként azonosított Loeschcke VIII. a pannoniai térségben az 1. század után már nem 

jellemző,299 addig a fül elhelyezése alapján, az esetleg szóba jöhető Loeschcke III. még a 3. 

század első felében is forgalomban volt.300 

 

Téglabélyegzők (kat. 32–33. – 4. tábla) 

Jóllehet az építési kerámiák készítése nem tartozik bele jelen disszertáció témakörébe, de 

mivel néhány különböző módon értelmezhető (edényeken szereplő) névbélyegen kívül 

egyéb írásos emlékkel nem rendelkezünk az itt dolgozott fazekasokra vonatkozólag, ezért 

röviden szükséges az itt előkerült, a fazekaseszköz kategóriába sorolható téglabélyegzőkről 

és röviden magukról a bélyeges téglákról is szót ejteni. Ez azért is indokolt, mivel joggal 

                                                 
294 IVÁNYI 1935, 11–12.  
295 ALRAM-STERN 1989, 33. 
296 LOESCHCKE 1919, 237–238; IVÁNYI 1935, 12–13. 
297 LOESCHCKE 1919, 222–224; IVÁNYI 1935, 11–12. 
298 Méretben megegyezőnek tűnő, hasonló kialakítású kereteket közöl BÓZSA–SZABÓ 2014, 1., 4., 6. és 10. 
képeken, utóbbi esetében a díszítés is hasonló. 
299 ALRAM-STERN 1989, 35. Más területeken viszont igen, így mind Italiában, mind nyugaton és keleten tovább 
gyártották. 
300 Ibidem 33. 
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feltételezhetjük, hogy az ezeken feltüntetett csapattestek műszaki alakulataiból kerültek ki a 

kerámiákat készítő fazekasok is.301  

A részterületek kutatástörténetének felvázolásakor már utaltam rá, hogy különösen a 

Kiscelli utca 77–79. és a Bécsi út 120–128. területéről kerültek elő nagyobb mennyiségben 

bélyeges téglák. Szilágyi János a pannoniai téglabélyegekről szóló 1933-as munkájában 21 

példányt közölt Kiscelli utca 77–79. lelőhellyel,302 a leltárkönyvi adatok alapján ezen kívül 

még további ötöt ismerünk innen. A 26 tégla többsége, 21 darab a legio II Adiutrix 

bélyegzőjének valamelyik változata, a maradék kettő a IIII Flaviáé, egy a X Gemináé kettő 

pedig késő római, valószínűleg Iovinus tribunusra vagy Valentinus centurióra utaló 

töredékek. A későbbi, Bécsi úti telkek feltárásából származó 90 darabban 75 példánnyal 

ugyancsak a legio II Adiutrix van többségben, a maradékból egy rendelhető a IV Flaviához, 

míg a többi zömében késő római, a fent említett két személyhez illetve Frigeridus duxhoz 

köthető. A Zápor utca 60–70. területéről már jóval kisebb számban ismerünk bélyeges 

téglákat, mindössze hét példányt, amelyek mindegyike a legio II Adiutrixhoz kapcsolható. 

Látható tehát, hogy a bélyegek alapján a legnagyobb aktivitást a legio II Adiutrix 

mutatja, ami az aquincumi tartózkodásának ismeretében nem meglepő. A típusok között 

olyan példányok is előfordulnak, amelyek a csapat korai, tehát a 89 és 105 közötti 

tartózkodásához köthetőek. Itt elsősorban a lunula formájú bélyegekre gondolhatunk,303 

azok közül is a Domitiana jelzővel ellátott példányra.304 A Bécsi úti részen került elő egy 

ugyancsak lunula formájú retrográd LEG II ADV (a végén tévedésből fejjel lefele bevésett F 

betűvel?) felirattal (kat. 32.),305 amely nagy valószínűséggel ugyancsak a korai időszakhoz 

köthető.  

Egy további, mérete alapján ugyancsak téglabélyegzőként funkcionált töredéket 

(kat. 33.) kell még megemlítenünk. Egy feltehetően téglalap alakú keretben lévő kétsoros, 

bemélyített retrográd felirat, amely a [.]CAE[---]/BINI[---] részletet tartalmazza.306 Fehér 

Bence részleges kiegészítése javaslatai szerint a bélyegen esetleg a Cae[lius, -cilius] 

                                                 
301 Póczy Klára az 1956-os munkájában (88. oldal) leltári szám nélkül említett egy a belső oldalán LEG II AD 
PF PAN FEC bélyeggel ellátott mély tálat, ez azonban jelenleg nem található a múzeum gyűjteményében. 
Leltári száma ismeretlen, sem a régi rajzos leltárkönyvekben, sem pedig a későbbi kiállításokban, vagy az 
egyéb kiadványokban nem szerepelt. Ennek ellenére a tárgyra később több tanulmányban is utaltak 
(mortariumként értelmezve, holott Póczy Klára ezt nem állította) de ezek minden esetben a PÓCZY 1956, 88 
által közölt adatra hivatkoztak (KREKOVIČ 2004, 94; MLADONICZKI  2007, 202, Katsz. 9; TitAq III, 1313). 
302 SZILÁGYI 1933, a további, bélyeges téglákra vonatkozó adatokat Havas Zoltánnak köszönöm. 
303 Nagy Lajos megfigyelése szerint ezek a típusok a katonaváros legalsó rétegeiből kerültek elő: NAGY 1931, 
39–40. Lásd még SZILÁGYI 1933, 34. 
304 LŐRINCZ 2010, 163, Abb 14. 
305 PARRAGI 1971, 21.2. kép; TitAq III, 1253. 
306 PARRAGI 1971, 15.5. és 22.4. kép 
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[Sa]bini[anus] név szerepelhetett.307 A bélyeg pontosabb meghatározása vagy datálása a 

téglagyártás időszakán belül egyelőre nem lehetséges.  

 

4.2.7.4. Késztermékek 

Vörös finomkerámia csoport  

Jóllehet a regisztrált termékek kb. 5,26%-át tette csak ki, mind minőségi, mind tipológiai 

szempontból az egyik leglátványosabban elkülönülő kategóriáról van szó. Az anyagra és 

felületre vonatkozó jellemzőket fentebb már részletesebben tárgyaltam. Ezeket az edényeket 

magas szakmai tudással rendelkező fazekasok készíthették, akik minden bizonnyal már egy 

jól bejáratott technológiát követtek. A különböző negatívok és a reliefdíszes edényfogók 

bemutatásakor már többször említésre kerültek azok az 1. század végi – 2. század eleji 

lelőhelyek, amelyek a környezetükben állomásozó legiók kerámiaellátását biztosították. 

Jelen csoport esetében ki kell emelnünk a noviomagusi legiotábor közelében működött 

holdeurni fazekasműhelyt, amelynek termékei közt ugyancsak elkülöníthető egy 

finomkerámia csoport.308 Ennek nemcsak egyes edényformái, hanem az ezeken megfigyelt 

minőség is meglepően szoros hasonlóságot mutat az aquincumi vörös áru példányaival. A 

holdeurni finomkerámia anyaga ugyancsak jól előkészített, finoman iszapolt, vörösre és igen 

keményre égetett.309 Az egyezés sok esetben annyira szoros, hogy még az égetési hibák is 

hasonló tendenciákat mutatnak.310 Itt is megfigyelhetőek a túlégetés okozta elszíneződések, 

amelyek a simított felületen jellegzetes csíkozásokat okoznak, továbbá a feltehetően hirtelen 

felfűtés okozta „szürkemag” kialakulása.311 A felületi kezelés is ugyanaz, az edények 

fényezettségét a legtöbb esetben simítással alakították ki. Csak néhány töredéknél lehetett 

olyan felületeket észlelni, amelyeknél felvetődhet, hogy bevonat is volt rajtuk, de ezek is 

minden esetben olyan vékony és áttetsző jellegűek, hogy inkább csak a fényességet akarták 

növelni velük, a felület színét ebben az esetben is az alaptest adja. 

 A csoport töredékei a legnagyobb arányban a Kiscelli utca 75-ös feltárásból 

származnak, de kisebb példányszámban mind a Bécsi úti, mind a Zápor utcai részleteken is 

felbukkantak. A három terület leletei alapján az alábbi formaspektrumot vázolhatjuk fel. 

 
                                                 
307 TitAq III, 1243. 
308 BRUNSTING 1937, 132–140; HOLWERDA 1944, 5–18; HAALEBOS 1992, 366–367; WEIß -KÖNIG 2014. 
309 WEIß -KÖNIG 2014, 142–143. 
310 HAALEBOS 1992, 367: „Die feine Holdeurner Ware ist oft dünnwandig und geglättet. Hin und wieder 
möchte man glauben, dass die Gefässe, wie die terra sigillata, mit einem Glanztonfilm überzogen wurden. Es 
gibt Stücke, bei denen die Wandung so dünn ist, dass die Qualität der sogenannten Eggshell Ware erreicht ist. 
Die Ware wurde oft so hart gebrannt, dass die Kern graue Farbe bekam.” 
311 WEIß-KÖNIG 2014, Abb. 4. 
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Lapos (némelykor enyhén homorú) aljú, enyhén behúzott peremű tányérok (kat. 

34–44. – 5. tábla)  

A csoporton belül az egyik leggyakoribb forma (26%). Változatos méretben jelentkezett, a 

megfigyelt átmérők 14 és 27 cm közöttiek.  

Az egyik szóba jöhető előképe a „pompeii vörös” tányér,312 amelyet a Kr. e. 1. 

századtól kezdve készítettek, s birodalomszerte elterjedtek voltak.313 Ugyanakkor létezett 

keleti sigillata változata is (legfőképpen a Hayes 18-as, 19-es illetve az 59-es és 60-as 

típusokat említhetjük,314 mint lehetséges formai előképeket). A holdeurni árun315 kívül az 

általunk vizsgált 1. század végi – 2. század eleji időszakban, hasonló finomkerámia 

változatban, felbukkan Vindonissában,316 Argentoratéban,317 a britanniai legiós termékek 

közt (Londinium),318 valamint a wetteraui áru319 közt.  

 

Ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal profilált) peremű lapos 

tányérok (kat. 45–52. – 5. tábla) 

Viszonylag nagyobb számban bukkantak fel ilyen típusú töredékek is (11%). Méretbeli 

megjelenésük egységesebb, 16 és 20 cm közötti peremátmérőjű példányokat készítettek 

belőle. A perem a végénél kialakított határozott bevágástól jellegzetes profilt kap. Az 52. 

számú darab a típus peremhez tapadó, kis horizontális füllel ellátott változata. 

A típus előképéül a Conspectus 47-es és 48-as, valamint a Curle 15-ös terra sigillata 

formákat feltételezik,320 de a legszorosabb formai egyezéseket a keleti B sigillatacsoport 

Hayes 62A és 63-as típusával321 mutatja. A legiós fazekasságban felbukkant formák közül 

az egyik legnépszerűbb formának tartható, amit később a nem katonai műhelyek is átvettek 

és különböző változatokban gyárthatták tovább.322 A holdeurni árun323 kívül Veterában,324 

Argentoratéban,325 és a wetteraui326 áruk tányérjai közt találjuk meg.  

                                                 
312 LOESCHCKE 1909, 268.  
313 PEACOCK 1977, 147. 
314 HAYES 1985, Tav XII.12–13, Tav. XIV. 4–5.  
315 HOLWERDA 1944, 16, cat. 169–213 (type 37b), Plaat III.170, 175, 177, 182; WEIß-KÖNIG 2014, 161, Abb. 
16.9. 
316 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 17.389. 
317 HATT 1954, 331, Fig. 9.7. 
318 SWAN 2004, 276, Fig. 7.108. 
319 RUPP 1988, 191, Typ I 14, Taf. 37. 
320 WEIß KÖNIG 2014, Abb. 16.7. 
321 HAYES 1985, Tav. XIV. 110, 12.  
322 A formát a „Pannonische Glanztonware” kategórián belül is készítették: ADLER-WÖLFL 2004, 35–36.  
323 HOLWERDA 1944, 15, cat. 157–166 (type 36b), Plaat III.160, 161; WEIß-KÖNIG 2014, Abb. 16.7. 
324 LIESEN 2003, Abb. 3.6–9.  
325 HATT 1954, 331, Fig. 9.5. 
326 RUPP 1988, 153, Typ G 22 a–b, Taf. 23. 
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Kihajló peremű tányérok (kat. 53–54. – 5. tábla) 

Az előző típusnak egy profilálatlan peremvégű változata. Jóval kevesebb számban 

bukkantak fel töredékei (2,4%). A holdeurni árun327 kívül igen nagy mennyiségben fordul 

elő a wetteraui áru termékei328 közt, valamint kisebb számban Vindonissából329 is ismert. 

 

Kihajló peremű tálkák (kat. 55–60. – 5. tábla) 

Töredékei (7%) változatos kialakításban, laposabb vagy mélyebb verzióban, 9 és 18,5 cm 

közötti peremátmérővel készültek.  

A forma minden bizonnyal a Duna-vidéki provinciákban sűrűn előforduló észak- itáliai terra 

sigillata formákat, a Conspectus 39-es és 43-as típusokat imitálja. Figyelemreméltó 

azonban, hogy egyik tálkán sem lehetett az előképül vett formákon feltűnő barbotindíszt 

megfigyelni, az eddig vizsgált példányok mindegyike díszítetlen volt. A holdeurni 

műhelyben ennek a típusnak még csak egy laposabb testű, kevésbé aláhajló horizontális 

peremű változatát gyártották.330 Az itteni példányokhoz jobban hasonlító, különböző 

kialakítású, díszítetlen változatokat a wetteraui áru 331 közt találhatunk, de felbukkan 

Vindonissában332 és Argentoratéban is.333  

 

Horizontális (enyhén aláhajló) peremű tálkák (kat. 61. – 5. tábla) 

A holdeurni műhelyben változatos módon gyártott horizontális peremű táltípus334 itteni 

gyártmányaiból csak néhány töredéket ismerünk (1,7%). Az itt bemutatott példány a 18 

cm-es peremátmérőjével egy nagyobb változatnak számít. Előképéül a Pó-vidéki terra 

sigillaták is szóba jöhetnek, esetleg a Conspectus 44 vagy 45, de sokkal valószínűbb, hogy 

fémedény formát imitál.335 Az ittenihez hasonló példányokat ismerünk Vindonissából.336A 

típus kisebb és alacsonyabb variánsai a wetteraui áru közt is felbukkannak.337 

 

Lapított félgömbtestű tálkák (kat. 62–63. – 5. tábla) 

                                                 
327 HOLWERDA 1944, 15, cat. 154–156 (type 28), Plaat II.87.  
328 RUPP 1988, 153–156, Typ G 22, Taf. 23. 
329 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 16.366. 
330 HOLWERDA 1944, 14, cat. 87 (type 36a), Plaat III.155. 
331 RUPP 1988, 190, Typ I 12, I 12a–b, Taf. 37. 
332 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 16.351–352. 
333 HATT 1954, 331, Fig. 9.23. 
334 HOLWERDA 1944,14, cat. 88–98 (type 29), Plaat II.91–98. 
335 WEIß-KÖNIG 2014, 157, Abb. 15.4. 
336 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 18.414. 
337 RUPP 1988, 185–186, Typ I 7a–c, Taf. 35.  
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Szintén csak néhány darab bukkant fel belőle (2,4%). Kisebb átmérőjű, 12–15,5 cm-es, 

minden bizonnyal talpgyűrűvel készített darabokról van szó. Egyszerű kialakításról lévén 

szó, több lehetőség is szóba jöhet, mint előkép, leginkább a Conspectus 36-os terra sigillata, 

de fém- és üvegformák lehetősége sem zárható ki.338 A holdeurni termékeken339 kívül 

előfordul Vindonissában340 és szórványosan a wetteraui áru között.341  

 

„Gyűrűs” tányér (kat. 64–66. – 5. tábla) 

Kevés számban jelentkezett típus (2,9%), 15,5–kb. 21 cm közötti peremátmérővel. A 

holdeurni áru között is jelentkező forma, ott még egyértelműen a Conspectus 20-as formát 

imitálja.342 A mi esetünkben az alsó rész enyhén rézsűs jellege és az éles oldaltörés részén 

kialakított kis léctag miatt már egy kisebb gyűrűs tányérra emlékeztet, amelynek cilindrikus 

vagy enyhén tölcséresedő felső része van.  

 

Lapos tányér (kat. 67. – 5. tábla) 

Ebből a típusból ez az egy példány bukkant fel, amelyet a Zápor utcai részen készítettek. 

Már maga a funkciója is kérdéseket vet fel, hiszen első ránézésre egyfajta fedőnek is 

gondolhatnánk, de a lapos, kissé kiemelkedő, koncentrikus kialakítás nyilvánvalóan nem 

volt alkalmas fogó funkcióra, hanem inkább egyfajta talpgyűrűként értelmezhető. 

Enyhébben „magasított” szélű változatban megtalálható a holdeurni áru közt,343 továbbá 

igen nagy számban és változatos méretekben wetteraui gyártmányok sorában.344  

 

Profilált vállú félgömbformájú tálkák (kat. 68–70. – 6. tábla) 

Néhány töredéke került csak elő (2,4%). A félgömbös test felső része egy határozott, 

szögletes kialakítás felett elvékonyodik, ez tulajdonképpen a perem (16 és 24,3 cm közötti 

átmérővel). Ez a rész lehet függőleges, vagy enyhébben, illetve kissé erősebben befele tartó.  

A már sokat idézett helyek egyikén sem készítettek ilyen típust. Ugyanakkor 

Vindobonában szürke változatban, de többé-kevésbé hasonló felületkezeléssel, előkerültek 

ilyen töredékek, amelyeket a 2. század első felére datálnak.345 Nem kizárt, hogy egy itt 

                                                 
338 WEIß-KÖNIG 2014, 157, Abb. 15.5. 
339 HOLWERDA 1944,15, cat. 110–112 (type 32), Plaat II.110, 112.  
340 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 18.419, 421. 
341 RUPP 1988, 164, Typ G 34 b, Taf. 23. 
342 HOLWERDA 1944,16, cat. 215–216 (type 39), Plaat III.215; WEIß-KÖNIG 2014, 161–162, Abb. 17.2. 
343 HOLWERDA 1944,16, cat. 217–219 (type 40), Plaat III.217–218. 
344 RUPP 1988, 144–146, Typ G 7, Taf. 20. 
345 ADLER-WÖLFL 2010, 436, Fig 71a. A forma Vindobonában megjelenik a „Pannonische Glanztonware” 
csoportban is: PAVIĆ 2004, Sü 2.9-es típus: 128. 
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Aquincumban kialakított típusról van szó, ami esetleg az innen elvezényelt katonasággal 

jutott oda.  

 

Erősen behúzott szájú kiöntős tál (kat. 71. – 6. tábla) 

Egyedüli darab, amely feltehetően egy nagyobb méretű, eredetileg kiöntőcsőrrel ellátott 

tálhoz tartozott. Nem kizárt, hogy eredetileg fából készült tál kerámiaváltozatáról van szó.346 

A hagyományosabb, „sárgásbarna” kategóriában gyártott változatai itt is előkerültek (kat. 

253–256 – tárgyalásukat lásd lentebb). Ilyen erősen behúzott szájú nagyobb edényeket zárt 

vagy felül nyitott kiöntővel megtaláljuk a holdeurni347 és wetteraui áruk348 közt, de nem 

finomkerámia változatban felbukkan Vindonissában is.349 

 

Félgömbtestű tálka félig nyitott kiöntőcsőrrel (kat. 72. – 6. tábla) 

Egyedi darabról és változatról van szó. Egy félgömbös kialakítású tálka pereméről egy 

minden bizonnyal félig nyitott enyhén felfele tartó kiöntőcsőr indul.  

 

Ívelten kihajló peremű tálka a peremen kialakított kiöntővel (kat. 73. – 6. tábla) 

Egy vastagabb falú típus, amelynek az ívelt peremén alakítottak ki egy nyitott kiöntőszájat, 

Ennek egy része égetés közben levált a felületről. A holdeurni áru közt vékonyabb 

változatban találkozhatunk hasonló formájú tálkákkal.350 Az itteni darab abban tér el, hogy 

gyakorlatilag tökéletesen követi az itt (azaz a katonai fazekasműhelyben) készített 

mortariumok kialakítását (a mortariumokról lásd lentebb). 

 

Horizontális fogóval ellátott serpenyő (kat. 74. – 6. tábla) 

Már a reliefdíszes serpenyőnyél kialakítására szolgáló negatív ismertetésekor (lásd fentebb 

az 52. oldalon) említettem, hogy az 1. század végi – 2. század eleji legiós 

fazekasműhelyekben előszeretettel készítették a fém nyeles serpenyők 

kerámiaváltozatait.351 Ez a darab egy egyszerűbb kialakítású példány, feltehetően nem volt 

reliefdíszes, pusztán néhány egyszerűbb karcolással díszíthették. 

 

                                                 
346 HAALEBOS 1992, 371, Abb. 8.2. 
347  HOLWERDA 1944,18, cat. 234–235 (type 51), Plaat X.235, XIII.234; HAALEBOS 1992, Abb. 8.1; 
WEIß-KÖNIG 2014, 158, Abb. 15.9. 
348 RUPP 1988, 227, Typ M 8, Taf. 51. 
349 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 7. 115–117. 
350 HOLWERDA 1944,14, cat. 102–104 (type 10), Plaat II.102; WEIß-KÖNIG 2014, 155–157, Abb. 15.1. 
351 HOLWERDA 1944, 8, cat. 1 (type 1), Plaat I.1; RUPP 1988, 130, Taf. 15–19; HATT 1954, fig. 13. 
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Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal 

profilált) peremű tálkák (kat. 75-77. – 6. tábla) 

Töredékei nagyobb mennyiségben kerültek elő (8,82%), leginkább 12–13 cm-es 

peremátmérővel. A 77-es számú darab a 9,6 cm-rel kivételnek számít. 

A forma az ívelt oldalú, kihajló, profilált peremű lapos tányér kisebb tálka változata. 

Ahhoz hasonlóan nagy valószínűséggel ezt is a keleti sigillata B 2 típusok közül vezethetjük 

le, a Hayes 74-es és 75-ös formákból.352 Valamint erről is elmondható, hogy olyan, a legiós 

fazekasság által divatba hozott formáról van szó, amit később a civil műhelyek is átvettek és 

különböző változatokban gyárthatták tovább. Legszorosabb formai párhuzamai a 

holdeurni353 és wetteraui354 áruk az Argentoratéban készült példányok355 közt található. 

Kisebb formai eltérésekkel megtalálható Vindonissában,356 Veterában,357 Britanniában 

(Holt, Londinium, Isca Silurum),358  Moesia Superiorban (Singidunum),359  Moesia 

Inferiorban (Butovo)360 és Thraciában.361 

 

Magas, kónikus testű, vékonyfalú poharak alacsony, az edénytestből kikorongolt 

talpgyűrűvel. Az edény oldalán fogaskerékdísszel kialakított sávok váltakoznak 

(kat. 78–83. – 6. tábla) 

Darabjai úgyszintén nagyobb mennyiségben kerültek elő (13,5%), főleg oldaltöredékek, 

köztük több túlégetett darabbal. Egy eredetileg kb. 17–20 cm magas, 11–14 cm 

peremátmérőjű pohárról van szó, amelynek oldalán fogaskerékdíszes sávok és díszítetlen 

zónák váltják egymást.  

A feltehetően üveg előképekből362 levezethető pohárfajtának a legközelebbi, szinte 

minőségre is megegyező párhuzamait a holdeurni fazekasműhely363 termékei közt találjuk 

meg. Eltérő minőségben, de formára továbbra is megegyező példányokat találunk 

                                                 
352 HAYES 1985, Tav. XV.6–9. 
353 HOLWERDA, 1944, 15, cat. 118–153 (type 35b), Plaat II. 118–149. 
354

 RUPP 1988, 181–183, Typ I 2 b-d, Tafel 34.  
355 HATT 1954, Fig. 9.8. 
356 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf.16.367. 
357 LIESEN 2003, Abb. 3,3–4. 
358 GREENE 1977, Fig. 8.2.1-5, 6-7 és 8. 
359 NIKOLIĆ-ĐORĐEVIĆ 2000, 34, Tip I.39. 
360 GREENE 1977, Fig. 8.2.15 és 17. 
361 KABAKČIEVA 2000, 315, Typ IV. Jóllehet itt a szerző az Eastern Sigillata A 58-as típusban látja az előképet. 
362  HAALEBOS 1992, 370. Leginkább az Isings 21-es és 34-es formákat jöhetnek szóba. Ugyanakkor 
figyelemreméltó az itáliai terra sigilláták közül a cilindrikus testű (némelykor enyhén kónikus!) Conspectus 
50-es formájú pohár is, amelyen hasonló (fogaskerékdísz-sávok váltakozása) díszítési elvet alkalmaztak.  
363 HOLWERDA 1944, 11, cat. 28– 29 (type 12), Plaat I.28; WEIß-KÖNIG 2014, 155, Abb. 14.6. 
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Vindonissában,364 illetve a wetteraui áru típusai közt.365 Ugyanebbe a formai típusba 

tartoznak továbbá a britanniai holti, eboracumi366 és londiniumi367 példányok is. A forma 

márványozott kivitelű töredékét Brigetióból ismerjük.368  

 

Hordóstestű, bordázott falú poharak (kat. 84–85. – 6. tábla) 

A típusnak csak néhány jellegzetes alj és oldaltöredéke és került elő (5,3%). Egy alulról 

felfele szélesedő, középtájtól újra szűkülő, hordóstestű formáról van szó, amelyet 

kiszélesedő közepén keskeny szalagfüllel láttak el. Üvegváltozatban is ismert bár ennek 

eddig ismert példányai későbbi időszakból származnak.369 Mind a holdeurni,370 mind a 

wetteraui371 áruk közt gyakran felbukkanó forma, de ismerünk példányokat Eboracumból és 

Wilderspoolból372 is (ez utóbbi feltehetően, a holti műhellyel párhuzamosan ugyancsak 

készíthetett kerámiát a Deva Victrixben állomásozó katonaságnak).373 

 

Rézsűsperemű poharak (86–87. – 6. tábla) 

Jóllehet egy meglehetősen közönséges, házikerámia-változatban is gyártott, a kisebb fazék- 

és csuporformákkal azonos gyökerű formáról van szó, a területen csak néhány darabja került 

elő (2,4%). A fentiekhez hasonlóan a legtöbb párhuzamot a holdeurni374 és wetteraui375 áruk 

közt találhatjuk meg, de felbukkan Vindonissában is.376 

 

Korsók, palackok (kat. 88–98. – 7. tábla) 

A kategórián belül több altípus töredékéről beszélhetünk (7%). 

A 88–89-es darabokhoz hasonló kialakítású példányok többségét a holdeurni,377 

wetteraui378 és vindonissai gyártmányok379 között találhatjuk. A forma feltehetően az Isings 

51a típust imitálja. A 90–91. számú töredékek a rövid, meredeken tölcséresedő peremükkel 

                                                 
364 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf.. 14.310, 312. 
365 RUPP 1988, 254, Typ S 2, Taf. 58.  
366 GREENE 1977, Fig. 8.1.1–2 és 3–4. 
367 SWAN 2004, Fig. 7.97.  
368 FÉNYES 2003, Abb. 10.3. 
369 WEIß-KÖNIG 2014, 155. 
370 HOLWERDA 1944, 13, cat. 64–67 (type 20a), Plaat II.65, 68; WEIß-KÖNIG 2014, 155, Abb. 14.7. 
371 RUPP 1988, 91, Typ A 9, Taf. 4. 
372 SWAN 2004, Fig. 3.40, 5.68.  
373 Ibidem 272. 
374 HOLWERDA 1944, 12, cat. 38–54 (type 7), Plaat I.37–53; WEIß-KÖNIG 2014, 155, Abb. 14.5. 
375 RUPP 1988, 89, Typ A 5, Taf. 3. 
376 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 14.290–291. 
377 HOLWERDA 1944, 13, cat. 76–77 (type 22), Plaat II.76–77. 
378 RUPP 1988, 116, Typ B 10, Taf. 12. 
379 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 23.528. 
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ugyancsak üveg előképekre vezethetők vissza. A 96. számú töredékek alapján joggal 

feltételezhetjük, hogy a hasábostestű palackokat (Isings 63–67 típusok) is megkísérelték 

legyártani kerámiaváltozatban, így az említett két perem ilyen típusokhoz tartozhatott. A 93. 

számú, laposan tagolt szalagfül is üvegpalack fülkialakítására emlékeztet. 

A 92. számú csavart füles megoldást egy Vindonissai példányon is láthatjuk.380  

Az aljtöredékek közül a 97–98. számúak a klasszikus fenékszöges korsóalj 

kialakítást mutatják, a 99–101. számú egyenes talpú darabok feltehetően kisebb 

korsókhoz381 tartozhattak. Figyelemreméltó a 96. számú darab, amely feltehetően a 88-89. 

számú peremek típusával megegyező, üvegformát imitáló korsó aljtöredéke. 

 

Cilindrikus tégely (kat. 102. – 7. tábla) 

A vörös finomkerámia csoportban csupán ezt az egy példányt lehetett regisztrálni, de a 

„sárgásbarna” kategóriában több, ehhez hasonló kialakítású darab bukkant fel (kat. 488–

499.). Részletesebb elemzésüket ott tárgyalom, itt előzetesen megjegyzendő, hogy hasonló 

kialakítású tégelyek megtalálhatóak a wetteraui áru gyártmányai közt,382 de ismerünk 

darabokat Vindonissából383 és a carnuntumi tábor egyik 1. századi szemétgödréből is.384  

 

Fedők (kat. 103–104. – 7. tábla)  

Kevés számban fordultak elő (2,4%). A 103. számú példányon megfigyelt, enyhén felhajló 

peremű kialakítás az 1. század végének időszakában leginkább a behúzott peremű, pompeii 

vörös formát imitáló tányérokhoz készített fedők esetében figyelhető meg.385 A 104. számú 

darab nyilvánvalóan egy kisebb tálkához tartozott.  

  

Oxidációs égetésű, bevonatos edények csoportja 

Mind minőségileg, mind formai kialakítás szempontjából egy kevésbé koherens csoportról 

van szó. A vizsgált három terület regisztrált termékeinek viszonylatában csupán 4,9%-ra 

tehető az oxidációs égetésű, bevonattal ellátott edények aránya. Az alábbiakban ezen 

kategória alatt azokat mutatom be, amelyek zömükben ugyancsak az „asztali” vagy 

„finomkerámia” jellegű edényekhez sorolhatók. Természetesen ebbe a csoportba tartoznak a 

fazekaseszközök kapcsán már ismertetett, különböző technikákkal kialakított reliefdíszes 

                                                 
380 Ibidem Taf. 24.554. 
381 HOLWERDA 1944, 13, cat. 80 (type 24), Plaat II.80  
382 RUPP 1988, 228, Typ M 10, Taf. 51. 
383 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 12.256. 
384 GRÜNEWALD 1983, Tafel 2.2–6 
385 Ibidem 29, Tafel 37.9–13. 
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edények is. (A sokszor bevonattal is rendelkező pompeii vörös tányérok formai imitációit és 

a kevés számban felbukkanó bevonatos korsókat lentebb, a saját csoportjuknál tárgyalom, 

ezek számát ennél a csoportnál nem vettem figyelembe) 

Ha elsőként az edényeken jelentkező bevonatot vizsgáljuk, többféle minőséget 

különíthetünk el. A halvány, gyenge fényű, vékonyan felvitt vörösessárga (5YR 6/8) 

bevonattól kezdve a fényes, szappanos tapintású, vörös (10R 5/8-5/), terra sigillata 

jellegűeken386 át egészen a sötétebb árnyalatú, mattabb, némelykor vastagabb kialakítású 

sötét vörösesszürkéig (2,5YR 3/1) bezárólag egy széles skála bontakozik ki (68. kép). 

Ezeken belül jelen van a bevonatfelvitel egy speciális módja, a márványozás. Ugyanakkor a 

három terület kerámialeleteinek viszonylatában nézve, meglehetősen kevésről beszélhetünk, 

mennyiségük kb. 0,6–0,7%-ra tehető, ez a bevonatos edényeken belül kb. 5–6%-os arányt 

jelent. A márványozáson belül négyfajta módot lehetett elkülöníteni (69. kép).  

1. Nagyon gyengén jelentkező, a szinte teljesen összefüggő bevonat alól apró foltokban 

előbukkanó világosabb alapszín. A szándékosságot ezeknek a kis foltcsomóknak a 

szabályosabb, némelykor tetten érhető radiális elrendeződése támasztja alá (leginkább 

wetteraui árun jelentkező Ü2 bevonathoz hasonlítható).387  

2. Elnagyolt, sűrű, sötétebb és kissé világosabb vörös, többé-kevésbé radiális foltok 

különbségéből adódó jelleg (a wetteraui árun megfigyelt Ü3,388 illetve a Noviomagus és 

környékén megfigyelt „b” bevonatokhoz389 hasonló).  

3. Világosabb alapon megjelenített, kisebb, keskeny foltok, amelyeket az edény foltosan 

előtűnő alapszíne tovább tagol (hozzávetőlegesen a wetteraui áru Ü5 bevonatához 

hasonlítható).390  

4. Az edény alapszínét sok esetben előtűnni hagyó, horizontális beletörlésekkel tagolt 

radiális sávokból álló mintázat. 

A bevonatok eltérő módon fedték az edények felületét a sértetlen, újszerű összefüggő 

minőségűtől a szinte teljesen lekopott állapotig. Ez utóbbiak okát a legtöbb esetben nyilván 

valamilyen gyártási hiba okozhatta, ugyanakkor természetesen számolnunk kell a 

                                                 
386 Az esetenkénti minőségi kicsúcsosodást jól jelzi az a csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló peremű 
kis tálka (a vörös finomkerámia csoportban közölt leletek közt a kat. 75-77. számok által képviselt forma), 
amely a polgárváros keleti temetőjében került elő és felbukkanása után keleti terra sigillata B2-es csoportba 
tartozó Hayes 74/75-ös formának feltételeztük: GABLER ET ALII 2009. A későbbi anyagvizsgálatok viszont 
helyi gyártmányként azonosították. A katonai fazekasnegyed termékein jelentkező minőség szoros kapcsolatot 
mutat, így feltehetően ezt a példányt itt a katonai fazekasnegyedben készítették. 
387 RUPP 1988, 21. 
388 Ibidem. 
389 HAALEBOS–KOSTER 1981, 71, Pl. 5.1 b. 
390 RUPP 1988, 21. 
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földbekerülésük utáni környezeti hatással is, azaz a bevonattípusok „időtállósága” is 

különböző lehetett.  

 Az előző alfejezetben bemutatott vörös finomkerámiák esetében joggal 

feltételezhetjük, hogy ugyanannak a mestercsoportnak a termékei, és egy viszonylag 

szűkebb időszakhoz köthetőek. Ezzel szemben a bevonatos kategóriában ez már nem áll 

fenn. Kisebb csoportok itt is megfigyelhetőek, de a vörös finomkerámiákhoz hasonlóan 

kezelhető nagyobb egységeket már nem lehetett elkülöníteni. 

Ha a formákat tekintjük, részben felbukkannak olyanok, amelyekhez hasonlóakat 

már korábban megismerhettünk. Ezek közül az alábbiakat említhetjük meg. 

Ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal profilált) peremű lapos 

tányérok (kat. 105–112. – 8. tábla). 

Kihajló peremű tálkák (kat. 124–129. – 10. tábla). 

Lapított félgömbformájú tálkák (kat. 169–170. – 13. tábla) 

Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal 

profilált) peremű tálkák (kat. 174–175. – 13. tábla). 

Magas, kónikus testű poharak (kat. 180. – 13. tábla). 

Bordázott falú poharak (kat. 181–183. – 13. tábla). 

Ezek között megfigyelhető ugyanakkor az is, hogy a vörös finomkerámia 

csoportéval szinte teljesen megegyező formai kialakítású példányokon kívül (kat. 109–111., 

124–129., 174–175., 180–181.) olyanok is felbukkannak, amelyek nagyobb méretben, 

vastagabb falú változatban készültek. Az előbbiek készítői mögött nagy valószínűséggel 

ugyanazokat a fazekasokat feltételezhetjük, mint a vörös finomkerámia csoportnál. Ezek a 

mesterek természetesen a már kissé eltérő változatok gyártása esetében sem zárhatóak 

teljesen ki, hiszen egy esetleg eltérő funkció vagy a másfajta anyag is befolyásolhatta a 

kialakítást, de itt az is felmerülhet, hogy talán egy másik csoporthoz és/vagy időszakhoz 

tartozó fazekasok termékeiről van szó.  

Természetesen, amint azt alábbiakban láthatjuk, az újabban megismerhető formák 

között is tetten érhetünk még olyan típusokat, amelyeket továbbra is a fentebb sokszor 

idézett 1. század végi 2. század eleji legiókat ellátó fazekasműhelyek formakincsével 

hozhatunk kapcsolatba. 

 

Erősen lapított félgömbtestű tányérok (kat. 113–114. – 8. tábla) 

Mind a formai kialakítás, mind a díszítésük szempontjából meglehetősen egyedi darabnak 

tűnnek, csupán ez a három darb került elő. Felvethető lenne, hogy esetleg a pompeii vörös 
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tányérforma imitálására törekedett az edény készítője, de mindkét esetben jóval laposabb az 

oldal kialakítása, ráadásul az említett típusra sem a felül tagolt (113.), sem a külső oldaláról 

enyhén profilált megoldás nem jellemző (114). Mindkét tányér belső felületét sűrűn 

pecsételt tojásfüzérek, kettős oválisok és rozetták kombinációi fedik (70–71. kép). A 

pecsételés ilyen módja, rendhagyónak tűnik. Az egyéb, elsősorban a „pannoniai pecsételt 

áru” vagy „pannonische Glanztonware” kifejezésekkel illetett, helyi pecsételt kerámiák 

stílusától teljes mértékben különbözik. További szembetűnő eltérést mutat 113. számú 

darabnál alkalmazott tojástagok formája. Ez a megnyúlt, alsó részén jobban elkeskenyedő, 

kicsit háromszögszerű kialakítás mintha még a késő hellénisztikus díszítési hagyományokat 

követő 1. századi kis-ázsiai és észak-itáliai mázas kerámiákon és terra sigillátákon 

alkalmazott tojásfüzérek391 formáját követné.  

 

Horizontális, díszített peremű tálak, tálkák (kat. 115–119. – 9. tábla) 

Egy egymással lazábban összefüggő csoportról van szó, amelyek közös nevezője a 

különböző mértékben díszített perem. A csupán hét edény közül mind méretében, mind a 

perem díszítettségében kitűnik a 115. számú példány (72. kép), amelynek peremét az 

előzőekben bemutatott 113. számú darabon lévő, hasonló tojástagokkal látták el. 

Egyediségét fokozza a lapos kialakítású, balra lépő oroszlán-applikáció. A perem belső 

szélére kis oválisok, míg a külsőre palmettaszerű motívumokat pecsételtek. Az edény 

minden bizonnyal a két tányérral együtt, ugyanahhoz a fazekaskörhöz köthető, amely 

feltehetően a katonai fazekasnegyed kezdeti időszakában dolgozott. 

 A 116–118. számú darabok hasonló kialakításúak, peremüket két esetben 

fogaskerékdísz, egy esetben pecsételt kettős körök díszítik. A 119. számú darabon ferdén 

pecsételve mind a peremre, mind az edény belső oldalára húzódva tagolt szélű csúcsos 

levelet pecsételtek. A töredékesség csak bizonytalanul sejteti, hogy megszakításokkal 

ugyan, de itt is sűrűn egymásra pecsételt motívumokról lehet szó. 

 

Kihajló és horizontális peremű tálak, tálkák (kat. 120–132. – 9–10. tábla) 

Összesen 20 individuumot lehetett meghatározni (ez a bevonatos finomkerámiák 12 %-a). A 

csoporton belül az eltérő méretek és a horizontális jellegű perem különböző módon történő 

kialakításai által több alcsoport különböztethető meg. Ugyanakkor ezek nem feltétlenül 

jelentenek kronológiai vagy mesterbéli különbségeket.  

                                                 
391 OSWALD–PRYCE 1920, Plate XXX.14–16.  
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Esetükben felmerülhet, hogy esetleg az észak-itáliai Conspectus 39-es, 43–44-es, 

illetve a dél-galliai Drag. 35-36-os példányok formáját tekintették készítőik előképül. Amint 

arra fentebb már utaltam, a kisebb tálkák (elsősorban a 124–129. számúak) esetében 

feltételezhetjük, hogy egy részüket ugyanazok a fazekasok készítették, mint a vörös 

finomkerámia változatokat. Az már ott feltűnő volt, hogy nem alkalmaztak barbotindíszt a 

peremeken, holott ez az említett sigillatatípusoknál azok velejárója volt. Ez a jelenség a 

bevonatos csoport egyedeinél is megfigyelhető (egyetlen kivétel a 229. számú bevonat 

nélküli darab, ennek ismertetését lásd lentebb). Nem zárható ki a leletek előkerüléséből 

fakadó véletlenszerűség sem, de talán számolhatunk azzal is, hogy másfajta edénykészítési 

hagyományokat követtek ezen edények készítői. A sokat idézett holdeurni áru hasonló 

kialakítású tálkáiról ugyancsak hiányzik ez a megoldás,392 pedig más típusú edényeken 

szemmel láthatóan kedvelték és igényes módon alkalmazták is ezt a díszítési technikát.393  

 

Cilindrikus felső részű tálak, díszített horizontális peremmel (kat. 133–134. – 10. 

tábla) 

Ebben a csoportban összesen négy edényt lehetett elkülöníteni. A nagyjából cilindrikus 

felső- és megtörő hasrésszel valamint horizontálisan kialakított peremmel bíró tálkatípust, a 

133. számú darab alapján, füllel (eredetileg feltehetően kettővel) készítették. Feltehetően 

ebben az esetben is egy eredetileg fémedény vagy mázas, gyűrűs füllel ellátott, erősen 

leegyszerűsített tál imitációjáról van szó.  

 

Kihajló és horizontális peremű tálak, tálkák aljtöredékei (kat. 135–139. – 10. tábla) 

A fentebb bemutatott tálak és tálkák esetében sok esetben alkalmaztak az aljuk belső oldalán 

körbefutó, jól kidolgozott, finom fogaskerékdísz sávokat, illetve néhány esetben egyszerűbb 

pecsételést is. (Az összesen nyolc aljtöredék között természetesen előfordulhatnak olyanok, 

amelyek valamelyik felső részhez tartoznak.) A 135. számú töredék kapcsán (51. kép) a 

formatálaknál már felhívtam a figyelmet, hogy ezt a futó kutyát megjelenítő pecsétlőt ott is 

alkalmazták. A pecsételt edények egy része tehát minden bizonnyal összefüggésbe hozható 

azzal a feltételezhetően a műhely időszakának egyik legkorábbra datálható 

fazekascsoportjával, amelyik a formatálban készített reliefdíszes edényeket állította elő.  

 

Félgömbformájú tálka függőleges peremvégződéssel (kat. 140. – 11. tábla)  

                                                 
392 HOLWERDA 1944, ahol szóba jöhetne, az elsősorban a 28. és 29. es típusok: 14, cat. 87–94, Plaat II.87–94. 
393 Ibidem, a 6–11. típusok esetében: 10–11, cat. 14–24, Plaat I.14–24. 
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Ez a Zápor utcai részen előkerült típus a kihajló peremű tálkák azon variánsa, amelynél a 

horizontális perem végét derékszögben megtörve, függőlegesen „felhúzzák”. A kialakítást 

feltehetően az itáliai Conspectus 41-es és 45-ös, illetve a dél-galliai Drag. 42-es terra 

sigillaták inspirálták. A mi esetünkben, az oldalán látható horizontálisan felrakott kis 

szalagfül alapján,394 inkább az utóbbi jöhet szóba. A tálka sűrűn előfordul a wetteraui áru395 

valamint a holdeurni gyártmányok közt is.396 

 

Tálkák cilindrikus felső résszel és markánsan kialakított fedőfészekkel (kat. 141–

144. – 11. tábla) 

Mindhárom területen felbukkantak töredékei. Összesen hét példányt lehetett meghatározni. 

A Nagy Lajos-féle Kiscelli utcai leletanyagból több változatot leközölt Póczy Klára.397 (A 

terület kutatástörténetének ismertetésekor felmerült lelet-összekeveredés ellenére ezek a 

példányok feltételezhetően ténylegesen innen származhatnak.) Vörös bevonatos változatain 

kívül szürke, „Pannonische Glanztonware” jellegű darabjai is előkerültek (kat. 207–210. – 

bemutatásukat lásd lentebb).  

Hasonló kialakítású példányokat szórványosan a wetteraui áru gyártmányai közt 

találhatunk.398 Esetlegesen szóba jöhető előképei közt ott vannak az itáliai vékonyfalú 

kerámiák egyes (füllel ellátott) változatai,399 emellett – a vörös finomkerámia-csoport 

néhány típusához hasonlóan – még szorosabb formai analógiái megtalálhatóak a keleti 

sigillaták kései, 1. század végére tehető formái között is (Hayes 79).400 

A 141. számú darab esetében talán ennek a típusnak egy egyedibb módon, magasabb 

felső résszel kialakított változatát sejthetjük. Ezt erősítheti, hogy belső felülete a tálkákhoz 

hasonlóan egyenletes bevonattal volt ellátva.  

 

Galléros tálak (kat. 145–150. – 11–12. tábla) 

Összesen hat individuumot lehetett meghatározni. A típuson belül két változat figyelhető 

meg.  

Az elsőbe a rövid függőleges peremrésszel kialakított példányok tartoznak (145–

147.). Ezek az általában nagyobb méretű, 26–30 cm külső peremátmérőjű tálak, a 145. 
                                                 
394 DÜERKOP–ESCHBAUMER 2007, 107–112. 
395 RUPP 1988, 185–186, Typ I 7, Taf. 35. A szerző – véleményem szerint tévesen – a Drag. 35-ös típust 
feltételezi előképnek.  
396 HOLWERDA 1944, 14, cat. 98 (type 29c), Plaat II.98; WEIß-KÖNIG 2014, 157, Abb. 15.3. 
397 PÓCZY 1956, Abb. 3.1–6. 
398 RUPP 1988, 185, Typ I 6, Taf. 35, kis gyűrűs füllel ellátott változatban is ismert: 198, Typ I 29, Taf. 40. 
399 RICCI 1985, Tav. XCVII.3, 8; HAYES 1997, Figure 27.5.  
400 HAYES 1985, 69, Tav. XV.14. 
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számú darab tanúsága szerint pedig kiöntős változatban is készültek. Néhány töredék a 

bevonat nélküli, jó minőségű oxidációs égetésű csoport egyedei közt is felbukkant (kat. 

247–249.). Variánsai terra nigra és vörös bevonatos változatban megtalálhatóak 

Vindonissában,401 a wetteraui áru márványozott és vörös bevonatos változatai közt,402 

Carnuntumban pedig mind a legiotábor,403 mind pedig annak késő Tiberius – Claudius-kor 

és a késő Flavius-kor között feltöltött szemétgödrében404 jelentkeztek. Egy olyan típusról 

van szó, amely viszonylag rövid idő alatt kedveltté vált és nemcsak a katonasághoz köthető 

fazekasműhelyekben gyártottak, hanem az egyéb, civil településrészeken is. Így például az 

itteni darabokhoz hasonló darabok bukkantak fel nagy mennyiségben az aquincumi 

polgárváros macellum alatti anyagából, amelyek feltehetően ugyanebben az időszakban 

készülhettek.405  

 A másik csoportba (149–150.) tartozó darabok kisebbek, a gallér kissé 

csökevényesebb, a felettük lévő peremrész viszont jóval magasabb kialakítású. 

A carnuntumi legiotáborból előkerült hasonló darabokat a Claudius-Flavius-kor 

időszakára datálják.406 A fentebb már említett macellumi anyagból is került elő hasonló 

példány.407 

A két csoporton kívüli egyedi darabnak tűnik a 149. számú töredék. Ez is magas 

peremkiképzésű galléros példány és akár még az utóbbi csoportnak egy extrém módon 

kialakított változata is elképzelhető, de még inkább úgy tűnik, hogy itt már egy Drag. 44-es 

típus imitációjáról van szó. Ha ez a feltételezés helyes, akkor ebben az esetben egy, a műhely 

időszakának kései termékével lehet dolgunk, mivel az említett sigillatatípus csak a késő 

Hadrianus-kor idején jelent meg és fő elterjedési időszaka csak az ezt követő időszakban 

következett be.408  

 

Gyűrűs tál (kat. 151. – 12. tábla) 

Csupán négy edényt lehetett ehhez a típushoz hozzárendelni. Formai előképe a Conspectus 

34-es és a dél-galliai Drag 24/25-ös terra sigillata tálkákból eredeztethető.409 Ezeknek egy 

jóval nagyobb kialakítású utánzatáról van tehát szó. Nemcsak a korai, katonai fazekassághoz 

                                                 
401 ETTLINGER-SIMONETT 1952, 18, 26, Nr. 68, Nr. 146–150.  
402 RUPP 1988, 74, 199 - a márványozott kerámiák 19.2-es típusa és a wetteraui áru I 31-es típusa.  
403 GRÜNEWALD 1979, 28, Tafel 13.13. 
404 GRÜNEWALD 1983, 27, Tafel 30.7–9 
405 LÁNG ET ALII 2014, 63–64, Table XXI–XXII. 
406 GRÜNEWALD 1979, 27, Tafel 12.1–2. 
407 LÁNG ET ALII 2014, 63–64, Table XXIII, 394–395. 
408 DÜERKOP–ESCHBAUMER 2007, 129. 
409 GABLER 1973, 156; GABLER 1977, 163; PETZNEK 1999, 239; ADLER-WÖLFL 2004, 45.  
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köthető specifikus típusról van szó, hanem egy sokkal elterjedtebb edényfajtáról. Számos 

műhelyben gyártották, ezért mind formailag, mind égetéstechnikailag több változatát 

különböztetjük meg. Előfordul redukciós égetésű (Pannonische Glanztonware 

változatban),410 oxidációs égetésű, bevonat nélküli vagy vörös bevonatos változatban,411 ez 

utóbbi esetben akár márványozva is.412  A nyugat-pannoniai példányok gyártásának 

megindulását a kutatás a Flavius korra teszi, ezzel szemben Kelet-Pannoniában egy későbbi, 

valamikor Hadrianus időszakára tehető kezdéssel számol.413 Ezek alapján az itt gyártott 

darabok is feltehetően a műhely Hadrianus-kori, illetve azt ezt követő időszakra tehetőek. 

 

Félgömbformájú tálak (kat. 152–167. – 12. tábla) 

A bevonatos kategórián belül a legnagyobb csoportot ennek az edénytípusnak a töredékei 

alkotják. Összesen 32 individuumot (20%) lehetett megfigyelni. A zömében 20 és 24 cm 

közötti átmérőjű edények között, a kisebb kialakításbéli eltérések alapján több alcsoport 

körvonalazható. Egy-egy kisebb egységet képvisel a 152–153. számú darab a kissé 

lapítottabb testükkel és a felületüket borító sűrű többsávos (?) fogaskerékdísszel, illetve a 

154–155. töredékek, amelyek ugyancsak fogaskerékdísszel voltak ellátva, de ebben az 

esetben már csak a perem alatti sávban. A 156. számú darab a mélyebbnek tűnő és enyhén 

duzzadt peremvégű kialakításával már egy Drag. 37-es forma imitációjának tűnik, az eredeti 

képmező helyén itt is fogaskerékdísz (az előzőeknél durvább mintázatú) húzódik. Az ehhez 

hasonló megoldások – tehát a mélyebb, félgömbösebb, enyhén duzzadt peremvéggel és az 

edénytest felső egyharmad tájékán kialakított horizontális barázdákkal készült példányok 

(kat. 157–167.) – esetében, feltehetően már ugyancsak a Drag. 37-es formai 

jellegzetességeit próbálták visszaadni. Ez utóbbi csoport között feltételezhetően részben 

olyan töredékek is előfordulnak, amelyek a műhely időszakának már egy kicsit későbbi, 

késő Traianus – Hadrianus kori időszakából származnak. 

 

Egyéb tálak, tálkák (kat. 171–173. – 13. tábla) 

A termékekként azonosítható tálak és tálkák között figyelemreméltó a 171. és 172. számú 

darab, amely feltehetően egyazon típushoz tartozik. Kissé egyedi jellegűnek tűnnek, más 

lelőhelyekről nem ismert ilyen kialakítás. Úgyszintén szokatlan megoldásnak tűnik az ovális 

                                                 
410 ADLER-WÖLFL 2004, 45–48, Kat. 133–221.  
411 GABLER 1973, 156, Nr. 9–28; A polgárvárosi macellum alatt mindkét típus nagyobb mennyiségben együtt 
fordult elő: LÁNG ET ALII 2014, 61, Table XVI.274–279, Table XVII.  
412 FÉNYES 2003, Abb. 10.6, Abb. 11.1, 4, Abb. 12.2. 
413 GABLER 1973, 156; GABLER 1977, 164; PETZNEK 1999, 239.  
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testű, erősen behúzott felső részű 173. számú tál. Hasonló kialakítású példányokat 

Britanniából ismerünk az ott állomásozó legiókkal kapcsolatba hozható fazekastermékek 

között.414 Jóllehet ezeket a példányokat ott Hadrianus korra datálják, de talán feltételezhető, 

hogy ha esetleg valamilyen helyi jellegzetes formáról van szó, akkor ezt talán pár évtizeddel 

korábban is készítették már. Ebben az esetben azok a fazekasok is ismerhették, akik 

biztosították az akkor ott állomásozó legio II Adiutrix kerámiaellátását, a csapat (és az 

állományában dolgozó fazekasok) áthelyezésével pedig itt is készíthették. Nem kizárt tehát, 

hogy ez a darab a legkorábbi időszak egyik terméke. 

A 173. számú darabot összevetve a jobban tanulmányozható 171-es példánnyal 

megállapítható, hogy mind a bevonat, mind pedig az aljkialakítás szempontjából erős 

hasonlóságot mutatnak. Mindkét darab a Kiscelli utca 75. hulladékrétegéből került elő, 

feltételezhetően egy időszak termékeiről van szó. 

 

Drag 33-as formát imitáló poharak (kat. 176–178. – 13. tábla ) 

A csoporthoz csupán három példányt lehetett hozzárendelni. Erről a típusról is elmondható, 

hogy nem csak a katonai műhelyekhez köthető készítése. A Drag 33-as esetében az egyik 

leghosszabb ideig gyártott415 és leggyakrabban felbukkanó sigillatatípusról beszélhetünk. 

Emellett nyilvánvalóan ezt az egyszerű formát könnyen lehetett másolni. Ebből kifolyólag 

feltételezhetjük, hogy itt is már a kezdetektől fogva megkezdték készítését.  

 

Conspectus 22-es formát imitáló pohár (kat. 179. – 13. tábla) 

Egy meglehetősen unikális terra sigillata imitációnak tartható darabról van szó. Előképének 

minden bizonnyal a Conspectus 22-es típusú itáliai sigillatát tekinthetjük. Ugyanakkor 

annak a tudatában, hogy Noviomagusból érkezett fazekasok is tevékenykedtek a környéken, 

esetleg számolhatunk azzal a jelenséggel is, hogy ebben az esetben valójában nem a 

sigillataformát tekintették előképnek, hanem az ún. Belgische Ware egyik igen gyakori 

formáját (amely gyakorlatilag a Conspectus 22-es formát imitálja)416 igyekezett a fazekas 

előállítani. 

 

Ovális testű poharak rövid peremmel (kat. 184–189. – 14. tábla) 

                                                 
414 SWAN 2004, Fig. 5.75, 6.94.  
415 DÜERKOP–ESCHBAUMER 2007, 88. 
416 GOSE 1950, 26, 300–302. típusok. 
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Jóllehet nem jelentkeztek túlzottan nagy számban töredékei (mindössze öt individuum), de 

egy átszakadt aljú, kiégett aljtöredék (185.) is megerősítette az itteni gyártását. A darabok 

egységes minőséget mutattak, mindegyik matt, vörös (2,5YR 5/8) – sárgásvörös (5YR 4/6) 

bevonattal bírt.  

Bizonyos esetekben 0,5–1,5 mm-es kerámiaszemcsékből kialakított „homokbeszórásos” 

díszű töredékek is felbukkantak. A típus alapformái Közép-Itáliában az Augustus-kor 

időszakában jelentkeznek. Homokbeszórásos változatait nem sokkal később (még a 

Claudius-kort megelőzően) már Lyonban és Lezoux-ban is készítették. Ezek a termékek 

Britanniában a 40-es évek elejétől felbukkannak, a Rajna-vidéken pedig 70 tájékára az egyik 

legnépszerűbb finomkerámia-típussá válik.417  

Az itt felbukkant töredékeken megfigyelhető peremkialakítások között mutatkozik 

ugyan különbség, így a klasszikus hullámtagos „Karniesrand” mellett előfordulnak a csupán 

röviden kihajló, tagolatlan peremek is, kronológiai szempontból azonban nincs mód ezek 

elkülönítésére.418 Mindkét típust együtt is gyárthatták, akár már a műhely legkorábbi 

időszakától fogva. 

 

Ovális testű poharak enyhén ívelt peremmel (kat. 190–189. – 14. tábla) 

Az ovális testű poharak másik csoportját (hat elkülöníthető példány) alkothatták azok az 

enyhén ovális benyomásokkal tagolt oldalú poharak, amelyeknek enyhe ívelésű, 

megnyúltabb peremet alakítottak ki. Jól kidolgozott, összeszűkülő aljukat korongszerűen 

alakították ki. Hasonló kialakítású, kerek, illetve ovális horpasztásokkal tagolt falú 

pohárformákat (laposabb aljkiképzéssel) a holdeurni áru finomkerámiái között találunk.419 

Talán ezek a darabok azoknak egy későbbi, már bevonatos kivitelben gyártott változatai.  

 

Fedők (kat. 193–197. – 14. tábla) 

A hat elkülöníthető példány alkotta csoporton belül kétféle kialakítással találkozhatunk. Az 

elterjedtebb, egyszerűbb kialakítású, lapos kúpos profilú (193–195.) és galléros kialakítású, 

azaz amikor az említett kúpos profil, átmérőjéhez képest kissé beljebb, egy aláfüggő 

peremben folytatódik. Az ezáltal a szélén kialakult gallér a fedő jobb felfekvését és 

záródását biztosította (196–197.). 

                                                 
417 PETZNEK 1999, 232.  
418 GRÜNEWALD 1979, 38. 
419 HOLWERDA 1944, 12, cat. 59–61 (type 18), Plaat I.60–61. 
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 Mindkét csoport felbukkan a holdeurni420 és wetteraui421 áruk között, további 

galléros példányokat pedig a carnuntumi tábor 1. századi szemétgödréből422 és a yorki 

legiósáru közül.423 

 

Szürke bevonatos edények csoportja 

A vörös bevonatos edényeknél jóval kisebb arányban (a vizsgált három terület regisztrált 

termékeinek csupán 0,9%-át teszik ki) voltak jelen a „jól iszapolt”, redukciós égetésű, 

bevonatos edények. Ezek fényes vagy közepes fényű, a feketétől (N-2,5/) a zöldesfeketén 

(5G 2,5/1) vagy sötét zöldesszürkén át (10Y 3/1) a szürke – világos barnásszürke foltos 

(2,5Y 6/1–6/2) minőségben jelentkeztek. Minőségi jegyeik, és esetenként némely típus 

alapján is, a szakirodalomban jelenleg használatos Pannonische Glanztonware 

(továbbiakban PGW) csoport424  szürke bevonatos edényeivel mutatnak azonosságot. 

Ugyanakkor itt a katonai műhely termékei közt jelentkező szürke bevonatos csoportban 

teljes mértékben hiányoznak a pecsételt típusok, ráadásul a megfigyelhető formák egy része 

megtalálható a fentebb ismertetett két csoport repertoárjában is. Ezért az itt megnyilvánuló 

szürke bevonatos edényeket nem sorolnám a klasszikus értelemben vett PGW kategória alá. 

Kialakításuk tehát pusztán technikai jellegű, amely nyilvánvalóan ugyanolyan módon 

történt, mint a többi redukciós égetésű, szürke bevonatos edényfajta, legyen az „Schwarze 

Sigillata”, terra nigra, vagy PGW.425 

 A vizsgált leletanyagban az alábbi típusokat lehetett műhelytermékként azonosítani. 

  

Félgömbformájú tálak (kat. 198–200 – 14. tábla) 

Az itt felbukkant, típusokhoz hasonló kialakítású formák a vörös bevonatos csoportban is 

előfordultak. A szürke változatban viszont jóval kevesebb mennyiségben jelentkeztek 

töredékei. 

 

Lapított félgömbformájú tálak (kat. 201–202 – 14. tábla) 

A 201. számú példányhoz hasonló kialakítás a vörös finomkerámia csoportban bukkant fel. 

 
                                                 
420 HOLWERDA 1944, 17, cat. 221–224 (type 42a), Plaat III.221. és WEIß-KÖNIG 2014, 162 (Typ 130), Abb. 
17.9. 
421 RUPP 1988, 206-207, Typ J 1, 5 és J 10d, Tafel 43–44. 
422 GRÜNEWALD 1983, 30, Tafel 38.7. 
423 SWAN 2004, Fig. 3.50. 
424 A szakirodalomban eddig felbukkant elnevezésekhez lásd PETZNEK 1999, 236-238. A fogalom tisztázására 
legutóbb Kristina Adler-Wölfl tett kísérletet: ADLER-WÖLFL 2004, 9–11. 
425 A szürke bevonatos technológiához lásd: WINTER 1954. 
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Kihajló peremű tálkák (kat. 203–205 – 15. tábla)  

Mind a vörös finomkerámia közt, mind a bevonatos csoportokban jelentkeztek töredékei. 

 

Horizontális peremű tálka (kat. 206. – 15. tábla) 

Megegyező kialakítású példány ismert a vörös bevonatos csoportból. 

 

Tálkák cilindrikus felsőrésszel és markánsan kialakított fedőfészekkel (kat. 207–

210 – 15. tábla) 

Vörös bevonatos kivitelben is készült, itt a szürke bevonatos kategóriában nagyobb 

mennyiségben fordult elő.  

 

Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal 

profilált) peremű tálkák (kat. 211–212 – 15. tábla) 

Mind vörös finomkerámia, mind vörös bevonatos változatban készítették. Szürke kivitelű 

darabjai csak kis számban bukkantak fel. 

 

Gömbtestű poharak (kat. 207–210 – 15. tábla)  

Már a vörös finomkerámia csoportban is jelentkeztek példányai. Szürke bevonatos 

változatban fogaskerékdíszes felülettel ellátott töredékei is ismertek. 

 

Bevonat nélküli (félkész?) edények („világos nyersszínű” változatban) 

Kis mennyiségben (kb. 1,1%-nyi arányban), de jól elkülöníthető minőségben jelentkeztek 

azok az oxidációs égetésű töredékek, amelyek általában rózsaszínre (7,5YR 7/4), 

vörösessárgára (5YR 6/8), halványbarnára (10YR 7/4) vagy esetenként világosvörösre 

(2,5YR 7/6) égtek. Felületük jól kezelt, a vörös finomkerámia csoporthoz hasonlóan 

simítással fényezett volt. Ezen a minőségi kategórián belül az alábbi típusokat lehetett 

elkülöníteni. 

Félgömbformájú tálak, tálkák (kat. 219–226. – 15–16. tábla) 

Profilált vállú félgömbformájú tálka (kat. 227. – 16. tábla) 

Kihajló peremű tálkák (kat. 228–230. – 16. tábla) 

Tálak, tálkák horizontális vagy enyhén rézsűs peremmel (kat. 231–236. – 16. tábla) 

Cilindrikus pohár (kat. 237. – 17. tábla) 

Mély tálka, horizontális peremmel (kat. 238-239. – 17. tábla) 

Kónikus testű tálkák/poharak (kat. 240–243. –17. tábla) 
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Fedők (kat. 244–245. – 17. tábla) 

Hasábtestű korsó (kat. 246. – 17. tábla) 

A felsorolt típusokat vizsgálva itt is megállapítható, hogy ez a kivitel a legtöbb 

esetben olyan formákon jelentkezett, amelyekkel már a korábban ismertetett három csoport 

egyedei közt is találkozhattunk. Ebből az is következik, hogy ezekben a csoportokban (és 

ezeken belül is elsősorban a kétfajta bevonatos változatban) sokkal inkább jellemzőbb 

kialakítási módnak tűnnek, mint ebben a bevonat nélküli, „nyers” kategóriában. Bizonyos 

típusok esetében felmerülhet, hogy részben önálló, világos „nyersszínű” csoportról van szó, 

amelyek egyedei valamilyen speciálisabb importkerámiát imitálnak. Ilyen szóba jöhető 

kategória a kölni fehér agyagból készült kerámia, amelynek legközelebbi utánzatai 

Brigetióból ismertek,426 de nem zárható ki az ún. Eggshell ware427 hatása sem. Mindkét 

kategória felbukkan már az 1. században. Ez a lehetőség elsősorban a 240–243. számú 

töredékek esetében merülhet fel. Ezek egyrészt a vörös finomkerámiában is jelentkező 

magas kónikus pohárformára emlékezetnek, ugyanakkor a 241. számú darabon jól 

felismerhetőek a vésett üvegfelületet imitáló kialakítás, amely egyértelműen az Isings 21-es 

formára utal A 240. töredék egy szélesebb átmérőjű, nagyobb változat lehet, a 242. és 243. 

darabok esetében pedig esetleg az Isings 34 vagy Isings 36b formák követése jöhet szóba. 

 Másik lehetőségként felmerül, hogy a töredékek egy része ebben az állapotában 

egyfajta félkész jellegűként vagy próbadarabként értelmezhető. Ez leginkább a viszonylag 

nagyobb mennyiségben jelentkező félgömbformájú tálaknál (219–226.) valamint a kihajló 

peremű tálkáknál és horizontális tálkák egy részénél (228–233.) gyanítható. A kihajló 

peremű tálkáknál látványos példa erre a bevonat nélküli, barbotindísszel ellátott (az egyedüli 

a korábban bemutatott csoportokban jelentkező változatok közül!) töredék (229.). 

Ugyancsak látványosan nem tipikus a cilindrikus testű (Drag 30-as formát imitáló?) pohár 

pecsételt és nyersen hagyott felülete (237; 73. kép).  

Megemlítendő, hogy gyakorlatilag ebbe a csoportba tartozik a korábban az applikált 

díszedényeknél bemutatott, futó kutyát ábrázoló töredék is (16.). 

Eredetileg bevonatos kivitelben megszokott edények „csupaszon” történő 

kiégetésének egyértelmű célja bizonytalan. Mivel a jelenlegi ismereteink szerint az egyszerű 

agyagpép alapú bevonatfelvitel (nevezzük akár slipnek, Glanztonnak vagy engobnak) 

esetén, legyen az terra sigillata, vagy egyszerűen csak egy szimpla vörös- vagy 

                                                 
426 FÉNYES 2003, 102, 102–106, Abb. 1–2. 
427 PETZNEK 1999, 199–205. 
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szürkebevonatos edény, elegendő volt az edénytesttel együtt, egyszer égetni.428 A kétszeres 

kiégetést, a mai fazekasgyakorlathoz hasonlóan, 429 csak a fémoxidokkal dúsított mázazás 

igényelhette. Mivel mázas kerámiagyártásra történő jelenségek erre az időszakra 

vonatkozólag nem kerültek elő, ezért ezt a lehetőséget kizárhatjuk. A gázgyári fazekastelep 

leleteinek ismertetésekor Kuzsinszky Bálint is több esetben említ olyan, formatálban készült 

darabokat, amelyeket feltételezése szerint eleve bevonat nélkül égettek ki.430 A jelenség 

tehát nem egyedi. Talán egyfajta próbadarabokról van szó, de lehet véletlen kihagyás is, 

hiszen a tömeges gyártás és nyilvánvalóan a manufakturális jellegű munkamegosztás során 

előfordulhattak ilyen jellegű hibák.  

 

Egyéb oxidációs és redukciós égetésű kerámiák  

A fentebb tárgyalt, viszonylag kisebb egyedszámú és jól felismerhető, illetve elkülöníthető 

finomkerámia (és félkész) csoportokon kívül a kerámialeletek túlnyomó részét (87,8%) a 

különböző, legfőképpen az élelmiszerek elkészítésével, fogyasztásával és tárolásával 

kapcsolatos, továbbá a higiéniához köthető edényfajták tették ki. Előfordultak továbbá 

kultuszhoz köthető edények, mint a füstölőtálak, valamint világítóeszközök.  

Ezen a nagy csoporton belüli elrendezés során, a funkcionális szempontok mellett, lehetőség 

szerint igyekeztem az egymással rokonítható vagy egymásból levezethető formacsoportokat 

is figyelembe venni. Ugyanakkor a harmadik nagy rendezési szempontot, az égetés jellegét 

(azaz oxidációs vagy redukciós) csak akkor érvényesítettem külön csoportként, ha ez egyben 

tipológiailag is jól elkülöníthető volt.  

 

Galléros tálak (kat. 247–249. – 17. tábla) 

Az ebben a kivitelben felbukkant, oxidációs égetésű, nyers felületű példányok (összesen 6 

edény) formai kialakítása a legtöbb esetben megegyezik a bevonatos csoportnál tárgyalt 

egyedekével (lásd még kat. 145–147.). Nem kizárt, hogy ebben az esetben is még félkész 

jelleggel van dolgunk. Datálásuk nyilvánvalóan megegyezik a korábban elemzett 

példányokkal, azaz az 1. század vége és 2. század eleje, nem zárható ki az sem, hogy esetleg 

már a műhely legkorábbi időszakától számolhatunk jelenlétükkel. 

 

Félgömbtestű tálak lapos horizontális fogóval (kat. 250–251. – 18. tábla) 

                                                 
428 Az antik „Glanzton”-technikákhoz lásd: WINTER 1956.  
429 CSUPOR–CSUPORNÉ 1992, 114–117. 
430 KUZSINSZKY 1932, 101–102. 
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Ugyancsak kisebb mennyiségben (4 példány) jelentkeztek. Jóllehet a típusnak olyan 

edényrészlete, amelyen a kiöntést megkönnyítő kialakítás megfigyelhető lett volna, nem 

került elő, ennek ellenére feltételezhető, hogy a nagyobb méretű galléros tálakhoz (és a 

lentebb ismertetendő kiöntőcsőrős edényekhez) hasonlóan ebben az esetben is egyfajta 

keverőedény fajtáról lehet szó. A 250. számú darabon megfigyelhető, a jobb fogást biztosító 

horizontális fogórész is ezt erősíti. Az ide sorolható töredékek oxidációs égetésűek voltak. 

 

Kiöntőcsőrös tálak (kat. 252–259. – 18. tábla) 

Az ehhez a csoporthoz hozzárendelhető edényeket (összesen 12 példányt) oxidációsan 

égették. Az ide sorolható töredékek változatai két nagyobb alcsoportot tettek ki.  

A kissé erősebben behúzott, kevésbé kidolgozott peremrésszel kialakított példányok 

(252–255.) feltehetően felül nyitott kiöntővel készültek. Ezekkel megegyező típus a vörös 

finomkerámia csoportban is felbukkant (71.). Amint ott már említettem, hasonló kialakítású 

edények zárt vagy felül nyitott kiöntővel felbukkannak a holdeurni431 és wetteraui áruk432 

közt, de az aquincumiakhoz hasonló, egyszerűbb, nem finomkerámia változatban készült 

példányok, nagy mennyiségben, Vindonissában bukkannak fel.433  

A másik változatot markánsabban elkülönülő, függőleges vagy enyhén rézsűsen 

kihajló peremmel és zárt kiöntőcsőrrel készíthették (256–258.). (Több esetben csak ezek a 

zárt, cilindrikus, edényről levált csőrök kerültek elő.) 

A harmadik változatot egyedül a 259. számú példány képviseli, amelynek elvékonyodó 

végű, rézsűsen kihajló, belső oldalán horizontális barázdákkal tagolt peremét minden 

bizonnyal fedővel használták. Hasonló kialakítású, csak erőteljesebben kónikus felső résszel 

(kissé szűkebb szájjal) és a kiöntő elé kialakított szűrővel gyártott példányt ismerünk 

Londiniumból,434 Asciburgiumból435 és Noviomagusból,436 mindegyiküket 1. század végi – 

2. század eleji kontextusból. 

 

Korsók (kat. 260–345. – 19–26. tábla) 

                                                 
431  HOLWERDA 1944,18, cat. 234–235 (type 51), Plaat X.235, XIII.234; HAALEBOS 1992, Abb. 8.1; 
WEIß-KÖNIG 2014, 158, Abb. 15.9. 
432 RUPP 1988, 227, Typ M 8, Taf. 51. 
433 ETTLINGER–SIMONETT 1952, 23, Taf. 7.115–117. 
434 Jóllehet, itt nem állomásozott legio, de Vivien Swan szerint olyan fazekasok dolgoztak itt Hadrianus 
idejében, akik valamilyen kapcsolatban állhattak a legiós fazekashagyományokkal: SWAN 2004, 276–278, Fig. 
7. 
435 BRIDGER 2009, 98–99, Fig. 3–4 
436 Ibidem 99, Fig. 5. 
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A vizsgált lelőhelyeken viszonylag nagyobb mennyiségben, változatos kialakításban 

bukkantak fel korsótöredékek, amelyekből 236 individuumot (a regisztrált termékek 

7,3%-át) lehetett elkülöníteni. A változatos minőségek megnyilvánulása mellett közös 

vonás, hogy kivétel nélkül oxidációs égetésű edények töredékeiről van szó. Kis számban 

előfordultak olyan töredékek, amelyeknek a világos, oxidációs égetést sugalló felületük alatt 

sötétszürke, redukáltnak tűnő keresztmetszetük volt, de ebben az esetben ezek inkább 

égetési hibának tűnnek, mintsem tudatos kialakításnak. Rontott, deformálódott, illetve 

félkész, gyengén kiégetett töredékek is utaltak a készítésükre, mint például a 269-es darab 

(11. kép), amelyet látványosan elnyomódott nyaka és rosszul felrakott fülei ellenére mégis 

kiégettek. Így például az egyedi formájú, eredetileg feltehetően két négyzet keresztmetszetű 

füllel ellátott korsóhoz tartozó, benyomott pontkörökkel díszített 262-es töredék felülete és 

puhasága gyengén kiégetett jelleget mutat, míg a 260. számú fültöredék a felületébe 

bekarcolt stilizált kantharosból kinövő szőlőinda-motívummal félkész vagy próbadarabnak 

tartható. 

A műhelygyártmányként azonosítható töredékek közt csak viszonylag kevés 

mennyiségben voltak bevonatos példányokra utaló darabok. Többnyire az egyedibbnek 

tűnő, speciálisabb formák esetében jelentkeztek. Ezek közül megemlítendő egy 

márványozott díszítésű, eredetileg hasábos testű edényhez tartozó töredék (261.), amely a 

vörös finomkerámia változatban készült (95.) és a bevonat nélküli világos (vagy félkész) 

csoportban (246.) jelentkező darabok mellett már a harmadik változata a hasábos testű 

üvegpalackot imitáló töredékeknek.  

A nagyméretű korsóhoz (esetleg applikált díszű edényhez) tartozó, 263. számú széles 

fodrozott perem437 és az ugyancsak egyedi kialakítású 264. számú kétfülű, szűknyakú korsó 

az erőteljesen elnyújtott kónikus peremrésszel438 szintén bevonattal készült.  

Szűrős szájrésszel kialakított korsóhoz tartozhattak a 265–267. számú darabok, amelyeken 

egyforma minőségű és színű bevonatot lehetett megfigyelni. Ha az egykori edény felső, 

szűrős részét lezártnak feltételezzük, akkor értelemszerűen ez a rész szolgálhatott a folyadék 

beöntésére és megszűrésére. Ebben az esetben egy olyan edényt kell feltételezni, amelynek 

az oldalán, vagy nyakán létesítették a folyadék kiöntésére funkcionáló nyílást. Feltehetően 

egy ilyen edény kiöntős hasrésze lehetett a 268. számú töredék. A töredékek alapján egy 

tölcséres peremű, kihasasodó részén kiöntőcsőrrel ellátott edénytípust feltételezhetünk (74. 

                                                 
437 PARRAGI 1971, 24. kép – vörös festésű fazékként leközölve. 
438 Ibidem 17.6. kép –vörös festésű amphoranyakként leközölve. 
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kép), amelynek legjobb előképeit a Kr. e. 2. században kialakult439 késő hellenisztikus guttus 

formaváltozatok között találhatjuk. A Mediterráneum térségében elterjedt típusról van 

szó,440 amelyet kisebb eltérésekkel tovább gyártottak a római kor folyamán is.441 Az itt 

felbukkant darabok minden bizonnyal a műhely 1. század végi – 2. század eleji termelési 

időszakához köthetőek. 

Nem túl meglepő módon az itt készített korsók képviselték az egyik legváltozatosabb 

kialakítású típuscsoportokkal fellépő edénykategóriát. A megfigyelhető kisebb-nagyobb 

csoportok, illetve az azokon belüli variánsok az 1. század utolsó évtizedének és a 2. század 

közepének hosszú időszakát reprezentálják. Ezek jó része már szélesebb körben elterjedt, 

tehát nem csak a katonai fazekasműhelyek által alkalmazott formákat takarja. Emellett 

olyanok is előfordulnak, amelyek majd a későbbi formakialakítási szokásokra gyakorolnak 

hatást és a civil műhelyek is rövid időn belül gyártani kezdik. Jórészt tehát nem specifikus, 

kizárólag csak a katonai fazekassághoz köthető típusokról van szó, így bizonyos esetekben 

az ezekkel kapcsolatba hozható, más területeken felbukkanó, analógiákkal bizonytalanabbul 

vethetőek össze, ebből kifolyólag a gyártásuk időszakára is csak egy szélesebb intervallumot 

lehet megadni. Természetesen akadnak kivételek is, így némely csoport esetében azért 

megfigyelhetőek olyan egyedibb jellegzetességek, amelyek alapján azokat nagyobb 

bizonyossággal hozhatjuk kapcsolatba egy-egy területtel, illetve időszakkal.  

A gyakrabban felbukkanó típusokból négy nagyobb csoportot lehetett elkülöníteni, 

amelyeken belül természetesen nagyfokú variabilitás jelentkezett.  

1. A perem kialakításához képest viszonylag szűkebb nyakú példányok 

csoportja (kat. 269–296. – 20–21. tábla) a korsók 14,8%-át tette ki. A legtöbb 

(megfigyelhető) esetben egy füllel készültek, de egyes nagyobb változatoknál (mint pl. a 

269–270.) előfordult a két fül alkalmazása is.  

A csoporton belül a tölcséresen kihajló, külső oldaláról különböző mértékben tagolt 

„nyakdudoros” peremű korsókat (269–271. és 275–277.) általában az 1–2. századra helyezi 

a kutatás.442 A 2. század végét nem tekinthetjük éles határvonalnak, Carnuntumból egyes 

változatok, jól datálható leletkontextusokból, még a 3. században is kimutathatóak.443 

Nyilvánvalóan regionális eltérésekkel számolni lehet a használat időpontját illetően. A 

perem kialakításának sokféle változata lehetséges, ami nem feltétlenül jelent egyben 

                                                 
439 COLEMAN ET ALII  1992, Pl. 6a;  
440 Ciprusi sigillataformában a Kr. e. 1. századból: HAYES 1967, 73 (Form 14), Pl. XVI.14. 
441 ARS A áruként 2. századra datálva: HAYES 1972, 177–178 (Form 126).  
442 Elsősorban BÓNIS 1942, 26–27, XXVI. t. 1, XXIX. t. 1, továbbá GOSE 1950, 371–372. és 380-as típusok 
variánsairól van szó; GABLER 1977, 166; GRÜNEWALD 1979, 42. 
443 GASSNER 1989, 136: a 180–230 és a 230–300 közti időszakról van szó. 137, Taf. 1.2–5. 
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kronológiai különbséget, hiszen a fazekas ujjának vagy a formázóeszközének milliméternyi 

változtatásával már nagyfokú „tipológiai” különbségek alakíthatóak ki. Ehhez hasonló 

kialakítású korsókat, mint láthattuk, már az alatábor időszakában a Lajos utca – 

Nagyszombat utcai műhelyben is készítettek (lásd. 4.1.1. fejezet, 25. kép 10–12). Azok 

minden bizonnyal korábbiak az itt felbukkant daraboknál, azonban a 90-es évek elejétől már 

itt is gyárthatták őket, és különböző variánsaikat nagy valószínűséggel a műhely 

működésének megszűnéséig készíthették. 

  Az említett típusnak gyakorlatilag egy egyszerűbb, nyakdudor nélküli alapváltozatát 

mutatják a 279–280-as darabok, illetve ezek megvastagodó vagy megtörő variánsait 

láthatjuk a 281–282. és 284–287. esetében. Ez a változat egy ugyancsak sokáig készített, 

egyszerű alapforma,444 így az előzőhöz hasonlóan csak a műhely szélesebb értelemben vett 

időszakához tudjuk kötni. 

 A szűkebb nyakkal kialakított példányok csoportján belül két olyan változat is 

megfigyelhető, amely a fentiekkel ellentétben talán egy szűkebb, konkrétabb datálást tesz 

lehetővé. Az egyik ilyen a 272–274. számú darabok által képviselt változat. Az ilyen 

tölcséresedő, külső oldalán többszörösen barázdált megoldás a Rajna-vidéken az 1. század 

közepére jellemző,445 Britanniában pedig a késő Nero- és Traianus-kor közötti időszakban 

egy gyakran jelentkező típus.446 Nem kizárt, hogy az itteni darabok a legio II Adiutrix 

fazekasainak termékei és a műhely működésének legkorábbi időszakához köthetőek.  

 Ugyancsak egy jellegzetes csoporthoz tartoznak a 288–291. számú töredékek, 

amelyeket a Rajna-vidéken igen gyakori Hofheim 50-es típus447  változataiként 

azonosíthatunk. Különböző variánsai 70 és 140 között sűrűn felbukkannak Noviomagusban 

is.448 Az aquincumi gyártásuk kezdete talán összefüggésbe hozható a legio X Gemina 105 

körüli ideérkezésével. 

 Egy további alcsoportot alkotnak azok a peremkialakítások, amelyek a nyaktól 

elválva egy rövid horizontális szakasz után derékszögben vagy enyhe tompaszögben 

megtörnek és külső oldalukat kettős vagy többszörös barázdával tagolják (292–296.). A 

kialakítás jelen van már az 1. században. A Bónis Éva által „kettőzött léc-peremű” 449 és 

„három vízszintes léccsoporttal tagolt forma”450  megnevezéssel tárgyalt típusok 

                                                 
444 Ibidem 138, Taf. 1.6–7; LÁNG ET ALII 2014, 69. 
445 GOSE 1950, 366. típus; STUART 1977, 45–46, Type 112, Pl. 7.111–115.  
446 GILLAM  1970, 5, Fig. 1.2; DAVIES ET ALII 1994, 42, Fig. 34.148–149, 151–154. 
447 GOSE 1950, 362–363. típus; 
448 Leginkább STUART 1977, 42–43, Type 108–109, Pl. 5.84–88; HENDRIKS 2014, 217, Fig. 21.2–4. 
449 BÓNIS 1942, 26, XXVI. t. 14, XXVII. t. 1. 
450 Ibidem Taf. XXVII.17 
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mindegyikét az 1. század első felére keltezte azzal a helyes meglátással, hogy ezek 

nyugaton, különösen a Rajna-vidéken terjedtek el.451 Az itt felbukkant töredékek egy része 

tehát minden bizonnyal a legkorábbi horizonthoz tartozhat. A 292–294. számú darabok, 

amelyek még jobban emlékeztetnek a Rajna-vidéki darabokra, talán ehhez az időszakhoz 

köthetőek. Ugyanakkor ez a típus itt Aquincumban jócskán tovább él, változatai a 3. század 

elején működött polgárvárosi Schütz műhely korsói között is megfigyelhetőek.452 Ennek 

figyelembevételével számolnunk kell azzal a lehetőséggel, hogy nemcsak a legkorábbi 

időszakban készültek itt ezzel a peremkialakítással korsók, hanem a műhely működésének 

későbbi szakaszában is. A 295–296. számú darabok esetleg már egy későbbi, kissé nagyobb 

kialakítású típusváltozatokként azonosíthatók. 

2. A szélesebb, cilindrikus nyakú példányok (kat. 297–309. – 21–22. tábla) a 

korsók 18,2%-át képezték. A legtöbb esetben jóval nagyobb méretű, az esetek többségében 

kétfülű kialakításban készültek. Még egyfajta átmeneti variánsnak tekinthető a 297–298. 

töredékek által képviselt megoldás. Az előző, szűkebb nyakú csoportnál megfigyelt, 

többszörösen barázdált perem itt kevésbé kiugró módon, egy szélesebb nyakban folytatódik. 

Ritkábban felbukkanó típusként bizonytalanabbul datálható, a fentiek alapján talán a műhely 

később időszakában készítették.  

 A többi példány közül a 299. számú – derékszögben megtörő, függőleges, peremű – 

töredék és a különböző méretű, horizontális peremű példányok (299–306.) előzményeit 

ugyancsak megtalálhatjuk a noviomagusi Flavius – kora Traianus időszak darabjai között.453 

A katonai műhely darabjairól ugyanaz mondható el, mint a fenti esetekben már több 

alkalommal, azaz egy hosszabb ideig használt típusról van szó, ami feltehetően az edény 

praktikus nagy tárolókapacitásának köszönhető. A Rajna-vidéken a 2. század közepére, 

illetve a 3. század elejére datált példányokat is ismerünk.454 Az ott készült példányok a 

kezdetektől fogva gömbölyded testűek, ezzel szemben a katonavárosi műhelyben a 305–

306-os darabok tanúsága szerint hosszúkás, hengeres testtel is készítették. Hasonló 

kialakítású darabok 1. századi kontextusban Vindonissában is felbukkannak.455 További 

példányokat Carnuntumból456 és Vindobonából457 is ismerünk. Előbbi esetben 50 és 180 

közötti, utóbbinál 2. századi datálással. 

                                                 
451 Ibidem 26; GOSE 1950, 359. típus; STUART 1977, 38, Type 103, Pl. 4.70–72.  
452 BÓNIS 1993, 231, Abb. 14. 
453 STUART 1977, 55–56, Type 132 A–B, Pl. 11.168, 171, Pl. 12.175; HENDRIKS 2014, 219, Fig. 22.2–4.  
454 GOSE 1950, 415–416. típusok. 
455 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 23.528. 
456 GASSNER 1989, 139, Taf. 1. 22. 
457 MOSSER 1999, 73, Abb. 21.74. 
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 Végezetül még ehhez a csoporthoz sorolható három kisebb, rövidebb nyakú, 

egyedibb kialakítású darab (307–309.), amelyet a műhely működési idejének csupán tágabb 

időszakához tudjuk kötni.  

  3. A széles kónikus nyakkal kialakított (kat. 310–337. – 23–25. tábla) 

korsókon belül ugyancsak változatos kialakításokkal találkozhatunk. Ezek jelentkeztek a 

legnagyobb arányban, 46,6%-ban.  

A kisebb számban jelentkező, enyhén kónikus nyakú és kissé duzzadt peremű (minden 

bizonnyal kétfülű) darabokat (310–311.) tulajdonképpen még átmeneti kategóriának 

tekinthetjük a cilindrikus és a kónikus kialakítás között. Az aquincumi darabokkal teljesen 

megegyező Rajna-vidéki458 Claudius–Flavius kori példányok esetében is előfordulnak 

enyhén kónikus és cilindrikus változatok, tipológiai szempontból ott is közösen kezelik 

őket.459 

A legnagyobb mennyiségben azok a változatok jelentkeztek, amelyek esetében a 

széles kónikus nyak egy enyhe töréssel csatlakozik a gömbölyded, enyhén megnyúlt hasi 

részhez. A nagyobb példányok esetében felmerülhet a kétfülű megoldás, de a megfigyelhető 

esetek alapján az egy füllel készült példányok vannak többségben. A fülek a legtöbb esetben 

enyhén tagolt, kétosztatú kialakításúak, ritkábban hengeres vagy ovális átmetszetűek. A 

peremek kialakításában három, sűrűn alkalmazott móddal találkozunk: a rézsűsen kihajló, 

különböző mértékben duzzadt, markánsabban kialakított, profilált jellegű (312–326.), az 

enyhén vagy rézsűsen kihajló, egyenletes vastagságú, lekerekített végű (327–331.) és a 

horizontálisan kihajló változatokkal (332–337.).  

Magának a korsótestnek a „bikónikus” jellege miatt felmerülhetne az a lehetőség is, 

hogy az őslakosság formakincsében meglévő, eredetileg fül nélküli fazékformának460 

romanizált változatáról van szó, amint az bizonyos esetekben a szakirodalomban 

felvetődött.461 A Vindonissában felbukkanó enyhén kihajló peremű variáns esetében a 

fémkorsó előképeket hangsúlyozzák,462 amely bizonyos kialakítások esetében meggyőző 

feltételezésnek tűnik. Az aquincumi darabok közül a 331. számú példányt említhetjük, ami 

esetleg egy Radnóti 77 típusú korsóformával rokonítható. Ezek alapján felvethető az is, 

hogy ezek a típusok a legkorábbiak, míg a többi (a duzzadt, profilált és a horizontális 

peremű) kialakítás ennek további alakításokon átment változata. Ezt azonban a holdeurni áru 

                                                 
458 GOSE 1950, 401. típus; ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 22.502–503. 
459

 STUART 1977, 55–56, Type 131, Pl. 11.166–167. 
460 BÓNIS 1942, 14, IX. t. 3–4. 
461 BRUKNER 1981, 184, T. 147–148. A Dél-Pannoniában felbukkanó, enyhén és horizontálisan kihajló 
példányok esetén vetette fel ezt a lehetőséget. 
462 ETTLINGER–SIMONETT 1952, 79, Taf. 21.468. 
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közt együtt jelentkező, fémkorsókra emlékeztető és duzzadt, háromszög átmetszetű 

peremmel kialakított példányok megcáfolják.463 Ugyanez figyelhető meg Argentoratéban is. 

464 A horizontális peremű változat esetében ugyancsak felvethető a fémkorsó előkép 

(Radnóti 80?), ráadásul ez a változat itt a katonavárosban már az alatábor időszakában 

működő Lajos utca – Nagyszombat utca sarkán lévő műhely termékei közt is felbukkan (lásd 

25. kép 17).465  

Kronológiailag tehát nem lehetséges egymástól elkülöníteni az egyes változatokat, 

nagy valószínűséggel már a műhely indulásától számolhatunk mindhárom alcsoport 

gyártásával. Arra a kérdésre, hogy ez a közös időszak végighúzódott-e a teljes működési idő 

alatt, vagy egyes változatokat esetleg előbb abbahagyhattak, nehéz válaszolni. Az 

egyenletes vastagságú, kihajló és a horizontális peremű típusok a későbbi időszakban is 

kimutathatóak,466 míg a duzzadtabb pereműek (ezeken belül különösen a klasszikus 

háromszögszerűen magvastagodók – 312–317.), hasonlítva ezáltal a fazekakon is 

alkalmazott ugyanilyen kialakítással, feltehetően a 2. század első évtizedei után már kevésbé 

jellemzőek. 

4. A kiöntőszájas peremmel kialakított csoporton (kat. 338–345. – 25–26. 

tábla) belül több változattal találkozhatunk. Ezek 17,37%-ban jelentkeztek a korsókon belül. 

A 338–340. számú darabok feltehetően ahhoz a típushoz tartoznak, amelynél a szélesebb, 

gömbölydedebb edénytesthez képest elkeskenyedőbb nyak csatlakozik. Olyan, a 

Rajna-vidéken alkalmazott, Claudius – Flavius-kori formák467 variánsaiként tekinthetünk 

rájuk, amelyeket a holdeurni műhelyben is készítettek.468 Különösen figyelemreméltó ennek 

a típusnak egy speciális változata,469 amelyet a 340. számú töredék mutat. Ennek szájrészét 

összenyomva egy zárt kiöntőcsőrszerű képződményt alakítottak ki. Ez a megoldás unikális 

jelenségnek tűnik, itt Aquincumban ilyen eddig még nem került elő. Az említett 

Rajna-vidéki példányok mellett Britanniából is ismerünk hasonló megoldásokat a kora 

Flavius időszakból.470 A legszorosabb kapcsolatokat itt is a noviomagusi darabok sugallják, 

                                                 
463 HOLWERDA 1944, 22, cat. 386–395, a 70es típus között jelentkező példányok: Plaat VI.386, 392, 395, 396. 
464 HATT 1954, Fig. 7.2–3. 
465 VÁMOS 2002, 19. 
466 LÁNG ET ALII 2014, 70.  
467 GOSE 1950, 508. típus; STUART 1977, 80–81, Type 214 A, Pl. 22.362–363. 
468 HOLWERDA 1944, 23, cat. 400, 403–404 (type 73a, d–e), Plaat VI.400, 403–404.  
469 GOSE 1950, 509. típus; STUART 1977, 81, Type 214 B, Pl. 22.364–368. 
470 DAVIES ET ALII 1994, 42, Fig. 35.160.  
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amelyeket nemcsak a sokat hivatkozott holdeurni műhelyben,471 hanem az ottani civilváros 

területén is készítették.472  

Egy másik változat esetében szélesebb, kónikus nyak csatlakozik a kissé 

megnyúltabb hasi részhez. Ezen belül is két, egymástól kissé eltérő kialakítás figyelhető 

meg: egy körteformájú, a hashoz enyhe megtöréssel csatlakozó nyakkal (341.), illetve 

amikor szinte észrevétlen módon megy át a széles nyaki rész a has kialakításába (342.), 

ezáltal egyfajta kancsószerű formát felvéve. (A 343–345. felső részekről nem lehet 

egyértelműen eldönteni, hogy melyik kialakításhoz tartoznak ezen a változaton belül.)  

 Jóllehet az utóbbi változat két kialakítása a későbbi időszakokra sokkal 

jellemzőbb,473 ugyanakkor a holdeurni áru gyártmányait tekintve mind a körte-474 mind a 

kancsóforma475 együtt jelentkezik a kissé szűkebb nyakú változattal. Együtt meginduló 

gyártásukat tehát, amely minden bizonnyal a legio X Gemina ideérkezésével kezdődhetett 

meg, nem zárhatjuk ki. Emellett az esetleg felvethető, hogy a szűkebb nyakú változat 

gyártását476 előbb abbahagyták, míg a szélesebb nyakú variánsait tovább készítették. 

 

„Mézesbödönök” (kat. 346–348. – 26. tábla)  

A nyugati provinciákban rendre felbukkanó, a szakirodalomban Honigtopfnak,477 illetve 

honey potnak vagy honey jarnak478 nevezett edénytípusnak479 ez az első aquincumi 

felbukkanása. Összesen 4 példányt lehetett meghatározni. Az eredetileg kihasasodó, kónikus 

felső részű, megvastagodó, horizontális peremű forma előkerült töredékei – jóllehet csak a 

felső részre korlátozódnak és egyiken sem maradt meg az edény további jellegzetessége, a 

vállra röviden, hurokszerűen felrakott két szalagfül – minden bizonnyal ehhez a típushoz 

                                                 
471 HOLWERDA 1944, 23, cat. 405 (type 73f), Plaat VI.405. 
472 HENDRIKS 2014, 221, Fig. 23.1–4. 
473 A körteformájú kialakítás márványozott kivitelben a 3. században jelentkezik: GOSE 1950, 24, 278. típus. 
Dél-Pannoniában 2–4. és 3–4. századra jellemzőek változatai: BRUKNER 1981, 164, 43–45. típusok. A 
kancsóforma a 2. század végére – 3. század első felére jellemző: GOSE 1950, 44,518. típus. 
474 HOLWERDA 1944, 23, cat. 402 (type 73c), Plaat VI.402. 
475 Ebben az esetben csak a forma egyezik, normál, kiöntőszáj nélküli peremmel: HOLWERDA 1944, 22, cat. 
398–399 (type 72), Plaat VI.399. 
476 Úgy tűnik, hogy ez a típus jóval ritkábban bukkan fel az aquincumi kerámialeletek közt, ez talán a rövidebb 
ideig történő gyártással is magyarázható. Természetesen egy-egy típus „ritkább előfordulásának” ténye 
statisztikailag nehezen támasztható alá, hiszen ezeket okozhatják a kutatottság, illetve a publikáltság 
hiányosságai is. Amikor jelen munkában egyes edényfajták előfordulásánál erre a kevésbé tudományos 
meghatározáshoz kényszerülök, akkor az Aquincumi Múzeum nagy mennyiségű kerámialeleteinek átnézése 
során szerzett tapasztalataimra hagyatkozom. 
477 LOESCHCKE 1909, Taf. XIII.62. típus; GOSE 1950, 37, 421. típus; ETTLINGER–SIMONETT 1952, 23, Taf. 
7.107–109.  
478 DAVIES ET ALII 1994, 6. 
479 Funkcióját illetően nem csak méz tárolására szolgálhatott: RUDNICK 2001, 79, 313. jegyzet. 
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sorolhatók. Legjobb párhuzamait a noviomagusi leletek közt találhatjuk meg.480 Ezeket 

bizonyosan a legio X Gemina ideérkezése után kezdhették el gyártani, amit a „vörös 

házikerámia” minőségében történő kivitelezésük is megerősít. Az a tény, hogy ez a típus 

csak most bukkan fel az aquincumi régészeti anyagban,481 felveti annak a lehetőségét is, 

hogy talán csak egy rövidebb ideig gyártott típusról van szó.  

 

Az ún. „pompeii vörös tányért” imitáló csoportok (kat. 349–383. – 27–29. tábla)  

A lapos (némelykor enyhén ívelt) aljú, enyhén behúzott peremű, alapesetben a belső oldalán, 

vagy részben a külső oldalának egyes részein is vörös bevonattal ellátott tányértípusok, 

amelyek eredetileg, mint sütőtálak (patinae) funkcionáltak, az itáliai fazekas (és 

ételkészítési) tradíciók megnyilvánulásai.482 Maga a „pompeii vörös tányér” kifejezés a 

halterni kutatások nyomán honosodott meg a szakirodalomban.483 Ezek alatt azonban ez 

eredeti, Közép-Itáliában készült kora császárkori példányok értendőek, amelyeket az 1. 

század közepe tájáig importálhattak elsősorban az északnyugati (szórványosabban az 

északi) provinciákba. A helyi készítményekkel a Flavius kortól számolhatunk.484 A típusnak 

az egyes provinciákban történő meghonosításában tehát a katonaságnak lehetett a 

legnagyobb szerepe. Fokozatos elterjedése következményeként a civil lakosság körében is 

elterjedt, így egyes területeken egészen a 4. század közepéig kimutatható a használata.485  

A forma másik jellegzetes kivitelezési módja a redukciósan égetett, szemcsés anyagú 

változatok, amelyek, jóllehet egyes helyeken a helyi oxidációs égetésű példányokkal egy 

időben megjelenhettek, mégis csak a 2. század első felétől számolhatunk erősödő 

jelenlétükkel és valamikor a 2. század közepe tájától kerülnek túlsúlyba az előzővel 

szemben. Magától értetődően használatuk ugyancsak hosszúra nyúlt, a 4. század végén még 

kimutathatók, illetve besimított változatban az 5. században is felbukkannak.486  

A műhelyanyagként azonosítható töredékek tekintélyes mennyiséget tettek ki, amelyekből 

összesen 455 individuumot (a regisztrált termékek 14%-át) lehetett elkülöníteni. Ezeken 

belül az alábbi variánsokból álló csoportok jelentkeztek.  

1. Oxidációs égetésű, jól iszapolt, bevonattal ellátott példányok (kat. 349–

365. – 27. tábla). Körülbelül 40 individuumot (a formacsoport 8,8%-át) lehetett ebbe a 

                                                 
480 STUART 1977, 63–64, Type 146, Pl. 15.216; HENDRIKS 2014, 221–223, Fig. 25.1–2.  
481 Lásd a 476-os lábjegyzetet.  
482 GRÜNEWALD ET ALII 1980, 259; MEYER-FREULER 1998, 159; SIELER 2014, 123.  
483 LOESCHCKE 1909, 268. 
484 SIELER 2014, 123, 3. jegyzet további irodalommal. 
485 Ibidem. 
486 PETZNEK 1997, 257–258. 
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csoportba sorolni, amelyen belül három méretbeli változat jelentkezett: nagyméretű (40 és 

60 cm közötti peremátmérőjű, 349–353.), közepes méretű, amelyet a legtöbbet előforduló 20 

és 30 cm közötti peremátmérővel rendelkező darabok alkottak (354–362.), valamint egy 

kisebb méretű, amelyhez a 14–15 cm-es peremátmérőjű egyedek tartoztak (363–365.). 

Közös jellemzőjük az oxidációsan égetett, jól előkészített agyag és a tányérok belső felületét 

(továbbá változó mértékben az oldal külső felületét) lefedő, általában vörös (2,5YR 5/6) – 

világosvörös (2,5YR 6/8), sárgásvörös (5YR 5/8) – vörösessárga (5YR 6/8) bevonat.  

Ezek azok a kialakítások, amelyek nemcsak formában, hanem kivitelben is 

igyekeznek az eredeti pompeii vörös változatokat imitálni. Egy részük feltehetően a műhely 

legkorábbi időszakával hozható kapcsolatba. Ezeket nyilvánvalóan nehéz kiszűrni, hiszen 

amint a csoport összefoglaló bevezetőjében utaltam rá, egy sokáig gyártott típusról van szó. 

Joggal feltételezhetjük tehát, hogy itt sem csak a kezdeti időszakban, hanem még a 2. század 

első felében is készíthették. Figyelemreméltóak az extrém nagy átmérővel rendelkező 

példányok, amelyek közt több 50 cm feletti peremátmérőjű darabok is felbukkant. Jóllehet 

még Augustus-kori kontextusból, de nagy átmérővel rendelkező eredeti példányok 

Oberadenből és Halternből (46 és 49 cm-es peremátmérővel) ismertek,487  továbbá 

Britanniából Claudius – kora Flavius időszakból (40–42 cm-es peremátmérővel), 488 

valamint Carnuntumból (40–42 cm-es peremátmérővel) ugyancsak a Claudius – 

Flavius-korból.489 Az aquincumiakhoz legközelebb álló, már helyben készült, 50 cm-t is 

elérő peremátmérőjű darabok (valamint több 40 cm-es) Colonia Ulpia Traiana területén 

bukkantak fel a Flavius-kor és a 2. század közé datált időszakból.490  Talán 

megkockáztatható az a felvetés, hogy a műhelytermékek között felbukkanó nagyméretű 

példányokat a legio II Adiutrix fazekasai készítették, az eredeti nagy példányok 

hagyományait még hűen követve. A közepes és kisebb méretű variánsokat viszont már csak 

szélesebben az első század vége és a 2. század első felének időszakához tudjuk kötni. 

2. Oxidációs égetésű, bevonat nélküli példányok (kat. 366–376. – 28. tábla). 

A pompeii vörös tányérformát imitáló csoportokon belül az ide tartozó egyedek jelentkeztek 

a legnagyobb mennyiségben. Összesen kb. 400 individuumot lehetett meghatározni. Ez a 

regisztrált termékek 12,4%-át jelenti, míg a formacsoporton belül 88%-os arányt képvisel. A 

leggyakoribb megjelenési mód a 20 és 32 cm-es peremátmérő közötti, enyhén ívelt oldalfalú 

kialakítás (367–372.) volt. Az ettől eltérő megjelenésű, csak kisebb mértékben jelentkező, 

                                                 
487 GOUDINEAU 1970, 166–169, Pl. I.15, Pl. II.19.  
488 PEACOCK 1977, 157, Fig. 3.4, 7, 10. 
489 GRÜNEWALD 1983, 29. 
490 SIELER 2014, 131-132, Kat. 1., 4., 13–14., 17–18. 
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jóval nagyobb (366.) vagy kisebb (373.) példányok, illetve az egyenes, rézsűsfalú (376.) 

vagy a behúzottabb peremű darabok (374–375.) alapján számolhatunk ezek gyártásával is. 

Az ide tartozó töredékek bevonat nélküliek, és túlnyomórészt a „vörös házikerámiára” 

jellemző minőségben jelentkeztek. Kiemelendő a 372. számú darab, amelyet speciálisan, 

kétfajta módon előkészített agyagból állították össze. Az edény törésfelületén jól látható, 

hogy a tányér aljának és az oldal alsó egyharmadának külső felét egy, a többi részhez képest 

szemcsésebb és vörösebb agyagból készítették (75–76. kép). Minden bizonnyal az alsó rész 

tűzállóságát igyekeztek ezzel a módszerrel növelni. Nehéz eldönteni, hogy egy technológiai 

kísérlet véletlenül megmaradt darabjával van dolgunk vagy egy magas szakmai tudással 

rendelkező fazekas rendszeresen gyártott termékével, amely esetleg egy másik helyen 

korábban már jól bevált módszer itteni megnyilvánulása. Az bizonyos, hogy egy rendkívül 

egyedi megoldásról van szó. 

Ennek az alcsoportnak az esetében is elsődlegesen azzal az alapfelvetéssel 

számolhatunk, hogy ezek közt is előfordulhatnak a 89 és 105 közötti időszak termékei, így 

például a nagyobb átmérőjűek talán az előző alcsoportban bemutatott bevonatos 

példányokkal hozhatók kapcsolatba. Az itt felbukkant töredékek legtöbbje esetében azonban 

egy fontos támpont a „vörös házikerámia” minőségben való jelentkezés. Ezeket a 

példányokat egyértelműen a legio X Gemina fazekasaival hozhatjuk összefüggésbe, azaz a 

műhely 2. század eleji időszakának gyártmányai.  

3. Oxidációs égetésű, erősen szemcsés anyagú, vékony áttetsző bevonattal 

(kat. 377–378. – 28. tábla). Kisebb mennyiségben (csupán kb. 10 individuum) bukkantak fel 

azok az (általában a redukciós égetésű edényekre sokkal jellemzőbb) erősebben szemcsés 

anyagú töredékek, amelyeknek külső és belső felületét vékony, áttetsző bevonattal látták el. 

A 28 és 32 cm átmérőjű peremek minden esetben kissé erőteljesebben behúzottak voltak. Az 

erősebben behúzott peremmel rendelkező példányokat általában a későbbi változatoknak 

tekinthetjük.491 Ebből kiindulva és a szemcsésebb, esetleg már az erőteljesebben feljövő 

tendenciát mutató redukciós égetésű darabokkal is kapcsolatba hozható minőség alapján 

felvethető, hogy ezek a darabok a műhely későbbi időszakához, esetleg már a Hadrianus – 

kora Antoninus korhoz köthetőek. 

4. Oxidációs égetésű fedők (kat. 379–380. – 28. tábla). Jóllehet a fedők 

lentebb, külön egységben kerülnek tárgyalásra, ezen típus esetében indokoltnak tűnt, hogy 

itt kerüljön bemutatásra. A pompeii vörös tányérok, illetve az azokat tárgyaló szakirodalmi 

                                                 
491 Ibidem 124.  
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adatok alapján bizonyosra vehető, hogy ez a laposabb testű (feltehetően fogó nélküli), 

jellegzetes módon horizontális vagy enyhén felhajló végű kialakítású fedő ehhez a 

tányértípushoz készült.492 A nagy mennyiségben felbukkanó tányércsoportok (különösen az 

1. és 2.) dacára ebből a fedőtípusból jóval kevesebbet lehetett azonosítani (kb. 4 

individuum). Ez lehet véletlen is, de az sem kizárt, hogy itt Aquincumban másik típust 

használtak a lefedésre. 

5. Redukciós égetésű, enyhén szemcsés anyagú, behúzott peremű 

változatok (kat. 381–383. – 29. tábla). Csupán néhány ide sorolható töredék (mindössze 5 

individuum) került elő (ezek közül is több esetben felmerülhet, hogy inkább csak egy 

meredekfalú tányér rosszabbul, kevésbé markánsan kialakított változatáról van szó, ezt a 

sejtést erősíthetik az azokkal megegyező minőségi jegyeik – 382–383.). Amint a forma 

általános ismertetésénél említettem, a redukciós égetésben készült változatok erősödő 

jellegével csak a 2. század elejétől számolhatunk. Lehetséges, hogy ez is közrejátszik abban, 

hogy ebből a kivitelből csak ilyen kevés mennyiséget lehetett regisztrálni.  

 

Redukciós égetésű, rézsűsfalú, szemcsés anyagú tányérok (kat. 384–396. – 29–30. 

tábla) csoportja 

A fenti csoportok utolsó elemeként említett behúzott peremű változattal szemben ennek az 

úgyszintén több alcsoportból álló típusnak az egyedei nagy mennyiségben jelentkeztek. Kb. 

240 individuumot lehetett elkülöníteni, amely a regisztrált termékek 7,4%-át teszi ki. 

Többféle változatban fordultak elő, amelyek alapján egyfajta tipológiai sort lehet 

felállítani a lekerekített végűtől (384–387.) az enyhén duzzadt (388.), majd különböző 

mértékben tagolton (389–394.) át egészen a többszörösen barázdált (395–396.) felső 

részig. A felvázolt sorozat természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez minden esetben 

időrendi különbséget is jelentene, egyes változatok, az azonos minőségi jegyek alapján, 

feltehetően együtt készültek. Az edények peremátmérője leggyakrabban a 20 és 30 cm 

közötti tartományba tehető. A kevesebb számban felbukkant 11–15 cm-es (385.) és 50-55 

cm-es (395.) alapján számolhatunk a kisebb és a jóval nagyobb méretű változatok 

gyártásával is. A 394. számú darab azt mutatja, hogy a pereménél rövid, horizontális, 

ujjbenyomásokkal tagolt fogószerű kialakítással is elláthatták. 

                                                 
492 GOUDINEAU 1970, 166–169, Pl. I.14, Pl. II.18; PEACOCK 1977, 157, Fig. 3.2, 11; GRÜNEWALD 1983, 29, 
Taf. 37.8–14; PETZNEK 1997, 257. 
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 Funkció szempontjából elsődlegesen ezeket a tányérokat is sütő-főzőtálként 

használták.493 A forma a Kr. e. 1. században leginkább a Mediterráneum északi sávjában 

terjedt el, eredetileg oxidációs égetéssel, szemcsés anyagban, bevonat nélkül készítették.494 

Egy idő után a pompeii vörös tányérokhoz igazodva, oxidációs égetésű, vörös bevonatos 

kivitelben gyártották.495 Ezzel párhuzamosan bizonyos helyeken a Kr. u. 1. században is 

tovább készítették a szürke, szemcsés anyagú változatait. Az északi provinciákban 

Augustus-kori kontextusból ismert Novaesiumból és a Tiberius-korra datálható 

fazekasműhely termékeként Vindonissából. Ez utóbbi esetben az innen származó edényeket 

olyanok készíthették, akik egyértelműen a mediterrán formaadási hagyományok szerint 

dolgoztak, tehát minden bizonnyal ebből a térségből származhattak.496 Ugyanakkor ezek a 

fazekasok még nem a klasszikus legiokerámia keretein belül készítették az edényeket, de 

maga a jelenség jól példázza azt, hogy a későbbi formák kialakításánál mindenképpen 

közvetlenül a Mediteráneum (elsődlegesen Itália) térségéből származó fazekasokkal kell 

számolni.  

Későbbi, már a Nero-kori leletösszefüggésekből ismert a burnumi legiotáborhoz 

köthető leletanyagból,497 a Flavius korból pedig úgyszintén Vindonissából.498 Jóllehet 

Noviomagusban is felbukkannak hasonló kialakítású tányérok,499 ezért akár az innen 

ideérkező 105 utáni időszak termékeiként is szóba jöhetnek, ugyanakkor, mint láthattuk (és 

a továbbiakban is még több esetben így lesz), az onnan érkező fazekasok a tűzálló edények 

nagy részét is oxidációs égetési technikával állították elő. Ezek a példányok viszont kivétel 

nélkül redukciós égetésűek. Sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy ezek a tányérok még a legio 

II Adiutrix fazekasainak közvetlenül a 89 utáni időszakkal összefüggésbe hozható termékei. 

 

Rézsűsfalú tányérok horizontális peremmel oxidációs égetésű változatban (kat. 

397–401. – 30. tábla) 

Jóval kisebb mennyiségben (kb. 9 individuum), oxidációs égetésben jelentkeztek azok a 

típusok, amelyek ugyancsak egyenes, rézsűs fallal készültek, de a peremek ezek esetében 

                                                 
493 MEYER-FREULER 1998, 159, Abb. 7. 
494 Ibidem.  
495 Christian Goudineau pompeii vörös tányérokról szóló összefoglaló tanulmányában ezeket a típusokat is ide 
sorolja: GOUDINEAU 1970, 176, Pl. VIII. Couche 2 B; MEYER-FREULER 1998, 159.  
496 MEYER-FREULER 1998, 159, 162. 
497 MEYER-FREULER 2013, 371, ABB. 316.62, 66. 
498 Ibidem 362, Abb. 312. Ke504. 
499 Elsősorban STUART 1977, 83–84, Type 216 és 218 egyes változatai hasonlóak az aquincumi darabokhoz, 
ugyanakkor a fentebb már több esetben hozott noviomagusi analógiákhoz képest – amikor sok esetben szinte 
teljes kialakításbéli egyezések mutatkoznak – ezek esetében jóval kisebb mértékű az azonosság.  
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már duzzadtak és különböző mértékben horizontális jelleget vesznek fel. A szélesebb 

esetekben a felső részt körbefutó barázdákkal is tagolták. A fentebb ismertetett tányérok 

további variánsaként foghatók fel, olyannyira, hogy ezeknek is előfordulnak előzményeik a 

pompeii vörös tányérokkal kapcsolatba hozható, bevonatos típusváltozatok között.500 Ez a 

megoldás tehát az egyszerűbb, bevonat nélküli változat, amely jelen van a Rajna-vidéken,501 

így Noviomagusban is, ez utóbbi helyen különösen a kat. 401-hez hasonló kialakítások 

jellemzőek.502 Az oxidációs égetésen belül több esetben a „vörös házikerámia” minőségben 

jelentkeztek a példányok. Ezek alapján tehát feltételezhető, hogy ezek a változatok a 

redukciós csoporthoz képest későbbiek és jórészt már a legio X Gemina fazekasainak 

termékei. 

 

Tálak horizontális kialakítású peremmel (kat. 402–430. – 31–34. tábla)  

Nagy mennyiségben jelentkeztek töredékei, változatos méretben és formaváltozatokban. 

Összesen kb. 420 individuumot (a regisztrált termékek 13%-át) lehetett elkülöníteni, nagy 

részük (81%-uk) oxidációs égetéstechnikával készült edények maradványai. Ezen belül is 

igen nagy mennyiségben (kb. 85%-ban) jelentkeztek a „vörös házikerámia” minőségben 

készült töredékek.  

Ennek az edényfajtának is többféle variánsa jelentkezett. A legtöbb peremátmérő 17 

és 40 cm között mozgott, ezen belül viszont nagyfokú változatosság mutatkozott, 

látványosan elkülönülő méretbeli csoportokat tehát nem lehetett elkülöníteni. Csupán az 

ezen kívül jelentkező 12-13 cm-es peremátmérővel rendelkező darabok esetében 

beszélhetünk egy kisméretű csoportról. A két fő formai változat a félgömbös testű, 

lekerekített hasú (402–412.) és az oldal profilját középtájt egy enyhébb vagy erősebb 

töréssel tagolt (413–430.) tál. Ez utóbbi esetében a megtörés mértéke különböző további 

karaktereket adhat az edénynek. Így a hasi törés feletti rész lehet függőleges, cilindrikus 

jellegű (413–417.) vagy enyhén kifele tartó, tölcséresedő (418–424.), illetve összeszűkülő, 

kónikus hatást keltő (425–430.). Az edények peremei ugyancsak változatos megoldásokat 

mutatnak. Különböző szélességűek, emellett teljesen horizontálisnak sem mondhatóak 

minden esetben, hiszen sokszor a vízszinteshez képest aláhajlanak. A felső részük lehet 

díszítetlen vagy különböző mértékű és mennyiségű barázdákkal kialakított. Pannoniában 

                                                 
500 Gose 1950, 21, 252. típus; GOUDINEAU 1970, 168, Pl. III.34–37; PEACOCK 1977, 157, Fig. 3.14. 
501 GOSE 1950, 41, 482. típus (=Hofheim 94-es típus) 
502 STUART 1977, 82, Type 215; HENDRIKS 2014, 229, Fig.29.1.  



103 
 

ritka megoldásnak tűnik a bekarcolt hullámköteg és a hullámvonal alkalmazása (402–

404.).503  

Ez a főzőfunkciót betöltő tálfajta valamikor a Kr. e. 1. század folyamán alakult ki 

Itáliában.504 A barázdával való peremdíszítés szokása Tiberius idejében jelent meg.505 

Ennek legkorábbi pannoniai példái Carnuntumból, Claudius-kori kontextusból 

származnak.506 Maga a típus ebben az időszakban már kimutatható a Rajna és a Duna menti 

korai táborok anyagában.507 A Flavius-kortól az addig ívelt oldalú hasi részen egy 

markánsabb törés kezd megjelenni.508 Ez tulajdonképpen a klasszikus Knickwandschüssel – 

a Bónis-féle XXII/13 típus, aminek virágkora a Traianus – Hadrianus kor.509 Emellett a 

lekerekített profilú edények gyártása is tovább folyt.510 A 2. században már általánosan 

elterjedt típus: mind a rajnai, mind a dunai tartományokban megtalálható igen széles formai 

és méretbeli változatokban.511 Egy olyan népszerű típusról van tehát szó, amely feltehetően 

jórészt a katonaság közvetítésével hamar elterjedt és gyártását ezt követően már nem csak a 

katonai műhelyek folytatták. Mivel az 1. század végén a különböző kialakítások együtt is 

fellépnek, ezért határozottabb időrendi elkülönítésre, kizárólag a tipológia alapján, csak 

korlátozott mértékben van lehetőség. A mi esetünkben egy esetleges támpontot azok a 

„vörös házikerámia” minőségében megjelenő darabok adhatják, amelyek feltehetően a legio 

X Gemina ideérkezése utáni időszakhoz köthetőek. Ezek közül is különösen az oldaltörés 

nélküli, gömbölyded testű példányok egy részét (köztük a hullámvonalas díszű peremekkel) 

sorolhatjuk ide (leginkább a 402–405. és 407. számú darabokat), amelyekhez hasonló 

kialakításokat Noviomagusból ismerünk.512 Az említett minőség azonban ezen túl is 

jelentkezik, a megtörő oldalú variánsok mindegyike között felbukkan (415., 418–419., 422–

423., 425–426., 430.), ezáltal csak a fenti megállapítást erősíthetjük, azaz hogy egyazon 

időszakban minden variáns együttesen is jelentkezhet, további időrendi elkülönítés tehát 

nem lehetséges.  

 

Kihajló, duzzadt peremű tálak (kat. 431–435. – 35. tábla) 

                                                 
503 PETZNEK 1997, 239, 733. jegyzet. Főleg Rajna-vidéki példákat hoz, de megemlít két brigetiói (BÓNIS 1979, 
Abb. 7.5, Abb. 16.10.) példányt is.  
504 VEGAS 1968, 38–41. 
505 PETZNEK 1997, 238.  
506 GRÜNEWALD 1983, 42.  
507 PETZNEK 1997, 238.  
508 Ibidem 239. 
509 BÓNIS 1942, 23.  
510 PETZNEK 1997, 239. 
511 GRÜNEWALD 1979, 57.  
512 HOLWERDA 1944, 21, cat. 367 (type 66d), Plaat V.367; STUART 1977, 77–79, Type 210A, pl. 21.341–342.  
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Ebből a típusból csak kisebb mennyiséget (kb. 12 individuumot) lehetett azonosítani. 

Töredékei kizárólag oxidációs kivitelben jelentkeztek, jól iszapolt, illetve némelykor enyhén 

szemcsés anyagú „sárga/nyersszínű” kategóriában. A 21 és 29 cm közötti átmérőjű duzzadt 

peremek ívelt vagy rézsűs kialakításúak voltak, némelykor sekély, fedőfészekszerű 

árkolással. Hasonló megoldású tálak Noviomagusban bukkannak fel.513 Ezek a példányok 

tehát ugyancsak a 105 utáni időszakkal hozhatóak kapcsolatba, ugyanakkor a ritkábbnak 

tűnő aquincumi felbukkanásuk alapján minden bizonnyal ebben az esetben is azzal a már 

többször hangoztatott jelenséggel állunk szemben, amikor az edénytípust valami okból csak 

rövidebb ideig gyártják. Nem kizárt, hogy ez a forma alakul át a horizontális peremű tál 

melletti másik népszerű főzőtál forma, a rézsűs peremű, kiszélesedő vállú típusba. 

 

Rézsűs peremű, kiszélesedő vállú tálak (kat. 436–465. – 35–37. tábla) 

Hasonlóan a horizontális peremű tálakhoz, ez a típus is egy igen széles körben elterjedt 

edényforma, tehát nem csak a katonasághoz köthető típusról van szó. Az 1. század végétől, 

együtt gyárthatták a horizontális peremű tálakkal. Ez utóbbiak 2. század második felének 

időszakától történő fokozatos megszűnése514 után beszélhetünk igazából a kiszélesedő vállú 

táltípus intenzívebb használatáról, amelynek egyes változatai még a 4. század végén is 

forgalomban voltak.515 Fontos megemlíteni a típus másik jellegzetességét, hogy az egy-egy 

időszakban fellépő perem kiképzése általában megegyezik a fazekak éppen szokásban lévő 

kialakításával. Ez olyan töredékek esetében, amikor csak a nyak feletti peremrész maradt 

meg, megnehezítheti az azonosítást, hiszen ebben az esetben a töredék fazékként is 

azonosítható. 

Eredetét tekintve szóba jöhetnek La Tène kori elõzmények is,516 amelyeket nem 

feltétlenül a pannóniai régióban kell keresni. Előzményként akár a fentebb bemutatott, 

kihajló, duzzadt peremű változatok is szóba jöhetnek. Tehát akár egy Rajna-vidéki eredetet 

is feltételezhetünk, különösen azért, mert a holdeurni műhelyben is készítettek hasonló 

gyártmányokat.517 További hasonló korú variánsok Vindonissából518 és Carnuntumból519 is 

ismertek.  

                                                 
513 Leginkáb az Ulpia K2 és K4 típusok változataival mutatnak hasonlóságot: HENDRIKS 2014, 231–235, Fig. 
31.6, Fig. 32.5–6. 
514 PETZNEK 1997, 239. 
515

 OTTOMÁNYI 1991,9, 7. tábla 29, 8. tábla 34,35. Ugyanakkor a szerző ezeket a kései változatokat a klasszikus 
– a keltaság körében használt és a római korban is továbbélő – „S profilú” tálakból vezeti le; PETZNEK 1997, 
234.  
516 Lásd az előző lábjegyzetet, továbbá BÓNIS 1942, 34–24, XXIII. t. 1–2; PALÁGYI –NAGY 2000, 115. 
517 HOLWERDA 1944, 21, cat. 366a–d, 376 (type 66d), Plaat V.375, X.366a–d. 
518 ETTLINGER–SIMONETT 1952, 14, Abb. 3.f–k. 
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A katonai fazekasműhely gyártmányaiként azonosított darabok is nagyfokú 

változatosságot mutatnak. Egyrészt mind oxidációs (436–454.), mind redukciós (455–465.) 

égetéstechnikával előállított darabok előfordulnak. Körülbelül 69 individuumot (a 

regisztrált termékek 2,1%-át) lehetett elkülöníteni. Mindkét kategóriában hozzávetőlegesen 

egyenlő arányban jelentkeztek a töredékek. A különböző peremkialakítások alapján az 

alábbi alcsoportokat lehetett megfigyelni: 

1. Az enyhén duzzadt, rézsűs vagy kissé ívelten kihajló, lekerekített peremű 

és enyhén kiszélesedő vállú kialakítások (436–441, 455.). 520 Többségében oxidációs 

égetéssel készült példányok alkották a csoportot, amelyek közt a „vörös házikerámia” 

minőségű darabok is előfordultak. A kb. 16 individuum (a formacsoport 23,2%-a) 

viszonylag egységes méretben, 15 és 23 cm közötti peremátmérővel jelentkezett.  

2. Az előző alcsoport szögletesebb végű változatai (442–443.). Csak 

oxidációs kivitelben jelentkezetek (kb. 5 individuum, a formacsoport 7,2%-a). A „vörös 

házikerámia” minőség alapján előző alcsoporttal egy időszakban készülhettek. Példányai 

változatosabb méretben, 15 és 30 cm közötti peremátmérővel jelentkezetek.  

3. Egyenletes vastagságú, némelykor fedőfészkes, rézsűs peremmmel 

készített példányok (kb. 7 individuum, a formacsoport 10,1%-a), a legtöbb esetben már 

erőteljesebb vállasodással (444–446.). Ebben az alcsoportban is kizárólag csak oxidációs 

égetésű darabok kerültek elő, köztük úgyszintén vörös házikerámia minőségű darabokkal. 

18–25 cm-es átlagos peremátmérőjű megjelenésén kívül egyedibb, nagyméretű 42 cm-es 

példánya is előkerült. 

4. Rézsűsen kihajló, duzzadt peremű („Kolbenrand”) kialakítások (456–

462.). Ebben a változatban kizárólag redukciós égetésű példányok kerültek elő. Ezekből 

jelentkezett a legtöbb a kiszélesedő vállú tálakon belül (kb. 22 individuum, a formacsoport 

31,9%-a). Ez a fazekakon gyakran alkalmazott peremkialakítás különösen az 1. század 

végére – 2. század elejére jellemző.521  

Feltételezhetően ez a négy alkategória köthető a műhely korábbi időszakához. A 

„vörös házikerámia” minőségében jelentkező példányok esetében leginkább a legio X 

Gemina fazekasaival, tehát a 105 utáni időszakkal számolhatunk, de nem zárható ki, hogy 

egyéb példányok már az ezt megelőző, tehát a 89 és 105 közötti periódus gyártmányai is 

előfordulnak. 

                                                                                                                                                    
519 GRÜNEWALD 1983, Taf. 55.3, 5; PETZNEK 1997, 234–235, Typ 14.1–2. 
520 ETTLINGER–SIMONETT 1952, 14, Abb. 3.i; PETZNEK 1997, 234, Typ 14.1. 
521 GRÜNEWALD 1983, 40; PETZNEK 1997, 197–198.  
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5. Rézsűsen kihajló, erőteljesebben, háromszögszerűen megduzzadó 

peremek (447–448.). Oxidációs és redukciós égetésű darabok egyaránt előfordultak köztük, 

de jóval kisebb számban (4 individuum, a formacsoport 5,8%-a) jelentkeztek darabjaik. 

Ezen darabok esetében felmerülhet, hogy a műhely működésének későbbi időszakához 

tartoznak, tehát a 2. század második harmada, illetve a század közepe tájékára tehetőek.522  

6. Rézsűsen kihajló, a felső részükön kiszélesedő T keresztmetszetű 

példányok (449., 463.). Ugyancsak kisebb (4 individuum, a formacsoport 5,8%-a) arányban 

jelentkező darabok mindkét égetéstechnikában. Feltehetően úgyszintén egy későbbi időszak 

gyártmányaiként azonosíthatók.523  

7. A felső részükön kiszélesedő, horizontális peremek (450–454, 464–465.). 

Mind redukciós, mind oxidációs égetésű minőségben kerültek elő töredékei (kb. 11 

individuum, a formacsoport 15,9%-a). Az ide tartozó darabokról ugyancsak feltételezhető, 

hogy a később időszak termékei.524 

 

Rézsűsen kihajló (horgasodó) peremű tálkák (kat. 466–468. – 38. tábla) 

Cilindrikus vagy enyhén rézsűs oldalú, rézsűs fedőfészkes kialakítású kisebb tálkaformáról 

van szó. A típusból csupán 4 oxidációs égetésű, kissé szemcsés anyagú töredék jelentkezett 

(a 468. számú darab feltehetően túlégetett példány). Hasonló kialakítású edényeket a vörös 

és a szürke bevonatos finomkategóriából ismerünk (lásd 142–144., 207–210.), azokkal 

feltehetően azonos időrendi horizontba sorolhatóak.  

  

Hordóstestű poharak (kat. 469–473. – 38. tábla) 

Szemcsésebb anyagú, redukciósan és oxidációsan égetett töredékei (összesen 9 individuum) 

10 és 13 cm, valamint kisebb méretben 7 és 8 cm közötti peremátmérőben jelentkeztek. 

Néhány esetben az oldalon megmaradt nyomok alapján függőlegesen felrakott, hurokszerű 

füllel készülhettek. Jóllehet az ebben a minőségében történt kialakítás vaskosabb és 

egyszerűbb, de nagy valószínűséggel a korábban már megismert vörös finomkerámia (84–

85.) és bevonatos (181–183.) változatokkal hozhatók kapcsolatba. Feltehetően ezekkel 

azonos időszakban (tehát valamikor 105 és 118 között) vagy ezt követően készülhettek. 

 

Tégelyek (kat. 488–489. – 38. tábla) 

                                                 
522 PETZNEK 1997, 236, Typ. 15.3. 
523 Ibidem 236–237, Typ. 15.4. 
524 Ibidem 237, Typ. 16. 
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Kivétel nélkül oxidációs égetésű, jól iszapolt, a „vörös házikerámia” és „sárga/nyersszínű” 

kivitelben készült töredékek kerültek elő, amelyekből összesen 16 individuumot lehetett 

elkülöníteni. 

Kétfajta formát lehet ehhez a csoporthoz hozzárendelni. Egy lapos 3,5–4 cm 

magasságú, 11–15 cm átmérőjű, cilindrikusfalú, eldolgozatlan, szögletes peremvégződéssel 

készült változatot (474–475.) és egy 5–8 cm magas, 6–8 cm átmérőjű cilindrikus vagy 

enyhén kónikus testű kialakítást, általában ugyancsak eldolgozatlan peremmel (476–487.).  

Ez utóbbi formát a 485. számú darab alapján feltehetően nagyobb változatban is készítették. 

Ugyancsak ennek a második változatnak egy további jellegzetessége az alsó rész enyhébb 

vagy erőteljesebb megtörése, amely által kétfajta talprész alakult ki: egy keskenyebb és egy 

szélesebb. Ez utóbbiak egyikén (483.) benyomkodott kis kettőskörökből kialakított mester 

vagy műhelyjelzés részlete maradt meg. 

 Funkciójukat tekintve többféle lehetőség szóba jöhet. Elképzelhető, hogy nyitott 

mécsesek töredékeiről van szó, bár ebben az esetben a ténylegesen ekként azonosítható 

daraboktól (tárgyalásukat lásd lentebb kat. 654–661. között) kissé eltérnek. Az első 

csoporthoz hasonló lapos kis tégelyeket – ha nem is teljesen azonos módon kialakítva – 

Noviomagusban a holdeurni áru között is találhatunk.525 Evégett és „vörös házikerámia” 

minőségük miatt is, nagy valószínűséggel a legio X Gemina fazekasaival hozhatjuk 

kapcsolatba. A második csoportban lévő magasabb és keskenyebb tégelyekhez hasonlóak 

Vindonissában és Carnuntumban is felbukkannak. Előbbi helyen a mécsesek, 

festékestégelyek és tintatartók között kerülnek bemutatásra, bár pont ezzel a kialakítással 

kapcsolatban nem foglalnak állást, unikumnak tartják. 526  A carnuntumi darabokat 

ugyancsak egyedi formaként tárgyalják, megjegyezve ugyanakkor, hogy a típusnak 

valamilyen köze lehet a legiós fazekassághoz. 527 Ezen tégelyek egy része feltehetően még a 

műhely legkorábbi periódusához köthető (talán a „sárga/nyersszínű” kivitelben készült 481–

485. számúak), ugyanakkor a „vörös házikerámia” minőségben jelentkező példányokat 

(476–480.) határozottabban a 105 utáni időszakhoz termékeiként azonosíthatjuk. 

 

Szűrőtálak (kat. 488–489. – 38. tábla) 

Kizárólag oxidációs égetésű „sárga/nyersszínű” minőségben jelentkező töredékei (összesen 

6 elkülöníthető individuum) kerültek elő, két esetben vörös bevonattal. Az átlyuggatott 

                                                 
525 HOLWERDA 1944, 17, cat. 220 (type 41), Plaat III.220.  
526 ETTLINGER–SIMONETT 1952, 54, Taf. 9.182, Taf. 12.256. 
527 GRÜNEWALD 1983, 22–23, Taf. 23.2–6, 8, 10. 
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oldaltöredékek mellett két nagyobb, 13 cm-es átmérőjű peremmel megmaradt részlet is 

felbukkant. A két darab kialakítása kissé eltér egymástól. A bevonat nélküli 488. számú 

darab felső része cilindrikus, rézsűsen kihajló peremének szögletes vége enyhén 

kiszélesedő. A bevonatos 489. számú töredék jobban kivállasodik, rézsűs peremének vége 

lekerekített. A különbségek ellenére mindkettő az általánosan elterjedt tölcséres típus 

változata. 

A szűrők esetében elmondható, hogy egy kevésbé változó típus volt. Nyilvánvalóan 

előfordultak különböző formaváltozatai (esetleg funkcióhoz igazodva), de ezek nem 

módosultak lényegesen az évszázadok folyamán.528 A tölcsérformájú Hofheim 70-es típus is 

széles időrendi skálán helyezhető el. Az eredetileg a Claudius-korban megjelenő szűrőforma 

noviomagusi darabjait például 40 és 190 közé datálják.529 Egy, a carnuntumi legiotáborból 

származó töredék 200 körülre helyezhető.530 Dél-Pannoniában a legkorábbi típusok közé 

sorolják és az első századra keltezik.531 Ezzel szemben a szomszédos Moesia Superiorban a 

singidunumi példányok 4. századiak.532  

Tipológia alapján tehát a mi darabjaink sem szűkíthetők le, a műhely működési idejének 

bármely szakaszához hozzárendelhetőek. 

 

Fazekak (kat. 490–544. – 39–42. tábla) 

A legnagyobb mennyiségben a különböző fazékváltozatok töredékei kerültek elő, 

amelyekből összesen kb. 457 individuumot (a regisztrált termékek 14,1%-át) lehetett 

meghatározni. Az egyik legtöbbet használt, legáltalánosabb edénytípusról van szó, egy 

olyan termékről, amelynek gyártása, egyes formai kialakításai nem csak a katonai 

fazekassághoz kötődtek. Ebben az esetben is meg kell említeni az ebből fakadó 

bizonytalanságokat, azaz nyilvánvalóan egyes kialakításokat már a korábbi, illetve polgári 

településekkel összefüggésben működő műhelyekben is gyárthattak. A katonai műhelyben 

dolgozó fazekasok tehát nemcsak az általuk „idehozott” formaadási szokásokat 

alkalmazhatták, hanem esetleg a régióban meglévő, éppen aktuális divatot is figyelembe 

vették. Ugyanakkor némelykor megragadhatóak olyan (minőségi vagy formai) 

jellegzetességek, amelyeket nagyobb bizonyossággal köthetünk a katonai fazekasműhely 

hagyományaihoz. Az egyik ilyen jelenség az oxidációs égetésű példányok sokat 

                                                 
528 GRÜNEWALD 1979, 49.  
529 STUART 1977, 68, Type 152, Pl. 275. 
530 GRÜNEWALD 1979, 49, Taf. 36.1. 
531 BRUKNER 1981, 41, 157, T. 99.7.  
532 NIKOLIĆ-ĐORĐEVIĆ 2000, 181, Tip XI/2. 



109 
 

hangoztatott túlsúlya. A műhelytermékekként azonosított fazekak kb. 75%-ban ezzel az 

égetéstechnikával készültek, ezen belül is túlnyomórészt a szemcsésebb „vörös 

házikerámia” kivitelben. Az ebben a minőségben készült edényeket tehát még joggal a 

Noviomagusból idevezényelt fazekasok gyártmányaiként értelmezhetjük.  

 A formai kialakítás szempontjából is megemlíthetők olyan változatok, amelyek 

feltehetően még a Rajna-vidékén kialakult készítéstechnikákkal hozhatók kapcsolatba. 

Behúzott szájú fazék (Ha 58-as forma imitációja) és variánsai (kat. 490–

505. – 39. tábla). Ennek az erősen behúzott szájú, duzzadt, és különböző mértékben tagolt 

fazéktípusnak a töredékei mind redukciós, mind oxidációsan égetésű kivitelben 

felbukkantak. A legtöbb esetben szemcsésebb kivitelben, de az oxidációs égetésűeknél 

előfordultak finomabban iszapoltak is. Összesen 25 edényt (a fazekak 5,47%-a) lehetett 

ehhez a csoporthoz hozzárendelni. A típus formai kialakítása leginkább a Rajna-vidéki 

katonai táborok egyik népszerű és hosszú életű fazéktípusával,533 a Siegfried Loeschcke 

által tipologizált halterni kerámialeletek 58. számú fazékformájával mutat rokonságot.534 

Aquincumi felbukkanása újdonság, itt feltehetően csak egy rövid ideig gyártott fazéktípus 

volt, amely minden bizonnyal a legio X Gemina fazekasaival hozható kapcsolatba, hiszen a 

holdeurni műhelyben ugyancsak gyártották.535 

A halterni fazékformával erőteljesebb kapcsolatot mutató töredékek mellett esetleg 

számolhatunk olyan példányokkal is, amelyek már nem feltétlenül ezt a formát igyekeztek 

visszaadni, de egyes részletek kialakításában mintha még visszaköszönnének az alapforma 

jellegzetességei (501–505.). 

Enyhén kihajló, enyhén duzzadt peremű változatok (kat. 506–508. – 40. 

tábla). Az oxidációs égetésű, 12–18 cm-es peremátmérőjű töredékek finoman iszapolt 

(inkább a korsókra jellemző) kivitelben jelentkeztek (mindössze 20 példány, amely a 

fazekak 4,37%-a). Ennek a tojásdadtestű, egyedinek tűnő megoldásnak a rézsűs peremű, 

kiszélesedő vállú tálak 1. és 2. csoportjában bukkantak fel hasonló minőségű töredékei (lásd 

437–440.). Leginkább ezek alapján feltételezhetjük, hogy a műhely korábbi időszakának 

gyártmányairól van szó. 

Ívelten kihajló, hosszú peremű változatok (kat. 509–510. – 40. tábla). A 10–

15 cm peremátmérőjű, oxidációs égetésű darabok erősen szemcsés és finomabban iszapolt 

változatban jelentkeztek (12 példány, a fazekak 2,62%-a). Különösen figyelemfelkeltő az 

                                                 
533 MITTAG 1999, 201–203. 
534 LOESCHCKE 1909, 294–297. 
535 HOLWERDA 1944, 18–19, cat. 249–250, 252–253, 255. (type 61a, c, d), Plaat III. 249–250, 252–253, 255.  
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509. számú darab, amelynek a nyak alatti megmaradt részét horizontális barázdák borítják. 

Első látásra egy teljesen egyszerű kialakítású, a kézzel formált edényekre emlékeztető 

formáról van szó, amelyre durva anyaga is ráerősít. Elméletileg akár a helyi bennszülött 

formakincsből is le lehetne vezetni,536 de véleményem szerint ebben az esetben nem erről 

van szó. Úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy a későbbi, provinciális kerámiaformák 

előzményei közt sok vezethető vissza a bennszülött edényművesség formakincsére, ez a 

típus ebben a régióban nem romanizálódott. Ugyanakkor erősen emlékeztet a Rajna-vidéki 

Augustus kori táborokban gyakorta jelentkező főzőfazék típusra, az ún. Rillenbecherre.537 

Vindonissai felbukkanását – hasonlóképpen a szürke, szemcsés anyagú, meredekfalú 

sütőtányérokhoz – a kutatás a mediterrán formaadási tradíciók közvetlen 

megnyilvánulásának tekinti.538  A mi esetünkben feltehetően a műhely legkorábbi 

időszakával hozhatóak kapcsolatba. 

  Ívelten kihajló, duzzadt peremű változatok (kat. 511–515. – 40. tábla). 

Ennél a változatnál az ívelt peremek zömökebbek és némelykor erőteljesen duzzadtak. 210 

individuummal ezek alkották a legnagyobb alcsoportot (amely a fazekak 45,95%-a). A 

leggyakoribbak a 15 és 20 cm közötti peremátmérővel rendelkező példányok voltak, de 

előfordultak nagyobb méretű kialakítások 25–30 cm-es peremmel. Gyakorlatilag ehhez a 

típushoz sorolhatjuk azokat a kisebb, 9–11 cm-es átmérőjű változatokat is, amelyeknek 

ugyancsak ívelt a pereme, de már egyenletes vastagsággal alakították ki. 

Erről a típusról is elmondható az, ami az előző esetben, azaz a peremkialakítás erősen 

emlékeztet egyes késő kelta fazékformák peremkialakítására.539 Az itteni variánsok azonban 

csak oxidációsan égetve és jórészt a vörös házikerámia minőségében jelentkeztek. 

Noviomagusból többféle változatban is ismert,540 a holdeurni műhelyben is készítették.541 A 

forma aquincumi felbukkanását tehát inkább a legio X Gemina ideérkezésével hozhatjuk 

kapcsolatba. 

Rézsűsen kihajló peremű változatok (kat. 516–544. – 40–42. tábla). Ehhez 

az alcsoporthoz 190 edényt (a fazekak 41,57%-át) lehetett hozzárendelni. A rézsűsen 

kihajló, egyenletes vastagságú, vagy különböző mértékben megduzzadó peremvégződések 

lekerekítettsége vagy szögletessége, illetve a külső vagy belső oldalakról történő, különböző 

mértékű profilálások következtében különböző alcsoportok figyelhetőek meg. Ezek az 

                                                 
536 BÓNIS 1969, Abb. 19.26, Abb 33.27. 
537 MEYER-FREULER 1998, 160, Abb. 6. 
538 Ibidem 159. 
539 BÓNIS 1969, 182, Abb. 7.14, 24.14, 27.1, 92.1. 
540 STUART 1977, 71–72, Type 201 A, Pl. 19.285, 290–294.  
541 HOLWERDA 1944, 19, cat. 260–283. (type 62a), Plaat III. 260, 264, 266.  
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eltérések némelykor tényleges kronológiai különbséget is sugallhatnak, de sokszor – főképp 

az azonos minőségekben jelentkező kategóriák esetében – ugyanabban az időben 

alkalmazott, eltérő kialakítási módokról lehet csak szó. Leginkább az itt jelentkező 

alcsoportokról lehet elmondani azt, hogy ezek egy jóval általánosabb, nem csak speciálisan 

a katonai műhelyhez köthető formaváltozatokat képviselnek.  

A már a tálaknál is alkalmazott ún. „Kolbenrand” peremkialakítások542 lekerekített 

változatai (516–517.), kizárólag a vörös házikerámia minőségben bukkantak fel, míg a 

szögletesebb végűek mind oxidációsan („vörös házikerámia” minőségben) (522.), mind 

pedig redukciósan (530–533.) kiégetve jelentkeztek.  

A duzzadt változat mellett természetesen az egyenletes vastagságú (lekerekített és 

szögletes végű egyaránt) megoldások is jelen voltak (518–521, 542.).543  

További vastagodás eredményeképpen már egy másik alkategória jelenik meg, a 

háromszög átmetszetű perem544 (534–536.). Az ezzel ellátott fazekak csak redukciós 

égetésben jelentkeztek.  

Az S oldalprofilú tálakhoz hasonlóan, a duzzadt peremkialakításból további 

tagolásokkal újabb jellegek alakulhatnak ki. A perem külső oldalának enyhébb 

benyomásával vagy erőteljesebb alávágásával a felső rész az alsóhoz képest szélesebbé 

válva, megfordított Γ („Hakenförmig”) vagy T keresztmetszetet545 kaphat (523–526., 537–

538), illetve a belső oldalon kialakított fedőfészekkel (539.) úgyszintén más karaktere lesz. 

Mint említettem ezek az alcsoportok, változatosságuk ellenére, nagyrészt egy 

időszakra tehetőek. Ugyanaz mondható el, mint a kiszélesedő vállú tálak esetében, azaz a 

vörös házikerámia minőség megjelenése a különböző változatok többségénél a legio X 

Gemina ideérkezését követő időszakot sugallja.  

Néhány egyedibb kialakítás is felbukkan, mint például a rövidebb peremű 527–528. 

számú darabok, minőségi jegyeik alapján azonban ezek is a fenti alcsoportok időszakához 

köthetőek.  

A kisebb méretű, redukciós égetésű, inkább már a pohár kategóriába sorolható egyedek 

(543–544.) úgyszintén az 1. század vége és a 2. század elejére tehetőek.546 

 Feltehetően a műhely időszakának későbbi periódusával hozhatóak kapcsolatba a 

felső részükön kiszélesedő, horizontális peremmel547 kialakított példányok (540–541.), 

                                                 
542 PETZNEK 1997, 197–198. 
543 Ibidem 200–201, Typ 5.4.  
544 Ibidem 202.  
545 Ibidem 205–207, Typ 6.5–6.6.  
546 Ibidem 208–210, Typ. 7.1–7.2. 
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amelyek már a 2. század második harmada, illetve a század közepe közötti időszak termékei 

lehetnek. 

 

Fedők (kat. 545–565. – 43. tábla) 

Bizonyos egyedibb megjelenésű változatok, mint a vörös finomkerámia (103–104.), illetve a 

bevonatos (193–197.) és félkész jellegű darabok (244–245.), továbbá a jobban felismerhető 

és speciálisabb kialakításúak (sütőtányérhoz tartozó fedők [379–380.] és a nagyméretű, 

profilált pereműek [632–640.]) külön, az aktuális kivitelhez, illetve funkcióhoz kötve 

kerültek (és kerülnek) bemutatásra. Az alábbiakban a hagyományosabb, megszokott 

kialakítású („laposfedő”) 548 és kivitelű példányokat tárgyalom. 

A nagy mennyiségben felbukkant főzőtálak és fazekak arányához képest viszonylag 

kevesebb számban kerültek elő a fedők, kb. 90 individuumot (a regisztrált termékek 

2,78%-át) lehetett elkülöníteni. Az oxidációs égetésű darabok ebben az esetben is túlsúlyban 

voltak, kb. 80%-ot ezek tették ki. 

A méreteiket tekintve viszonylag egyenletes eloszlásban jelentkeztek a 10 és 28 

cm-es átmérőjű darabok. Ezek többé-kevésbé megfeleltethetőek a fazekak és a főzőtálak 

peremátmérőinek. Az ezektől jobban elütő, 40 cm körüli peremátmérővel rendelkező 

darabokból (mint például az 559. számú) csak néhány példány került elő. Főként a tálak 

között előfordultak ilyen peremméretek is, ezért ez a megoldás sem mondható 

rendhagyónak, ugyanakkor akár a nagyobb sütőtányérok lefedésére is szolgálhattak. 

Az oldaltöredékeket és a többé-kevésbé egységes kialakítású, fordított csonkakúp 

formájú fogókat leszámítva a peremek két alapváltozatot mutattak a szögletesedő (545–

556.) és a lekerekített végű (557–564.) kialakítást. Mindkettőnek különböző alváltozatai 

voltak, így a szögletes végű esetében a perem vége különböző módon megduzzadhatott 

(ilyenkor az enyhén felfele vagy lefele tartó rész egy kissé lekerekítettebb a másik sarokhoz 

képest –548–554.) vagy elvékonyodott.  

A lekerekített végűek esetében az egyenletesebb végződésen kívül előfordulnak 

duzzadtabb vagy elvékonyodó változatok, illetve egy jól elkülönült csoportot alkotnak azok 

az egyedek, amelyek esetében a perem végződése egy rövid horizontális felfekvésbe megy 

át (560–562.). 

Egyedibb kialakításnak tűnik az erősebben megduzzadt, enyhén szögletesedő 565. számú 

végű példány. 

                                                                                                                                                    
547 Ibidem 221, Typ 10.1. 
548 PETZNEK 1997, 263. 
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A fedők kialakítása alapvetően az elsődleges funkciójukhoz igazodott, azaz a 

fazekak és tálak letakarásához,549 az itt megjelenő variánsok nagy része az 1. század 

közepétől a 2. század végéig – 3. század elejéig jól kimutathatóan forgalomban volt.550 

Ebből kifolyólag egy-egy kialakítás nyilvánvalóan sokkal hosszabb ideig lehetett 

használatban, a katonai műhely működési idején belüli, szűkebb időszakokhoz történő 

besorolásra a tipológiai kialakítás alapján nincs lehetőség. Egyedül a minőségi jegyek 

eltérései alapján lehet részben azokat a töredékeket kiemelni, amelyek a „vörös 

házikerámia” kategóriába sorolhatók (546., 551., 556., 557., 559.). Ezek a példányok tehát a 

legio X Gemina fazekasaival hozhatóak kapcsolatba, azaz jó eséllyel a 105 és 118 közötti 

időszakhoz köthetőek.  

 

Dörzstálak (kat. 566–584. – 44–50. tábla) 

Látványos mennyiségben jelentkezetek darabjai, amelyekből kb. 260 edényt (a regisztrált 

termékek 8%-át) lehetett elkülöníteni. Az oxidációs égetésen belül túlnyomórészt a 

„sárga/nyersszínű” kategória jelentkezett. Ezekhez képest csak 4–5%-nyit tettek ki a „vörös 

házikerámia” minőségében készített darabok. A nagy mennyiséghez képest, viszonylag 

kevés formaváltozatot lehetett elkülöníteni. 

1. A legnagyobb csoportot 94%-ban a masszív, vastag falú, széles, ívelt, 

horizontális jellegű vagy a vízszinteshez képest aláhajló peremű töredékek alkották (566–

574.). Ezeknél minden megfigyelhető esetben a peremhez csatlakozó kiöntők vaskos, 

enyhén kiszélesedő végűek voltak. További jellegzetességük, hogy általában a perem belső 

oldalán lévő barázdát vagy kettős barázdát kihúzzák a kiöntő belső széléig, amelyet a 

legtöbb esetben ujjbenyomással zárnak le. Sokszor további kettős ujjbenyomás figyelhető 

meg a kiöntő végének külső oldalán, amely ezáltal frontális nézetből egyfajta zoomorf 

jelleget vesz fel: sertés orrára emlékeztet (570–573.). Egy esetben az is előfordult, hogy a 

kiöntő két oldalán már a peremrészen (ugyancsak a még nedves agyagba történő 

ujjbehúzással) egy-egy félkörívet húztak (570.), ami feltehetően az állat szemének stilizált 

megjelenítése akart lenni. 

Az északi és Rajna–Duna-vidéki provinciákban feltűnő széles, ívelt peremű 

mortariumok többsége első látásra talán nehezen tűnik elkülöníthetőnek, hiszen alapvetően 

ez a kialakítás Dramont D2 vagy Hartley 2551 tipológiai elnevezéssel illetett itáliai 

                                                 
549 GRÜNEWALD 1979, 64. 
550 PETZNEK 1997, 264–270. 
551 A tipológiai felosztáshoz lásd PALLECCHI 2002, 45–53 
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alapformára vezethető vissza. Ez az 1. század közepe tájékán elterjedt forma az egyes 

régiókban különböző jellegeket vett fel. Az ebben a csoportban felbukkant daraboknál, 

különösen a kiöntő kialakításánál, jól érzékelhető, hogy már egy következetes, az említett 

itáliai típustól némileg elütő készítési hagyományokat követtek. Míg az itáliai példányoknál 

a kiöntő felülről nézve szabályos, kissé nyújtott trapézformát vesz fel és rövidebben nyúlik 

túl a perem szélénél,552 addig az itt előkerült példányoknál ez a rész keskenyebb és ívelt 

belső kialakítású. A vaskos orrszerű megoldáshoz eleve több agyagot használtak, amit 

statikai okokból a perem alatti részen sokszor meg is kellett támasztani (77. kép). Ezzel a 

kialakítással, ha nem is teljes mértékben, de leginkább egyes britanniai változatok mutatják 

a legközelebbi hasonlóságot.553 Ezek közt számos olyan változat van, amelyeket itt már az 1. 

század közepe tájékán is készítettek (78. kép). Ebben az esetben tehát az is felvethető, hogy 

ennek a csoportnak az egyedeit esetleg még a Britanniából ideérkező legio II Adiutrix 

fazekasai készítették.  

A felvetés teljes bizonyosságát ugyanakkor a mortariumbélyegek viszonylag kevés számban 

történő felbukkanása valamelyest megkérdőjelezi. Britanniában, a többi provinciához 

képest, extrém módon magas a mesterbélyegekkel ellátott dörzstálak száma.554 Ez a 

mennyiség természetesen a római uralom teljes időszakára vonatkozik, de bizonyíthatóan 

már a Flavius-korból is jelentős számú bélyeggel ellátott példányt ismerünk.555 Az itteni 

hiány talán azzal is magyarázható, hogy a katonai műhely belső szervezettsége csak ritkább 

esetekben igényelte a bélyegzővel való megjelenítést.  

A csoport töredékei közül összesen öt mesterbélyeges darabot ismerünk (566–569.), 

mindegyik a Kiscelli utca 75–79. zónából került elő. Közülük két-két példányon azonos 

forma szerepelt, így tehát csak három különböző bélyegtípusunk van. A sokat és rosszul 

idézett LONCIAIICFMFIL, tabula ansata-ba foglalt formulát az 568. számú darabra kétszer 

pecsételték, míg az 569. számú töredéken ugyanezt a bélyeget két stilizált babérlevél-sor (?) 

motívum közt olvashatjuk.556 Az előbbin tisztán, jól olvashatóak az egyes betűk, míg az 

                                                 
552 Ibidem Fig. 8–9; A 
553 SYMONDS 2012, 180–184 (Group 11–12), Fig. 8–10. 
554 HARTLEY 1998, 209–213, Fig. 8. 
555 Ibidem 199. 
556 A bélyegeken szereplő formula eltérő módon történő értelmezését nagy valószínűséggel az okozta, hogy a 
jobban olvasható 568. számú, duplán pecsételt töredék hosszú ideig elérhetetlen lehetett autopszia számára (a 
darab csak 2013-ban került elő, raktári revíziót követően). A bélyegre először utaló NAGY L. 1937, 268 a 
LONGIALICFMLIB formát adta meg. Később a NAGY L. 1942b, 629, CXIV.3 már LONGIAIIGEMFIL-ként, 
ugyanakkor itt már feltűnő, hogy csak a töredékesebb, 569. számú darabot közölte le a fotón. Nagy 
valószínűséggel PÓCZY 1956, 87 adatközlése már csak a leltárkönyvben szereplő rajz alapján történt meg, 
továbbá tévedésből az 569. számú darab esetében is kétszeresen pecsételt („zweimal eingedrückter Stempel”) 
töredéket említett. Három változatot adott meg azt sugallva ezzel, mintha három töredék lenne: 
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utóbbin a bélyeg vége hiányzik (LONCIAIICF) és a kissé puha agyag miatt helyenként 

kopottabbak. A pecsét első fele feltehetően nevet tartalmaz, esetleg a Longus vagy még 

inkább a Longinus Aius vagy esetleg Alius genitivusba tett alakjáról van szó. A CF 

betűkapcsolat esetében talán az OF ligatúraszerű megoldásról van szó így ebben az esetben 

az officina jöhetne szóba. Az ez után álló maradék esetében nehéz eldönteni, hogy az MF-et 

követően IL, LI vagy LL szerepel, de felvethető, hogy ez a csoport a magistri figlinarum 

alakra oldható fel. Ebben az esetben a pecsét lehetséges olvasata: Longi(ni) Aii of(ficinae) 

m(agistris) fi(g)l(inarum) (a név esetében más változatok is lehetségesek, mint a Longi és 

Aii). Ha ezt elfogadjuk, akkor ebben az esetben ez az egyetlen apró utalás a katonai 

fazekasműhely szervezetére.  

Az azonos peremátmérő és a minőségi jegyeik alapján feltehetően a két egyforma 

MARTIFE tabula ansatás pecséttel ellátott töredék ugyanahhoz az edényhez tartozhatott 

(567.).557 A pecsét minden bizonnyal Martialis fecitre egészíthető ki. 

A harmadik névbélyeg meglehetősen egyedi kialakítású, ugyanis a jól olvasható 

COSIDIVS név lunula formájú keretben van elhelyezve. Mortariumon alkalmazott ilyen 

keretelési módhoz nem találtam párhuzamot, meglehetősen egyedi kialakításról van szó. 

Előfordul viszont a késő itáliai terra sigillatákon, ezeken belül is legfőképpen a pisai 

gyártmányokon. Különösen Sex. M(urrius) F(estus),558 Sex. M(urrius) P( )559 és L. Rasinus 

Pisanus560 gyártmányain. Ez utóbbi mester termékei a Domitianus-korban, ha szórványosan 

is, de eljutottak Pannoniába,561 ide Aquincumba is, ahonnan éppen egy lunula formájú 

bélyeges töredékét is ismerjük.562 A bélyegzőt készítő Cosidiust az 1. század 80-as 90-es 

éveiben még forgalomban lévő lunulás sigillatapecsétek inspirálhatták, de az sem zárható ki, 

hogy itáliai származású563 fazekasként eleve jobban ismerte ezeket a pecséthasználati 

stílusokat.  

                                                                                                                                                    
LONGIALLGEMFEC, LONGIALLEMIL, LONGIALLGEMFIL. Ennek nyomán KREKOVIČ 2004, 96 még 
bizonytalanul, MLADONICZKI  2007, 201–202 katalógusában (5–7.) már egyértelműen három töredéket 
tüntetett fel: LONGIALLGE[, LONGIALLGEMFEC, LONGIALLGEMFIL. A tévesen megadott 
információkat és a nem egyértelmű leltárkönyvi bejegyzéseket értelmezhették félre a TitAq III. adatfelvétele 
során is, ahol az 1308-as tétel alatt már négy bélyegváltozat szerepel: Longi AIICH[- - -], Longi AIICHMFIL, 
Longi AL I [- - -] (?), LONGIALGEM fec(it).  
557 NAGY L. 1937, 268; NAGY L. 1942b, 629; PÓCZY 1956, 88 tévesen díszedényként (Prunkschüssel) 
hivatkozik rá, feltehetően csak a kisebb töredéket látta, akárcsak KREKOVIČ 2004, 96 és MLADONICZKI  2007, 
202 (Katsz. 8); TitAq III. 1309. 
558 CVArr ed. II. 1212.52–58.  
559 CVArr ed. II. 1213.35–38.  
560 CVArr ed. II. 1690.50–51, 54–55, 57–58. 
561 GABLER 2003, 129–135.  
562 Ibidem 135; VÁGÓ 1977, 108, Abb. 5.21.  
563 Az Epigraphische Datenbank Heidelberg (http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home/ ) és az Epigraphic 
Database Roma (http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php) alapján a Cosidius névnek összesen négy itáliai 
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2. Kisebb számban jelentkeztek olyan kiöntőkialakítások is, amelyek 

esetében a belső ívelése plasztikusabban volt kialakítva. Bizonyos esetekben ez egy 

kevésbé ívelt, inkább egyenesen aláhajló peremmel párosult (575–578.). Mivel kevesebb 

számban kerültek elő (a vizsgált mortariumok kb. 2%-a), nehéz egyértelműen állást foglalni, 

hogy mennyire elkülönülő csoportról van szó. A részben megfigyelhető, határozottan 

elkülönülő jellegzetességek és a még az előző csoportra emlékeztető kialakítások együttes 

jelentkezése miatt feltehetően ennek egy változatáról lehet szó. Az ehhez viszonyítható 

időrendjük azonban nem eldönthető. 

3. Egy további, ugyancsak kevesebb töredékkel (kb. 3%-nyi) jelentkező 

csoport esetében a peremek zömök, röviden ívelő kialakításúak. A kiöntő rész, a fentebbi 

csoportokéhoz képest kevésbé markáns, a belső oldalán karimaszerűen körbefutó, 

megmagasított borda két végének a peremre történő rávezetésével alakították ki (579–581.). 

Ez a megoldás jól tetten érhető Noviomagusban nemcsak a kiöntő, hanem a perem 

profiljának vonatkozásában is.564 Ez a csoport tehát a legio X Gemina fazekasaival lehet 

összefüggésben. 

További egyedi darabok is felbukkantak, ezek közül az 582. és 583. unikális, jelenleg 

analógia nélküli megoldásnak tűnik, míg az 584-es kiöntője erősen emlékeztet az 

Augustus-Claudius-kori Rajna menti táborokban használatban lévő Haltern 9 = Hofheim 

79-es típusú mortarium565 kiöntőjére. A forma más lelőhelyeken is előfordul, az 50-es évek 

elején már Britanniában is feltűnik,566 de szórványosan tovább él a kontinensen is, így pl. 

Flavius-kori kontextusból Vindonissából is ismert.567 Esetünkben tehát szóba jöhet, mint a 

legkorábbi időszak gyártmánya, de nem zárható ki, hogy már egy későbbi, a legio X Gemina 

ideérkezése utáni időszakban készült. Az eredeti formától való eltérések, mint a 

megvastagodó perem, a Steilrand hiánya, valamint a horizontális fogó megléte, inkább az 

utóbbi időszakot sugallják.  

 

Nagyméretű, lapított félgömbtestű tálak az edénytesthez tapadó két horizontális 

fogóval (kat. 585–611. – 51–54. tábla) 

                                                                                                                                                    
felbukkanását ismerjük: egyet 60-ból (AÉp 1983, 317), kettőt a 2. század végéről (CIL XIV, 5356=CIL XIV, 
5373; CIL XIV, 4569), egyet pedig a 205-ből (CIL VI, 1057).  
564 HOLWERDA 1944, 24, cat. 445–452. (type 77a), Plaat VII.448–449; STUART 1977, 66–67, Type 149 B, Pl. 
16.233–234; 
565 STUART 1977, 66. 
566 SYMONDS 2012, 177. 
567 ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 25.560-565. 
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A műhelyhulladékként azonosított töredékek között nagy mennyiségben jelentkeztek 

azoknak a lapított félgömbtestű tálaknak a töredékei, amelyeket az oldalukon az edény 

falához tapadó, horizontálisan felrakott, enyhén ívelt, hengeres átmetszetű fogókkal láttak 

el. A három területen jelentkező töredékek alapján összesen kb. 400 individuumot (a 

regisztrált termékek 12,38%-át) lehetett meghatározni. 

Méretük nagyrészt egységes volt, a legtöbb példány peremátmérője 32 és 42 cm 

között mozgott. Ettől eltérően nagyobb edények is jelentkeztek 50 cm körüli, egyszer pedig 

az extrém 75 cm-es átmérővel. Az edények alja, a megfigyelhető esetekben, a ritkábban 

előforduló egyenes vagy enyhén homorú megoldás mellett sokkal gyakrabban fenékszöges 

vagy talpgyűrűs kialakításúak volt.  

 Az edényfajta formai kialakítását minden bizonnyal fém előképek (Radnóti 60-as 

típus)568 inspirálták.569 Egy olyan jellegzetes táltípusról van szó, amelynek töredékei rendre 

felbukkannak azokon a lelőhelyeken, ahol legiók állomásoztak (vagy valamilyen módon 

azok ellátásával hozhatóak kapcsolatba). Így megtalálhatóak Vindonissa,570 Argentorate,571 

Noviomagus,572  Colonia Ulpia Traiana,573  Carnuntum,574  Vindobona,575  Brigetio,576 

Singidunum,577 Isca Silurum,578 Eboracum579 és Londinium580 1. század végi – 2. század 

elejére tehető leletösszefüggéseiből. Ugyanakkor ennél az edényfajtánál is megfigyelhető, 

hogy bizonyos helyeken nem csak a katonasághoz köthető kontextusból kerülnek elő, egy 

idő után feltehetően civil fazekasműhelyek is belefogtak gyártásába. Itt Aquincumban a 

polgárváros keleti („Gázgyári”) fazekasműhelyének első periódusában (azaz a 2. század első 

felében) is kimutatható a készítése.581 Ebből következik, hogy használata sem csak erre az 

időszakra korlátozódik, több helyen feltehetően tovább él a 2. század folyamán és 

kimutatható a 3. században is.582  

                                                 
568 A noviomagusi példányok nyomán ez megegyezik a DEN BOESTERD 1956, 52, 172. típusú bronztállal. 
569 HAALEBOS 1992, 369–370; MEYER-FREULER 2013, 365, Abb. 314. 
570 ETTLINGER–SIMONETT 1952, 224, Nr. 120; MEYER-FREULER 2013, 364–365. 
571 HATT 1954, fig. 7.11. 
572 HOLWERDA 1944, 25, cat. 456. (type 78), Plaat VII.456; Itt finomkerámia változatban is: HAALEBOS 1992, 
369, Abb 2. 
573 LIESEN 2003, 120, Abb. 5.2. 
574 GRÜNEWALD 1979, Taf. 32.3–8; GRÜNEWALD 1983, Taf. 42.6–7. 
575 ADLER-WÖLFL 2010, 415, FK-Taf. 36. 
576 BÓNIS 1975, 6. ábra 16–18, 8. ábra 6, 10. ábra 6–8, 18. 
577 NIKOLIĆ-ĐORĐEVIĆ 2000, 24, Tip I/17, 35–36, Tip I/41, 43–44, Tip I/63. 
578 SWAN 2004, Fig. 2.36 
579 Ibidem Fig. 3.45. 
580 Ibidem Fig. 7.100–101. 
581 PÓCZY 1956, 104 Abb. 8.1; 108. 
582 ADLER-WÖLFL 2010, 415. 
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Funkcióját illetően ezt az edényfajtát a szakirodalom elsődlegesen kézmosó 

edényként azonosítja.583 Nem zárható ki azonban, hogy több célra is használták. A 

carnuntumi edények kapcsán ezekhez tartozó fedőket feltételez M. Grünewlad.584 (Mint 

lentebb majd láthatjuk, ilyen fedők készítése itt a katonai fazekasműhelyben egyértelműen 

bizonyítható.) Mivel ezek az edények a legtöbb esetben feltehetően nem voltak alkalmasak 

főzésre (ezt sugallja részben a talpgyűrűs kialakítás, továbbá a zömében finomabban iszapolt 

anyaguk is ezt erősíti) ezért a fedővel ellátott példányok esetleg félkész vagy kész élelmiszer 

tárolására vagy tálalására is szolgálhattak.  

Mint a legtöbb esetben, ennél a táltípusnál is több alcsoportot lehetett elkülöníteni. 

1. Az egyenletes (némelykor enyhén vastagodó), csapott, sima vagy néha 

barázdált végű peremmel kialakított példányok (585–591.) kisebb arányban (kb. 11%), 

„sárga/nyersszínű” kategóriában jelentkeztek. Formai kialakításukat tekintve ezek legtöbbje 

emlékeztet a leginkább az eredeti fém előképre, így talán megkockáztatható az a felvetés, 

hogy egy részük ténylegesen a műhely legkorábbi időszakának terméke.  

2. A perem fokozatos vastagodásával eljutunk a következő alcsoporthoz, a 

felső részén kiszélesedő, különböző mértékben csapott és barázdált peremű (592–600.) 

változathoz. A legnagyobb arányban (kb. 70%) ezek a kialakítások voltak jelen. Az itt 

felbukkant töredékek ugyancsak „sárga/nyersszínű” minőségben készültek. Feltehetően 

ennek az alcsoportnak is korán elkezdhették a gyártását. A perem duzzadtságának és 

csapottságának eltérő mértéke miatt változatos jellegű profilok alakulhattak ki. Belső 

kronológiájukat nehéz elkülöníteni, minden bizonnyal a katonai műhely teljes működési 

időszakában készíthették.  

3. Az előző alcsoportnak egyfajta továbbfejlesztett változataként foghatóak 

fel azok a példányok, amelyeken a megvastagodó peremet a korongolás során a külső 

oldaláról erősebben megnyomták, illetve alávágták, ezáltal az egyfajta ellaposodó rézsűs 

jelleget kapott (598–604.). Az ehhez az alcsoporthoz tartozó kialakítások csak kisebb 

arányban jelentkeztek (12%), ugyanakkor ezeken a példányokon több esetben a perem alatti 

részt (ujjbenyomással fodrozott léctag) vagy a fogókat díszesebben alakítottak ki. A 602. 

számú töredéken kialakított csavart fogós megoldást ugyancsak erre a csoportra jellemző 

peremkialakítással – márványozott változatban – Brigetióból ismerünk.585  

                                                 
583 Ibidem; MEYER-FREULER 2013, 364–365.  
584 GRÜNEWALD 1979, 47. 
585 FÉNYES 2003, Abb. 12.7. 
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4. A duzzadt, lekerekített peremű példányok (605–611.) a legkisebb 

arányban (kb. 7%) megnyilvánuló alcsoportot alkották. Az alcsoport elkülönültségét tovább 

erősítette, hogy az említett egyenes aljkiképzés csak ezeken a példányokon fordult elő, 

továbbá kizárólag a „vörös házikerámia” minőségben jelentkeztek. Ezeket tehát a legio X 

Gemina fazekasaival hozhatjuk kapcsolatba. A minőségi jegyeken kívül ezt a feltételezést 

erősíthetik a holdeurni áru közt felbukkanó, szinte teljesen egyező kialakítású edények.586 

 

Hombárok (kat. 612–622. – 55–57. tábla) 

Ha nem is túl nagy mennyiségben (néhány tucatnyi töredékből kb. 25 edényt – a regisztrált 

termékek 0,77%-át – lehetett elkülöníteni), de egyértelműen műhelyhulladékként 

azonosítható hombártöredékek is felbukkantak. Kivétel nélkül oxidációs égetésben 

jelentkeztek, ezen belül is az általában jobban iszapolt „sárga/nyersszínű” kategóriában 

(erősebben szemcsés kivitelben egy esetben lehetett kimutatni (a 619. számú példányt), de 

ebben az esetben is feltehetően a „vörös házikerámiával” kapcsolatba hozható töredékről 

van szó). Úgy tűnik, a sokkal jellemzőbb, klasszikusnak számító szürke, szemcsés anyagú 

kialakításokat 587  itt a katonai műhelyben nem készítették. A megfigyelhető 

edénymaradványok alapján az alábbi alcsoportokat lehetett elkülöníteni.  

1. A hosszanti irányban megduzzadó, erősen behúzott, felső részén 

különböző mértékben tagolt vagy bordázott peremmel kialakított példányok (612–615.). 

Az edény teste a behúzott felső rész miatt tojásdad jelleget vesz fel. Amint a bemutatott 

példákon is látható a megduzzadó alapkialakítás kisebb nagyobb eltéréseket mutathat. 

Előfordul ferdén kialakítva (612-613.) vagy horizontálisan (614.), vagy esetleg már 

enyhébben behúzva, kissé háromszögszerűen vastagodva (615. – ez utóbbi esetben már 

egyfajta átmeneti megoldást is sugallhat, ami már a következő alcsoporttal is kapcsolatba 

hozható). Jelentősebb méretbeli különbségek is felléphetnek, de úgy tűnik, hogy némely más 

alcsoportnál megfigyelhető méretekhez képest ezek az edények (a 17 és 32 cm-es belső 

peremátmérőjükkel) kisebb, illetve közepes méretűeknek számítanak. Külső oldalukat 

némelykor egyszerűbb, bekarcolt hullámvonalas díszítéssel látták el. Az ilyen hombárok 

levezethetőek lennének a helyi késő kelta formakincsből is.588 Bónis Éva szerint a típus a 

római korban egy rövid ideig tovább él. Ugyanakkor ezek a kialakítások jelen vannak a 

                                                 
586 Különösen HOLWERDA 1944, 25, cat. 456. (type 78), Plaat VII.456. Kissé eltérő módon, de jelen van 
Vindonissában is: ETTLINGER–SIMONETT 1952, Taf. 7.120. 
587 PETZNEK 1997, 173–174; GRÜNEWALD 1979, 56; VARGA 2007, 143. 
588 BÓNIS 1969, Abb. 59.32–37, Abb. 63. 20-24, Abb. 97.11. Római korban továbbélő darabok: 192, Abb. 4.19, 
64.20  



120 
 

Rajna-vidéki leletanyagban, a korai (Augustus – Claudius-kori) példányok, mint nagyobb 

fazekak,589 a későbbiek már egyértelműen doliumként azonosítva. A noviomagusi leletek 

közt gyakorlatilag az itt bemutatott variánsok mindegyikére találunk jó analógiákat.590 

2. Az enyhén behúzott, háromszögszerűen megvastagodó peremű 

példányok (616–617.) nagyjából egységes, 28 és 32 cm közötti átmérőben készültek. Amint 

az előző alcsoport 615. számú darabjánál utaltam rá, nem kizárt, hogy ebben az esetben a 

fenti kialakítások egyfajta továbbfejlődött változatairól van szó. Természetesen élesen 

elhatárolható időrendi különbséget nehéz lenne meghatározni, hiszen az azonos minőségi 

jegyekben jelentkező töredékek nagyjából ugyanabban az időszakban történő gyártást 

sugallnak. Hasonló kialakítású példányokat Vindonissából is ismerünk.591  

3. Enyhén behúzott, horizontális peremű változatok (618.). Egy további 

változás, amikor a már nem duzzadt, horizontális kialakítású perem még egy ugyancsak 

enyhén behúzott szájrészből indul. Az előző alcsoporthoz hasonlóan az itt felbukkant 

darabok is 28–32 cm közötti peremátmérővel bírtak. A példaként bemutatott, 

legnagyobbrészt megmaradt 618. számú példány oldalának felső, már enyhén összeszűkülő 

részén két fésűköteg-sáv között ugyancsak fésűs hullámvonaldíszt alakítottak ki.  

4. Rézsűsen kihajló, horizontális peremű változatok (619–620.). Ebben az 

esetben a fazekaknál és tálaknál is megfigyelhető megoldás, amikor a rézsűsen kihajló 

perem felső részét különböző módon alakítják, jelen esetben széles horizontális jelleget 

kapnak. A 619. számú töredék az egyedüli kivétel, amely kissé szemcsésebb anyagával elüt 

az ebben és a többi alcsoportban felbukkanó hombártöredéktől, ugyanakkor ez is oxidációs 

égetésű, leginkább a „vörös házikerámia” kategóriával mutat kapcsolatot. Ezek a töredékek 

feltehetően a műhely 105 utáni időszakával hozhatóak kapcsolatba. 

5. Rézsűsen kihajló, egyenletes vastagságú peremmel kialakított változatok 

(621–622.). Ebben az alcsoportban jelentkeztek a legnagyobb példányok 35 és 50 cm közötti 

peremátmérővel. Hasonló peremkialakítású, de ott még inkább a nagyméretű fazekak 

kategóriájába sorolt edényeket a holdeurni gyártmányok között találhatunk.592 Feltehetően 

ezek a példányok is a 105 után ideérkezett noviomagusi fazekasok termékei. 

Meg kell említeni itt is azt a lehetőséget, hogy a bemutatott alcsoportok némelyikét 

fedővel együtt használták. Ezek nyilvánvalóan lehettek hagyományosabb kialakítású (a 

korábban már bemutatott kat. 545–565. számú darabok között), nagyobb átmérőjű 

                                                 
589 GOSE 1950, 31, 356–358. típusok  
590 STUART 1977, 64–65, Type 147, Pl. 19.217–221.  
591 ETTLINGER–SIMONETT 1952, 19, Taf. 5.88.  
592 HOLWERDA 1944, 20, cat. 303. (type 63), Plaat IV.303. 
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példányok, de felvethető az is, hogy speciálisan a hombárok méretéhez és pereméhez 

igazított típusokat is készítettek.593 Ez utóbbi esetben a lentebb tárgyalandó (lásd. kat. 632–

640. – 59. tábla) nagyméretű fedők egyes változatai jöhetnek szóba. 

 

Éjjeliedények (kat. 623–631. – 57–58. tábla) 

A hombárokhoz hasonlóan kisebb mennyiségben (kb. 20 individuum, a regisztrált termékek 

0,6%-a) bukkantak fel olyan, általában kónikus, ritkábban hengeres vagy öblöstestű edények 

töredékei, amelyeket széles, lapos rézsűvel (623–624.), horizontálisan (625–626.) vagy 

különböző íveléssel (627–630.) kialakított peremekkel látták el. A kisebb példányok 25-30 

cm, míg a nagyobbak 35–40 cm közötti peremátmérővel rendelkeztek. Mindegyikük 

oxidációs égetésű „sárga/nyersszínű” kivitelben készült. 

 A Rajna- és Duna-vidéki provinciák leletanyagában is rendre feltűnő, kisebb 

különbségekkel jelentkező edénytípus éjjeliedényként történő azonosítása ezekben a 

régiókban csak a közelmúltban történt meg,594 annak ellenére, hogy ezekre Italiában és a 

galliai provinciákban már több évtizede felfigyelt az ottani kutatás.595  

 Magától értetődő módon nem csak a katonai fazekassághoz köthető edényfajtáról 

van szó, bár az egyik datálható, legkorábbi példányt éppen a carnuntumi legiotábor 

elplanírozott, Claudius–Flavius-kori hulladékrétegéből ismerjük.596 Jóllehet időben vagy 

térben egymástól viszonylag távolabb lévő variánsok esetében kimutathatóak eltérések,597 

de úgy tűnik, hogy maga a kialakítási alapelv, azaz a kónikus testű edény széles szájrészéhez 

csatlakozó, laposan kihajló peremek egy-egy régión belül csak kisebb változásokon mentek 

át. Itt a katonai műhelyben gyártott változatokat tehát egyelőre nincs mód az 1. század vége 

és a 2. század közepe közti időszakon belül elkülöníteni egymástól. Folyamatos gyártásukat 

joggal feltételezhetjük a műhely teljes időszakán belül.  

A bemutatott darabok közül a 623. számú példány esetében figyelemreméltó 

kialakításról van szó. A szokványos széles, rézsűs peremen barázdákat alakítottak ki. Ez a 

megoldás egyedinek tűnik az éjjeliedények peremkialakításának vonatkozásában, 

ugyanakkor egy kézenfekvőnek tűnő feltételezésre erősíthet rá, nevezetesen, hogy ezeket az 

edényeket (különösen a nagyobb, ezáltal több tárolókapacitással rendelkező példányokat) 

minden bizonnyal lefedték használat után. A bordázott perem a fedő jobb felfekvését 

                                                 
593 Egy Sallában feltárt fazekasműhely esetében ez egyértelműen igazolható volt: VARGA 2007, 148. 
594 PETZNEK–RADBAUER 2008; BIENERT 2010; LÁNG ET ALII 2014, 71. 
595 PETZNEK–RADBAUER 2008, 51. 
596 GRÜNEWALD 1983, Taf. 43.1. – Mély, galléros tálként értelmezve. 
597 PETZNEK–RADBAUER 2008, Tafel 11–14. 
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biztosíthatta. Az éjjeliedények esetleges lefedése magyarázatot adhat az alább bemutatandó 

nagyméretű fedőtípusok alkalmazási lehetőségére is.  

 

Nagyméretű fedők (kat. 632–640. – 59. tábla) 

Feltehetően a fentebb bemutatott három edényfajtával (nagyméretű, lapított félgömbtestű 

tálak, hombárok és éjjeliedények) hozhatók kapcsolatba azok a hagyományosabb kialakítású 

fedőktől (lásd korábban a kat. 545–565. számú darabokat) elütő töredékek, amelyek jóval 

nagyobb peremátmérővel rendelkeztek azoknál (32 és 46 cm között). Emellett, sok esetben, 

minőségi jegyeik is az előzőleg tárgyalt csoportok egyedeivel mutattak hasonlóságot. 

Ugyanakkor csak kisebb mennyiségben jelentkeztek, csupán kb. 30 egyedi darabot (a 

regisztrált termékek 0,92%-át) lehetett elkülöníteni. Természetesen nem lehet egyértelműen 

eldönteni, hogy az alábbi alcsoportok közül melyik készülhetett ténylegesen a fenti három 

lehetőség egyikéhez vagy másikához. Bizonyos esetekben több felhasználási lehetőséget is 

szem előtt tarthattak, de a speciálisabb kialakításoknál (mint például az alábbiakban 

bemutatandó 1. alcsoportnál) feltételezhetjük, hogy célirányosan, egy adott edényfajtához 

gyártották.  

1. Magasabb, harangformájú, hosszanti irányban megduzzadó végű 

peremmel készült fedők. A peremeket belső oldalukon, a jobb felfekvés érdekében 

markánsabban tagolt, borda vagy vállszerű kialakítással készítették (632–635.). Az ebbe a 

csoportba sorolható töredékek kerültek elő a legnagyobb arányban, a nagyméretű fedők kb. 

felét tették ki. Hozzájuk rendelhető, fedőgombra utaló töredékek nem kerültek elő. Nem 

kizárt, hogy a mély tálakra jellemző talpgyűrűszerű kialakítással készültek.598 Talán emiatt 

is feltételezhető, hogy a nagyméretű tálakhoz készítették őket, amelyek ilyen esetekben 

vélhetően nem, mint mosdótál funkcionáltak, hanem egyéb, valószínűleg nyers vagy félkész 

élelmiszerek tárolására szolgálhattak.  

2. Laposabb, hosszanti irányban enyhén megduzzadó, belső oldalán 

enyhén tagolt kialakítású példányok (636–637.). Hat töredéket lehetett ehhez az 

alcsoporthoz rendelni. Némelyik példány anyaga és peremkiképzése a nagyméretű tálak 

néhány egyedével mutatott szoros hasonlóságot. Nem zárható ki, hogy azokkal együtt, 

                                                 
598 Erre a megoldásra jó példa nem katonai környezetből, hanem a kelet-pannoniai halomsírok egyikéből, a 
pusztaszabolcs-felsőcikolai VII. halomból került elő, ahol egy mély, félgömbtestű tálat egy másik, ugyancsak 
tálszerű edénnyel fedtek le. Ez utóbbi ráadásul teljesen megegyezik a tárgyalt alcsoportban felbukkant 
darabokkal: PALÁGYI –NAGY 2000, X. tábla 21. A szerzők a fedő által letakart tálat La Tène eredetűként 
azonosítják, magára a fedőre viszont ilyen szempontból nem térnek ki. A típus Hadrianus – kora 
Antoninus-kori keltezésű leletegyüttesben történő felbukkanását minden bizonnyal az itt bemutatott alcsoport 
későbbi elterjedésével hozhatjuk kapcsolatba.  
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illetve azok lefedésére készültek. Ugyanakkor laposabb kialakításuk folytán a hombárok, 

vagy a nagyobb éjjeliedények fedőjeként is szolgálhattak.  

3. Magasabb kialakítású, duzzadt lekerekített végű peremmel ellátott 

darabok (638.). Csupán három töredék jelentkezett ebben az alcsoportban. Az 1. 

alcsoporthoz hasonlóan, talán ezek is a mély, lapított félgömbformájú tálak lefedéséhez 

készültek.  

4. Lapos kialakítású, egyenletes vastagságú, szögletes végű peremmel 

kialakított példány (639.). Egyedi darabként, de egyértelműen műhelyhulladékként 

jelentkezett, amelyet feltehetően hombár vagy éjjeliedény fedőjének szántak.  

5. Lapos kialakítású, horizontálisan kiszélesedő végű peremmel kialakított 

példányok (640.). Összesen öt töredék jelentkezett ebben a kialakításban. A peremek ebben 

az esetben is a mély, lapított félgömbformájú tálak kialakítására emlékeztettek. Laposabb 

kialakításuk miatt hombárok vagy éjjeliedények lefedéseként is funkcionálhattak. 

 

Füstölőtálak (kat. 641–653. – 60. tábla) 

Kisebb mennyiségben fordultak elő, mindössze kb. 35 individuumot (a regisztrált termékek 

1,1%-át) lehetett elkülöníteni. Ezeknek kb. kétharmadát oxidációsan égették. Ezen belül 

nagyjából egyforma arányban jelentkeztek „vörös házikerámia” és a „sárga/nyersszínű” 

kategóriákban kivitelezett példányok.  

 Az itt előkerült példányokon is a füstölőtálakra jellemző szokványos kialakítási 

módokat alkalmazták. Az egyszeresen vagy többszörösen tagolt, kehelyformájú edénytesten 

laposabb vagy jobban kiálló borda-elemeket alakítottak ki. Előbbieket általában különböző 

sűrűségű bevágásokkal „tűzdelték” (feltehetően lazábban fogazott kerék segítségével), 

utóbbiakat ujjbenyomkodással hullámos jellegűvé alakították ki. Ezeket a díszítésmódokat 

szinte kivétel nélkül a peremen is alkalmazták: a kevésbé vastagodó, tagolatlanabbakat 

inkább tűzdeléssel, a tagoltabbakat (amelyek némely Y-szerű keresztmetszet vesznek fel) 

általában hullámosították. További, ritkábban jelentkező dekorációként a bekarcolt 

hullámvonal és apró, szabad kézi betűzdelésekből kialakított sávok is jelentkeztek.  

A talpak – a megfigyelhető esetek többségében – magasabb, külön elkészített és felrakott, 

üreges kialakításúak voltak (égetési hibaként némelyikük el is vált a felső résztől, mint pl. a 

652. számú darabnál), a felső résszel együtt korongolt kialakítást egy esetben lehetett 

regisztrálni (648.). A kisebb és laposabb kialakítások esetében ez utóbbi megoldás 

feltételezhető. 
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 Az említett díszítési módokat változatosan, egymással kombinálva is alkalmazták, 

így gyakorlatilag nincs két egyforma kialakítású edény. Ez azt is jelenti, hogy meglehetősen 

nehéz tipológiai csoportokat felállítani, ebből következően megerősítést nyer az a 

megállapítás, hogy időrendi elkülönítésükre is csak korlátozott lehetőségeink vannak.599 A 

biztosabbnak tűnő egyedüli támpontot a jobban elkülöníthető (és némelykor datálható) 

minőségi jegyek jelentik, jelen esetben a „vörös házikerámia” jelleg megnyilvánulása, amit 

a 641., 648. (és talán a 652.) számú darabokon lehetett megfigyelni. Ezek esetében 

felvethető, hogy a legio X Gemina ideérkező fazekasai által készített termékek, tehát a 105 

és 118 közötti időszakra datálhatóak. A többi esetben azonban a műhely működésének 1. 

század vége és 2. század közepe közötti működési idejének bármely szakasza szóba jöhet.  

 

Mécsesek (kat. 654–663. – 61. tábla) 

Amint azt korábban a mécsesmodellek és negatívok (lásd a 4.2.7.3. Fazekaseszközök 

alfejezetet) tárgyalásánál már említésre került, a három terület közül összesen nyolc 

mécsesgyártásra utaló eszköz került elő (kat. 25–31. – 3. tábla), amelyek ráadásul a műhely 

működésének szélesebb időszakát fedik le. Ennek ellenére a különböző formákban gyártott 

késztermékek száma szinte a nullával volt egyenlő, mindössze két töredéket lehetett 

műhelytermékként azonosítani (662–663.). 

 Ezekhez képest, több példányban jelentkeztek a korongolt (majd szabad kézzel 

tovább alakított) nyitott mécsesek itt készített darabjai, bár nyilvánvalóan a kb. 12 

individuum a műhely többi termékéhez viszonyítva így is csupán elenyésző arányt képvisel 

(0,37%).  

Az 564. számú „nyolcas formájú” nyitott mécses a Loeschcke XIA típus talpgyűrű 

nélküli, eredetileg minden bizonnyal szalagfüllel ellátott változata.600 (Ezen a jól iszapolt 

„sárga/nyersszínű” kategóriába tartozó példányon kívül még egy szemcsés anyagú, rossz 

redukciós égetésű, kisebb orrtöredék sorolható ehhez a típushoz.) Előképe a fémből készült, 

hasonló formájú példányok közt keresendő. Loeschcke szerint a fő típuson belül a talpgyűrű 

nélküliek a legkorábbi példányok, amelyek a 1. század végére és a 2. század első felére 

tehetőek (az általa ebbe a típusba sorolt példányok szürke, szemcsésebb változatúak).601 Az 

általunk vizsgált példányok tehát feltehetően a műhely legkorábbi időszakának termékei, 

amelyek minden bizonnyal még az 1. század utolsó évtizedében készülhettek.  

                                                 
599 BÓNIS 1942, 24; HARSÁNYI 2005, 18.  
600 LOESCHCKE 1919, 300–302. 
601 Ibidem 302. 
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Hét töredék a Loeschcke XII. típusú tálkamécsesek602 közé tartozik (655–658.). 

Mindegyikük szemcsés anyagú, redukciós égetésű. Ennek a típusnak az esetében az orr rész, 

az előzőhöz képest, kevésbé markáns kialakítású. A szalagfül is keskenyebb, amely lehet 

gyűrűs jellegű (sokszor laposabban, csak a tálkarész magasságával megegyező átmérővel), 

és hurokszerűen (a perem síkjánál magasabbra felhúzva) felrakva. Loeschcke a típust a 

finomabban iszapoltakra (Bessere Ware – XIIA-B) és szemcsésebb anyagú, sokszor 

redukciósan égetett változatokra (Rohere Ware – XIIC-D) osztotta (ezeken belül is 

különbséget téve a laposabb és felívelő fülváltozatok között). A vindonissai példányokat az 

1. század második felére, ezen belül is ennek utolsó negyedére datálta.603 Valószínűleg a mi 

darabjaink is, az előzőhöz hasonlóan, még az 1. század végéhez köthetőek. 

Három esetben a Loeschcke XIII. típushoz604 tartozó, tégelyformájú kis mécseseket 

lehetett azonosítani (659–661.). Minőségi jegyeik azonosak voltak, mindhárom a finoman 

iszapolt, „sárga/nyersszínű” kivitelben készült.  

A típuson belül Loeschcke, három változatot különített el. A:  amikor a kis tégely szája 

szélesebb, mint a talpa; B: a száj és a talp megközelítőleg azonos átmérőjű (kettős kónikus 

kialakítással); C: a tégely szája szűkebb, mint a talp. A vindonissai példányok alapján 

mindhárom altípus megjelenik már a Flavius korban, ugyanakkor az A és B a 2. században 

már csak szórványosan lép fel, ezzel szemben a C variáns éppen ettől az időszaktól válik 

gyakoribbá. Továbbá utóbbi változat lesz az, amelyik jócskán tovább is él a másik kettőnél, 

egyes helyeken még a 3. században is kimutatható. 605  

Az itteni darabok több szempontból is elütnek a klasszikus kialakítási módoktól. A 

legszembetűnőbb, ami (a minőségükön kívül) összeköti őket, az a horizontálisan felrakott 

(és ebből következően függőlegesen átfúrt) fogó. „Szabályos” esetben azonban ezeket 

vertikálisan kellett volna felhelyezni. Mindhárom alcsoport ismert egyedein a fogók a 

legtöbb esetben így jelennek meg.606 A 659. számú darab szájrésze egy kissé szélesebb a 

talpánál, tehát leginkább az általában korai (1. század végének) időszakra datálható „A”  

alcsoporthoz sorolható, ugyanakkor ez az alacsony megoldás nem szokványos, hiszen eltér 

az ott jellemző magasabb kialakítástól. A 660. számú darab (és feltehetően a 661. is) a száj és 

talp viszonylata alapján a „C” alcsoportba tartozhatna. Itt azonban ez a csonkakúpos forma 

                                                 
602 Ibidem 302–304 
603 Ibidem 304. 
604 Ibidem 305–308. 
605 Ibidem. 
606 Egy esetben Loeschcke is említ egy olyan példányt, amelyen a kis átfúrt fogó nem élével, hanem 
horizontálisan, lapjával van felhelyezve: „der Griff ist anormal gebildet” – Ibidem 450, Nr. 1043. 
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egy ritkábban és később (2–3. század) alkalmazott megoldásnak tűnik607 a gyakoribb, 

enyhén lapított gömbszelet-profil helyett. A megszokottól kissé eltérő formaadási módok 

tehát egyrészt azt sugallják, hogy ezek a példányok feltehetően már egy kicsit későbbi 

időszakban, valamikor a 2. század elején, talán ennek első harmadában készülhettek. 

Ugyanakkor a három példány egyforma, rendhagyó fogókialakítása (és megközelítőleg 

azonos minőségi jegyek) miatt minden bizonnyal nagyjából egy időben készülhettek.  

 

4.2.8. A katonai fazekasműhely – összegzés  

 

4.2.8.1. A legiokerámia problémája 

A fentebbi alfejezetekben részletesen bemutatott termékek tárgyalásánál a legtöbb 

esetben azt láthattuk, hogy sok edénytípus, illetve ezek különböző változatai elsősorban 

legiotáborok (illetve legiók tevékenységével összefüggő területek) környékéről, 1. század 

végi – 2. század első évtizedeire datálható időszakból származnak. A formák és a minőség 

erre az időszakra tehető együttes felbukkanását az úgynevezett legiokerámia jelenségével 

hozhatjuk kapcsolatba. 

Korábban, a terület kutatástörténetében röviden utaltam arra, hogy a Kiscelli utcai 

töredékek kapcsán már Nagy Lajos is kihangsúlyozta az „északitáliai katonai stílus” 

hatását.608  A legiokerámia (’Legionary pottery’, ’Legionsware’) fogalmát Elisabeth 

Ettlinger vezette be a vindonissai legiotábor egykori szemétdombjának elplanírozott 

rétegeiből előkerült kerámialeletek tanulmányozásakor. Ennek során olyan típusokra és 

díszítésbeli jelenségekre figyelt fel (vörös bevonatos és márványozott, fémedényeket utánzó 

tányérok, illetve vékonyfalú, fehéranyagú poharak és csészék, planta pedis-es 

edénybélyegzők), amelyek igen szoros formai hasonlóságot mutattak a noviomagusi 

legiotábor (korai) kerámiaellátását adó úgynevezett ’holdeurni’ és az elsősorban az agri 

decumates körzetében elterjedt ’wetteraui’ árukkal, továbbá egyes koraiként azonosított, 

pannoniai kerámiatípusokkal. A jelenséget Elisabeth Ettlinger a Pannoniából, Dalmatiából 

és Moesiából Noviomagusba, Vindonissába és Argentoratéba átvezényelt X Gemina, XI 

Claudia és VIII Augusta legiók (fazekas) katonáinak tevékenységével magyarázta, akik 

szerinte az új helyeiken változatlan formában állították elő azokat a kerámiatípusokat, 

                                                 
607 Egy hasonló fekete bevonatos kialakítást közöl Trierből, 2–3. századra darálva: LOESCHCKE 1919, 306, 
Abb. 12.4.  
608 NAGY L. 1942b, 628. 
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amelyeket az Itálián keresztül Kis-Ázsiából érkező divat hatására korábbi állomáshelyeiken 

alakítottak ki (79. kép).609  

Az a felismerés, hogy feltűnő (és magyarázatra szoruló) azonosságokról van szó 

helyes volt ugyan, de az adott értelmezés több szempontból is kérdésesnek bizonyult. 

Egyrészt, mivel az általa felhozott pannoniai és moesiai példák keltezése későbbi a 

germaniai példányokénál, másrészt az azóta eltelt időszak régészeti kutatásai nyomán úgy 

tűnik, hogy a feltételezett kiindulási helyeken (Burnumban és Carnuntumban) megfigyelt 

Flavius-kor előtti kerámiákon csak korlátozottan mutatkoznak a legiokerámiára jellemző 

formák és minőségi kivitelek,610 így ezek kérdésessé váltak. Felvetését tovább gyengítette az 

a megfigyelés is, hogy olyan Britanniai állomáshelyeken is megfigyelhetőek a legiokerámia 

jellegzetességei, mint például Chesterben (Deva), Yorkban (Eboracum) vagy Carleonban 

(Isca Augusta), ahol az ott állomásozó legióknak korábban nem volt semmilyen kapcsolata a 

Duna-vidéki provinciákkal.611  

Kevin Greene a devai legiotáborban állomásozó legio XX Valeria Victrix ellátását 

biztosító holti fazekasműhely kerámiáinak vizsgálata során egy másik lehetőséget vetett fel 

a legiokerámia kialakulásával kapcsolatban. Az általa tanulmányozott és az ebbe a 

kategóriába sorolt kerámiaformákat a Balkánon és Kis-Ázsiában felbukkant példányokkal 

hozta párhuzamba. Szerinte Kr. u. 100 körül a legiókban olyan civil fazekasokat alkalmaztak 

(feltehetően azért, hogy csökkentsék a helyi beszállítókra és fazekasokra való támaszkodást 

a hadsereg kerámiaellátásában), akik jórészt Kis-Ázsiából és Thrakiából származhattak és 

ők alakították volna ki ezt a hellénisztikus – kis-ázsiai eredetű kerámiacsoportot.612 

Elméletével szemben azonban a legfőbb érv az, hogy a hellénisztikus inspirációknak nem 

kellett feltétlenül közvetlenül Kis-Ázsiából érkezniük. Ezeket Itália is közvetíthette, ahol 

hatásuk a Kr. u. 1. században mind a bronzedények készítésében, mind a negatív 

formatálban kialakított kerámiák előállításában, mind pedig a terra sigillata gyártásban 

kimutatható.613 

Az itáliai közvetítést, illetve a közvetlen hatást hangsúlyozta Jan Kees Haalebos, aki 

itáliai eredetű fazekasok jelenlétét feltételezte Noviomagusban, amelyet a formákon kívül 

(amelyek a holdeurni finomkerámia esetében fém, üveg és terra sigillata előképekre 

                                                 
609 ETTLINGER 1951, 105–111; ETTLINGER–SIMONETT 1952, 59–65. 
610 GASSNER ET ALII 1997, 230, 158–159. jegyzet. 
611 Kivételt képez ez alól a legio IX Hispana, de mivel már Claudius alatt elhagyja Pannoniát, nem 
feltételezhető a legiokerámia kialakulásával való kapcsolata, lásd GREENE 1977, 114.  
612 GREENE 1977, 115–126.  
613 GASSNER ET ALII 1997, 230, 159. jegyzet. 
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vezethetőek vissza),614 az itt talált mécses- és edényfogó negatívokon felbukkanó névanyag 

elemzésével is alátámasztott.615  

A carnuntumi auxiliáris tábor területén működött fazekasműhely tanulmányozása 

során Verena Gassner és Sonja Jilek részletesen foglalkozott a legiokerámia 

problematikájával.616 Ők is a csapatok mozgásához kötötték ennek elterjedését, ugyanakkor 

hangsúlyozták, hogy nem egy azonos időben fellépő divatról van szó, hanem bizonyos 

időszakokban, mindig egy-egy adott legiotáborra és környékére korlátozódó jelenségről.617 

Az általuk felvázolt mintegy 100 éves időszak kezdete a Flavius-kor elejére tehető, amikor 

Vindonissában és Noviomagusban (majd kissé később Argentoratéban) erős itáliai és 

dél-galliai hatásra kialakult ez a kerámiastílus.618 A 85 utáni (és gyakorlatilag egészen a 

130-as évekig elhúzódó) csapatösszevonások során pedig az agri decumates vidékén lehetett 

az a hely, ahol az itt állomásozó különböző legiókban (legio I Adiutrix, legio XIV Gemina 

Martia Vixtrix, legio XXII Primigenia, illetve a Vindonissából szintén idevezényelt legio XI 

Claudia különítményei), illetve ezek vexillatióiban működő fazekasok megismertethették 

ezeket a speciális formákat. Az említett csapatokat aztán Duna-vidékre helyezték át, ahol 

tovább folytatták a közös állomáshelyen megismert kerámiaformák készítését: 

Aquincumban az 1. század végén, Brigetióban a 2. század második negyedében, majd 

Moesiában (Butovóban és Pavlikeniben a novaei legiotábor közelében) a 2. században (80. 

kép). A legiokerámia legkésőbbi feltűnése pedig az ideiglenesen felhagyott carnuntumi 

auxiliáris tábor területén üzemelt műhelyben lenne kimutatható valamikor a 2. század 

második felének közepén.619 A legiók által gyártott jellegzetes kerámiastílus természetesen 

befolyással bírt a helyi fazekasságra is, amely átvette és a katonai termelés megszűnése után 

továbbfejlesztette ezt.620  

A Gassner és Jilek által felvázolt folyamatba jól illeszkedik a legiokerámia britanniai 

megjelenését magyarázó legújabb elképzelés, amely szerint itt (revideálva a korábbi 

datálásokat) legkorábban csak Hadrianus idejében jelentkezik ez a stílus. Ebben az 

időszakban, 122-ben helyezik át Veterából a legio VI Victrix-et, amelyben olyan képzett 

                                                 
614 HAALEBOS 1992, 369–371, Abb. 1–7. 
615 HAALEBOS–THIJSSEN 1977, 103–104; HAALEBOS 1992, 368–369. 
616 GASSNER–JILEK 1997; GASSNER ET ALII 1997. 
617 GASSNER ET ALII 1997, 232. 
618 Ibidem 1997, 232. – A Vindonissa, Noviomagus és Argentorate közötti kapcsolatot azonban nem tisztázzák.  
619 GASSNER–JILEK 1997, 306–308, Fig. 5.17-es táblázata; GASSNER ET ALII 1997, 232–234, 243. Carnuntum 
esetében azonban véleményem szerint kissé anakronisztikus a 2. század közepe után a legiokerámiával 
magyarázni bizonyos típusok itteni meglétét, amikor erre az időszakra már az általuk is feltételezett(!) civil 
műhelyek átvehették és tovább alakíthatták az egykoron a legiók által elterjesztett formákat. 
620 GASSNER–JILEK 1997, 308. 
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fazekasok is szolgálhatatt, akik közül többüket a már régebb óta itt állomásozó legiókhoz (II 

Augusta és XX Valeria Victrix) helyezhettek át. Elsősorban ők terjeszthették el ezt a stílust, 

amelyben további segítséget jelenthettek a kontinensről hosszabb-rövidebb időre 

átvezényelt vexillatiókban (XXII Primigenia Moguntiacumból, VIII Augusta Argentorateból 

vagy a VII Gemina Castra Legionisból) szolgálatban lévő mesterek is.621 

A legiokerámia alapkérdése tehát az, hogy egymáshoz nagyon hasonló formájú és 

felületkezelésű, illetve díszítési stílusú kerámiaedények, hozzávetőlegesen 70/80 és 130/140 

között, milyen tényezők által jelennek meg az egyes Rajna-Duna-vidéki, illetve britanniai 

legiotáborokat ellátó fazekasműhelyekben. Láthattuk, hogy a fenti elméletekből három 

olyan vezérmotívum tűnik ki, amely külön-külön vagy együttesen bizonyosan szerepet 

játszhatott ebben: az áthelyezések következtében történő terjedés (1), nagyjából ugyanarról 

a területről származó fazekasok (Itália vagy Kis-Ázsia) által meghonosított kerámiakészítési 

hagyományok megjelenése az egyes műhelyekben (2), központi területen végbement 

kialakulás (agri decumates?) és innen történő szétterjedés (3). A jelenségek értelmezését 

nyilvánvalóan megnehezítik azok az ezzel párhuzamos folyamatok, amelyek során a civil 

fazekasműhelyek is (vagy a katonai műhelyek hatására vagy ezektől függetlenül, más 

inspirációk által) hasonló formák és stílusok gyártásába kezdenek, amelyeket aztán sok 

esetben tovább is készítenek. Ezek időrendi elkülönítése sokszor nehézségekbe ütközhet, 

ami téves interpretációkhoz vezethet.  

A legiokerámia értelmezése tehát sok esetben nem más, mint annak az összetett 

folyamatnak a vizsgálata, hogy egy adott terület vagy provincia kerámiaművessége milyen 

hatások által uniformizálódik, hogyan alakul át „rómaivá”. Nem véletlen, hogy bizonyos 

kutatók tagadják a jelenséget, illetve értelmetlennek tartják az elkülönítését.622  

 

4.2.8.2. Az aquincumi katonai műhely kimutatható periódusai 

Visszatérve Aquincum esetére, ha azt feltételezzük, hogy az ideérkező nagyszámú 

katonaság (azaz az első legio) és a katonaváros kerámiaellátását már nem lehetett csak az 

esetleges külső beszállítókkal és a helyi (bennszülött) fazekasok termékeivel kielégíteni, 

akkor kézenfekvőnek tűnik a katonai fazekasműhely megalapítását és a gyártás 

megindulását a legio II Adiutrix Kr. u. 89-es idehelyezésével623 összefüggésbe hozni. Az 

ismertetett termékek közt több esetben is felbukkantak olyan edénytípusok, amelyek 

                                                 
621 SWAN 2004, 278–279. 
622 KREKOVIČ 1997, 41–42; MIKL CURK 1997, 51–53. 
623 LŐRINCZ 2010, 162. 
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datálása lehetővé tenné a 90-es évekre történő keltezést. Ugyanakkor, ha szem előtt tartjuk 

azt a Britanniára vonatkozó megfigyelést, hogy Hadrianus előtt ott nem beszélhetünk a 

legiokerámiáról, akkor elméletileg a legio II Adiutrix nem hozhatta magával onnan ezt a 

stílust. Mint láthattuk, egy-két esetben (a legerőteljesebben talán a dörzstálak 

vonatkozásában) talán nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy britanniai 

fazekasgyakorlatról van szó, de a többségnél más magyarázatot kell keresnünk. 

Amint azt fentebb említettem már, ha csak közvetett módon is, de már Nagy Lajos 

felvetette, hogy itáliai származású fazekasok jelen lehettek a legio II Adiutrix 

állományában.624  Noviomagus esetében ezt egyértelműbben lehetet bizonyítani.625 

Felvethető tehát itt is, hogy a 89-ben idekerült legióba úgyszintén Itáliából (vagy – nem 

zárva ki Kevin Green által felvetett lehetőséget – esetleg Kis-Ázsiából) származó 

fazekasokat vezényeltek. Nyilvánvalóan egy tudatos szervezésről lehetett szó, tehát 

kifejezetten olyan szakembereket kívántak bevonni, akik a megszokott étkezési és 

italfogyasztási szokásoknak megfelelő kerámiatípusokat tudtak előállítani. Feltehetően 

hasonló folyamatok játszódhattak le a fentebb sokat idézett Flavius kori legiotáborok 

többségénél, így például Carnuntumban, Vindonissában vagy Noviomagusban is. A korai 

stílusbéli egyezések egy részét feltehetően tehát azzal magyarázhatjuk, hogy 

hozzávetőlegesen azonos fazekashagyományokkal rendelkező szakemberek kerültek a 

különböző állomáshelyekre. Aquincumban tehát a 89 és 105 közötti időszak képezné a 

katonai műhely első periódusát. 

103–105 körül Noviomagusból Aquincumba vezénylik a legio X Geminát, amely 

118-ig itt állomásozik.626 Ezt tekinthetjük az egykori katonai műhely második periódusának. 

Ennek a 13–16 éves időszaknak sokkal egyértelműbben lehet a termékeit meghatározni. A 

vörös finomkerámia csoport edényei, amelyek rendkívül szoros formai (és minőségi) 

hasonlóságot mutatnak a holdeurni áruval, szinte bizonyos, hogy a noviomagusi fazakasok 

készítményei. Ugyanez feltételezhető a szintén vörösre égetett különböző mértékben 

szemcsésebb kivitelű házikerámiák csoportjairól vagy olyan jellegzetes kialakításokról, 

mint a Haltern 58. számú formára emlékeztető fazekak.  

                                                 
624 NAGY L. 1937b, 188–189: „A katonaság pedig a korai időben nálunk Észak-Itáliával van a legszorosabb 
kapcsolatban. Hadrianusig a legio II. adiutrix legénységének legnagyobb részét onnan sorozzák, s így 
kultúrigényeiket is onnan elégítik ki, vagy legalább is azok mintájára igyekeznek az itt készült tárgyaikat 
előállítani.” 
625 HAALEBOS 1992; HAALEBOS–THIJSSEN 1977, 103–104; HENDRIKS 2014, 182. 
626 LŐRINCZ 2010, 165. 
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118-ban visszatért a legio II Adiutrix Aquincumba.627 Az ezt követő időszakot 

tekinthetjük a katonai műhely harmadik periódusának, ugyanakkor itt már jóval 

bizonytalanabb helyzettel állunk szemben. Egyrészt a korábbi, Traianus-kori horizontot nem 

lehet egyértelműen elkülöníteni a feltételezett, Hadrianus-kori horizonttól. Nem véletlen, 

hogy a korábbi szakirodalomban a műhely működését csak 120 körülig feltételezték.628 

Egyedül Parragi Györgyi volt az, aki a Bécsi úti részletek kapcsán Antoninus Pius koráig 

számolt a kerámiagyártással, de ő is elsősorban csak az éremforgalom alapján feltételezte 

ezt. 629  Valamennyire biztosabban elkülöníthető leletcsoportokat, már jóval kisebb 

mértékben, csupán egy kicsit későbbi időszakhoz, a 2. század második harmadához 

köthetően lehet csak kimutatni: a korsók, a kiszélesedő vállú főzőtálak és a fazekak néhány 

kisebb típusvariánsáról (kat. 295–296., 540–541., 447–454., 463–465.) feltételezhetjük ezt. 

Ezeken kívül még egyes mécsesnegatívok (a 28. számú VRSVL bélyeges egyértelműen és 

esetleg még 31–31. számúak) azok, amelyek ugyancsak ezt az időszakot sugallják. Ezek 

tehát elsősorban a műhely záró időszakát jelzik, amely a 150–160-as évekre tehető. Az 

utolsó 118-tól tartó periódus feltehetően egy fokozatosan csökkenő kapacitású időszak volt. 

Ez talán az egyre jobban romanizálódó helyi műhelyeknek köszönhető, amelyekre esetleg 

egyre nagyobb mértékben lehetett számítani, mint a katonaság külső beszállítóira, így saját 

edénygyártóműhely fenntartása talán már nem volt annyira fontos. Ezzel szemben 

stratégiailag lényegesebb lehetett a téglagyártás, amely tevékenységet – a Bécsi úti 

kemencék tanúsága630 és az itt talált túlégetett bélyeges téglák szerint – a késő római korig 

folytattak.  

 
  

  

                                                 
627 Ibidem 166. 
628 NAGY L. 1942b, 629; PÓCZY 1956, 89. 
629 PARRAGI 1971, 78.  
630 PARRAGI 1976, 165.  
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4.3. A 2. század végének – 3. század első felének műhelyei  

 

4.3.1. A Vörösvári út 103–105. és 111–117. zónája 

 

4.3.1.1. Feltárás a Vörösvári út 111–117. számú telken 

A területen 2006 júniusa és decembere között Kirchhof Anita folytatott megelőző feltárást 

(1. kép 1; 81. kép 1).631 A terület az egykori katonaváros északnyugati zónájának szélén 

húzódik, gyakorlatilag már egy olyan részen, amelyet korábban a településen kívül részként 

tartottak számon.632 A nagykiterjedésű, mintegy 6500 m2 nagyságú felületen út, vízvezeték 

és kőépületek maradványai kerültek feltárásra. Ez utóbbiaknak többnyire csak a legalsó, 

rossz megtartású kősorai maradtak meg.633 

A rétegtani megfigyelések és geo-pedológiai vizsgálatok szerint a környező források 

miatt egy erősen vizenyős, elmocsarasodott környék lehetett, amely feltehetően még az 1. 

században is lakatlan lehetett.634 A források vizének szabályozását követően a terület 

szárazra került és alkalmassá vált a megtelepedésre. A terület legkorábbi használatával a Kr. 

u. 2. század második felétől-végétől – 3. század elejétől számolhatunk. Valamikor ebben az 

időszakban létesíthették a területen a fazekaskemencéket, amelyek a telken feltárt 

északnyugat-délkeleti út keleti oldalán húzódtak.635 Visszatöltött maradványaikban és 

közvetlen környezetükben nagy mennyiségű (kb. 3-4000-re tehető) edénytöredék került elő 

(4. kép; 83–84. kép). Alaposabb átvizsgálásuk után nyilvánvalóvá vált, hogy ennél a 

lelőhelynél is a leggyakoribb jelenséggel állunk szemben, azaz a kemencék felhagyása (és 

részbeni elbontása–elplanírozása) után a területen tovább folyó fazekastevékenység 

hulladékait ezek megmaradt roncsai közé deponálták. A töredékek közt vegyesen voltak az 

oxidációs és redukciós égetésű darabok és teljesen összeállítható edények sem jelentkeztek. 

Ezen kívül 30–40, zömében rheinzaberni és westerndorfi terra sigillata töredéke is 

felbukkant közöttük. Ugyanakkor a 3. fejezetben felvázolt vizsgálati szempontok alapján a 

                                                 
631 Ásatási napló (BTM, Régészeti Adattár, Ltsz: 2912—2008); KIRCHHOF 2007. 
632 PÓCZY 1984, 20; MADARASSY 2003, 101.  
633 A területen folytatott kutatások 2006 decemberében nem fejeződtek be, csak leálltak, azzal a szándékkal, 
hogy a következő évben folytatják őket. A beruházó cég különböző okok miatt azonban elállt korábbi beépítési 
szándékától, így a feltárás nem folytatódott. Az ásatás mind a mai napig befejezetlen, pontos periodizációja, 
mind a római kor, mind pedig a középkor vonatkozásában sok esetben bizonytalan. Ebből kifolyólag az 
előkerült kőépületek és vízvezeték maradványait illetően sem lehet egyértelműen állást foglalni azok római 
kori datálása mellett. A területen az újabb kutatások megindulását előkészítő Budai-Balogh Tibor szóbeli 
információit köszönöm!  
634 KIRCHHOF 2007, 42; BUDAI BALOGH–KIRCHHOF 2007, 260. 
635 KIRCHHOF 2007, 42. 
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töredékek nagy része ténylegesen műhelyselejtként értelmezhető. A leletek nagy részét 

viszonylag egyszerűbb repertoárt sugalló főzőedények és korsók mellett vörös bevonatos 

edények (köztük Drag 33-as és 32-es tányérok imitációi), és a trieri fekete bevonatos 

kerámia formakincséből a Niederbieber 33-as típus egyes változatát utánzó töredékek, 

valamint mécsesek tették ki.  

Visszatérve a kemencékre, a feltárt maradványok dokumentációját tanulmányozva 

(és a fenti, a leletek jellegére vonatkozó megállapítást is figyelembe véve), egyértelmű volt, 

hogy nem működés közben tönkrement létesítményekről van szó. Az is nyilvánvaló volt, 

hogy a maradványok további pusztulásáért a később létesített építkezések és 

tereprendezések a felelősek. Az ásatási dokumentáció tanúsága szerint több olyan jelenséget 

is regisztráltak (összesen ötöt), amelyet kemenceként értelmeztek, ezek közül három 

bizonyult (a dokumentációs számozás alapján az 1., 3., és 4. számúak) egyértelműen annak. 

Ezek egymás közelében helyezkedtek el, egy kb. 14 méteres délnyugati-északkeleti sávon 

belül (82. kép).  

A legnagyobb a 4. számú kemence (SE 1135) volt, amelynek 2 méter átmérőjű 

égetőterének alsó részlete a rostéllyal és a kb. 1 m hosszú északkelet-délnyugatról 

becsatlakozó tüzelőcsatornája maradt meg (87–88. kép). Kialakítása egy meglehetően 

sajátos megoldást mutatott.636 Az égetőtér falának külső oldalát kövekből, belső részét pedig 

keskenyebbik oldalukra állított, peremükkel kifele néző, tegulaszerű elemekből 637 

alakították ki. Ezáltal egy olyan duplafalú konstrukció alakult ki, amely esetében az edények 

kiégetésére szánt hőt nem a rostély nyílásain át (ez átfúratlan volt), hanem az üregesen 

kialakított oldalfalban vezették, feltehetően azért, hogy egyenletesebb hőeloszlást 

biztosítsanak az égetőtérben. Amennyiben ez a felvetés helytálló, akkor ez egy 

meglehetősen professzionális kialakítási mód lehetett, amihez hasonlókat általában a terra 

sigillata készítésével kapcsolatba hozható műhelyek kemencéinél ismerünk.638 Ugyanakkor 

ezek esetében a rostély szélén létesített, a fűtőteret az égetőtérrel összekötő hézagon 

(Ringkanal)639 keresztül függőleges kerámiacsövek közvetítették a hőt, továbbá a rostélyon 

is hagytak nyílásokat (amelyekből szintén kerámiacsöveket vezettek az égetőtérbe).640 Az 

általunk vizsgált kemence több módon eltér ezektől, hiszen itt úgy tűnik, hogy csak a 
                                                 
636 A dokumentáció bontási fotóin első látásra úgy tűnik, hogy már csak a fűtőtér maradt meg az egykori 
rostélyt tartó két párhuzamos pillér maradványaival. Ezek alatt azonban további részletek (a tényleges fűtőtér 
szintje) kerültek napvilágra, így a rostélytartó pillérnek tűnő elemek feltehetően az égetőtér bedőlt oldalfalának 
darabjai voltak, míg az alatta lévő, kb. 8-10 cm vastagságú tapasztott rész az egykori lyukak nélküli rostély.  
637 KIRCHHOF 2007, 43 kiégetetlen tegulákként említi őket. 
638 REUTTI–SCHULZ 2010. 
639 Ibidem 567. 
640 Ibidem 576–580. 
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széleken történt meg a hő szállítása, amit nem csövekkel, hanem a peremes idomtéglákkal 

oldottak meg, továbbá egyedinek tűnik az átfúratlan „rostély” is.641 Ez utóbbi alátámasztását 

feltehetően a fűtőtér íve mentén kialakított pillérekkel oldották meg.  

Feltehetően hasonló, kettős fallal rendelkezhetett az 1. számú kemence is (SE 1123), 

amelynek északi szélét és az eredetileg ide csatlakozó tüzelőcsatornáját egy 

északnyugat-délkeleti árok megsemmisítette (85. kép). Itt a tegulaszerű elemek a kb. 1,5 

méter átmérőjű fűtőtérben jelentkeztek. Feltehetően ezek egyben rostélytartó elemként 

szolgáltak. A fűtőér aljzatának közepén, egy kb. 35 cm átmérőjű kerek lenyomat alapján, 

központi rostélytartó pillért is feltételezhetünk. 

A 3. számú kemencének (SE 1125) úgyszintén csak a legalsó része maradt meg, a kb. 

1,5 méter széles fűtőtér és az északkeletre nyíló tüzelőcsatorna csupán kb. 40 cm hosszú 

részletével (86. kép). Itt nem kerültek elő nyomok a kettős falkialakításra, ugyanakkor a 

központi rostélytartó pillér maradványa, egy üreges kialakítású, 40 cm átmérőjű, kb. 10 

cm-es falvastagságú üreges kialakítású elem még az eredeti helyén volt.642  

 

4.3.1.2. Feltárás a Vörösvári út 103–105. számú telken 

A fentiekben bemutatott területtől délkeletre lévő telken (1. kép 2; 81. kép 2) az ugyanebben 

az évben meginduló és a következő tavaszra is áthúzódó feltáráson ugyancsak Kirchhof 

Anita, majd az ő munkáját folytató Budai-Balogh Tibor az egykori katonaváros újabb 

részleteit tárták napvilágra.643 Magának a területnek a jellegére és használatára vonatkozóan 

itt is érvényesek a 111–117. számú telek kapcsán tett észrevételek. Eszerint egy sokáig 

vizenyős, lakatlan zónáról van szó, amelyen feltehetően csak egy viszonylag rövidebb, 

szárazabbra forduló időszakban – valamikor a Kr. u. 2. század közepe és a 3. század között – 

telepedtek meg.644  Az ezzel összefüggésbe hozható jelenségek mennyisége nem túl 

számottevő, ami részben az említett időszak rövidsége miatt lehet, továbbá azt ezt követő 

újabb, kisebb nagyobb megszakításokkal az újkorig tartó vizenyős időszak erodáló 

hatásának köszönhető.  

A feltárt terület délnyugati–északkeleti sávjában egy észak–déli irányú kőfalalapozás 

néhány méteres szakasza, illetve egy ennél kicsit összefüggőbb északnyugat–délkeleti 

tájolású kőépület maradványa került elő, amelynek északi részét a víz nyomtalanul 

                                                 
641 Nem zárható ki, hogy középtájt ezen is volt néhány nyílás, amit a fotókon látható omladék elfedett. Ennek 
elbontását nem dokumentálták. 
642 A dokumentáció fotóin látható, két radiálisan meghagyott bordaszerű kialakítás véleményem szerint 
tévesen értelmezett és meghagyott omladékmaradvány.  
643 BUDAI BALOGH–KIRCHHOF 2007; BUDAI BALOGH 2008. 
644 BUDAI BALOGH 2008, 58–59. 
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eltüntette. Az épületből pusztán csak falalapok maradtak, az egyes helyiségek járószintjei 

elpusztultak.645  Ettől északra még egy kővel bélelt kutat tártak fel, és ami a mi 

szempontunkból a legfontosabb, két, egymás közelébe ásott szemetesgödröt (5. kép), 

amelyekből az egykori háztartási hulladékon kívül tekintélyes mennyiségű (kb. 2000 db) 

rontott, túlégetett, deformálódott edénytöredék került napvilágra.646 Ezek között, a szürke 

szemcsés anyagú fazekak és főzőtálak mellett, nagy számban fordultak elő a trieri 

feketebevonatos áru egyes típusai, a Niederbieber 31–33-as és Symonds 7-es formák (6. 

kép).647 Ezeken kívül egy applikáció gyártására szolgáló negatív töredéke is előkerült (kat. 

664.). Az itt felbukkant trieri imitációk minden tekintetben megegyeztek a 111–117. számú 

telek műhelyhulladékai között talált darabokkal. A gödrök és az ottani kemencék közötti 

távolság kb. 170 méter. Nyilvánvalóan nem onnan hordták ide az ott termelt hulladékot, 

hanem valahol közelebb a gödrök környékén működhettek azok a kemencék, amelyek 

selejtes termékeit ezekbe deponálták. Ugyanakkor joggal feltételezhető, hogy a két területen 

felbukkanó azonos kivitelű imitációk ugyanabban az időszakban készülhettek. Ezen a 170–

200 méteres zónán belül tehát egy fazekasnegyed húzódhatott, amelynek műhelyei azonos 

stílus szerint készítették termékeiket.  

  

4.3.1.3. A fazekasnegyeddel kapcsolatba hozható leletek 

A fenti végkövetkeztetésből kifolyólag a két lelőhelyen felbukkant kerámialeleteket együtt 

mutatom be. Mivel a 103–105. számú telekről előkerült trieri áru utánzatait a közelmúltban 

Harsányi Eszter részletesen feldolgozta doktori disszertációjában, amelynek eredményeit 

később publikálta is,648 ezért ezek esetében az ő eredményeire hivatkozom. A 111–117. 

számú telek leletei tanulmányozásuk idejéig nem kerültek beleltározásra és csak kisebb 

hányadukat restaurálták. Ebből következően az egyes edényfajtákra vonatkozó mennyiségi 

megállapítások csak a kerámialeletek átnézése során tett hozzávetőleges becsléseken 

alapulnak.  

 

4.3.1.3.1. Fazekaseszközök  

Mindössze egy tárgyat lehet ehhez a kategóriához sorolni, amely a 103–105. számú telek 

hulladékgödreinek környékén került elő: egy applikáció gyártására szolgáló negatívot (kat. 

664.). A darab megléte azt jelzi, hogy ebben az időszakban is folytathatták a nagyobb, 

                                                 
645 Ibidem 59–60.  
646 BUDAI BALOGH–KIRCHHOF 2007, 260; BUDAI BALOGH 2008, 60–61.  
647 HARSÁNYI 2013, 82. 
648 Ibidem 82–83, 122–123, Kat. 94–221, Tafel 8–31.  
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applikált díszedények gyártását. Maga a negatív már úgy van kialakítva, hogy közvetlen 

módon lehessen felrakandó részeket az edényre rápréselni. Emiatt van rajta fogó és ezért 

íves a belső felülete, amely így jobban követi a díszítendő edény domború testét. Ezzel a 

megoldással több motívumból álló kompozíciót lehet egyszerre felvinni, mint jelen esetben, 

ahol feltehetően venatio jelenet részlete maradt meg jobbra (kiformázva balra) vágtató 

lovassal és kutyával.  

 

4.3.1.3.2. Késztermékek 

Trieri fekete bevonatos edényeket imitáló csoport (kat. 665–67. – 62. tábla)  

Amint arra fentebb már többször utaltam, mindkét telken felbukkantak az ehhez a 

csoporthoz rendelhető töredékek. Az említett két hulladékgödörből látványosan jelentkeztek 

az összeégett, deformálódott darabok (6. kép), a körülbelül 250 töredékből minimum 84 

edényt lehetett egyértelműen elkülöníteni.649 Kisebb mennyiségben (kb. 80–100 töredék), a 

kemencék, illetve környékük hulladékéból is előkerültek. Az utánzatok a trieri áru három 

pohártípusát, illetve az ezeken belül megjelenő öt formaváltozatot tükrözik:650  a 

tojásdadtestű Niederbieber 31, a gömbösebb vagy hosszúkás hasú, enyhén kónikus nyakú 

Niederbieber 33-as típus sima és horpasztott falú változatait (33a, 33c), valamint a 

horpasztott gömbhasú, tölcséres nyakú Symonds 7, Group 48–49 kialakításokat (89. kép). 

Ez a repertoár a gödrök leletei közt teljes mértékben jelen volt, míg a kemencék környékén 

csupán a Niederbieber 33-as típus három variánsa jelentkezett. Ugyanakkor itt nemcsak a 

megszokott redukciós égetésű szürke, illetve zöldesszürke változatok jelentkeztek, hanem 

oxidációs égetésben is barnássárga–vörösessárga bevonattal (90. kép) is vagy nyers 

felülettel. Ez utóbbi esetében sok esetben nehéz eldönteni, hogy teljesen lekopott felületről 

van szó, vagy tudatosan készítették így. A vizenyős talajviszonyok miatt – és ez 

természetesen a többi kerámialelet esetében is elmondható – nagyon sok töredék felpuhult 

anyaggal és kopott bevonattal rendelkezett (természetesen ebbe belejátszhattak az eleve 

gyengébben kiégett, és emiatt leselejtezett példányok is).651 Azokban az esetekben azonban, 

amelyek nagyjából megőrizték eredeti minőségüket, érzékelni lehetett, hogy jól kidolgozott, 

magas hőfokon kiégetett példányokról van szó. A töredékeken végzett archeometriai 

vizsgálatok szerint ezeket 800°C felett, esetenként 900–950°C hőmérsékleten égették. Arra 

                                                 
649 Ibidem 122. 
650 Ibidem 82–83. Harsányi Eszter egy Niederbieber 32-es típus töredékét is feltételezi (214. számú darab), de 
ez feltehetően ugyancsak egy Niederbieber 33-as élesebben megtörő vállrésszel rendelkező darabja, ilyen 
példány a kemencék környezetéből is felbukkant (lásd kat. 671.). 
651 SZAKMÁNY ET ALII  2012, 396. 
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is fény derült, hogy a hulladékgödrökből előkerült, látványos túlégetést mutató darabok 

esetében nem az extrém magas égetési hőmérséklet, hanem anyaguk túlságosan finomra 

iszapolt jellege okozta. 

A kutatások jelenlegi álláspontja szerint a trieri áru valamikor a Kr. u. 2. század 

második felében jelent meg Pannoniában, de igazi kereskedelmi mennyiséggel csak a 2. 

század legvége és a 3. század első felének időszakában számolhatunk.652 A mi esetünkben 

tehát a kérdés, hogy akkor fogtak bele az imitációk készítésébe, amikor még ritkábban 

feltűnő, nyilvánvalóan még drága, egyfajta újdonsült presztízstárgyként tekintettek rá vagy a 

jobban szem előtt lévő, a piacon nagyobb mennyiségben lévő időszakban (az ára azonban 

feltehetően ekkor is viszonylag magasabb lehetett, hiszen az erre az időszakra jellemző 

rheinzaberni és westerndorfi terra sigillátákhoz képest még így is jóval kisebb számban 

kerülnek elő). 

 

Vörös bevonatos finomkerámia csoport 

A műhelyhulladékok közt a trieri áru imitációin kívül egyéb olyan edénytípusokat is 

készítettek, amelyek a kivitelezésük folytán a helyi finomkerámia kategóriához sorolhatók. 

Jól iszapolt, oxidációs égetésű, általában bevonatos, asztali edényekről van szó, amelyek 

közt további importkerámia formákat utánzó kialakítások is felbukkantak. A teljes 

hulladékmennyiséghez képest csak egy kisebb, kb. 200-250 töredékből álló csoportról van 

szó.  

 

Hosszúkás testű benyomott falú poharak (kat. 672.) 

A trieri áru horpasztott pohárformái mellett kisebb mennyiségben (kb. 8–10 individuum) 

egy másik benyomott falú típus is felbukkant: a hosszúkástestű hullámtagos peremmel 

(Karniesrand) kialakított, elnyújtott benyomásokkal tagolt változat a „klasszikus” 

Faltenbecher forma, ami különösen a gyakrabban felbukkanó, szemcsés anyagú, 

redukciósan égetett változatai által ismert leginkább.653 Ezek bizonyos változatai már a 2. 

század első felében felbukkantak, de a típus virágkora a 2. század vége és a 3. század 

időszaka. Az általunk vizsgált barnás – vörösessárgás bevonattal jelentkező példányok tehát 

a szürke változatok kialakítását követik, ezek közül is leginkább a 2. század végére – 3. 

századra jellemző vastagabb, elnagyoltabb Karniesranddal készült poharakét.654 

                                                 
652 HARSÁNYI 2013, 46.  
653 PETZNEK 1997, 252. 
654 Ibidem 255–256. 
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Drag 33-as formát imitáló csészék (kat. 673–676. – 62. tábla) 

Kisebb mennyiségben (kb. 10–15 individuum), de egyértelműen műhelyhulladékként 

azonosítható töredékei bukkantak fel a Drag. 33-as formát utánzó poharaknak. A hosszú 

életű típus utánzatai természetesen az 1. század végétől kezdve kimutathatóak, korábban 

láthattuk, hogy a katonai műhely korai időszakának termékei közt is jelen vannak. A 

Vörösvári úti darabok kissé vastagabb, egyenes falú és zömökebb talpgyűrűs megoldásai 

leginkább egyes későbbi, rheinzaberni, westerndorfi változatokra emlékeztetnek.655  

 

Kisméretű, talpgyűrűs, félgömbtestű tálkák (kat. 677. – 62. tábla) 

Ezekből a típusokból jelentkezett a legtöbb a bevonatos finomkerámia csoportján belül, kb. 

30–40 individuumot kitevő töredék, közöttük több túlégetett, enyhén deformált darabbal.  

Első látásra a Drag. 37-es forma utánzatának tűnik, ugyanakkor méretét tekintve jóval 

kisebb az ekkor forgalomban lévő eredeti példányoknál. A megfigyeltek alapján nagyobb 

példányok nem is fordultak elő, csak ez a meglehetősen egységes kialakítású, 12 cm körüli 

peremátmérővel rendelkező változat.  

 

Drag 32-es formát imitáló tányérok (kat. 678–679. – 62. tábla) 

Csupán 4–5 elkülöníthető példány töredéke jelentkezett ebből a formából. Az eredeti Drag 

32-es formájú terra sigillata egy relatíve későn jelentkező típus, Pannoniában csak 180 után 

számolhatunk jelenlétével,656  intenzívebb forgalmával inkább a 2. század végétől 

számolhatunk,657 tehát a mi régiónkban is feltehetően csak ettől az időszaktól kezdődhetett 

meg nagyobb számú beáramlása. Feltételezhető tehát, hogy az itt gyártott imitációk is csak 

ebben az időszakban készültek. 

 

Rézsűs falú tányérok lapos talpgyűrűvel (kat. 680–682. – 62. tábla) 

Kisebb mennyiségű, kb. 8–10 individuumot kitevő töredék jelentkezett. Ez az első látásra 

egyedi megoldásnak tűnő, enyhén rézsűs falú, ívelt alsó részű, széles, nagyon alacsony, 

talpgyűrűs kialakítás nem hasonlítható egyetlen nyugati műhely sigillata típusához sem és a 

helyi formák közt sem találtam hozzá analógiát. Mivel több példány is előkerült, ezért nem 

egy egyedi, véletlenül így sikerült darabról van szó, hanem tudatos kialakítást kell 

                                                 
655 OSWALD –PRYCE 1920, Pl. LI.17. 
656 GABLER 2007, 256–257. 
657 DÜERKOP–ESCHBAUMER 2007, 113. 
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feltételeznünk. A forma leginkább egyes észak-afrikai terra sigillata típusokra emlékeztet, 

elsősorban a Hayes 31658 és Hayes 50 (ezen belül is „A” változatra)659 típusokra (91. kép). 

Előbbit a 3. század első felében készítették, míg az utóbbi egy hosszabb életű típus, a 230-as 

évektől (más elképzelések szerint valamennyivel korábbi időponttól) a 4. század végéig 

gyárthatták. Mindkettő elterjedt változat volt, és jóllehet az észak-afrikai műhelyek termékei 

jóval ritkábban bukkannak fel Pannoniában, ez a két típus nálunk is kimutatható. A Hayes 

31-es ritkábban,660 míg az 50-es a leggyakrabban jelentkező típus.661 Mivel a két típus is 

hasonló egymáshoz, ezért a nem teljesen pontos utánzatok esetében természetesen nem lehet 

egyértelműen állást foglalni egyik vagy másik feltételezett előkép mellett. Bármelyikről is 

legyen szó, ez azt is jelenti, hogy az itt készült példányok legkorábban csak a 3. század elején 

(legkorábban a 210-22-as évektől) vagy azt követően készülhettek. 

 

Egyéb oxidációs és redukciós égetésű kerámiák 

Nem meglepő módon a hulladék nagy részét itt is az egyszerűbb kialakítású, a hétköznapibb 

használat során gyakrabban alkalmazott folyadéktároló, főző- és sütőedények tették ki. Ezek 

mellett kisebb számban feltűntek a füstölőtálak és a mécsesek. Ugyanakkor a katonai 

műhely repertoárjával összevetve itt jóval kevesebb edényfajta jelentkezett, ráadásul ezek 

sokkal uniformizáltabbnak tűntek, azaz a fellépő típusok nagyjából egységes méretbeli és 

formai kialakításban jelentkeztek. 

 

Korsók (kat.683–689. – 63. tábla)  

Kizárólag oxidációs égetésben jelentkeztek, a hulladékként értékelhető anyag egy jó részét, 

kb. 20-25%-át a korsókhoz tartozó töredékek tették ki. Két változatban jelentkeztek:  

1. Nagyobb méretű, cilindrikus nyakú és enyhén tölcséresedő, duzzadt 

peremű kialakítások (683–687). A 9 és 10,5 cm átmérővel készült peremek függőleges 

irányban vastagodtak, ezáltal egyfajta téglalapszerű keresztmetszet alakult ki, amelyet 

némelykor a külső oldalról egy vagy két barázdával tagoltak. Bevonat nélkül készítették 

őket, a váll és a has felső részét gyengén felvitt, keskeny fogaskerék-sávokkal díszítették. A 

megfigyelt nyaktöredékek alapján egy füllel gyártották. 

2. Kisebb méretű, rövid, szűknyakú, enyhén tölcséresedő, duzzadt peremű 

változatok (688–689). Az 5 cm körüli átmérővel rendelkező peremek kialakítása az 

                                                 
658 HAYES 1972, 52–54, Fig. 9. 
659 HAYES 1972, 68–73, Fig. 12.  
660 GABLER 2007, 259. 
661 GABLER 2004, 147. 
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előzőhöz hasonló stílusban készült. A megfigyelhető esetek mindegyikében sárgásbarna – 

barnássárga bevonattal rendelkeztek. 

A két változat, a peremkialakítás azonos megoldása alapján, minden bizonnyal 

ugyanabban az időszakban készülhetett. Ha nem is teljesen azonos módon, de stílusában, 

tehát a függőlegesen enyhén duzzadt, külső oldaláról barázdált kialakítású korsókat a 3. 

század elején működött polgárvárosi „Schütz-műhely” termékei közt is megtalálhatjuk.662 

Ezen kívül itt is előfordul a korsók nagyobb felületének fogaskerék-sávokkal történő 

díszítése. Ezek a hasonló jellegek a Vörösvári úti korsók készítési idejét is leginkább a 3. 

század első felének időszakára sugallják. 

 

Széles, tölcséresedő nyakú, enyhén kihasasodó, kétfülű edények (kat. 690–693. – 

63. tábla) 

Oxidációs égetésben, külső felületükön minden esetben vörösessárga – sárgásvörös 

bevonattal jelentkeztek darabjai kb. 30–35 individuumot kitevő mennyiségben. A 18–20 

cm-es átmérővel rendelkező peremek horizontális (690–691.) és függőleges, némelykor 

enyhén duzzadt (692–693.) változatban készültek. A két peremkialakítási módtól eltekintve 

az edények nagyjából egységes jelleget mutatnak. Alsó részt nem sikerült azonosítani, de a 

megmaradt hasrész kialakítása alapján feltehetően a perem széles átmérőjéhez viszonyítva 

egy alacsonyabb edénykialakítással számolhatunk. 

Az itt jelentkező forma leginkább a szélesszájú, kónikus, cilindrikus vagy enyhén 

tölcséres nyakú edényekre emlékeztet, amelyeket kettő vagy három füllel láttak el. A 

feltehetően eredetileg La Tène forma romanizált változatai a 2. és 4. században voltak 

használatban.663 Aquincumban feltűnően nagy számban bukkannak fel mind a kétfülű, mind 

pedig a háromfülű változatban.664 A „Gázgyári”665 és „Schütz”666 műhelyekben bizonyosan 

készítették.  

 

Behúzott peremű tányérok (kat. 694–699. – 63. tábla) 

Oxidációs és redukciós égetésű töredékei egyaránt jelentkeztek, viszonylag nagyobb 

mennyiségben, a hulladék kb. 15-20%-át tették ki a tányérokhoz rendelhető töredékek. 

Ugyanakkor az égetéstechnika alapján történő különbségtétel kevésbé lényeges, mivel a 

                                                 
662 PÓCZY 1956, 117; BÓNIS 1993, Abb. 14. 
663 BRUKNER 1981, 158–159.  
664 LÁNG ET ALII 2014, 70–71.  
665 PÓCZY 1956, Taf. VII.1, Taf. VIII. 3, Taf. IX.1–6. 
666 PÓCZY 1956, Taf. X.1–5, 8; BÓNIS 1993, Abb. 13. 
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tányérok anyaga a legtöbb esetben mindkét változatban ugyanolyan jellegű volt, azaz erősen 

szemcsés, érdes tapintású. Emellett sokuk egyfajta átmeneti (rossz redukciós vagy elégtelen 

oxidációs) kategóriát sugalló szürkésbarna–halványbarna minőségben jelentkezett.  

A méreteik alapján három csoportot lehetett megfigyelni: a nagyobb példányokét, 

amelyek 21-22 cm-es belső peremátmérővel készültek, egy ezeknél valamennyivel kisebb 

17-18 cm-es, és egy kisméretű 10-11 cm-es változatokból állót. 

 Amint arra korábban, a katonai műhely tárgyalásánál utaltam, a szemcsés anyagú, 

redukciós égetésű változatok is a „pompeii vörös tányér” alapformából vezethetők le. 

Feltehetően ebben az esetben is nagyrészt sütőtányérként funkcionálhattak. Valamikor a 2. 

század közepétől kerülnek túlsúlyba az oxidációs égetésű, bevonatos kialakításokkal 

szemben.667 Ettől fogva a perem kialakításánál egy egyre erőteljesebb behúzott jelleg 

érvényesül, a 3–4. századi példányoknál már szinte csak ilyen változatokkal találkozhatunk. 

Az itt készült tányérok is kivétel nélkül a „behúzott” és „erőteljesen behúzott” 

kategóriákhoz668 sorolhatóak, tehát a 3. század első felében gyárthatták őket. 

 

Egyéb kisebb tányérok (kat. 700–701. – 63. tábla) 

A behúzott pereműektől eltérő formában (de azokkal megegyező minőségben) is 

jelentkeztek még tányérok, de kizárólag kisméretű, 10-12 cm-es peremátmérőjű változatban. 

Míg a kat. 700. számú darab által képviselt példányok csak kisebb mennyiségben, addig a 

kat. 701-es példánnyal megegyezők gyakrabban jelentkeztek. 

 

Főzőtálak (kat. 702–703. – 64. tábla) 

Nagyobb mennyiségben, a hulladék kb. 20–25%-át kitevő arányban jelentkeztek az ehhez a 

kiszélesedő vállú típushoz rendelhető töredékek, amelyek esetében – a tányérokhoz 

hasonlóan – itt is vegyes égetési technikákat és nagyjából egységes anyagminőséget lehetett 

megfigyelni. Ez utóbbi a tányérok sokszor erős, viszonylag durvább szemcsézettségéhez 

képest kissé enyhébb, közepesebb mértékű volt. 

 A 28–30 cm-es átmérőjű peremek voltak a legjellemzőbbek, amelyek kivétel nélkül 

az ellaposodó, horizontális kialakítású változatban jelentkeztek. Ez a kialakítás a 2. század 

legvégének és a 3. századnak az időszakára volt jellemző,669 így az itt készült darabok is 

ezen belülre – elsősorban a 3. század első felére – datálhatóak. 

                                                 
667 PETZNEK 1997, 257–258. 
668 Ibidem 260–261, Typ 21.4–5.  
669 Ibidem 250–251, Typ 19.2.  
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Kétfülű fazekak (kat. 704. – 64. tábla) 

Kisebb mennyiségben jelentkező csoportot alkottak azok a fazékformák, amelyeket két 

röviden felrakott, közvetlenül a peremük alól indított, háromosztatú szalagfüllel láttak el. Az 

ide sorolható töredékek kivételesen csak oxidációs égetésben jelentkeztek, a lentebb 

bemutatandó „hagyományos” fazekakhoz képest kevésbé voltak szemcsések. Az erősen 

kihajló, 24-26 cm átmérőjű peremeken általában enyhe fedőfészekszerű kialakítást lehetett 

megfigyelni.  

A fazekak füllel történő ellátása általában a ritkábban alkalmazott megoldások közé 

tartozik. Az itt felbukkant darabok minőségi jegyei jórészt a főzőtálakéval mutattak 

hasonlóságot, ezért ezeket a fazéktípusokat is azokhoz hasonló időrendi horizontba – azaz 3. 

század első felére – helyezhetjük.  

 

Fazekak (kat. 705–709. – 64. tábla) 

A műhelyhulladék jó részét, kb. 25-30%-os arányban, a fazekak töredékei tették ki. A 

csoport jórészt redukciós égetésű, erősen szemcsés anyagú töredékekből állt, de kisebb 

mértékben előfordultak oxidációs égetésű, közepesen szemcsézettségű darabok is. 

A némelykor kismértékben duzzadt, lekerekített végű peremek enyhébben megtörve 

rézsűs vagy ívelten kihajló kialakításúak. A kisebb különbségek ellenére mindegyik példány 

annak az alaptípus megnyilvánulásának tekinthető, amelyből a különböző mértékben 

megduzzadó és profilált variánsok (háromszög átmetszetű, T átmetszetű, különböző módon 

laposodó) továbbfejlődhettek.670  Egyes példányokon elnagyolt, halvány seprűdísz 

jelentkezett, ami azt mutatja, hogy ezt a felületdíszítést ezeken a feltehetően 3. század első 

felére datálható fazéktípusokon még gyakorta alkalmazhatták. 

  

Fedők (kat. 710–711. – 64. tábla) 

A főzőtálak és fazekak nagyobb száma ellenére viszonylag kevesebb fedőtöredék bukkant 

fel, amelyek mindkét égetéstechnológiában, erősebben szemcsés kivitelben jelentkeztek. 

Feltehetően inkább csak a véletlennek köszönhetően, de a megfigyelhető példányok 

kizárólag kisebb méretben, 11-12 cm-es peremátmérővel jelentkeztek. Az itt felbukkant 

                                                 
670 Ibidem 212–213, Typ 7.6 – Jóllehet ezt az 1. század végétől a 4. század elejéig datált csoportot Beatrix 
Petznek csak a kisebb fazekakra és poharakra vonatkoztatja, de véleményem szerint ugyanarról a jelenségről 
van szó, tehát a viszonylag egyenletesen vastag, lekerekített végű alapforma továbbéléséről. 
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fedők kialakítására a szokványos, rövid, fordított csonkakúpszerű fogó és az enyhén 

szögletesedő, némelykor kissé horgasabb végű peremvégződés a jellemző. 

 

Füstölőtálak (kat. 712–718. – 64. tábla) 

Körülbelül 80-100 individuumnak megfelelő oxidációs égetésű töredék került elő, amelyek 

közt több esetben erősen túlégetett példányok is előfordultak. Kizárólag egy alaptípus 

jelentkezett: a fordított csonkakúpos felső részű, amelynek megtörő alsó részéhez röviden 

csatlakozik a korongszerűen kialakított talp. A kettős peremet ujjbenyomással 

hullámosították vagy bizonyos közönként összenyomták. Kivétel nélkül kis méretben, 9–13 

cm közötti peremátmérővel jelentkeztek. 

Mivel a füstölőtálak esetében korlátozottak a datálási lehetőségek,671 ezért csupán a 

fentebb tárgyalt típusok időrendjének viszonylatában joggal feltételezhetjük, hogy az itt 

felbukkant példányok is a 2. század legvégén, vagy még inkább a 3. század első felében 

készülhettek. 

 

Mécsesek (kat. 719–726. – 64. tábla) 

Nem túl nagy mennyiségben, kb. 30–35 elkülöníthető példányban, egyértelműen itt készített 

termékként azonosítható mécsesek töredékei is jelentkeztek. Részben égetés után (vagy 

aközben, deformáció nélkül) eltört példányok, részben erősen átégett, kissé deformált 

töredékek jelezték ezt. (Előbbiek közül többet eredeti formájára lehetett kiegészíteni.) A 

darabok, típustól függetlenül, azonos minőséget mutattak, finoman iszapolt, oxidációs 

égetésűek voltak, amelyek a legtöbb esetben, feltehetően a vizenyős talajnak köszönhetően, 

felpuhultak és az egykori sárgásvörös bevonat némelykor szinte teljesen lekopott róluk. 

Összesen két típus jelentkezett. Az egyik az Iványi VIII-as típus672 palmettafogós 

változata kettő, illetve öt lángnyílással ellátott példányokkal (719–722.). Ezek az előkerült 

mécsesek egyharmadát tették ki. A fogók díszítése egy központi tagolt szárra ferdén 

csatlakozó 3-3 vagy 4-4 stilizált pálmalevél, míg a vállon szőlőfürtök vagy szőlőlevelek 

futnak körbe. A minden esetben fenyőgally-motívum övezte discusokon balra ugró kutya 

(két eltérő változatban), illetve antilop és jobbra ugró vadkan figyelhető meg (92. kép). A 

típus intenzívebb használatát általában a 2. századra feltételezik, kihangsúlyozva azt, hogy 

ez áthúzódik a 3. századra is, amit az itt előkerült példányok is alátámasztanak. 

                                                 
671 BÓNIS 1942, 24; HARSÁNYI 2005, 18. 
672 IVÁNYI 1935, 13; ALRAM-STERN 1989, 46. 
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 A másik, nagyobb részt a Loeschcke X-es (Iványi XVII) 673 típusú firmamécsesek 

tették ki, ezen belül is a hosszabb orrú „A” változatok. Sajnos a megmaradt fenékrészek 

egyikén sem mutatkozott sem átmásolt, sem ténylegesen a műhelyre utaló mesterjelzés, 

minden esetben simák voltak.  

A firmamécsesek esetében az egyik leghosszabb életű típusról beszélhetünk, változatai 

Pannoniában az 1. század végétől egészen a 4. század közepéig nyomon követhetőek.674 Az 

itt előkerült példányokat, az Iványi VIII-as típusokkal egyetemben, a 3. század első felében 

készíthették. 

 

4.3.1.4. A Vörösvári úti fazekastelep – összefoglalás 

Röviden összefoglalva elmondhatjuk, hogy a két telken (Vörösvári út 103–105. és 111–

117.), egymástól 170 méterre felbukkant jelenségek egyazon időszakhoz és ugyanazokat az 

edénykészítési stílusokat követő fazekasok tevékenységéhez köthetők. A leglátványosabb 

összekötő elem a trieri áru utánzata, amit jó minőségben produkáltak, ennek sikerességét 

feltehetően a kettősfalú kemencék alkalmazása is elősegíthette. 

 Mivel a három kemencén és a két hulladékgödrön kívül további, egyértelműen az itt 

folytatott fazekastevékenységhez köthető objektumokat nem lehetett azonosítani (az 

előkerült kútról csak feltételezni lehet, míg az említett épületmaradványok pontos időrendi 

besorolása bizonytalan), ezért további biztos topográfiai megállapítás nem tehető. Ebből 

következően azt sem tudjuk, hogy az itt dolgozó fazekasok milyen szervezeti viszonyban 

álltak egymással, több kisebb, egymástól független műhelyről beszélhetünk vagy 

ugyanannak a tulajdonosnak egy nagyobb kiterjedésű telepéről. Ami bizonyosnak tűnik, 

hogy ebben az időszakban már nem számolhatunk a műhely katonai jellegével. 

Az ivópoharakon kívül egyéb importkerámiákat, így terra sigillatákat is utánoztak: 

Rajna-vidéki és észak-afrikai műhelyek egyszerűbb formáit. Továbbá – az előkerült 

applikáció negatív alapján – reliefdíszes edényeket is készítettek, valamint legalább két 

mécsestípust és ezek változatait. Az ezeken kívüli, nagyobb mértékben felbukkanó 

egyszerűbb (és fajtánként meglehetősen egységes) kialakítású edények alapján felvázolható, 

viszonylag szegényesebb repertoár részben a véletlennek is tulajdonítható (azaz csupán egy 

gyors lefolyású deponálás maradványai kerültek feltárásra). Ugyanakkor számolhatunk 

azzal a lehetőséggel is, hogy ez egy nagyfokú munkamegosztás következménye, azaz az itt 

dolgozó fazekasok egy-egy edényformára specializálódtak. Végül, de nem utolsósorban ez 

                                                 
673 LOESCHCKE 1919, 255–270; IVÁNYI 1935, 16–19. 
674 IVÁNYI 1935, 19; ALRAM-STERN 1989, 43. 
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azt is valószínűsítheti, hogy csak egy relatíve rövidebb (maximum 2-3 évtizednyi) ideig tartó 

fazekastevékenységgel számolhatunk. Ebből kifolyólag és az említett egységesebb 

kialakítások miatt nem lehetséges gyártási fázisokat elkülöníteni. Felmerül a kérdés, hogy a 

fentebb, többször tágabban megadott időbeli kereten belül, azaz a 2. század vége és a 3. 

század közepe között, pontosítható-e a műhely működési ideje. A trieri utánzatok gyártási 

idejére vonatkozólag Harsányi Eszter a Severus-kort javasolta.675 Ha ezt a megállapítást 

szem előtt tartjuk és megkíséreljük a többi termékre vonatkozó datálási lehetőségekkel 

kiegészíteni (különös tekintettel a Hayes 31-es vagy 50-es forma imitációira), akkor talán 

annyiban módosíthatjuk ezt, hogy a területen a kerámiagyártás valamikor a 210–220-as 

években kezdődhetett meg és tarhatott egészen a 250-es évekig.  

Az itt létesített műhely kialakítását részben a katonaváros Severus-korban 

meglendülő településfejlődési folyamatai inspirálhatták,676  ami szerencsés módon 

találkozhatott az aktuális földrajzi viszonyokkal, azaz a település közvetlen szélén egy 

néhány évtizede már kiszáradt, ipartelep céljára ideális terület állt rendelkezésre. Az itt 

húzódó vízvezeték (vagy kutak?) és a néhány száz méterre lévő agyaglelőhelyek677 is még 

kényelmes nyersanyagelérési lehetőségeket biztosíthattak. A néhány évtizednyi működés 

utáni megszűnést talán nem is településrendezési vagy gazdasági okokkal kell 

magyaráznunk, hanem a területen újra meginduló mocsarasodási folyamatok 

lehetetlenítették el az itt folytatott ipari tevékenységet.  

  

                                                 
675 HARSÁNYI 2013, 83. 
676 MADARASSY 2003, 110. 
677 Lásd 2. fejezet. 
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4.3.2. A Bécsi út 203. környéke 

 

4.3.2.1. A feltárás körülményei 

1985 nyarán a Bécsi út 203. szám előtti szakaszon (1. kép 5) távfűtő vezeték fektetéséhez 

kötődő leletmentés történt, amelyet Topál Judit végzett el.678 Itt, az úttest alatt és a kétoldalt 

létesítetett fogadóaknákban, 14 késő római sír került napvilágra (93. kép). A keleti aknában 

két sír között 123 cm átmérőjű kemence került elő, amelyet a dokumentáció leírása szerint 

körben egy 13 cm széles „padka” övezett.679 A kemencéről részletes rajz nem készült, helyét 

csak az összesítő alaprajzon tüntették fel. Ezen kívül egy fotó készült róla már kitisztított 

állapotában (94. kép). Ezen látható, hogy a kemence egy részét az akna létesítésekor 

pusztíthatták el. Eredetileg talán megmaradhatott a fűtőtér és az égetőtér falának egy 

szakasza, ez utóbbi kb. 70 cm-es magasságban. Jól látható a hiányzó rostély helye is. Ennek 

esetében nem egyértelmű, hogy mikor pusztulhatott el. A feltárás pontos körülményeire sem 

a dokumentáció, sem a publikált jelentés nem tér ki, így nem tudjuk, hogy a betöltésben 

esetleg voltak-e még rostélyra utaló maradványok, csupán még annyi információt kapunk, 

hogy „nagy mennyiségű edényanyag, terrakotta szobrocska, bronz és vas használati 

tárgyak” kerültek elő.680 Később a Bécsi úti temető 2. kötetében, ahol Topál Judit a feltárt 

sírok kapcsán röviden kitér a kemencére is, említi, hogy a betöltés vastagsága 83 cm volt.681 

Magáról a kemencéről a fotó alapján annyi feltételezhető még, hogy az egykori rostélyt 

valószínűleg nem támasztották alá, ez statikailag ekkora átmérőnél még nyilvánvalóan 

megoldható volt.  

 Az említett nagy mennyiségű betöltésből mindössze 166 tételnyi lelet került 

beleltározásra, ezek egy része ráadásul fémtárgyak maradványai. A kerámialeletek összesen 

89 tételt tesznek ki, ezek közt rheinzaberni és westerndorfi terra sigillaták darabjai és néhány 

amphora töredéke is felbukkant. A kemencébe visszatöltött leletek tehát jórészt szokványos 

hulladékként azonosíthatók. Ezek között azonban felbukkantak olyan darabok is, amelyeket 

esetleg a kemence környezetében történt fazekastevékenységgel hozhatunk kapcsolatba. 

Egyrészt néhány deformált töredék, köztük egy teljes korsó, amelynek oldalán jellegzetes 

túlégetés okozta repedés volt. Jelentkeztek még jól kiégett, használatlannak tűnő felületű 

edénymaradványok is, továbbá ugyanahhoz a típushoz tartozó, több individuumnyi töredék, 

                                                 
678 Ásatási napló (BTM Adattár - Ltsz: 1498-86); TOPÁL 1986. 
679 A leírás alapján nem egyértelmű, hogy ez is benne van-e az átmérőben. A fotó alapján úgy tűnik, hogy nem, 
azaz a kemence teljes átmérője kb. 150 cm lehetett. 
680 TOPÁL 1986. 
681 TOPÁL 2003, 35. 
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valamint néhány ép edény is. Végül, de nem utolsósorban két mécsesnegatív is a betöltés 

leletei között volt.  

Nyilvánvalóan óvatosan kezelendő ez a válogatás, hiszen eleve kis mennyiségű, nem 

műhelyhulladékkal (fémek, terra sigillaták, amphorák) erősen kevert leletekről van szó. 

Mivel később a kemence közvetlen környezetében sírokat létesítettek, az sem lenne 

kizárható, hogy ezek további, korábbi sírokat bolygattak meg és azok mellékletei is a 

kemencébe keveredtek. Ugyanakkor ezt a lehetőséget talán elvethetjük, mivel a 

temetőszakasz bemutatásakor Topál Judit nem tért ki sírbolygatásokra utaló jelenségekre, itt 

többé-kevésbé azonos időszakban, a 4. században létesített temetkezésekről van szó.682 

Feltehetően ebben az esetben is arról a leggyakoribb jelenségről van szó, hogy a már 

nem működő kemencében a közelben tovább dolgozó műhely vegyes – tehát a mindennapi 

élettel és a munka során keletkezett melléktermékekkel kevert – szemetét halmozták fel.  

 

4.3.2.2. A fazekasműhellyel kapcsolatba hozható leletek  

Amennyiben az említett betöltésből ténylegesen az egykori műhely termékeit sikerült 

azonosítani, még ebben az esetben is feltehetően csak egy nagyon kis részletét kapjuk meg 

az egykor itt működött műhely gyártási programjának. Ugyanakkor az alábbiakban 

bemutatandó leletek között több olyan is előfordul, amelyek segítségével talán 

hozzávetőlegesen meghatározhatjuk a fazekastevékenység idejét. 

 

4.3.2.2.1. Fazekaseszközök 

A betöltésben két mécsesnegatív is előkerült (kat. 727–728. – 66. tábla). A 727. számú 

darab egy épen megmaradt alsó rész, amelynek megmagasított hátsó része egy olyan 

palmettafogós kialakítást sugall, mint amilyeneket a Vörösvári úti példányokon már 

megismerhettünk. Az orr rész ugyanakkor hosszabbnak tűnik azoknál, így feltehetően egy 

Iványi IV-es típusról van szó, amely Iványi Dóra szerint a 2–3. században volt 

forgalomban.683 Ezen időszakon belül biztosabbnak tűnő, jobban datálható felbukkanása a 

2. század vége és a 3. század első felére tehető.684  

 A 728. számú darab minden bizonnyal egy Loeschcke X-es (Iványi XVII.)685 típusú 

firmamécses gyártására szolgáló mintapár alsó részének töredéke. Jóllehet csak egy részlete 

került elő, a hosszú orr rész alapján azonban feltehetően az „A” variáns kialakításáról van 

                                                 
682 Ibidem 29–35 – „Graveyard IV” megnevezésű szakasz. 
683 IVÁNYI 1935, 12.  
684 ALRAM-STERN 1989, 33.  
685 LOESCHCKE 1919, 255–270; IVÁNYI 1935, 16–19. 
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szó. Mint láthattuk, ezt a változatot a Vörösvári úti műhelyben is készítették. Feltehetően 

egykorú a fentebb bemutatott Iványi IV-es típussal, azaz ezt is valamikor a 2. század vége és 

3. század első felének időszakában használták. 

 

4.3.2.2.2. Késztermékek 

Vörös bevonatos finomkerámia csoport (kat. 729–733. – 66. tábla) 

Drag. 33-as formát imitáló csészék (kat. 729.) 

Egy ép példányon kívül még néhány kisebb töredék került elő. A Vörösvári úti darabokhoz 

hasonlóan ezek is kissé zömökebb kialakításúnak tűnnek, ezáltal a későbbi, rheinzaberni, 

westerndorfi változatokra emlékeztetnek.686  

 

Kisméretű, talpgyűrűs félgömbtestű tálka (kat. 730.) 

Ugyancsak ép példány jelentkezett ebből a kisméretű Drag. 37-es formára emlékeztető 

tálkából. Ennek kapcsán is a Vörösvári úton fellelt hasonló kialakítású és méretű tálkákat 

kell megemlíteni, mint szóba jöhető párhuzamokat. 

 

Megtörő oldalú, talpgyűrűs tál (kat. 731.) 

A teljes profilt kiadó töredékeken kívül még 2-3 további, hasonló edény darabjai kerültek 

elő. Valószínűleg ezek is egyfajta Drag. 37-es utánzatok, a képmezőnek megfelelő részen 

kialakított fogaskerékdísz és a megtörő, szögletesedő formát esetleg a rheinzaberni 

fogaskerékdíszes sávok (Ludowici SSa–c)687 is befolyásolhatták. 

 

Gömbtestű edény (kat. 731. ) 

Ugyancsak terra sigillata forma lehetett az előképe ennek a gömbtestű rövidnyakú 

edénytípusnak. Kialakításában leginkább egy nagyméretű Drag. 54-es formára emlékeztet.  

 

Magas, kétfülű edény (kat. 732.) 

Hasonló peremkialakítással, de szélesebb peremmel és alacsonyabb testtel a Vörösvári úton 

is felbukkantak példányok. Minden bizonnyal az itt készült darab is a már említett 

                                                 
686 OSWALD –PRYCE 1920, Pl. LI.17. 
687 LUDOWICI 1927, 275. 
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romanizált La Tène forma688 kétfülű megnyilvánulása. Ehhez nagyon hasonló kialakításokat 

a „Schütz”689 műhely termékei között találunk.  

 

Egyéb edények (kat. 734–738. – 66. tábla) 

Néhány további edénytípust képviselő töredéket lehet még a műhelytermékek közé sorolni. 

A deformálódott kiöntőszájas korsó (735.) és az enyhén kiszélesedő vállú tál és tálka (736–

737.) valamint a persely (738.) mellett egy jobban datálható darabnak tűnik a kihasasodó, 

enyhén kónikus nyakú, a nyak alsó részéről indított, röviden felrakott, két füllel ellátott 

edény (734.). Hasonló példányok a 2. század végi és 3. század első felére datálható 

temetkezésekből, a katonaváros nyugati temetőjének két Bécsi úti sírjából kerültek elő.690 

Egy további példányt a Gázgyár területéről ismerünk.691 Ezek méretükben is nagyjából 

megegyeznek az itt bemutatott darabbal. Egy speciálisabb kialakítású (és funkciójú?) 

edényről lehet szó, amelyet valamikor a 2. század vége és a 3. század első felének 

időszakában gyárthattak. 

 

4.3.2.3. A Bécsi út 203. környéke – összegzés 

A fentiekben bemutatott, műhelyhez köthető leletek többsége, mint látható, a 3. század első 

felére tehető. Datálásukat a hozzájuk keveredett, már említett rheinzaberni és westerndorfi 

sigillaták is megerősítik, továbbá egy Kapitän II-es típusú amphora erősen átégett töredéke 

(12–13. kép). Ez utóbbi feltehetően egy kemencébe keveredve, a kerámiaégetés során 

éghetett meg ennyire. A Kapitän II-es amphora Pannoniában a 2. század végén – 3 

században volt forgalomban.692  Aquincumból relatíve nagyszámban kerülnek elő, 693 

amelyek nagy része a Severus-korra datálható.694  

 Noha a feltételezett termékek között nem lehetett a trieri áru imitációit kimutatni, de 

más hasonlóságok, mint például a Drag. 33-as csésze és a jellegzetes kisméretű (Drag. 37-es 

formát imitáló?) tálka, valamint a két mécsesnegatív is azt erősíti, hogy egy nagyjából 

ugyanarra időszakra jellemző, tehát valamikor a 2. század végén – 3. század első 

évtizedeiben divatban lévő formák megnyilvánulásáról van szó. 

                                                 
688 BRUKNER 1981, 158–159.  
689 PÓCZY 1956, Taf. X.1–5, 8; BÓNIS 1993, Abb. 13. 
690 TOPÁL 1993b, 20 – a 28. sír: 1–3 (három egyforma példány!); TOPÁL 2003, 67, 3. sír: 2.  
691 KUZSINSZKY 1932, 340, 348.1. ábra – itt készült termékként közli, de pontos előkerülési körülményei nem 
tisztázottak. 
692 BEZECZKY 1991, 133. 
693 KELEMEN 1990, 174–183; BEZECZKY 1991, 133. 
694 KELEMEN 1990, 183. 
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A kemencén kívül más információnk nincs az egykor itt működött műhely 

kiterjedéséről. A másodlagosan visszatöltött műhelyhulladék alapján csak azt vehetjük 

biztosra, hogy több edényégető üzemelhetett a környéken.  

 Fontos annak a kérdésnek a tisztázása, hogy mennyiben kapcsolódhat a terület az 

egykori katonai műhelyhez, hiszen ha a kemence előkerülési helyét tekintjük, viszonylag 

közel helyezkedik el ahhoz. Láthattuk, hogy ott nem kerültek elő olyan 2. század második 

felére – végére utaló termékek, amelyek alapján folyamatosságra lehetne következtetni, és 

segítségükkel esetleg kapcsolatba hozhatnánk az itt felbukkant 3. század első felére 

datálható leleteket. A Bécsi út 203. környékén működött fazekastelep tehát, hasonlóan a 

Vörösvári útihoz, a 2. század végén és a 3. század elején terjeszkedő katonavároson kívül 

létesített, a közelben lévő agyagnyerőhelyek adottságait kihasználni igyekvő műhely 

lehetett. 
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4.3.3. Az Ürömi utca 4–6. és 11. zónája 

 

Amint a 2. fejezetben a topográfiai viszonyok ismertetésénél már utaltam rá, a mai 

Nagyszombat utcától délre lévő, a Zsigmond tér vonaláig húzódó összeszűkülő sáv a 3. 

században, ha lazább szálakkal is, de topográfiailag a katonaváros területéhez 

kapcsolódhatott. Ennek a zónának a déli részén, az Ürömi utca 4–6. szám alatt felbukkant 

fazekaskemence kerámialeleteit Szilágyi Magdolna dolgozta fel egyetemi szakdolgozat 

keretében.695 Az ugyancsak a kemencéből előkerült trieri fekete bevonatos áru itt készített 

formai imitációit Harsányi Eszter tanulmányozta.696 Az alábbiakban több helyen, részben az 

ő kutatási eredményeiket idézve, azokat helyenként kiegészítve, ismertetem területet és az itt 

gyártott termékeket. 

 

4.3.3.1. Feltárás az Ürömi utca 11. és 4–6. számú telkeken 

1996-ban a katonai amphitheatrumtól kb. 800 méterre délre, a Cserfa utca által 

szegélyezett Bécsi út 12. és Ürömi utca 11. számú telken (1. kép 19; 95. kép) Facsády 

Annamária két nagyméretű, négyzetes alaprajzú kemencét tárt fel.697 Az egyiket, mivel az 

ásatási terület határán kívülre húzódott, csak részlegesen lehetett megfigyelni, míg a másikat 

teljes egészében sikerült feltárnia. Ez utóbbi 3,6×3 méteres volt, feltehetően a másik is 

hasonló méretekkel rendelkezett. Mindkettő jó állapotban maradt meg, megfigyelhető volt a 

teljes rostély és az égetőtér felmenő falának változó magasságban (helyenként 40–50 cm-ig) 

megmaradt részletei. A kemencékből és környékükről nagy mennyiségű téglatöredék, 

köztük rontott darabokkal, került elő. Nyilvánvalóan téglaégető kemencékről van szó, 

amelyeket önmagukban, a dolgozat témája szempontjából, kevésbé tarthatunk fontosnak. 

Ugyanakkor innen 70 méterre délnyugatra, az Ürömi utca 4–6. számú telken (1. kép 20; 95. 

kép) 2004-ben szintén Facsády Annamária egy kör alakú kerámiaégető kemence 

maradványait találta meg,698 amelynek betöltéséből nagy mennyiségű kerámiatöredék került 

elő. A két terület szoros közelsége alapján feltételezhetjük tehát, hogy itt is egy viszonylag 

nagyobb kiterjedésű ipartelep két részletéről van szó, ahol együttesen állítottak elő 

használati és építési kerámiát. 

A terület, ahol a fazekaskemence előkerült, többszörös funkcióváltáson esett át a 

római kor folyamán. Kezdetben temetőkent szolgált, túlnyomórészt hamvasztásos sírok 

                                                 
695 SZILÁGYI 2005. 
696 HARSÁNYI 2013, 84, 126. 
697 FACSÁDY 1997. 
698 FACSÁDY–KÁRPÁTI 2005, 213.  
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kerültek napvilágra. Később egy észak-déli irányú vízvezetéket létesítettek, ami már az 

egyik sírt is megbolygatta. Ezt követően építették az edényégető kemencét, amely részben az 

ekkor már használaton kívüli vízvezetékre húzódott rá, előbbit pedig – a felhagyása után – 

egy ugyancsak észak-déli irányú fal metszette.699  

A kemence oldalfala, az égetőtér felmenő részletével, 40–60 cm-es magasságig 

maradt meg (96–97. kép). Az égetőtér belső szélessége 180 cm volt. Megfigyelhető volt a 

két helyen beszakadt rostély is, és ebből kifolyólag tanulmányozni lehetett az 

alátámasztásának a módját is. Ezt a fűtőtérben kialakított, két egymással párhuzamos, 80 és 

90 cm hosszú és kb. 25 cm széles agyagpillér tartotta.700 A fűtőtérhez északról csatlakozott 

be a 60–70 cm széles, 80–90 cm hosszú tüzelőcsatorna amelynek félkör alakú munkagödre 

is előkerült.  

A kemencén kívül egyéb olyan objektum, ami kapcsolatba hozható lenne az itteni 

fazekastevékenységgel, nem került elő. 

 

4.3.3.2. A kemence betöltése – a műhely gyártási programja 

A kemence betöltéséből mintegy 4500 kerámiatöredék került elő. 701 Ebből kb. 1000 

darabról lehetett azt feltételezni, hogy nem műhelytermékek, hanem az azok közé keveredett 

háztartási hulladék maradványai. A fennmaradó töredékek kivétel nélkül redukciós 

égetésűek voltak. Előfordultak közöttük túlégetett, felhólyagosodott darabok is. Összesen 

kb. 500 individuumot lehetett elkülöníteni. A kerámialeletek restaurálása során 

meglehetősen sok teljes profilt kiadó, kisebb darabok híján egész edényeket lehetett 

összeállítani. Ez felveti azt a lehetőséget, hogy esetleg égetés közben tönkrement (esetleg 

már az utolsó szakaszban) kemencéről van szó, amelyben benne hagyták a megsérült 

edényeket, amelyet aztán további más kemencékben termelődött műhelyhulladékkal és 

egyéb már nem itt készült, hétköznapi kerámiaszeméttel töltöttek fel.   

A Szilágyi Magdolna által azonosított műhelytermékek kivétel nélkül szemcsésebb 

anyagú, redukciós égetésű, egyszerűbb kialakítású házikerámiák.702 Ugyanakkor ez a 

nagyon egységes minőség vezethette félre abban, hogy a finomabban iszapolt és jó 

felületkezelésű, ugyancsak redukciós égetésű Niederbiber 33c pohárforma imitációit nem itt 
                                                 
699 SZILÁGYI 2005, 2–3. 
700 FACSÁDY–KÁRPÁTI 2005, 213 szerint a rostélyt a pilléreken kívül „körben az oldalfalba rakott, működés 
közben kiégett téglasor tartotta.” Ezt feltételezte SZILÁGYI  2005, 4 is. Ugyanakkor a kemence bontási fotóit 
tanulmányozva jól látszik, hogy a feltételezett tartótéglák (amelyekből amúgy is csak két, egymás közelében 
lerakott, tehát semmiféle rendszert nem adó mi...) a pillérek felső síkjával vannak egy szintben, sőt a széleik kis 
részben rá is húzódnak az egyikre. Ezek tehát inkább a rostélyba lehettek beépítve annak megerősítése céljából.  
701 SZILÁGYI  2005, 1, 6. 
702 Ibidem 6-20. 
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készült gyártmányokként kezelte.703 Bizonyosra vehető azonban, hogy a Harsányi Eszter 

által elkülönített 37 individuumnyi töredék704 is ebben a műhelyben készült, ezek közt 

előfordultak puhára égetett, ebből kifolyólag nyilvánvalóan selejtesnek minősített darabok 

is.705 Kialakításukat tekintve két változat jelentkezett: a gömbösebb testű Dellenbecher (98. 

kép 1–6.) és a hosszúkásabb Faltenbecher (98. kép 7–9.) kialakítás. Minőségüket tekintve 

nagyon hasonlítottak a Vörösvári úti darabokra,706 ugyanakkor a formai kialakításban a 

Dellenbecherek többsége itt nagyobb, míg a Faltenbecherek hasonló méretben, csak kissé 

zömökebb formában jelentkeztek. A két műhely termékei között feltehetően nincs nagy 

időrendi különbség, tehát az itteni darabokat is valamikor a 2. század vége és 3. század első 

felének időszakában készítették. 

 A további termékeket illetően hasonló datálásra juthatunk. Mint említettem, ezek 

kivétel nélkül redukciós égetésű, szemcsés anyagban jelentkeztek. A nagyméretű, hosszúkás 

testű Faltenbechereket (98. kép 10–13.), a behúzott peremű tányérokat (98. kép 14.), az 

enyhén vállasodó főzőtálakat (99. kép 15–17.), a fazekakat (99. kép 18–21.) és a 

kiöntőszájas korsók (99. kép 22–23.) itt felbukkanó változatait Szilágyi Magdolna 

egységesen a 2. és a 3. század közepe közötti időszakra helyezte.707 Datálása annyiban 

egészíthető ki, hogy egyes változatok esetében szűkíthetőnek tűnik ez az intervallum. 

Egyrészt már a trieri utánzatok jelenléte is kissé későbbi időszakra datálhatja a betöltést, 

mivel nem valószínű, hogy ezek a 2. század vége előtt készültek volna, hiszen az eredetik 

tömegesebb megjelenésével is csak ekkortól számolhatunk.708 A házikerámiákon belül is 

statisztikailag nagyobb mennyiségben lépnek fel a későbbi időszakot sugalló altípusok. 

Például a tányérok esetében az erősebben behúzott változatok jelentkeztek a legnagyobb 

mennyiségben,709 ezek pedig inkább már 3. századra jellemzőek.710 A főzőtálak között 

kizárólag a vállasodó típusok jelentkeznek, hiányoznak az 1–2. századra jellemző, általában 

horizontális peremmel és enyhébben vagy markánsabban megtörő oldallal készült 

változatok.711 Ez lehet véletlen is, de azt is jelezheti, hogy ebben az időszakban már nem 

készítették. Ez ugyancsak a 3. század irányába visz minket. Ezek alapján határozottabban 

                                                 
703 SZILÁGYI 2005, 7. 
704 HARSÁNYI 2013, 126, Kat. 240–277. 
705 Ibidem 84. 
706 Ibidem. 
707 SZILÁGYI 2005, 20. 
708 HARSÁNYI 2013, 46.  
709 Ibidem 9. 
710 PETZNEK 1997, 260–261, Typ 21.4–5. 
711 Ibidem 239. 
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szűkíthetjük az egykori műhely szóba jöhető működési idejének kereteit a 2. század vége és 

3. század közepe közötti időszakra. 

 

4.3.3.3. Az Ürömi utca 4–6. és 11. zónája – összegzés 

Úgy tűnik tehát, hogy valamikor a nevezett időszakon belül, ebben a déli zónában is 

számolhatunk még ipari tevékenységgel. Nem tudjuk biztosan, hogy a nyersanyag 

feltételezhető közelségén kívül milyen telepítési szempontok játszottak közre, hogy ezen a 

helyen tégla- és edényégetéssel foglalkozzanak. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a 2. 

fejezetben, a topográfiai viszonyokat bemutató részben felvetett lehetőséget, azaz hogy a 3. 

század első felében jóval délebbre húzódhatott a katonaváros lakott zónája, akkor talán ez 

magyarázattal szolgálhat arra, miért ezen a viszonylag távolibb helyen üzemelt ez a telep. 

Ebben az esetben a környék építési kerámia iránti igényét tudták kielégíteni és az itt élőknek 

tudtak fazekastermékeket gyártani. Természetesen azt nem tudjuk bizonyítani, hogy a 

téglaégető és az edénygyártó rész ténylegesen ugyanazon nagyobb üzem keretein belül 

működött, nyilvánvalóan több, egymástól független műhelyekkel is számolhatunk. 

A Vörösvári úti és Bécsi út 203. környékén működött műhelyhez hasonlóan itt is már civil 

kézben lévő fazekasműhelyről van szó, amely a szokványos házikerámia-fajták iránti 

igényen túl igyekezett az éppen divatban lévő importkerámia utánzatok iránti keresletet is 

kielégíteni. 
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4.4. Késő római műhelyek 

 

Sajnálatos módon egyértelműen a késő római időszakra datálható és azonosítható 

termékekkel rendelkező műhelyek eddig nem kerültek feltárásra. Bónis Éva a pannoniai 

mázas kerámiáról szóló összefoglaló tanulmányában bemutat ugyan egy a Nemzeti Múzeum 

gyűjteményében lévő enyhén deformálódott korsót, ami Óbudáról került be a múzeumba 

1869-ben „Téglavető” lelőhellyel. 712  Ez az egyetlen olyan lelet, amely némiképp 

közvetlenebbül utal a katonaváros késő római edénygyártására. Az egyéb jelenségek 

tekintetében az alábbiakban két olyan területet lehet megemlíteni, amelyeken feltehetően a 

késő római korban készítettek edényeket. 

Az egyik a Laktanya utca 34. (1. kép 3), ahol 1974-ben a III. számú budai 

főnyomócső nyomvonalának kiásásakor Bertalan Vilmosné és Németh Margit egy 

fazekaskemence maradványai tárta fel.713 Erről értelmezhető alaprajz nem készült, csupán 

két, ugynabból a nézetből készült fotó. A dokumentáció leírása alapján „körte formájú volt, 

agyagból tapasztva. Hosszúsága 222 cm, szélessége 120 cm, magassága 110 cm. 

Tüzelőnyílása nyugat felé nézett, a rostélya részben megmaradt, alatta támasztópillérrel. A 

kupolából kb. 40 cm magas indítás maradt meg.” A fotó (100. kép) és a leírás alapján tehát 

egy feltehetően 120 cm átmérőjű, a tüzelőcsatorna kb. 1 méter hosszú részletével együtt 

megőrződött fazekaskemence maradványáról van szó, amelynek központi pillérrel 

alátámasztott rostélyrészlete és égetőterének 40 cm-es oldalfala is megmaradt. Előkerült 

leletekre nem történt semmi utalás és a múzeum gyűjteményében sem található ezekről 

információ. Úgy tűnik tehát, hogy a kemencét a legutolsó sikeres égetés után felhagyták és 

nem töltődött fel semmilyen jellegű későbbi hulladékkal. Közvetlen környezetében 

épületmaradványok húzódtak, a rétegtani megfigyelések alapján a kemence tűnt a 

legkésőbbinek, amelyet az egyik helyiség terrazzopadlóját áttörve létesítették. A feltárásról 

szóló rövid publikált jelentésben Németh Margit az épületmaradványokat a 3–4. századra 

datálta, és az ezekhez tartozó padlót roncsoló kemencét ezáltal a 3. század végére – 4. 

századra datálta.714 A datálást megerősítheti a topográfiai helyzet is. A terület jócskán a 

katonavároson belül húzódik, a legiotábor északkeleti sarkától kb. 100 méterrel 

északkeletre. A környéken lévő egykori épületeket ekkor már bizonyosan nem használták, 

ez a rész tehát egyfajta periférikus zónának számíthatott ebben az időszakban.  

                                                 
712 BÓNIS 1990, 26, 5. kép. 
713 Laktanya utca 14–34, Ásatási napló (BTM, Régészeti Adattár, Ltsz: 105-75). 
714 NÉMETH 1976. 
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A másik feltételezhető késő római műhelyrészlet 1975-ben a Harrer Pál utca 4–10. szám (1. 

kép 4) alatti feltáráson került elő. Itt a legiotábor keleti kapujától (porta praetoria) kb. 50 

méterre, az egykori kivezető út mentén egy újabb kemence maradványai kerültek elő. A több 

korszakot érintő (középkor, római kor, őskor) lelőhely feltárási körülményeiről csak a 

szűkszavú ásatási dokumentációból,715 egy rövid jelentésből716 és a kemence alatt húzódott 

őskori gödör leleteinek publikációjából717 kapunk információt. Az egykori edényégető 

konstrukciója bizonytalan. Kőszegi Frigyes az említett őskori gödör publikálása során a 

kemence kibontását említi, ebből arra következtethetünk, hogy felületben is jelentkezett, 

ugyanakkor fotó vagy felülnézeti rajz nem készült róla. Az említett gödör feltárása után erről 

és a felette húzódó rétegekről készült egy metszetrajz,718 csupán ezen tüntették fel a 

kemencét, ez azonban gyakorlatilag értelmezhetetlen. Egyedül talán annyit sugall, hogy az 

egykori rostély részletei is megmaradhattak. Értékelhető leletek sajnos itt sem kerültek elő, 

az ásatás római kori objektumait feltáró Németh Margit ásatási naplóban írt 

megjegyzéseiből még annyi derül ki, hogy a kemencét a legiotábor keleti kapujától kivezető 

útba ásták bele. A Laktanya utca rétegtani hasonlóságai miatt ezt a példányt is a 3–4. 

századra keltezte. 

 Mindkét kemence esetében elmondható, hogy csak a korábbi időszakban 

tapasztaltakhoz képest rendhagyó topográfiai helyzetük és feltételezett rétegtani viszonyaik 

alapján lehetett ezeket a késő római korra datálni. Ezen időszakon belüli pontosabb 

elhelyezésük a leletek hiányában sajnos nem lehetséges. 

  

                                                 
715 Ásatási napló (BTM Adattár - Ltsz: 151-77). 
716 KŐSZEGI 1976. 
717 KŐSZEGI 1984, 121. 
718 Ibidem 1. kép. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A disszertáció elsődlegesen kitűzött célja a katonaváros egykori területén működött 

fazekasműhelyek lokalizálása, termékeik lehetőségek adta bemutatása és datálása volt.  

A dolgozatban vizsgált területen összesen kilenc, olyan kisebb-nagyobb kiterjedésű 

zónát lehetett kimutatni, amelyeken fazekastevékenységet folytattak. Ezeken belül kb. 27 

edényégető maradványát lehetett azonosítani. Ennek kb. majdnem a fele a dokumentációs 

hiányosságok miatt (vagy eleve nem megfelelően történt vagy később elkallódott) vagy az 

erősen elpusztult (vagy csak metszetben jelentkezett) jellege miatt semmilyen szinten nem 

tanulmányozható. A római megtelepedés időszakának viszonylatában, vagy akár más 

településekkel, illetve műhelykörzetekkel összevetve, kifejezettnek kevésnek mondható a 

27 kemence. Elég, ha csak a polgárváros keleti, az egykori Gázgyár területén felbukkant 

műhellyel vetjük össze, ahol 35, biztosan edényégetőként azonosított objektum került elő.719 

Mindezek ellenére semmi okunk kétségbe vonni, hogy az említett kilenc terület többségén 

egykoron jóval több fazekaskemence működhetett. Ezek nyomainak eltűnéséért a rómi kori 

területátszervezések nyomában járó tereprendezéseken kívül az itt üzemelő újkori, illetve 

modern kori téglagyárak járulhattak hozzá a legnagyobb mértékben. 

Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy az edényégető kemence, mint a fazekasműhely 

leglátványosabb indikátorának tartható objektum, sok esetben meglehetősen félrevezető tud 

lenni a gyártási programot és az esetleges kapacitást illetően. A legritkább esetben 

találkozhatunk ugyanis működés közben tönkrement, csupán csak a kiégetendő készáru 

töredékeivel megmaradt kemencékkel, ugyanis legtöbbször idegen kerámiákkal vegyesen 

teleszemetelt hulladékgödörként kerülnek elő. A kemence betöltésében, illetve a 

környezetében felbukkant kerámiák többszempontú elemzése nélkül tehát hibás 

következtetéseket vonhatunk le egy adott műhelyre vonatkozóan. A 3. fejezetben ismertetett 

kritériumrendszer segítségével a legtöbb esetben a lokalizált műhelyek területén felbukkant 

kerámialeletek közül azonosítani lehetett az ott készült termékeket. 

 Az egykori katonaváros területén működött fazekasműhelyek létesítésénél 

többféle telepítési tényezőt vettek figyelembe. Fontos volt a nyersanyag közelsége, továbbá 

a legtöbb esetben igazodtak a település határaihoz.  

A legkorábbi műhelyeket a 70-es években létesítették. Ezek az alatábort övező, 

falusias jellegű település peremén húzódhattak. Rövid életű kisebb fazekastelepekről lehet 

                                                 
719 VÁMOS 2010, 68. 
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szó, amelyekben még bennszülött mesterek dolgozhattak, akik a katonai csapat (az ezzel 

történt, valamilyen megállapodás keretén belül) és a település számára készítették a 

kerámiát. Ennél a kisebb, maximum 2-3000 főre tehető közösség ellátásánál ez a 

konstrukció még működhetett, de a 89-ben ideérkező legio esetében már más megoldást 

alkalmaztak. A területi átszervezések következtében a korábbi kis műhelyeket felszámolták 

és egy nagy, a katonaváros akkori peremének számító részen létesítették a katonai edény- és 

téglaégető műhelyt. Feltételezhető kiterjedéséből fakadóan ez lehetett a településen 

korábban és később működött fazekastelepek közül a legnagyobb kapacitású.  

Az ideérkező katonák sok esetben a helyiektől eltérő étkezési szokásokkal bírhattak, 

amelyek némelykor speciálisabb kialakítású edényeket igényeltek. Ezek minőségét és 

mennyiségét feltehetően a helyi fazekasok nem tudták teljes mértékben kielégíteni, ezért egy 

bizonyos ideig maga a katonaság gondoskodhatott saját kerámiaellátásáról oly módon, hogy 

olyan képzett fazekasokat vett állományba, akik képesek voltak a minőségi és mennyiségi 

igényeket kielégíteni. Ezt az időszakot jelzik azok a sajátos kerámiaformák, amelyeket 

„legiokerámia” néven illetnek a szakirodalomban. Ennek vizsgálata nemcsak azért fontos, 

mert az egyes formák tanulmányozása során sokszor tetten érhetőek a különböző késő 

hellenisztikus kis-ázsiai, itáliai, valamint a korábbi állomáshelyeken kialakított 

kerámiakészítési hagyományok, hanem azért is, mert az ideérkező fazekasok olyan formákat 

honosítottak meg, amelyek közül sokat a későbbi helyi, civil műhelyek is átvettek. A 

katonaság irányítása alatt lévő fazekasműhely tehát a helyi kerámiaművesség 

romanizációjának egy fontos katalizátora lehetett. Feltehetően épp ez utóbbi folyamat 

hatékonyságának is köszönhetően a helyi, civil műhelyek egyre nagyobb részt vállalhattak, 

nemcsak a település lakosságának ellátásában, hanem esetleg, mint a hadsereg beszállítói is. 

A katonai műhely a 120-as évektől – a téglagyártást leszámítva, amely a késő római korig 

nyomon követhető – fokozatosan csökkenő kapacitással működhetetett a 150–160-as 

évekig. 

A 2. század második felében működő fazekastelepek jellegéről nincsenek 

információink. Amik biztosabbak, azok a 2. század végén – 3. század elején létesített 

műhelyek, amelyek az ebben az időszakban erősen terjeszkedő település határán húzódtak. 

Intenzív működési időszakuk a Severus-kor 3. századra eső időszakára tehető. 

 Késő római kerámiát gyártó műhelyek, a feltárásokon felbukkant leletek alapján, 

minden bizonnyal működtek Aquincumban és feltehetően a katonaváros területén is, 

ugyanakkor eddig meglehetősen kevés információval rendelkezünk. Azonosítható termékek 
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hiányában, csupán topográfiai helyzetük és feltételezhető rétegtani viszonyaik alapján két 

kisebb műhelyrészletet helyezhetünk erre az időszakra.  
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6. KATALÓGUS  
 
A tárgyleírások során alkalmazott szempontok  
 

A kerámialeletek jobb kezelhetősége miatt, leírásuk során egységes vizsgálati 
szempontok alkalmazására törekedtem. Eltekintve a vörös finomkerámiáktól (ennek 
eredményeit lásd a Függelékben), a többi minőségben jelentkező kerámiacsoportokkal 
kapcsolatban nem történtek archaeometriai vizsgálatok, ezért a leírások csak 
makroszkópikus úton történő tanulmányozáson alapulnak, amelyhez egy 30×21 mm-es 
lupét használtam. Az egyes kategóriák kialakításánál és belső felosztásánál igyekeztem 
korábban mások által kidolgozott szisztémákat szem előtt tartani, elsősorban a Roberta 
Tomber és John Dore által javasolt szempontokat és kulcsszavakat.1  Ezekből bizonyos 
kategóriákat mellőztem, illetve néhány esetben az általam tett megfigyelésekkel 
kiegészítettem. 
 
-A színek meghatározásánál a Munsell Soil Color Charts 1994-es (Revised Edition) 
változatát használtam fel. 

-A törésfelületeknél a következő kategóriák szerepelnek:  
kagylós 
egyenletes 
enyhén egyenetlen 
egyenetlen 
lépcsős 
lemezes 
 
-A keménységnél négy kategóriát állítottam fel: 
puha (körömmel karcolható) 
kissé puha (hegyesvégű eszközzel karcolható) 
kemény (nem karcolható hegyesvégű eszközzel) 
igen kemény (jól kiégett terra sigillatákra emlékeztető keménység) 

-A makroszkópikusan is észlelhető adalékanyagok tekintetében, petrográfiai vizsgálatok 
hiányában, ezek erősen becsült, leegyszerűsített meghatározások: 
csillám 
mész 
homok 
aprószemű kavics 
kerámiatörmelék 
 
-A törésfelületben észlelhető szemcseméretekhez az alábbi felosztást2 vettem figyelembe: 
2–4 mm   finom kavics 
1–2 mm   durvaszemcsés  
0,5 –1 mm   nagyszemcsés  
0,25–0,5 mm    középszemcsés  
0,125–0,25 mm  finomszemcsés  
0,063–0,125   nagyon finomszemcsés  
 

                                                           
1 Leginkább TOMBER–DORE 1996, 377–379 által megadott kategóriákat. 
2 SZAKMÁNY  2008, Tab. 2 alapján. 
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-A szemcsék eloszlásánál a FitzPatrick-féle diagram3 alapján, azt kiegészítve a következő 
kategórákat alkalmaztam: 
sűrű eloszlású 
közepes eloszlású 
szórványos eloszlású 
tömött  (makroszkópikusan nem észlelhető adalék) 
 
-A felület tapintásánál az alábbi minőségeket különítettem el: 
durva 
érdes /enyhén érdes 
púderes /enyhén púderes 
sima  
szappanos /enyhén szappanos 
 
-A felületen jelentkező bevonat vagy egyéb felületkezelés során észlelhető, többé-kevésbé a 
bevonat minőségét is jelző fényességi kategórák az alábbiak: 
matt  
gyenge fényű 
közepes fényű 
fényes 
 
-A bevonat kopottságát jelző három kategória alkotja: 
kissé kopott 
kopott 
erősen kopott 
 
A katalógusban szereplő rövidítések feloldása 
 
A: Anyag  
Asz: Azonosítószám   
Át: Átmérő  
F: Felület  
Fá: Fogóátmérő 
Fül: Fülátmérő 
Fv: Falvastagság 
H: Hosszúság 
Lh: Lelőhely 
Ltsz: Leltári szám 
M: Magasság 
Nyá: Nyakátmérő 
Pá: Peremátmérő  
Pá (k): Külső peremátmérő 
Pá (b): Belső peremátmérő 
Tá: Talpátmérő 
Sz: Szélessége 
V: Vastagsága 
  

                                                           
3 Idézi TOMBER–DORE 1996, fig. 12. 
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A KATONAI FAZEKASM ŰHELY LELETEI  
 
Fazekaseszközök 
 
Távtartó 
 
1. Ltsz: 2001.17.5349. Az edények égetés alatti összetapadását megakadályozandó 
távtartó hasáb, egyik végén további elágazások indításával.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötétszürke (10YR 3/1), közepes eloszlású nagy és 
durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, barna (7,5YR 5/4). 
H: 9 cm; V: 2,3×2,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Edénysimító 
 
2. Ltsz: 68.1.448. Edénysimító. A széle több helyen letörve.  
A: kemény egyenletes – kagylós törésű törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal, szórványosan 
durvaszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/8), a domború 
simítófelület nagyon simára kopva (vörösbarnára–7,5YR 6/6). 
Át: 7,5 cm; Fá: 5,7 cm; M: 4,5 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
3. Ltsz: 2001.17.8. Edénysimító. A széle több helyen letörve.  
A: kemény egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), tömött – sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, rózsaszín (5YR 7/4) ráégett foccsal. 
Át: 9,8 cm; Fá: 5,6 cm; M: 5,1 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Formatál (és formatálból kialakított edények) 
 
4. Ltsz: 66.6.67. Drag. 37-es formájú dombordíszes edény előállítására szolgáló 
formatál töredéke. Belső oldalán bepecsételt motívumok. Horizontális vonal alatt 
rovátkákkal övezett kettős kör, futó kutya és nyúl, továbbá maszk (?) részlete. Alattuk 
hármas hullámvonal majd levél és egyszerű, ovális benyomás váltakozása. Alul a képmezőt 
lezáró markáns horizontális barázda és a talpgyűrűnek kialakított bemélyedés található. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: rózsaszín (7,5YR 7/4), a belső oldalán sima tapintásúra 
polírozva. 
Tá: 18 cm; Át: 27,5 cm.  
Lh: Bécsi út 126. 
 
5. Ltsz: 66.6.23, 74. Drag. 29-es formát imitáló (?) reliefdíszes tál perem és 
oldaltöredéke – két nem összeillő darab. Az enyhén duzzadt perem alatti keskeny díszítetlen 
sáv alatt a képmezőben lelógó köpenyű (vagy bőségszarut tartó?) alak részlete, mellette 
maszk és tagolt, azonosíthatatlan motívum részlete. A másik töredéken az előzőn is látható 
álló alak fejének és feltartott jobb karjának (?) és girland részlete.  
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A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
helyenként erősen lekopott, fényes, sima tapintású vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 24 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
6. Ltsz: 66.6.170-172, 177. Reliefdíszes edény (Drag. 29-es formát imitál?) 
oldaltöredéke. Zeg-zug vonalakkal tagolt függőleges pálcatagok között pontrozetta, tagolt 
csüngős girland és két tagolt negyedkörből összeállított, ugyancsak girlandszerű kialakítás. 
Az edény aláhajló zónájában a már említett tagolt negyedkörökből kialakított 
hullámmotívum alatt jobbra néző madár és balra ugró nyúl. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: kissé kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású vörös (2,5YR 5/8) 
bevonattal.  
Át: 18 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
7. Ltsz: 55.16.112-113. Drag 29-es vagy 30-as formát imitáló reliefdíszes tál alsó 
részének töredéke. Balra futó kutya, két eltérő típusú nyúl és egy jobbra néző madár 
részletével.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
kopott, közepes fényű, sima tapintású vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Át: 18 cm. 
Lh: Szőlőkert utca (1926)  
 
 
Applikáció előállítására szolgáló modellek és negatívok.  
 
8. Ltsz: 2001.17.13. Applikáció-negatív előállítására szolgáló téglatestű, domború hátú 
modell. Ép példány. A pecsétlőfelület téglalap alakú. A két szélső és felső keret ferde 
bevágásokkal, míg az alsó erőteljesebb háromszög alakú betűzdelésekkel díszített. A kereten 
belül ugyancsak bevagdosásokkal díszített kantharos-motívumból bevagdalt inda-szőlőfürt- 
és levél motívum, amelyből két fürt (az egyik biztosan az a lenyomata alapján) levált, csupán 
a jobb feltapadást elősegítő apró beszurkálásokkal kialakított felületi durvítások és egyikük 
határozottabb körvonala (fürt) maradt meg. Jól látható tehát, hogy ezt is applikálták. A hátsó 
része elnagyoltan, jól látható ujjnyomokkal van eldolgozva. Kis mértékben másodlagos égés 
jellegzetességeit mutatja. 
A: nem rendelkezik törésfelülettel (felülete alapján sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal 
soványítva). F: sima tapintású, világos sárgásbarna-szürkésbarna (10YR 6/4 – 5/2). 
H: 10,8 cm; Sz: 5,4 cm; V: 1,5 – 2,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
9. Ltsz: 66.6.24. Levelet mintázó nagyméretű, domború pecsétlő (?) töredéke. 
Feltehetően negatív előállítására szolgált. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, vörösessárga (5YR 7/6).  
A töredék méretei: 4,2×5,4×0,4-0,9 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
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10. Ltsz: 2001.17.12. Balra haladó, köpenyes (?), sípot tartó Pánt ábrázoló applikáció 
előállítására szolgáló negatív. Az eredetileg téglatestű tárgy alsó fele letörött.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, tömött - szórványos eloszlású finomszemcsés homokkal, 
világos vörösbarna (5YR 6/4). F: sima tapintású, rózsaszín (5YR 8/4). 
H: 4,4 cm; Sz: 4,3 cm; V: 1,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
11. Ltsz: 72.1.73. Bacchust ábrázoló edényapplikáció-negatív töredéke. A félmeztelen 
Bacchus jobb kezében thyrsosbotot tart, vállán átvetett köpeny, bal karját feje fölé emeli. A 
képmező felső szélén pontsor, oldalán növényi ornamentika (szőlőlevél?) részletei, mint 
keretező motívum.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), tömött. F: sima tapintású, 
világosvörös (10R 7/6).  
M: 8,5 cm; Sz: 6 cm; V: 1,6 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
12. Ltsz: 2001.17.11. Applikáció előállítására szolgáló mély, negatív. Az eredetileg 
kerek átmérőjű, lapított félgömb keresztmetszetű tárgy széle két helyen letörött. A 
közepében egy koncentrikus hullámvonalas kettős gyűrűvel és tojásfüzérrel övezett sáv 
fogja körbe a bemélyített, vagy Gorgó-főt.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, közepes eloszlású finomszemcsés homokkal, 
világosvörös (2,5YR 6/6). F: Az eredetileg polírozott, enyhén szappanos tapintású, gyenge 
fényű, világosvörös (2,5YR 6/6), 1 mm vastagságú kéregszerű külső felület, nagy 
felületekben leválva. 
Át: 9,5 cm; V: 3,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
13. Ltsz: 72.1.72. Erotikus jelenetet ábrázoló edényapplikáció-negatív töredéke.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, tömött, világosvörös (10R 6/8). F: sima tapintású, 
világosvörös (10R 7/8). M: 7 cm; Sz: 5 cm; V: 1,2 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
14. Ltsz: 68.1.459. Applikáció előállítására szolgáló negatív levált előlapja, sekélyen 
kialakított, jobbra néző madárral.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. Enyhén púderes tapintású, vörösessárga (5YR 6/6) 
M: 2,2 cm; Sz: 5,7 cm.  
Lh: Bécsi út 128. 
 
15. Ltsz: 66.6.176. Girland applikálására szolgáló negatív: Apró pontsorból kialakított 
ív, alsó és felső része vékony, sugárirányú vonalkákkal tagolva. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű sárgásvörös (5YR 5/6), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, sárgásvörös (5YR 5/6).  
Sz: 5,5 cm, M: 3 cm; 3,2 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
 
Applikált díszű oldaltöredékek 
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16. Ltsz: 66.6.178.Oldaltöredék, barbotinos inda és borostyánlevél közt applikált, jobbra 
ugró kutya. Alatta a képmezőt lezáró két horizontális barázda által közrefogott sávban 
bepecsételt tojásfüzér-sor részlete. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világos sárgásbarna (10YR 6/4), közepes eloszlású 
nagyon finomszemcsés homokkal. F: világos sárgásbarna (10YR 6/4), közepes fényűre, 
enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Á: kb. 31 cm; Fv: 0,8-1,1 cm.  
Lh: Bécsi út 126. 
 
17. Ltsz: 50198. Nagyméretű edény oldaltöredéke (váll –rész) barbotinos indák és 
applikált szőlőfürtök és levelek közt jobbra ugró kutya. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörösesszürke (2,5YR 5/1), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: közepes fényű, enyhén szappanos tapintású vörösbarna (5YR 
4/4) – sötétszürke (5YR 3/1) foltos bevonattal. 
Á: kb. 50 cm; Fv: 0,6-0,8 cm. 
Lh: Polgárváros (Nagy közfürdő ?).  
 
18. Ltsz: 68.1.95, 153. Nagyméretű, gömbhasú, kónikus nyakú edény töredékei a vállra 
támaszkodó fül kevés maradványával applikált levélben végződő indával és további 
applikációk lenyomatával. A has alsó zónájában bepecsételt tojásfüzérrel díszített 
horizontális léctaggal.  
A: puha, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: kopott, matt, sima tapintású vörös (10R 5/6) bevonattal. 
Nyá: 33,5 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
 
Edényfül kialakítására szolgáló negatív és pecsétlő  
 
19. Ltsz: 67.8.19. Hengeres nyél kialakítására szolgáló negatív töredéke: oroszlán 
fejének és mellső mancsának részlete. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörösbarna (5YR 5/4), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sárgásvörös (5YR 5/6) –világos sárgásbarna (10YR 6/4), közepes fényűre, 
sima tapintásúra polírozva. 
M. 7 cm, V: 2,7 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
20. Ltsz: 68.1.129. Csészenyél díszítésére szolgáló pecsétlő töredéke. A nyél 
végződésén, koncentrikus körben kis szőlőlevél- inda- és fürtök váltakozása, a középső 
részen elmosódott levélmotívum részlete. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, szürke (5Y 6/1), szórványos eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, szürke (5Y 6/1).  
Sz: 4,1 cm; V: 1,3 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
 
Reliefdíszes nyéllel kialakított edények 
 
21. Ltsz: 66.6.174. Tálca(?) lapos, horizontális, összeszűkülő végű nyelének töredéke. A 
felső részén reliefesen kialakított szőlőlevél-fürt- és indadísszel. 
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, gyenge fényű, sima tapintású vörösessárga (7,5YR 
6/6) bevonattal. 
Fv: 0,8 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
22. Ltsz: 68.1.457. Korsó (Radnóti 77/ 80-as formát imitál?) peremtöredéke. A peremet 
a hüvelykujjat imitáló, külső oldalán fenyőgally-mintás szalagfülből indított, kétoldalra 
néző madárfejek fogja közre. Ezek tetején keresztirányú szalagozás imitációja, amelynek 
közepén kis bepontozott umbós korong ül. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, gyenge fényű, sima tapintású sárgásvörös (5YR 5/6) 
bevonattal. 
Pá (k): 16 cm; Fül: 0,8×2,3 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
23. Ltsz: 69.3.168. Szélesszájú öblös csésze oldal- és rövid, enyhén duzzadt, külső 
oldalán alávágott peremtöredéke hurokszerűen felrakott kis kétosztatú szalagfüllel és a fül 
tetején kialakított horizontális, rövid, trapéz formájú ujjtámasszal. Rajta reliefesen 
kialakított András-kereszt, szárai közt erősen elmosódott növényi (szőlőfürt?) motívummal. 
Külső oldalán a perem és a horizontális barázdával végigfuttatott hasi rész között sűrűn 
kialakított ferde bevájásokkal.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6) – rózsaszín (7,5YR 7/4), sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: kopott, gyenge fényű, sima tapintású világosvörös 
(2,5YR 6/8) bevonattal. 
Pá (k): 11,6 cm; 0,6×1 cm.  
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
24. Ltsz: 69.3.163, 164. Szélesszájú öblös csésze oldal- és rövid, enyhén duzzadt, külső 
oldalán alávágott peremtöredéke hurokszerűen felrakott kis kétosztatú szalagfüllel és az 
eredetileg a fül tetején kialakított horizontális, rövid, trapéz formájú ujjtámasz csonkjával, 
rajta megmaradt pecsételt szőlőfürt-dísz kis részletével. Külső oldalán a perem és a 
horizontális barázdával végigfuttatott hasi rész között sűrűn kialakított ferde bevájásokkal.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: gyenge fényű, sima tapintású világosvörös (2,5YR 6/8) – vörös (2,5YR 5/6) – 
vörösbarna (2,5YR 4/4) foltos bevonattal. 
Pá (k): 12,4 cm; Fül: 0,6×1,3 cm.  
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
 
Mécsesmodell és negatívok 
 
25. Ltsz: 48159. Mécsesmodell töredéke. Az orra és fogója letörve. A discus részlete, 
körbefutó tölgyággal. levelekkel és makkal. Alján enyhén kiemelkedő lapos kettős gyűrű. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6) – rózsaszín (5YR 7/4), sűrű 
eloszlású finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: 
világosbarna (7,5YR 6/4), közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
M. 5,3 cm; Sz: 6,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 77-79. 
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26. Ltsz: 51338. Thraex típusú gladiátorsisakot formázó, mécses felső részének 
kialakítására szolgáló negatívpár egyik fele. A kialakítandó sisak felületét hegyes végződésű 
szerszám apró benyomkodásaival borították. A nyakszirtvédő lemezen jól kidolgozott 
szőlőinda-motívum fut végig. Az előrehajló elvékonyodó sisaktaréjon a későbbi 
felfüggesztésre szolgáló lyuk helyét is kialakították.  
A: kemény, egyenletes-kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: vörös (10R 5/8), enyhén szappanos tapintásúra gyenge fényűre 
polírozva.  
M: 8,5 cm; Sz: 9,2 cm; V: 1-2,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
27. Ltsz: 2001.17.7. Firmamécses alsó részének előállítására szolgáló negatív, a felső rész 
illesztésére szolgáló „csaplyukakkal”. Félig törött, belső felülete erősen repedezett, 
feltehetően kiégetés közben vált ketté. 
A: kemény, egyenletes-kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: vörös (10R 5/8), enyhén szappanos tapintásúra gyenge fényűre 
polírozva.  
M: 3,6 cm; H: 12,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
28. Ltsz: 67.8.33. Firmamécses előállítására szolgáló negatív alsó része az VRSVL név 
retrográd kialakításával (az L az írásmódnak megfelelően kialakítva). A hosszanti és 
keskenyebb oldalán 2-2, a pontos összeillesztést megkönnyítő égetés előtti bevágással. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosszürke (2,5Y 7/2) – rózsaszín (7,5YR 7/3), 
közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, enyhén polírozott, 
világosszürke (2,5Y 7/2). 
Sz: 9,5 cm; H: 12 cm; V: 3 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
29. Ltsz: 66.6.186. Firmamécses előállítására szolgáló negatív felső részének töredéke a 
kiszélesedő orr résszel. A külső oldalán a pontos összeillesztést segítő, még a negatív 
kiégetése előtt kialakított bevágással.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Fv: 1,8 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
30. Ltsz: 68.1.446. Kétorrú, hátsó részén fogóval ellátott mécses készítésére szolgáló 
negatív alsó részének töredéke. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: halványbarna (10YR 7/3), belső oldalán gyenge fényűre, 
enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
H. 11,5cm, M: 4,5 cm 
Lh: Bécsi út 128.  
 
31. Ltsz: 68.1.447. Egyorrú mécses előállítására szolgáló negatív felső része. 
Rozettaformájú fogóval és a discust övező vékony inda-borostyán-motívummal. Szélein a 
jobb összeillesztést szolgáló csapokkal.  
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A: kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal és szórványosa eloszlású 3-5 mm-es mészzárványokkal, amelyek felett az égetés 
során kráterszerű kipattogzások alakultak ki. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Sz: 8,2 cm; H: 14,7 cm; V: 3,2 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
 
Téglabélyegzők 
 
32. Ltsz: 67.8.34. Lunula keretben LEG II ADV F(?) retrográd (az F fejjel lefele 
fordítva) felirattal. Hosszában eltörött. Az eredetileg csonkakúpos test szélesebb végén, a 
lunula alatti hajlatot kivágták. Az elkeskenyedő fogórész üreges volt.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6) – rózsaszín (5YR 7/4), sűrű 
eloszlású finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: 
világosbarna (7,5YR 6/4), közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
H: 7,5 cm; Sz: 4-6,8 cm.  
Lh: Bécsi út 126. 
 
33. Ltsz: 68.1.445. Téglalap keretben kétsoros retrográd [.]CAE[---]/BINI[---] felirattal. 
A téglalap formájú nyomórésznek, a hátlapjának két széléből indított ívelt fogóval volt 
kialakítva. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világos vörösbarna (5YR 6/4), közepes 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világos barnásszürke (10YR 6/2) – 
szürke (10YR 5/1). 
M: 4,6 cm; V: 1,3 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
 
Vörös finomkerámia 
 
Lapos (némelykor enyhén ívelt) aljú, enyhén behúzott peremű tányérok (pompeii 
vörös forma imitációja) 
 
34. Ltsz: 69.13.108. Perem- és oldaltöredéke a lapos alj indításával. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/6), szórványos eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: vörös (10R 5/8), gyenge fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 27 cm; Tá: 20 cm, M: 4,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
35. Ltsz: 71.11.333. Enyhén behúzott peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: világosvörös (2,5YR 
6/8), sima tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
Pá (b): 26,7 cm; Tá: 22 cm, M: 3,8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
36. Ltsz: 2001.17.1948. Perem- oldal- és aljtöredék.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal 
és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: vörös (10R 5/8), enyhén szappanos tapintásúra, 
közepes fényűre polírozva.  
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Pá (k): 25 cm; Tá: 20,2 cm; M: 5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
37. Ltsz: 2001.17.1945. Perem- oldal- és aljtöredék. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal és szórványos eloszlású finom mészszemcsékkel. F: vörös (10R 
4/8), sima tapintású, gyenge fényű, enyhén polírozott.  
Pá (k): 22 cm; Tá: 14 cm, M. 3,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
38. Ltsz: 2001.17.3268. Perem- és oldaltöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal és szórványos eloszlású finom mészszemcsékkel. F: vörös (10R 
5/8), közepes fényűre, szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
39. Ltsz: 69.1.349. Enyhén duzzadt perem- és oldaltöredék. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), tömött. F: vörös (10R 5/8), közepes 
fényűre, szappanos tapintásúra polírozva.  
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
40. Ltsz: 2001.17.3267. Perem- és oldal- és aljtöredék. Az oldal ívelten megtörés nélkül 
megy át aljba.  
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 5/8), szórványos eloszlású finom 
mészszemcsékkel. F: vörös (10R 4/8), külső felülete közepes fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva, belső oldala polírozatlan. 
Pá (k): 27 cm, Tá: 19,5 cm, M: 2,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
41. Ltsz: 2001.17.3283. Peremtöredék. Külső felülete repedezett (égetési selejt?).  
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal és szórványos eloszlású finom mészszemcsékkel. F: vörös (10R 
4/8), külső felülete közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva, belső oldala 
polírozatlan. 
Pá (k): 20 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
42. Ltsz: 2001.17.2567. Perem- oldal- és aljtöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: vörös (10R 5/8), gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva.  
Pá (k): 18,4 cm; Tá: 16,1 cm; M: 2,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
43. Ltsz: 2001.17.473. Perem- oldal- és aljtöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű vörös (10R 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: vörös (10R 5/8), gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva.  
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Pá (k): 14 cm; Tá: 12 cm; M: 2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
44. Ltsz: 2001.17.2568. Perem- oldal- és aljtöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), szórványos eloszlású finom 
mészszemcsékkel. F: sárgásvörös (5YR 5/8), gyenge fényűre, enyhén szappanos tapintásúra 
polírozva.  
Pá (k): 13,8 cm; Tá: 10 cm, M: 2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal profilált) peremű lapos 
tányérok 
 
45. Ltsz: 2001.17.3242-43. Perem- és oldaltöredéke az alj indításával.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), tömött, közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: vörös (2,5YR 5/8), enyhén szappanos tapintásúra, közepes 
fényűre polírozva.  
Pá (k): 20 cm; Tá: 14,6 cm; M: 2,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
46. Ltsz: 2001.17.3238. Perem- és oldaltöredék az alj indításával. Enyhén túlégetett.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8) kéreg alatt vörösesszürke 
(2,5YR 5/1) maggal, tömött, közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
világosvörös (2,5YR 6/8) helyenként horizontális, vörösbarna (2,5YR 4/4), túlégetésre utaló 
sávokkal, enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
Pá (k): 18,8 cm; Tá: 13,8 cm; M: 3,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
47. Ltsz: 2001.17.4189. Perem- és oldaltöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), tömött. F: világosvörös 
(2,5YR 6/8), enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
Pá (k): 19,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
48. Ltsz: 2001.17.3236, 3241. Perem- és oldaltöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/6), tömött, közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: vörös (2,5YR 5/6), enyhén szappanos tapintásúra, közepes 
fényűre polírozva.  
Pá (k): 19,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
49. Ltsz: 2001.17.3240. Perem- és oldaltöredék. Túlégetett.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörösesszürke (2,5YR 5/1), tömött, közepes 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: barnássárga (10YR 6/6) és sötét 
szürkésbarna (10YR 4/2) sávokkal, enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre 
polírozva. 
Pá (k): 17 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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50. Ltsz: 68.1.376. Perem- és oldaltöredék. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (red-10R 5/8), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal és mésszel. F: vörös (red-10R 5/8), közepes fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 19,2 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
51. Ltsz: 69.17.166. Perem- és oldaltöredék. Túlégetett darab. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, sötét kékesszürke (5PB 4/1), tömött. F: barnásvörös 
(2,5YR 4/2) – vörösbarna (2,5YR 4/3) közepes fényűre, sima tapintásúra polírozva. 
Pá (k:): 16 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 49.)  
 
52. Ltsz: 66.6.158. Perem- és oldaltöredék kiszélesedő (horizontálisan felrakott fül?) 
részlettel. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: vörös (10R 5/8), fényesre, enyhén szappanos tapintásúra 
polírozva. 
Pá (k): 17 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
 
Kihajló peremű tányérok 
 
53. Ltsz: 2001.17.946. Perem-és oldaltöredék. 
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), tömött. F: vörös (2,5YR 5/8), 
szappanos tapintásúra, közepes fényűre polírozva. 
Pá (k): 19 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
54. Ltsz: 2001.17.945. Perem-és oldaltöredék.  
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), tömött. F: vörös (2,5YR 5/8), 
szappanos tapintásúra, közepes fényűre polírozva. 
Pá (k): 16,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Kihajló peremű tálkák  
 
55. Ltsz: 2001.17.5608. Perem-és oldaltöredék. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), tömött. F: világosvörös 
(2,5YR 6/8), szappanos tapintásúra, közepes fényűre polírozva.  
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
56. Ltsz: 2001.17.4547. Peremtöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), tömött, szórványos eloszlású 
finom mészszemcsékkel. F: vörös (2,5YR 5/8), szappanos tapintásúra, közepes fényűre 
polírozva. 
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Pá (k): 16 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
57. Ltsz: 2001.17.5605. Perem-és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 4/6), tömött. F: vörös (10R 4/6), enyhén 
szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
58. Ltsz: 68.1.345.2. Perem- és oldaltöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), tömött . F: világosvörös 
(2,5YR 6/8), sima tapintásúra, közepes fényűre polírozva.  
Pá (k): 14,4 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
59. Ltsz: 2001.17.4548. Túlégetett perem-és oldaltöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésű, sötét vörösesszürke (2,5YR 4/1), tömött. F: matt, 
vörösesszürke (2,5YR 5/1), sima tapintásúra polírozva.  
Pá (k): 10 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
60. Ltsz: 2001.17.2276. Perem-és oldaltöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), tömött. F: világosvörös 
(2,5YR 6/8), szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
Pá (k): 9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Horizontális (enyhén lehajló) peremű tálka 
 
61. Ltsz: 66.6.157. Oldal- és enyhén lehajló, kissé duzzadt végű peremtöredék. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), szórványos eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: világosvörös (2,5YR 6/6), közepes fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 18,6 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
 
Lapított félgömbtestű tálkák 
 
62. Ltsz: 2001.17.3816, 6899. Perem- és oldaltöredék. Túlégetett.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörösesszürke (2,5YR 5/1), tömött. F: barnássárga 
(10YR 6/6) és sötét szürkésbarna (10YR 4/2) sávokkal, enyhén szappanos tapintásúra, 
gyenge fényűre polírozva. 
Pá (k): 15,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
63. Ltsz: 68.1.291. Félgömbformájú (vagy Drag 27-es formát imitáló) tálka 
peremtöredéke. Külső oldalán a perem alatt horizontális barázdával.  
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A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: világosvörös (2,5YR 6/8), gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 12 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
 
„Gy űrűs” tányérok  
 
64. Ltsz: 2001.17.4840. Függőleges peremtöredék az élesen megtörő kónikus alsó rész 
indításával. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), tömött. F: vörös (10R 5/8), közepes 
fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 15,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
65. Ltsz: 69.7.49. Rézsűs fal a lekerekített, külső oldalán horizontális barázda által 
profilált peremmel. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), tömött. F: világosvörös–
vörös (2,5YR 6/6–5/6), közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 18,8 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
66. Ltsz: 2001.17.1953, 1963, 1967. A meredek alj részlete a függőleges (enyhén rézsűs) 
oldal indításával.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), tömött-szórványos eloszlású 
finomszemcsés csillámmal. F: vörös (10R 5/8), közepes fényűre, szappanos tapintásúra 
polírozva. 
Át (az alsó, gyűrűs részé): 20 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Lapos tányér 
 
67. Ltsz: 69.3.4. Lapos perem- oldal- és aljtöredéke. Pereme duzzadt, felső részén kettős 
horizontális barázdával. Lapos, korongszerű alja fenékszöggel kialakítva. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 5/8), szórványos eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: vörös (10R 5/8), gyenge fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá: 14,8 cm, Tá: 5,2 cm, M: 1,1 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
 
Profilált vállú tálak 
 
68. Ltsz: 68.1.345.1. Függőleges perem, lépcsőzetesen elváló félgömbös oldallal. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), tömött. F: vörös (10R 5/8), enyhén 
szappanos tapintásúra, közepes fényűre polírozva. 
Pá (k): 20 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
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69. Ltsz: 69.2.148. Függőleges peremtöredék a megtörő váll rész indításával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 5/8), szórványos eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: vörös (10R 5/8), gyenge fényűre, sima tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 16 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
70. Ltsz: 2001.17.6462. Gömbtestű edény kónikus nyaktöredéke, lekerekített végű 
peremmel, a perem alatt körbefutó horizontális barázdával és a lépcsősen megtörő váll 
részletével.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: világosvörös (2,5YR 6/8), gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 24,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Behúzott peremű tál 
 
71. Ltsz: 2001.17.3320. Erősen behúzott enyhén duzzadt perem és a megtörő váll 
részlete. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), tömött. F: világosvörös (10R 
6/8), külső oldala enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
Pá (k): 34 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Kiönt ős tálkák 
 
72. Ltsz: 2001.17.5606. Félgömbtestű tálka egyenes végű, felső részén horizontális 
barázdával tagolt peremtöredéke kiöntő vagy fül csonkjával.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), szórványos eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: vörös (10R 4/6), gyenge fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 12 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
73. Ltsz: 2001.17.6873, 6874. Oldal- és lapos fenékszöggel kialakított aljtöredék, 
továbbá a horizontális, íves kialakítású peremtöredék, amelyen mortariumhoz hasonló 
jellegű kiöntőszájat alakítottak ki, amelynek vége levált a peremről (az oldal-és aljtöredék 
enyhén másodlagosan égett).  
A: kemény, lemezes törésfelületű, vörös (10R 4/8) szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén szappanos 
tapintású, közepes fényűre polírozva, vörös – barnásvörös (10R 4/8 – 10R 4/4). 
Pá (k): 17,4 cm; Tá: 6,8 cm; M: kb. 5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Nyeles serpenyő 
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74. Ltsz: 66.6.100. Horizontális nyél töredéke. A szélei a felső részen bekarcolt 
barázdával „árkolva”, amely az edényperemhez csatlakozó, kiszélesedő részen bekarcolt 
körben végződik. A nyél alsó részén szabálytalanul bekarcolt körrel. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), tömött. F: vörös (2,5YR 5/8), 
közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Sz: 2,1 cm; V: 1 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
 
Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal 
profilált) peremű tálkák  
 
75. Ltsz: 2001.17.4193. Perem-, oldal- és aljtöredék. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: vörös (2,5YR 5/8), gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva.  
Pá (k): 13 cm; Tá: 6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
76. Ltsz: 2001.17.3237. Perem- és oldaltöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: sárgásvörös (5YR 5/8), közepes fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 12,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
77. Ltsz: 2001.17.4971. Perem- és oldaltöredék.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: sárgásvörös (10R 5/8), közepes fényűre, szappanos 
tapintásúra polírozva. Jól látható eszköznyomokkal. 
Pá (k): 9,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Vékonyfalú, magas, kónikus testű poharak 
 
78. Ltsz: 2001.17.975, 4841. Perem és oldaltöredék, díszítetlen és fogaskerékkel 
kialakított sávok váltakozásával. Enyhén túlégetett. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, belső oldala felőli részen vörös (2,5YR 5/8), majd 
külső oldala irányában sötét vörösesszürke (2,5YR 4/1-3/1) kéreggel, tömött. F: vékony, 
gyenge fényű, enyhén irizáló, belső oldalán vörös (2,5YR 5/8), külső oldalán vörösbarna 
(2,5YR 5/4) bevonattal. 
Pá: 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
79. Ltsz: 2001.17.3594. Peremtöredék. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), tömött-szórványos eloszlású 
finom mészszemcsékkel. F: vörös (2,5YR 5/8), külső oldala gyenge fényűre, enyhén 
szappanos tapintásúra polírozva, belső oldala egyenetlenül polírozott. 
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Pá: 12 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
80. Ltsz: 68.1.273. Peremtöredék. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt sötétszürke (5YR 6/6) 
maggal, szórványos eloszlású finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (5YR 6/6), 
közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 11 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
81. Ltsz: 2001.17.3608. Oldaltöredék díszítetlen és fogaskerékkel kialakított sávok 
váltakozásával. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), tömött-szórványos eloszlású 
finom mészszemcsékkel. F: vörös (2,5YR 5/8), külső oldala gyenge fényűre, enyhén 
szappanos tapintásúra polírozva, belső oldala matt, sima tapintású.  
 
82. Ltsz: 69.18.314. Oldal alsó részén körbefutó plasztikus léctag részletével és 
talpgyűrűs alj. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/6), szórványos eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8) – vörösessárga (5YR 
6/6), helyenként gyenge fényű, polírozott részekkel. 
Tá: 4,4 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 49.) 
 
83. Ltsz: 69.1.473. Talpgyűrűs aljtöredék. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8) kéreg alatt szürke (7,5YR 6/1) 
maggal, tömött. F: vörös (10R 5/8), külső oldal közepes fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva .  
Tá: 4 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70.  
 
 
Hordós testű, bordázott falú poharak 
 
84. Ltsz: 2001.17.5816. Bordázott oldaltöredék a lapos, esztergált, sekély barázdával 
körbefuttatott alj indításával.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), tömött. F: világosvörös (10R 
6/8), külső oldala enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva. 
Tá: 6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
85. Ltsz: 2001.17.4545. Aljtöredék a bordázott oldal indításával.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: vörös (2,5YR 5/8), a vékony polírozott felületi réteg 
foltokban lekopva.  
Tá: 6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Rézsűs peremű pohár 
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86. Ltsz: 71.11.61, 287. Rézsűsen kihajló, kissé megnyúltabb, elvékonyodó peremmel. 
Enyhén túlégetett.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8) kéreg alatt vörösesszürke 
(2,5YR 5/1) maggal, tömött. F: világosvörös (2,5YR 6/8) helyenként horizontális, 
vörösbarna (2,5YR 4/4), túlégetésre utaló sávokkal, enyhén szappanos tapintásúra, gyenge 
fényűre polírozva.  
Pá (k): 5 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
87. Ltsz: 2001.17.2278. Oldal- és kissé megnyúlt, rézsűsen kihajló peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Korsók 
 
88. Ltsz: 2001.17.3454. Kónikus nyak és duzzadt, horizontális-jellegű perem a felső 
részén körbefutó mély barázdával. A nyakon kettős barázda és a perem alól indított szalagfül 
csonkjának kis részlete. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (10R 6/6), tömött. F: világosvörös (10R 
6/6), sima tapintású, enyhén polírozott. 
Pá (k): 10,5 cm; Pá (b): 7,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
89. Ltsz: 2001.17.4546. Duzzadt, horizontális kialakítású peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 4/6), szórványos eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: vörös (2,5YR 5/6) – vörösbarna (2,5YR 4/4), gyenge fényűre, enyhén 
szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 11,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
90. Ltsz: 2001.17.947. Tölcséresedő, belső oldalán erős alávágással tagolt 
peremtöredék. A perem külső oldalán a hozzá csatlakozó fül indításának kis részletével. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), tömött, szórványos eloszlású igen 
finomszemcsés csillámmal. F: belső oldala vörös (2,5YR 5/8), enyhén szappanos 
tapintásúra, közepes fényűre polírozva. 
Pá (k): 9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
91. Ltsz: 2001.17.5612. Tölcséresedő, duzzadt végű, külső és belső oldalán alávágott 
peremtöredék a fül, kis részletével. Túlégetett darab.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, világos barnásszürke (10YR 6/2), tömött-szórványos 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sötétszürke (3/N 3/1), közepes fényűre, enyhén 
szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 8,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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92. Ltsz: 2001.17.2524. Vállra támaszkodó csavart fül töredéke.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (10R 6/6), tömött. F: világosvörös (10R 
6/6), sima tapintású, enyhén polírozott. 
Fül: 1,6×1,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
93. Ltsz: 2001.17.5227. Háromosztatú szalagfül töredéke.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: vörös (2,5YR 5/6), közepes fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Fül: 0,6×3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
94. Ltsz: 69.1.381. Kónikus nyak és a megtörő váll töredéke. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: világosvörös (2,5YR 6/8), külső oldala közepes fényűre, 
szappanos tapintásúra polírozva.  
Nyá: 9 cm.  
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
95. Ltsz: 2001.17.3521, 3273. Hasábtestű palack alj- és oldaltöredékei.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/6) kéreg alatt sötét zöldesszürke 
(10G 4/1) maggal, szórványos eloszlású finomszemcsés homokkal. F: vörös (2,5YR 5/6) a 
külső oldalakon közepes fényűre, szappanos tapintásúra polírozva. 
Fv: 0,4-0,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
96. Ltsz: 2001.17.6868. Nagyméretű, eredetileg zártabb formájú (a belső felületnek a 
külsőhöz képest kidolgozottlanabb jellege miatt) oldaltöredéke az enyhén homorú alj 
indításával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 5/8), tömött, közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: vörös (10R 4/8), külső oldala szappanos tapintásúra, közepes 
fényűre polírozva.  
Tá: 26,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
97. Ltsz: 2001.17.931. Fenékszöges aljtöredék.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8) szórványos eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: vörös (10R 5/8), külső oldalán közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra 
polírozva. 
Tá: 7,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
98. Ltsz: 2001.17.5229. Fenékszöges aljtöredék.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8) tömött. F: vörös (10R 5/6), külső 
oldalán közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Tá: 9,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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99. Ltsz: 2001.17.929. Oldaltöredék az enyhén homorú alj indításával. Az aljat 
esztergálták. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal, szórványos eloszlású igen finomszemcsés csillámmal. F: külső oldala vörös 
(2,5YR 5/8), enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
Tá: 4,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
100. Ltsz: 2001.17.3246. Oldaltöredék az enyhén homorú alj indításával. Az aljat 
esztergálták. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal, szórványos eloszlású igen finomszemcsés csillámmal. F: külső oldala vörös 
(2,5YR 5/8), szappanos tapintásúra, fényesre polírozva. 
Tá: 3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
101. Ltsz: 2001.17.933. Oldaltöredék az enyhén homorú alj indításával. Az aljat 
esztergálták. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal, közepes eloszlású igen finomszemcsés csillámmal valamint szórványos 
eloszlású nagyszemcsés mészkővel. F: külső oldala vörös (2,5YR 4/8), enyhén szappanos 
tapintásúra, közepes fényűre polírozva (és vékony bevonattal?). 
Tá: 4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Cilindrikus tégely 
 
102. Ltsz: 2001.17.3245. Cilindrikus oldal és enyhén homorú, esztergált aljtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 5/8), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén szappanos tapintású, gyenge 
fényűre polírozva, vörös (10R 5/8). 
Tá: 6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Fedők 
 
103. Ltsz: 2001.17.3312. Felhajló végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: világosvörös (2,5YR 6/8), felső oldalán enyhén szappanos 
tapintásúra, gyenge fényűre polírozva. 
Pá: 26 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
104.  Ltsz: 2001.17.6429. Peremtöredék a felső részén a peremet övező kettős horizontális 
barázdával.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (10R 5/8), tömött. F: vörös (10R 5/8) – barnásvörös 
(10R 4/4), fényesre, szappanos tapintásúra polírozva. 
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Pá (k): 9,9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Oxidációs égetésű bevonatos edények 
 
Ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal profilált) peremű lapos 
tányérok 
 
105. Ltsz: 68.1.89. Perem- és oldaltöredék a lapos alj indításával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, fényes, szappanos tapintású vörös (2,5YR 5/8) 
bevonattal. 
Pá (k): 36 cm; Tá: 26,3 cm; M: 4,3 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
106. Ltsz: 69.5.156. Perem- oldal- és enyhén homorú aljtöredék lapos fenékszöggel. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, fényes, szappanos tapintású vörös (10R 5/6) 
bevonattal.  
Pá (k): 29,8 cm; Tá: 19,5 cm; M: 4,8 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
107. Ltsz: 2001.17.6464. Perem- és oldaltöredék.  
A: kissé puha, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: 
külső felületén kopott, közepes fényű világosvörös (2,5YR 6/8) belső oldalán közepes 
fényű, sima tapintású, sötét vörösesszürke (2,5YR 4/1) bevonattal. 
Pá (k): 33,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
108. Ltsz: 2001.17.6593. Teljes profil. Alja enyhén homorú, lapos fenékszöggel. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: púderes tapintású vörösessárga (7,5YR 7/6) felületen erősen kopott, gyenge 
fényű vörös (2,5YR 5/6) bevonattal. 
Pá (k): 29,5 cm; Tá: 18 cm; M: 4,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
109. Ltsz: 71.11.92. Perem-oldal és lapos aljtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 5/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, gyenge fényű világosvörös (10R 6/8) 
bevonattal.  
Pá (k): 21,7 cm; Tá: 16,7 cm; M: 3,6 cm 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
110. Ltsz: 71.11.346. Perem- és oldaltöredéke az alj indításával (lapos fenékszög 
részletével).  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 5/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, gyenge fényű, világosvörös (10R 7/8) 
bevonattal.  
Pá (k): 20,7 cm; Tá: 14,2 cm; M: 3,5 cm 
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Lh: Bécsi út 124–126. 
 
111. Ltsz: 2001.17.2744. Perem- és oldaltöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), tömött. F: kopott, közepes 
fényű, sima tapintású vörös (10R 5/8) bevonattal. 
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
112. Ltsz: 71.11.344. Tagolt perem- és ívelt oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, matt, vörös (10R 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 22,5 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
 
Erősen lapított félgömbtestű tányérok 
 
113. Ltsz: 2001.17.16, 962. Nagyméretű, ívelt oldalfalú lapos tányér, a perem felső részén 
körbefutó mély barázdával. Az enyhén homorú aljába sekély, kettős barázdából álló 
fenékszöget alakítottak ki. Az oldalának belső részén három sorban sűrűn bepecsételt 
tojásfüzérek (alsó két sor felfele, míg a felső lefele irányítva), közöttük kis, kettős 
oválisokkal. Az aljának belső oldalán hármas és kettős koncentrikus barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: fényes, szappanos 
tapintású, vörösessárga (5YR 6/8) márványozott bevonattal a belső és külső oldalán egészen 
a fenékszög belső határáig, innen kb. 4 cm széles sugaras irányú sávokban folytatódik 
tovább. Itt a bevonat által helyenként nem fedett alsó rész gyenge fényűre polírozott.  
Pá (k): 40 cm; Tá: 28 cm; M: 12,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
114. Ltsz: 69.3.140. Lapított félgömbtestű tányér, enyhén duzzadt perem- és 
oldattöredéke. Belső oldalán sűrűn pecsételve tojásfüzér-kettős 
ovális-tojásfüzér-rozetta-tojásfüzér sorok.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és mészszemcsékkel. F: erősen kopott, fényes, vörös (10R 5/8) 
bevonattal. 
Pá (k): 25,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
 
Horizontális, díszített peremű tálak, tálkák 
 
115. Ltsz: 2001.17.15, 6875. Lapított félgömbtestű tál oldal- és megvastagodó, 
horizontális peremtöredéke. A peremen bepecsételt tojásfüzér-sor, amelyet balra lépő 
oroszlánt ábrázoló applikáció szakít meg. A perem külső szélén pecsételt, két pontkörrel 
övezett palmetta-motívumokból kialakított sor, belső szélén kettős oválisokból álló 
gyöngysor.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: közepes fényű, sima 
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tapintású, vörösessárga (5YR 6/8) bevonattal a peremen, továbbá mindkét oldalán 1,5-2 cm 
széles horizontális és sugaras sávokkal. 
Pá (k): 43 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
116. Ltsz: 71.11.168. Horizontális peremű (körbefutó fogaskerék-dísszel), lapított tálka 
töredéke. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: külső oldalán sima tapintású, közepes fényű enyhén irizáló 
vörösbarna (2,5YR 5/4) bevonat; belső oldalán sima tapintású, gyenge fényű, vörös (2,5YR 
5/8) bevonattal.  
Pá (k): 21,6 cm, Pá (b): 18,4 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
117. Ltsz: 2001.17.6897. Lapított félgömbtestű kis tálka horizontális peremmel. A perem 
két szélén körbefutó barázda közt bepecsételt kettős koncentrikus körökkel. Enyhén 
másodlagosan égett. 
A: kissé puha, halványbarna (10YR 7/3) sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal és nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: kopott, közepes fényű, sima tapintású halványbarna (5YR 
7/6) bevonattal.  
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
118. Ltsz: 66.6.138. Lapított félgömbtestű tál horizontális peremmel, a felső részén 
körbefutó, elmosódott fogaskerék-dísszel. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: erősen kopott, gyenge fényű vörös (10R 4/6) bevonattal.  
Pá (k): 16,7 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
119. Ltsz: 70.9.33. Oldaltöredék a kihajló perem indításával. Belső oldalán és a perem 
felső részén pecsételt, csúcsos levelekkel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: fényes, szappanos tapintású sötétvörös (10R 3/3) – vörös 
(2,5YR 4/8) foltos bevonattal. 
Pá (b): 26 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 41–77.)  
 
 
Kihajló peremű tálak 
 
120. Ltsz: 2001.17.5585. Perem- és oldaltöredék. A: kemény, világosvörös (2,5YR 6/8), 
sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal. F: fényes, enyhén szappanos tapintású, vörös 
(2,5YR 5/8) bevonattal. 
Pá: 32,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
121. Ltsz: 2001.17.2654, 2656. Perem- oldal- és talpgyűrűs aljtöredék. Aljának belső 
oldalán hármas koncentrikus barázdával.  
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A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású 
vörösessárga (7,5YR 6/8) bevonattal. 
Pá (k): 26,8 cm; Pá (b): 10,2 cm; Tá: 11,8 cm; M: kb. 7,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
122. Ltsz: 66.6.103,145. perem- és oldaltöredék. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6) közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, matt, sima tapintású vörös (10R 5/8) bevonattal. 
Pá (k): 22,8 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
 
Kihajló peremű tálak, tálkák 
 
123. Ltsz: 2001.17.5604. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: fényes, enyhén 
szappanos tapintású, márványozott vörös (2,5YR 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 19 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
124. Ltsz: 66.6.29. Lapos tálka oldal- és kihajló peremtöredéke. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: külső felülete sima tapintásúra polírozva, belső oldalán fényes, 
enyhén szappanos tapintású márványozott vörös (2,5YR 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 20 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
125. Ltsz: 2001.17.3239. Túlégetett perem-és oldaltöredék. A: kemény, egyenletes 
törésfelületű, vörösesszürke (5YR 5/2), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: 
kopott, enyhén szappanos tapintású, sötétszürkére (5YR 3/1) égett bevonat maradványaival.  
Pá (k): 18,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
   
126. Ltsz: 2001.17.2522. Túlégetett perem-és oldaltöredék. Enyhén deformálódott.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösesszürke (2,5YR 5/1), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. Sűrűn 0,25-0,5 mm-es likacsokkal. F: erősen lekopott, ráégett 
sötét vörösbarnára (5YR 3/2) égett bevonat maradványaival.  
Pá: 18,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
127. Ltsz: 2001.17.942. Perem- és oldaltöredék. Rosszul kialakított, túlságosan 
elvékonyodó falú darab. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: kissé 
kopott, sima tapintású, gyenge fényű, vörösessárga (5YR 6/8) bevonattal.  
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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128. Ltsz: 2001.17.4837. Perem-és oldaltöredék. Enyhén másodlagosan égett vagy 
túlégetett. 
A: kemény, világos vörösbarna (5YR 6/4), sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal és 
nagyon finomszemcsés csillámmal. F: kissé kopott, fényes, enyhén szappanos tapintású 
sárgásbarna (10YR 5/8) – sötét vörösbarna (10YR 4/2) foltos bevonattal. 
Pá: 15 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
129. Ltsz: 2001.17.5610. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: kissé kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású vörös 
(2,5YR 5/8) enyhén márványozott (?) bevonattal.  
Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Horizontális peremű tálak 
 
130. Ltsz: 2001.17.2282. Perem- és oldaltöredék. A perem két szélén körbefutó 
barázdával.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: erősen kopott, közepes fényű, sima tapintású, márványozott vörösessárga 
(7,5YR 6/8) bevonattal. 
Pá (k): 24,3 cm; Pá (b): 21 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
131. Ltsz: 2001.17.2279. Erősen lapított félgömbtestű tálka oldal és horizontális 
peremtöredéke. A: puha, halványbarna (10YR 7/4), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: szinte teljesen lekopott, a belső oldalán kisebb foltokban megmaradt, fényes, 
barnássárga (10YR 6/8) bevonattal. 
Pá (k): 16 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
   
132. Ltsz: 2001.17.6900. Teljes profil. A perem két szélén körbefutó barázdával, alján 
lapos fenékszöggel.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6) közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén szappanos tapintású, közepes fényű, világosvörös 
(2,5YR 6/8) márványozott bevonattal. 
Pá (k): 10,5 cm; Tá: 4,5 cm; M: 2,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
Cilindrikus felső részű tálak, díszített horizontális peremmel  
 
133. Ltsz: 66.6.80, 104. Tálka horizontális, a szalagfül csatlakozásánál kiszélesedő 
peremének részlete. A legszélesebb részen és az elkeskenyedő végén nagyobb és kisebb 
pecsételt körrel, a belső ív mentén pedig körbefutó kisebb félkörökkel. Feltehetőn, 
ugyanennek az edénynek a korongszerű, sekély fenékszöggel kialakított aljtöredéke, belső 
oldalán körbefutó koncentrikus fogaskerék-sávval. Másodlagosan égett.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 6/6), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: a belső oldalán közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva, a 
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másodlagos égés következtében sötétszürkére (7,5YR 3/1) valamint a széttörése után a 
törésfelületekkel együtt olívasárgára (5Y 6/8) elszíneződve.  
Pá (b): 14 cm; Tá: 10 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
  
134. Ltsz: 71.11.162. Vízszintesen kihajló peremű tál, peremén és oldalán 
fogaskerék-dísszel.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, sima tapintású, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 17,8 cm, Pá (b): 15 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
 
Kihajló és horizontális peremű tálak, tálkák aljtöredékei 
 
135. Ltsz: 66.6.142. Aljtöredék a belső oldalán koncentrikus körön belül két bepecsételt 
jobbra ugró kutyával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: fényes, szappanos tapintású sötét szürkésbarna (10YR 4/2) – 
vörösessárga (7,5YR 6/6) bevonattal.  
Fv: 0,4 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
  
136. Ltsz: 69.1.225. Tányér talpgyűrűs aljtöredéke. Belső oldalán fogaskerékdísz-sáv és 
bepecsételt rombikus levél részletével. 
A: kemény. egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, sima tapintású vörös (10R 5/8) 
bevonattal.  
Tá: 13 cm.  
Lh: Zápor utca 60–70.  
 
137. Ltsz: 2001.17.4987. Enyhén deformálódott lapos fenékszöggel kialakított aljtöredék, 
belső oldalán koncentrikus fogaskerék-dísz sávval. A: kemény, enyhén egyenetlen 
törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: 
fényes, szappanos tapintású sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. 
Tá: 11 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
138. Ltsz: 69.5.12, 48. Tányér talpgyűrűs aljtöredéke a belső oldalának közepén 
koncentrikus barázdával övezett kis, pecsételt nyolcszirmú rozettával. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), tömött. F: külső oldala, 
gyenge fényűre, enyhém szappanos tapintásúra polírozva, belső oldalán fényes, szappanos 
tapintású vörös (2,5YR 4/8) bevonattal. 
Tá: 8 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
139. Ltsz: 68.1.9. Tányér ívelt oldal- és lapos fenékszöggel kialakított aljtöredéke, a belső 
oldalán széles fogaskerék-dísz sávjának részletével. 
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A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: közepes fényű, szappanos tapintású vörös (2,5YR 5/8) 
bevonattal. 
Tá: 12,3 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
 
Félgömbformájú tálka függőleges peremvégződéssel 
 
140. Ltsz: 69.1.243. Lapított félgömbtestű tálka, horizontális, horgasodó peremmel és az 
itt kialakított hullámos, horizontális szalagfül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 8/4–7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, hámló, gyenge fényű, sima tapintású vörös (10R 5/6) 
bevonattal.  
Pá (k): 14,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
 
Magasfalú tálka vagy pohár felfele horgasodó peremmel 
  
141. Ltsz: 2001.17.5411. Perem és oldaltöredék. A külső oldalán a teljes felületet lefedő 
finom kidolgozású fogaskerék sávokkal.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke - szürkésbarna (10YR 5/1 - 5/2), közepes 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: közepes fényű, sima tapintású, sárgásbarna - 
sötétszürke (10YR 5/8 – 3/1) foltos bevonattal. 
Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Függőlegesfalú tálkák cilindrikus felső résszel és felfele horgasodó peremmel 
 
142. Ltsz: 69.1.405-06. Perem- és oldaltöredék. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), szórványos eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, fényes, szappanos tapintású vörös (10R 5/6) 
bevonattal. 
Pá (k): 15 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
143. Ltsz: 71.11.85. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, sima tapintású matt-gyenge fényű, sötét vörösesbarna 
(5YR 3/4) bevonattal.  
Pá (k): 17,8 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
144. Ltsz: 2001.17.958. Perem- és oldaltöredék.  
A: kissé puha, vörösessárga (5YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal és közepes 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: erősen kopott, fényes, vörösessárga (5YR 
6/8) bevonattal. 
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Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Galléros tálak 
 
145. Ltsz: 69.3.160, 165, 168. Oldal- és horizontális peremtöredék a kiöntő részletével. 
A: kissé puha, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: 
kopott, hámló, közepes fényű, sima tapintású vörös (10R 5/6) bevonattal. 
Pá (k): 26,7 cm; Pá (b): 21,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
146. Ltsz: 69.4.26, 29. Perem- és oldaltöredék. 
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 8/4), szórványos eloszlású 
közép- és nagyszemcsés homokkal. F: kissé kopott, gyenge fényű, sima tapintású 
vörösbarna (5YR 5/3-5/4) bevonattal.  
Pá (k): 27,2 cm; Pá (b): 22 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
147. Ltsz: 74.9.93. Perem- és oldaltöredék 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: kissé kopott, sima 
tapintású, gyenge fényű vörös (10R 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 31,2 cm; Pá (b): 25 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
148. Ltsz: 71.11.130, 378. Perem- és oldaltöredék a hason kialakított gallérral.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), tömött. F: enyhén szappanos 
tapintású, közepes fényű, szabálytalanul váltakozó, horizontális „ecsetnyomokból” 
kialakított sötét sárgásbarna (10YR 4/4) és barnássárga (10YR 6/8) bevonattal.  
Pá (k): 20 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
  
149. Ltsz: 71.11.155. Perem- és oldaltöredék a hason kialakított gallérral. A: kissé puha, 
egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: kopott, sima tapintású, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 19,5 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
  
150. Ltsz: 71.11.101. Perem- és oldaltöredék a hason kialakított rövid gallérral.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, sima tapintású, gyenge fényű – matt, vörösbarna 
(5YR 5/4) bevonattal.  
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
 
Gyűrűs tálka 
 
151. Ltsz: 71.11.370. Perem- és oldaltöredék a hason kialakított gyűrűvel.  
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, matt, vörös (10R 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
 
Félgömbformájú tálak 
 
152. Ltsz: 66.6.22. Perem- és oldaltöredék külső oldalán a perem alatt kettős horizontális 
barázdával és két horizontális fogaskerék-dísz sáv részletével. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: világosvörös (2,5YR 6/8) gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
153. Ltsz: 66.6.46. Perem- és oldaltöredék. Külső oldalán a perem alatt mély kettős 
barázdával, ez alatt fogaskerék-sávval. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: gyenge fényű, enyhén szappanos tapintású világosvörös (2,5YR 6/8) 
bevonattal.  
Pá (k): 20,8 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
154. Ltsz: 71.11.203. Perem- és oldaltöredék. Közvetlenül a perem alatti 1 cm-es sávban 
körbefutó fogaskerékdísszel.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, sima tapintású, gyenge fényű, vörös (10R 5/8) 
bevonattal.  
Pá (k): 20 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
155. Ltsz: 71.11.50. Perem- és oldaltöredék. Közvetlenül a perem alatti 1 cm-es sávban 
körbefutó fogaskerékdísszel.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, sima tapintású, gyenge fényű matt, vörös (10R 5/8) 
bevonattal.  
Pá (k): 18,2 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
   
156. Ltsz: 71.11.380. Perem- és oldaltöredék, a perem alatt körbefutó fogaskerékdísz-sáv 
felső részletével.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), tömött. F: külső oldalán 
kopott, sima tapintású gyenge fényű, világosvörös (2,5YR 6/8), belső oldalán vörös – 
világosvörös (2,5YR 5/6 – 6/8) bevonattal.  
Pá (k): 18 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
157. Ltsz: 66.6.149. Félgömbformájú tál oldal- és szögletes végű peremtöredéke. 
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A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: matt, sima tapintású 
vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
158. Ltsz: 71.11.100, 189, 298, 243. Perem- oldal- és aljtöredék. Az enyhén duzzadt 
perem alatt 1,2 cm-re körbefutó sekély, horizontális barázda. A talpgyűrűt az edény testéből 
korongolták ki.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 7/8), tömött. F: kissé kopott, sima 
tapintású, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 22 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
159. Ltsz: 66.6.93, 154. Duzzadt perem- és oldaltöredék. A perem alatt körbefutó 
horizontális barázdákkal. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: gyenge fényű, sima tapintású, vörös (2,5YR 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
160. Ltsz: 71.11. 87, 263. Perem- és oldaltöredék. Oldalán különböző vastagságú sekély 
horizontális barázdákkal.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), tömött. F: kopott, sima 
tapintású, matt, vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 24 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
161. Ltsz: 2001.17.1987, 2281, 3128, 4678. Félgömbformájú tál oldal- és enyhén 
elkeskenyedő lekerekített végű peremtöredéke. A perem alatt körbefutó kettős horizontális 
barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
enyhén szappanos tapintású, kissé kopott, közepes fényű, vörösessárga (5YR 5/8) 
egyenetlenül márványozott bevonattal. 
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
162. Ltsz: 71.11.144, 377. Perem- és oldaltöredék. A perem alatt 1,5 cm-re körbefutó 
horizontális barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 7/8), tömött. F: sima tapintású matt, 
vörös (10R 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 20 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
163. Ltsz: 71.11.302. Peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén szappanos 
tapintású, közepes fényű, halványan foltos (márványozott?), vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 22,8 cm 
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Lh: Bécsi út 124–126.  
 
164. Ltsz: 71.11.202. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), tömött. F: közepes fényű, 
enyhén szappanos tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8) bevonattal.  
Pá (k): 20,8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
  
165. Ltsz: 2001.17.952, 2280. Félgömbformájú tál oldal- és duzzadt lekerekített végű 
peremtöredéke. A perem alatt körbefutó kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, kissé 
kopott, gyenge fényű, vörösessárga (5YR 5/8) bevonattal. 
Pá (k): 23 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
166. Ltsz: 71.11.57, 381. Perem- és oldaltöredék. A perem alatt 2 cm-re és az edénytest 
alsó, az egykori talpgyűrűhöz közeli részén körbefutó markánsan kialakított barázdával. 
Enyhén deformálódott.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), tömött. F: enyhén érdes 
tapintású, matt, vastag világosvörös (10R 6/8) bevonattal.  
Pá (k): 17 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
  
167. Ltsz: 71.11.349. Perem- és oldaltöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, gyenge fényű, világosvörös (2,5YR 6/8) 
bevonattal. 
Pá (k): 14 cm 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
 
Tál horizontális füllel 
 
168. Ltsz: 2001.17.957. Meredekfalú tál szögletes végű peremmel, a felső részén kettős 
barázdával. A perem alatt hullámosan felrakott horizontális szalagfül részletével. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8) közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott , fényes, szappanos tapintású sárgásvörös (5YR 
5/8) bevonattal.  
Pá(k): 28 cm; Fül: 0,8×2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Lapított félgömbformájú tálkák 
   
169. Ltsz: 2001.17.3560. Lapított félgömbformájú tál oldal- és szögletes végű 
peremtöredéke. A perem alatt kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (5Y 7/4), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: szappanos tapintású, kissé kopott, fényes, sárgásvörös (5YR 
5/8) bevonattal. 
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Pá (k): 26 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
170. Ltsz: 2001.17.960. Lapított félgömbformájú tál szögletes végű peremtöredéke. A 
perem tetején körbefutó horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (5Y 7/4), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, fényes, szappanos tapintású, vörösessárga (5YR 
6/8) bevonattal. 
Pá (k): 22,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Egyéb tálak 
 
171. Ltsz: 2001.17.5. Ívelt alsó és enyhén kónikus felső részű tál rövid íveléssel kihajló 
peremmel. Az alján lapos fenékszöget alakítottak ki. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), tömött- sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, gyenge fényű, kissé kopott sárgásvörös (5YR 
5/8) bevonattal. 
Pá (k): 15 cm; Tá: 9,2 cm; M: 8,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
172. Ltsz: 2001.17.5005. Gömbtestű edény enyhén összeszűkülő felső része a rézsűsen 
kihajló, lekerekített végű peremmel.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6) közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású 
sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. A külső oldalán márványozott. 
Pá(k): 17,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
173. Ltsz: 2001.17.4. Ívelt alsó és felső részű erősen behúzott tetejű, zárt jellegű edény. A 
perem felső része enyhén profilált. A hastörésen egy markánsan kialakított léctag fut körbe. 
Az alján lapos fenékszöget alakítottak ki. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), tömött- sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, gyenge fényű, kissé kopott, sárgásvörös – 
vörösbarna foltos (5YR 5/8 – 4/3) bevonattal. 
Pá (b): 11 cm; Á: 19 cm; Tá: 9 cm; M: 7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal 
profilált) peremű tálkák 
 
174. Ltsz: 66.6.146. Perem- oldal- és aljtöredék a lapos alj indításával 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, gyenge fényű, sima tapintású barna (7,5YR 4/2) 
bevonattal. 
Pá (k): 15,2 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
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175. Ltsz: 71.11.221. Perem- és oldaltöredék.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga, (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, enyhén szappanos tapintású, fényes, sárgásvörös (5YR 
5/8) bevonattal.  
Pá (k): 10,8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
 
Drag. 33-as formát imitáló poharak 
 
176. Ltsz: 71.11.379. Perem- és oldaltöredék. 
A: kemény, halványsárga (2,5Y 7/4), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: 
kopott, foltos, matt, sima tapintású vörös (2,5YR 4/8-5/8) bevonattal.  
Pá (k): 16,7 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
177. Ltsz: 71.11.90. Perem és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, matt, 
vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá: 12,8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
178. Ltsz: 2001.17.944. Perem és oldaltöredék. Az alsó része röviden megtörik, amelynek 
végén még érzékelhető az egykori talpgyűrű indítása. Rosszul, túl vékonyra korongolt alj.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/4), tömött. F: rosszul felvitt, 
enyhén érdes tapintású, matt, hámló jellegű világosvörös (2,5YR 6/6) bevonattal. 
Pá (k): 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Conspectus 22-es formát imitáló pohár 
 
179. Ltsz: 69.3.43. Enyhén deformálódott perem és oldaltöredék. A perem külső oldalán 
horizontálisan körbefutó barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/3), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású finomszemcsés homokkal. F: felületén kopott, 
vékonyan felvitt, matt, sima tapintású „barnásvörös” (2,5YR 4/2) bevonattal. 
Pá (k): 13 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
 
Vékonyfalú, magas, kónikus testű pohár 
 
180. Ltsz: 2001.17.6896. Talpgyűrűs alj- és oldaltöredék, két fogaskerékdíszes sáv 
részletével.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, gyenge fényű, sima tapintású vörösessárga 
(7,5YR 7/8) bevonattal. 
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Tá (k): 4,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Bordázott falú pohár és nagyméretű változatai 
 
181. Ltsz: 2001.17.2523. Aljtöredék a bordázott oldal indításával.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), tömött-szórványos eloszlású 
finom mészszemcsékkel. F: külső oldalán gyenge fényű, enyhén szappanos tapintású vörös 
(10R 5/8) bevonattal. 
Tá: 5,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
182. Ltsz: 69.1.278-279. Külső felületén sűrű, szabályos barázdákkal tagolt, hordóstestű 
edény (korsó) oldaltöredéke az elvékonyodó, fenékszöges (?) alj indításával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: külső oldalán kissé 
kopott, matt, sima tapintású világosvörös (2,5YR 6/8) bevonattal.  
Tá: 9,6 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
183. Ltsz: 69.3.167. Külső felületén sűrű, szabályos barázdákkal tagolt, hordóstestű edény 
(korsó) oldaltöredéke a sekély fenékszöggel kialakított aljjal.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: külső oldalán matt, 
sima tapintású, vörös (2,5YR 5/6) bevonattal. 
Tá: 8,4 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70.  
 
 
Ovális testű poharak rövid peremmel  
 
184. 2001.17.951. Oldal és röviden kihajló („Karniesrand”) peremtöredék. Külső oldalán 
7 mm-el a perem alatt körbefutó sekély kiemelkedéssel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: külső oldalán matt, vörös (2,5YR 5/8) bevonattal és közepes 
eloszlású, 0,5–1 mm-es agyagszemcsékkel.  
Pá (k): 8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
185. Ltsz: 68.1.66, 83. Oldal és korongszerűen kialakított aljtöredéke. A fenék rész 
középtáján egy égetés előtt keletkezett 8-10 mm-es befele szakadó lyukkal. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, gyenge fényű, sima tapintású, sárgásvörös (5YR 4/6) 
bevonattal és közepes eloszlású, 0,5 mm-es agyagszemcsékkel.  
Tá (k): 3,6 cm.  
Lh: Bécsi út 128.  
 
186. Ltsz: 74.9.111/B, C. Oldal és profilált („Karniesrand”) peremtöredék. Külső oldalán 
7 mm-el a perem alatt körbefutó barázdával. 
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, sima tapintású, matt, vörös (10R 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 10 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
187. Ltsz: 74.9.107, 111/A. Oldal és profilált („Karniesrand”-szerű) peremtöredék. Külső 
oldalán 1 cm-el a perem alatt körbefutó barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: külső oldalán kissé kopott, sima tapintású, matt, vörös (2,5YR 
5/8) bevonattal.  
Pá (k): 8 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
188. Ltsz: 71.11.124. Oldal és röviden kihajló peremtöredék. Külső oldalán a perem alatt 
körbefutó sekély barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, sima tapintású, matt, vörös (10R 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 5,2 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
189. Ltsz: 71.11.371. Oldal és röviden kihajló peremtöredék. Külső oldalán a perem alatt 
körbefutó sekély barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, matt, vörös (10R 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 5 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
 
Ovális testű poharak enyhén ívelt peremmel 
 
190. Ltsz: 71.11.1,122, 227, 256, 283, 323, 373. Benyomott falú pohár ívelt perem- oldal 
és profilált, korongszerűen kialakított keskeny, kissé kónikus talptöredéke.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világos sárgásbarna (2,5Y 6/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: belső oldalán halványsárga (2,5Y 7/3), külső oldalán sima 
tapintású, gyenge fényű-matt sötét szürkésbarna (10YR 3/2) bevonat.  
Pá (k): 7 cm; Tá: 4,2 cm; M: kb. 12,5 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
191. Ltsz: 71.11.210. Oldal- és korongszerűen kialakított keskeny, kissé kónikus, enyhén 
homorú talptöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (7,5YR 7/6), külső oldalán, sima tapintású, matt, 
sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal.  
Tá: 3,5 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
192. Ltsz: 71.11.231. Oldal- és korongszerűen kialakított keskeny, kissé kónikus, enyhén 
homorú talptöredék.  
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (7,5YR 7/6), külső oldalán, sima tapintású, matt, 
vörös (2,5YR 5/6) bevonattal.  
Tá: 3,5 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
 
Fedők 
 
193. Ltsz: 68.1.36, 44. Fedő oldal- és szögletes végű peremtöredéke. Belső oldalán kettő, 
külső oldalán három koncentrikus fogaskerék-dísz sávjával.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/8), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: kissé 
kopott, fényes, enyhén irizáló, szappanos tapintású vörösessárga (5YR 6/8) – sárgásvörös 
(5YR 4/6 ) foltos bevonattal. 
Pá (k): 21 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
194. Ltsz: 68.1.401. Oldal- és fordított csonkakúp formájú fogó, a felső részén három 
koncentrikus barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: kissé 
kopott, fényes, szappanos tapintású vörösessárga (5YR 6/8) bevonattal. 
Fá: 2,5 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
195. Ltsz: 2001.17.1061. Enyhén elvékonyodó, lekerekített végű peremtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, enyhén szappanos tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8) bevonattal. 
Pá: 13,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
196. Ltsz: 66.6.77. Oldal és aláfüggő cilindrikus peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, gyenge fényű, sima tapintású sárgásvörös (5YR 
5/8) bevonattal. 
Pá (k): 12,2 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
197. Ltsz: 68.1.205, 454. Oldal és aláfüggő cilindrikus peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, gyenge fényű, sima tapintású világosvörös 
(2,5YR 6/8) bevonattal. 
Pá (k): 8,5 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
 
Szürke bevonatos (Pannoniai szürke-jellegű) edények 
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Félgömb-lapított félgömbformájú tálak 
 
198. Ltsz: 2001.17.1033, 1035. Duzzadt perem- oldal- és talpgyűrűs aljtöredéke. A perem 
alatt körbefutó horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (5G 5/1), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, matt-gyenge fényű, sima tapintású sötét 
zöldesszürke (10Y 3/1) bevonattal. 
Pá (k): 24,4 cm; Tá: 14,5 cm; M: kb. 8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
199. Ltsz: 2001.17.1031. Oldal- és enyhén duzzadt, külső oldalán kissé alávágott 
peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (10Y 5/1), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, közepes fényű, sima tapintású, sötét zöldesszürke 
(5GY 3/1) bevonattal. 
Pá (k): 26,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
200. Ltsz: 66.6.38. Oldal- és peremtöredéke, külső oldalán a perem alatt négyes 
horizontális barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sötét zöldesszürke (10GY 4/1), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású középszemcsés meszes-márgás 
darabkákkal. F: kissé kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, zöldesfekete (5G 
2,5/1) bevonattal. 
Pá (k): 27,7 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
201. Ltsz: 2001.17.4551, 4676. Perem- és oldaltöredék-, továbbá (a bevonat kopottsága és 
a belső oldalon látható, az edény belső falának kialakításához használt formázóeszköz 
nyomai miatt, feltehetően a hozzá tartozó) a lapos talpgyűrű-szerűen kialakított aljtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (5GY 6/1), tömött. F: sima tapintású, 
fényes, sötét zöldesszürke (5GY 4/1) bevonattal. 
Pá (k): 23 cm; Tá: 9 cm; M: kb. 5,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
202. Ltsz: 2001.17.2310. Oldal- és enyhén kiszélesedő, külső oldalán alávágott, belülről 
kissé csapott, felső részén kettős horizontális barázdával tagolt peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványzöld (5GY 6/2), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, matt, kissé kopott szürkészöld (5G 4/2) 
bevonattal. 
Pá (k): 23,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Kihajló peremű tálkák 
 
203. Ltsz: 66.6.44. Oldal- és peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke (5Y 5/1), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: közepes fényű, sima tapintású sötét zöldesszürke (N 4/1) bevonattal.  
Pá (k): 22,8 cm; Pá (b): 18,5 cm. 
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Lh: Bécsi út 126. 
 
204. Ltsz: 2001.17.3599, 3852. Peremtöredék, külső oldalán kettős horizontális 
barázdával.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosszürke (10YR 7/1), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, fényes, enyhén szappanos tapintású fekete 
(N-2,5/) bevonattal. 
Pá (k): 29 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
205. Ltsz: 2001.17.3136. Oldal- és talpgyűrűs aljtöredék. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, szürke (2,5Y 6/1) közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: kissé kopott, fényes, enyhén szappanos tapintású, sötétszürke (N-3/) 
bevonattal. 
Tá: 8,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Horizontális peremű tálka 
 
206. Ltsz: 2001.17.1024. Erősen lapított testű tálka tálka horizontális peremtöredéke. A 
perem két szélén körbefutó horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványzöld (5G 6/2), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, fényes, enyhén szappanos tapintású szürkészöld 
(5G 4/2) bevonattal. 
Pá (k): 17 cm; Pá (b): 15 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Tálkák cilindrikus fels őrésszel és markánsan kialakított fedőfészekkel 
 
207. Ltsz: 2001.17.1016. Teljes profil. Élesen megtörő, meredekhasú, cilindrikus felső 
részű tálka rézsűsen kihajló peremmel, belső oldalán fedőfészekkel, lapos, enyhén homorú 
fenékszöggel.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (10GY 5/1) tömött. F: fényes, szappanos 
tapintású, sötét zöldesszürke (5GY 4/1) bevonattal. 
Pá (k): 19 cm; Tá: 9 cm; M: 7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
208. Ltsz: 2001.17.1019. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke (2,5Y 6/1), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: fényes, enyhén szappanos tapintású, sötét szürkésbarna (2,5YG 3/2) 
bevonattal.  
Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
209. Ltsz: 2001.17.1018. Perem- és oldaltöredék. A cilindrikus rész külső oldalán 
körbefutó fogaskerékdísszel.  
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (10Y 6/1), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: fényes, enyhén szappanos tapintású, sötét zöldesszürke (5G 
3/1) bevonattal.  
Pá (k): 15 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
210. Ltsz: 67.8.13. Perem- és oldaltöredék 
A: kemény, kagylós törésfelületű, zöldesszürke (5GY 6/1), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, sötét 
zöldesszürke (5G 4/1) bevonattal. 
Pá (k): 13,2 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
 
Csonkakúp alakú, enyhén ívelt oldalú, kihajló (különböző mértékű bevágásokkal 
profilált) peremű tálkák 
 
211. Ltsz: 2001.17.5147. Perem- és oldaltöredék, a perem alatti külső részen kettős 
horizontális barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (10Y 6/1), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, fényes, enyhén szappanos tapintású zöldesfekete 
(5G 2,5/1) bevonattal. 
Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
212. Ltsz: 2001.17.948. Perem- oldal- és aljtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (5G 5/1), tömött. F: sötét zöldesszürke 
(5G 3/1), enyhén szappanos tapintású, közepes fényű bevonattal (vagy polírozva?). 
Pá (k):10,5 cm; Tá: 5,8 cm, M: 3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Gömbtestű poharak  
 
213. Ltsz: 2001.17.6. Kisméretű kihasasodó rézsűs peremű csésze teljes profilja. Külső 
oldalán horizontálisan körbefutó fogaskerék-dísz sávjaival. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke (2,5Y 6/1), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: külső oldalán kissé kopott, sima tapintású, közepes fényű szürke – világos 
barnásszürke foltos (2,5Y 6/1–6/2) bevonattal. 
Pá (k): 5,4 cm; Tá: 3 cm; M: 4,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
214. Ltsz: 2001.17.1034. Kisméretű gömbtestű csésze teljes oldal- és aljtöredéke 
korongszerű talppal. Külső oldalán gyengén felvitt, horizontálisan körbefutó sűrű 
fogaskerék-dísz sávjaival. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, tömött (2,5Y 6/1). F: külső oldalán sima tapintású, 
közepes fényű sötétszürke – szürke foltos (2,5Y 4/1–5/1) bevonattal. 
Tá: 2,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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215. Ltsz: 72.1.32. Gömbös test, rövid, kihajló peremmel. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, szürke (N 5/), szórványos eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: kissé kopott, közepes fényű, sima tapintású szürke (2,5Y 5/1) bevonattal. 
Pá (k): 3,8 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
 
Bevonat nélküli (félkész) edények („nyersszínű” változatban) 
 
Félgömbformájú tálak, tálkák 
 
216. Ltsz: 2001.17.4771. Oldal- és enyhén duzzadt peremtöredéke.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: a külső oldalán sima tapintású, vékony, matt, halványbarna focs-szerű (10YR 
7/4) bevonattal? 
Pá (k): 24,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
217. Ltsz: 2001.17.6217, 6224, 6514. Perem- és oldaltöredék a fenékszöggel kialakított 
alj indításával. Külső oldalán a perem alatt körbefutó horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (7,5YR 7/6), külső oldalán gyenge fényűre, 
enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 23,7 cm; Tá: 10,2 cm; M: 8,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
218. Ltsz: 2001.17.6220. Perem- és oldaltöredék a talpgyűrűs alj indításával. Külső 
oldalán a perem alatt körbefutó horizontális barázdával. 
A: kissé puha, halványbarna (10YR 7/3), sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal. F: 
rózsaszín (7,5YR 7/4) külső oldalán a peremtől kb. 3 cm-re egészen a talpgyűrűig gyenge 
fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva (vagy az esztergáló/bekorongoló eszköz 
okozta?). 
Pá (k): 22,9 cm; Tá: 9 cm; M: 8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
219. Ltsz: 2001.17.3101, 3216, 3220/A, 5330. Perem- és oldaltöredék a fenékszöggel 
kialakított alj indításával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (7,5YR 7/6), külső oldalán gyenge fényűre, 
enyhén szappanos tapintásúra polírozva. 
Pá (k):20,8 cm; Tá: 8,8 cm; M: 7,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
220. Ltsz: 2001.17.1850, 1984. Perem- és oldaltöredék a talpgyűrűs alj indításával. 
Pereme enyhén behúzott, a külső oldalán körbefutó horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (7,5YR 7/6), külső oldalán a peremtől kb. 1,5 
cm-re egészen a talpgyűrűig közepes fényűre, enyhén szappanos tapintásúra polírozva (vagy 
az esztergáló/bekorongoló eszköz okozta?). 
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Pá (k): 20 cm; Tá: 8,4 cm; M: 7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
221. Ltsz: 2001.17.444. Oldal- és enyhén duzzadt peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
vörösessárga (5YR 7/6), külső oldala enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre 
polírozva. 
Pá (k): 21 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
222. Ltsz: 2001.17.6179, 6863. Félgömbformájú tál perem- és oldaltöredéke. A perem 
alatt 7 mm-re körbefutó vékony, horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
223. Ltsz: 2001.17.900, 3945, 4803, 6417, 6419. Markáns, horizontális barázdával tagolt 
felső részű perem- és oldaltöredék, a belső oldalán körbefutó, széles, kettős koncentrikus 
körrel övezett fogaskerékdísz-sávval.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: rózsaszín (7,5YR 7/4), gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 28,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
224. Ltsz: 2001.17.5328/A. Perem- és oldaltöredék. A csapott végű perem felső részén 
kettős horizontális barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: belső oldalán és a perem alatti külső 3 cm-es sávban rózsaszín (7,5YR 7/4), 
alatta erősebben polírozott, gyenge fényű, enyhén szappanos tapintású, rózsaszín (7,5YR 
8/4). 
Pá (k): 24 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
225. Ltsz: 2001.17.2213. Oldal- és enyhén behúzott, csapott, szögletes végű 
peremtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén púderes 
tapintású, vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
226. Ltsz: 2001.17.3327. Perem- és oldaltöredék. Külső oldalán a perem alatt körbefutó 
sekély, kettős horizontális barázdával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
vörösessárga (5YR 7/6). 
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Pá (k): 24,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Profilált vállú tál 
 
227. Ltsz: 2001.17.3996. Peremtöredék. Cilindrikus felső rész, enyhén duzzadt, vágott 
szélű peremmel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású 
vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 25 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Kihajló peremű tálkák 
 
228. Ltsz: 66.6.116. Teljes profil, kihajló perem és talpgyűrűs aljtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: púderes tapintású, 
halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (k): 24,3 cm; Tá: 10,8 cm; M: 4,5 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
229. Ltsz: 69.1.314. Oldal- és kihajló peremtöredék barbotinos kis, elnyúlt borostyánlevél 
és szár részletével. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén púderes 
tapintású rózsaszín– vörösessárga (7,5YR 7/4–7/6). 
Pá (k): 16 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70.  
 
230. Ltsz: 2001.17.3818. Kihajló peremtöredék, a belső oldalán horizontálisan körbefutó 
barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/3), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 24 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Tálak, tálkák horizontális vagy enyhén rézsűs peremmel 
 
231. Ltsz: 2001.17.5519. Oldal- és zömök, horizontális peremtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal valamint közepes 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8). 
Pá (k): 19 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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232. Ltsz: 2001.17.3948. Oldal- és enyhén rézsűs kialakítású peremtöredék, belső szélén 
körbefutó barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: vörösessárga (5YR 7/6), 
enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva. 
Pá (k): 16 cm; Pá (b): 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
233. Ltsz: 2001.17.6418. Oldal- és horizontális peremtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világos sárgásbarna (10YR 6/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világos sárgásbarna (10YR 6/4). 
Pá (k): 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
234. Ltsz: 66.6.136. Lapos tálka enyhén rézsűs peremtöredéke a felső részén körbefutó 
fogaskerék-dísszel. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: rózsaszín (7,5YR 7/4), gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 18,7 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
235. Ltsz: 2001.17.5521. Oldal- és enyhén aláhajló peremtöredék, felső részén körbefutó 
sekély kettős barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 18,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
236. Ltsz: 2001.17.6223. Oldal- és háromszög-szerűen megvastagodó peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima 
tapintású, halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (k): 16,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Cilindrikus tálka 
 
237. Ltsz: 68.1.367. Cilindrikus oldal- és élesen megtörő alsó résszel. Külső oldalán két 
különböző, csúcsos levélmotívummal és belsejükben kis pontokkal tagolt körökkel 
pecsételve, alattuk és az alsó részen körbefutó fogaskerék-dísszel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4).  
Át: 14,5 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
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Mély tálka, horizontális peremmel 
 
238. Ltsz: 2001.17.3325, 3330. Félgömbtestű tálka oldal- és horizontális peremtöredéke. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 15 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Kónikus testű tálkák/poharak 
 
239. Ltsz: 2001.17.1731. Rézsűs oldal- és horizontális, a szélén enyhén felhajló 
peremtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), szórványos eloszlású 
középszemcsés és sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga 
(5YR 6/6). 
Pá (k): 18,8 cm; Pá. (b): 15,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
240. Ltsz: 2001.17.4440. Peremtöredék. Tölcséresedő felső rész, rézsűsen kihajló 
peremmel, a perem alatt 3 cm-re kialakított profilált résszel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: rózsaszín (7,5YR 7/4), gyenge fényűre, enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva. 
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
241. Ltsz: 2001.17.6056. Perem- és oldaltöredék. A perem alatt körbefutó ovális 
mintákból kialakított (vésett üveget imitáló) sávok és fogaskerékdíszes zóna váltakozásának 
részlete.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (5YR 7/6), enyhén szappanos tapintásúra, 
gyenge fényűre polírozva.  
Pá: 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
242. Ltsz: 2001.17.4644. Kónikus testű pohár vagy tálka perem- és oldaltöredéke. A 
perem zónája enyhe megtöréssel kissé kihajlik. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén púderes 
tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 12,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
243. Ltsz: 2001.17.3959. Kónikus testű pohár vagy tálka oldal- és rövid rézsűsen kihajló 
peremtöredéke.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: halványbarna (10YR 7/4) – rózsaszín (7,5YR 7/4), külső 
oldalán enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
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Pá (k): 11 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Fedők 
 
244. Ltsz: 2001.17.1052. Lekerekített végű peremtöredék, a felső részén körbefutó 
barázdákkal és fogaskerék-dísz részletével.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: halványbarna (10YR 7/4), felső oldalán enyhén szappanos 
tapintásúra, gyenge fényűre polírozva.  
Pá: 25,2 cm. 
 
245. Ltsz: 66.6.27. Oldal- és szögletes végű peremtöredék, felső részén két 
fogaskerékdísz-sávval. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén polírozott, sima tapintású, halványsárga (2,5Y 7/3). 
Pá: 9,8 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
 
Hasábtestű korsó 
 
246. Ltsz: 2001.17.4777. Oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: halványbarna (10YR 7/4), külső felülete közepes fényűre, 
szappanos tapintásúra polírozva. 
Fv: 0,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Bevonat nélküli oxidációs égetésű „nyersszínű” tálak 
 
Lapított félgömbtestű galléros tálak 
 
247. Ltsz: 2001.17.2515, 5080, 5632, 5634. Horizontális (galléros) perem, a gallértag 
kivezetésével kialakított kiöntő részletével.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 32 cm; Pá (b): 27 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
248. Ltsz: 2001.17.445. Oldal- és horizontális, enyhén behúzott peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és sűrű eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes 
tapintású, vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 34,2 cm; Pá (b): 30,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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249. Ltsz: 2001.17.3328. Oldal- és horizontális, enyhén behúzott peremtöredék. A perem 
külső szélén körbefutó mély, horizontális barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: vörösessárga (5YR 7/6), külső oldala 
enyhén szappanos tapintásúra, gyenge fényűre polírozva. 
Pá (k): 29,6 cm; Pá (b): 24,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Nagyméretű félgömbtestű tál 
 
250. Ltsz: 2001.17.3341, 3646. Félgömbformájú tál oldal- és horizontális peremtöredéke 
az ebből kialakított horizontális fogóval. 
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 34 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
251. Ltsz: 2001.17.3648. Félgömbformájú tál oldal- és horizontális peremtöredéke. 
A: puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 33 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Behúzott peremű kiöntőcsőrös tálak 
 
252. Ltsz: 2001.17.2125, 4836. Erősen behúzott peremtöredék, csonkakúpos, felül nyitott 
kiöntő részletével.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (b): 22 cm; kiöntő: kb. 2,5×4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
253. Ltsz: 2001.17.440. Oldal- és megnyúlt, enyhén duzzadt peremtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványsárga (2,5Y 7/4).  
Pá (b): 26 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
254. Ltsz: 2001.17.446. Oldal- és megnyúlt, enyhén duzzadt peremtöredék. 
Másodlagosan égett?  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke (10YR 5/1), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: enyhén púderes tapintású, világosszürke (10YR 7/1).  
Pá (b): 24 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
255. Ltsz: 2001.17.448. Külső oldalán erőteljesebb bevágással elkülönített peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
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Pá (b): 20,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
256. Ltsz: 2001.17.1977, 4412. Behúzott szájú, függőleges, enyhén duzzadt, lekerekített 
perem, a perem alatti kerek nyílás részletével és a letört kiöntőcső lenyomatával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 24,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
257. Ltsz: 2001.17.6017. Behúzott szájú, függőleges, enyhén duzzadt, lekerekített perem, 
a perem alatti kerek nyílás kis részletével és a letört kiöntőcső lenyomatával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 25,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
258. Ltsz: 2001.17.3542, 4410. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 7/6) 
Pá (k): 27,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
259. Ltsz: 2001.17.2124. Tál kihasasodó részén rövid kiöntőcsővel. Rézsűsen kihajló 
peremmel, belső oldalán kettős horizontális barázdával. Hasán hármas horizontális 
barázdával.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 38,2 cm; Kiöntő át: 3,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Korsók 
 
Félkész darab 
 
260. Ltsz: 2001.17.4435. Szalagfül részlete. Külső felületén még a kiégetés előtt 
bekarcolt, stilizált kandeláber-motívumból kinövő indadísz szőlőfürttel. Alatta egy 
azonosíthatatlan motívumhoz tartozó pontkör részlete. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos sárgásbarna (10YR 6/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: világos sárgásbarna 
(10YR 6/4) a karcolt oldala enyhén szappanos tapintásúra, közepes fényűre polírozva. 
Fül:0,8×2,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Hasábtestű korsó 
 
261. Ltsz: 2001.17.6902. Oldaltöredék.  
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A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású 
márványozott sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. 
Fv: 1 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Egyedi formák 
 
262. Ltsz: 74.9.91, 106. Nagyméretű korsóhoz tartozó oldaltöredék, vastag, négyzetes 
keresztmetszetű füllel. A fül frontális oldalán három, szélső oldalain kettő-kettő és ezzel 
párhuzamosan a mellette lévő oldaltöredék-részen benyomott pontkörökből kialakított 
vertikális sorokkal díszítve.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), tömött. F: enyhén púderes 
tapintású, világosvörös (10R 6/8).  
Fv: 1 cm; Fül: 3×3,1 cm. 
Lh: Bécsi út 120. 
 
263. Ltsz: 66.6.12. Cilindrikus nyak és vastag, horizontális kialakítású perem a felső 
részén hármas horizontális barázdával és a perem alatt körbefutó, benyomással fodrozott 
léctaggal. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: külső oldalán kissé kopott, matt sima tapintású világosvörös 
márványozott (?) (2,5YR 6/8) bevonattal. 
Pá (k): 23 cm, Pá (b): 19,6 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
264. Ltsz: 67.8.25. Korsó megnyúló, kónikusan összeszűkülő nyaka. A felső, kb. 2/3 
részénél kissé kiszélesedik, majd újra szűkülni kezd, amely duzzadt peremben végződik. A 
kiszélesedő rész alól egy-egy négyosztatú szalagfül (az egyik fül letörve) indul az 
erőteljesen kiszélesedő vállra támaszkodva. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: gyenge fényű, sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 3,5 cm; Fül: 1×3,6 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
 
Szűrős szájúak 
 
265. Ltsz: 68.1.456. Tölcséresedő, szögletes végű peremtöredék a szűrős kialakítással 
(égetés előtt kialakított furatok). 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, gyenge fényű, sima tapintású vörös (2,5YR 5/6) 
bevonattal. 
Pá (k): 8,8 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
266. Ltsz: 71.11.175. Tölcséresedő, szögletes végű peremtöredék a szűrős kialakítás 
(égetés előtt kialakított furatok) részletével.  
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén szappanos tapintású, kissé kopott, vastag, gyenge 
fényű sárgásvörös (5YR 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 8,2 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
267. 71.11.279. Enyhén kónikus nyaktöredék a szájrésznél lévő szűrős kialakítás (égetés 
előtt kialakított furatok) részletével.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
kopott, vékony, matt, sárgásvörös (5YR 5/6) bevonattal. 
Nyá: 8,5 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
268. Ltsz: 2001.17.5200. Feltehetően zártabb testű edény oldaltöredéke, összeszűkülő 
kiöntővel.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: a belső oldalán enyhén púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 
7/4), a külső oldalán kissé kopott, gyenge fényű, sima tapintású, sötét vörösesszürke (2,5YR 
4/1) bevonattal. 
Kiöntőcsőr: 4×1,5 cm. 
 
 
Szűknyakúak 
 
269. Ltsz: 70.9.22. Rosszul kialakított, elrontott, deformálódott példány. Nyaka a 
tölcséresedő peremmel enyhén összenyomódott, egyik oldalán utólagos, rosszul eldogozott 
kiegészítések nyomaival. A két háromosztatú szalagfület aszimmetrikusan rakták fel.  
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 8/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 8/4). 
Pá (k): 9,5×10 cm, Fül: 1,2×3,9 és 1×3,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 41–77.) 
 
270. Ltsz: 66.6.102. Tölcséresedő, felső részén horizontálisan kiszélesedő perem a 
nyakrészről indított két, kétosztatú szalagfül csonkjával. 
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 10,2 cm; Fül: 1,4×3,2 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
271. Ltsz: 69.3.125. Duzzadt tölcséresedő, nyakdudoros perem, enyhén összeszűkülő 
nyakkal és kétosztatú szalagfül csonkjával. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: gyenge fényű, enyhén szappanos tapintású márványozott, világosvörös–vörös 
(2,5YR 6/8–5/8) bevonattal.  
Pá (k): 8,5 cm, Fül: 1×3,3 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
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272. Ltsz: 2001.17.2719, 2724, 6472. Tölcséresedő, lépcsőzetesen tagolt peremtöredék a 
szűk nyak indításával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén púderes 
tapintású, halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (k): 9,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
273. Ltsz: 71.11.133. Horizontálisan körbefutó barázdákkal tagolt enyhén tölcséresedő 
peremtöredék négyosztatú szalagfül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga, (10YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (5YR 7/8), külső felületén 
matt, erősen lekopott, világosvörös (2,5YR 6/8) bevonat maradványaival.  
Pá (k): 8,8 cm; Fül: 4,1×1,1 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
274. Ltsz: 2001.17.625. Tölcséresedő, élesen vágott végű, külső oldalán hármas 
horizontális barázdával tagolt peremtöredék. Túlégetett darab. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszínes szürke (7,5YR 7/2) kéreg alatt szürke 
(7,5YR 5/1) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín 
(7,5YR 7/4) – szürke (7,5YR 5/1) foltos. 
Pá (k): 5,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
   
275. Ltsz: 2001.17.6153. Duzzadt, tölcséresedő perem, enyhe kialakítású nyakdudorral és 
az ez alól indított háromosztatú szalagfül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/86), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (k): 9,6 cm; Fül: 8,8 ×1,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
276. Ltsz: 69.1.131. Nyakdudoros, rézsűsen kihajló perem a felső részén hármas 
horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörös (10R 5/8).  
Pá (k): 11 cm  
Lh: Zápor utca 60–70.  
 
277. Ltsz: 69.1.528. Nyakdudoros, tölcséresedő, lekerekített végű perem a nyak 
részletével és a szalagfül indításának kis részletével. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/4) – 
vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 8,8 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
278. Ltsz: 2001.17.1845. Tölcséresedő, alávágott végű, horizontális barázdával tagolt 
peremtöredék, szalagfül indításának kis részletével.  
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A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 5/8) kéreg alatt vörösesszürke (10R 
5/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörös 
(10R 5/8). 
Pá (k): 9,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
279. Ltsz: 2001.17.2723. Rövid szűk nyak és tölcséresedő peremtöredék a perem alól 
indított kétosztatú szalagfül csonkjával. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 8/4), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F:enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/4). 
Pá (k): 7,5 cm; Fül: 1,5×3,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
280. Ltsz: 74.9.99. Tölcséresedő peremtöredék szalagfül indításával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, kissé kopott, matt vörös (2,5YR 5/6) 
bevonattal.  
Pá (k): 8 cm. 
Lh: Bécsi út 120. 
 
281. Ltsz: 2001.17.590. Nyaktöredék erősen duzzadt enyhén tölcséresedő peremmel és a 
nyak felső részéről indított szalagfül csonkjával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, 
halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (k): 7,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
282. Ltsz: 2001.17.2749. Nyaktöredék erősen duzzadt enyhén tölcséresedő peremmel. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
vörösessárga (7,5YR 6/6). 
Pá (k): 9,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
283. Ltsz: 72.1.77. Kissé deformálódott, enyhén tölcséresedő nyak- és megvastagodó, 
külső oldalán enyhén alávágott és horizontális barázdával profilált peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4).  
Pá (k): 7 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
284. Ltsz: 69.1.138, 161. Duzzadt, tölcséresedő perem a külső szélén horizontális 
barázdával és a perem alól indított, a vállra támaszkodó háromosztatú szalagfüllel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 8/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványsárga (2,5Y 8/3).  
Pá (k): 9 cm, Fül: 1,3×3,7 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
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285. 71.11.52. Szűk nyak- és tölcséresedő, horizontális kialakítású, felső részén mély 
barázdával tagolt peremtöredék. A perem alól induló kétosztatú szalagfüllel.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/3).  
Pá (k): 9,2 cm; Fül: 1,4×2,8 cm  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
286. Ltsz: 2001.17.4768. Nyaktöredék erősen duzzadt enyhén rézsűs peremmel és a 
perem alól indított kétosztatú szalagfül részletével. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/8), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
vörösessárga (7,5YR 7/8). 
Pá (k): 7,7; Pá (b): 6,2 cm; Fül: 2,4×0,9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
287. Ltsz: 2001.17. 6765. Lapos rézsűvel kihajló, egyenletes vastagságú perem a 
közvetlenül ez alól indított sekély, széles árkolással kétosztatúvá tagolt szalagfüllel. 
Túlégetett darab. 
A: igen kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sötét zöldesszürke (10G 3/1), közepes 
eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, sötét vörösesszürke (10R 4/1). 
Pá (k): 7,8 cm; Fül: 2,3×1,1 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
288. Ltsz: 2001.17.596. Cilindrikus, szűk nyak felfele duzzadó, tölcséresedő peremmel.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 8/3).  
Pá (k): 7,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
289. Ltsz: 71.11.132. Enyhén tölcséresedő, erősen duzzadt perem- és szűk nyaktöredék 
ovális átmetszetű fül csonkjával.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: púderes tapintású, sárga (10YR 7/6).  
Pá (k): 5,2 cm; Fül: 3,1×2 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
290. Ltsz: 2001.17.598. Nyak és vertikálisan duzzadó peremtöredék. Enyhén túlégetett 
darab. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszínes szürke (7,5YR 7/2), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/2) – sötétszürke 
(7,5YR 4/1) foltos. 
Pá (k): 8,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
291. Ltsz: 2001.17.1841. Cilindrikus nyak és vertikálisan duzzadó peremtöredék a fül 
indításának kis részletével.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4). 
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Pá (k): 7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
292. Ltsz: 71.11.131. Külső oldalán lépcsőzetesen tagolt kialakítású függőleges perem 
töredéke.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösbarna (5YR 5/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/3), belső felületén 
az egykori bevonat felvitele során befolyt erősen lekopott, világosvörös (2,5YR 6/8) 
bevonatfoltok maradványaival.  
Pá (k): 8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
293. Ltsz: 71.11.60, 158. Szűk, cilindrikus nyak és külső oldalán lépcsőzetesen tagolt 
kialakítású függőleges perem töredéke.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4).  
Pá (k): 8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
 
Szélesebb, cilindrikus nyakúak 
 
294. Ltsz: 71.11.317. Szűk, cilindrikus nyak és külső oldalán lépcsőzetesen tagolt 
kialakítású függőleges perem töredéke, enyhén négyosztatú szalagfül részletével.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4).  
Pá (k): 8 cm; Fül: 1×3,3 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
295. Ltsz: 71.11.135. Horizontálisan körbefutó barázdákkal tagolt függőleges 
peremtöredék négyosztatú szalagfül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világos sárgásbarna, (2,5YR 6/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványsárga (2,5YR 7/3).  
Pá (k): 10 cm; Fül: kb. 5,8×1,3 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
296. Ltsz: 69.1.573. Függőleges perem a külső oldalán hármas horizontális barázdával, és 
a perem alól indított négyosztatú szalagfül részletével. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (k): 9 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
297. Ltsz: 74.9.17. Horizontálisan körbefutó barázdákkal tagolt függőleges peremtöredék 
(égetés közben enyhén deformálódott).  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés és finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8), külső felületén matt, vörösessárga (7,5YR 6/8), kopott bevonattal.  
Pá (k): kb. 13 cm. 
Lh: Bécsi út 120. 
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298. Lh: Ltsz: 74.9.16. Horizontálisan körbefutó barázdákkal tagolt függőleges 
peremtöredék (égetés közben enyhén deformálódott).  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), szórványos eloszlású 
középszemcsés és közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes 
tapintású, halványbarna (10YR 7/4), külső felületén matt, világosvörös (10R 6/8), erősen 
kopott bevonattal.  
Pá (k): kb. 9-11 cm 
Lh: Bécsi út 120. 
 
299. Ltsz: 2001.17. 5324, 5325. Cilindrikus nyak, duzzadt, függőleges peremmel. A 
perem alól indított háromosztatú szalagfül csonkjával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, halványbarna (10YR 8/4). 
Pá (k): 13,3 cm; Fül: 4,2×1,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
300. Ltsz: 2001.17.5326. Cilindrikus nyak és erősen duzzadt négyzetes átmetszetű perem.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 8/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/3). 
Pá (k): 14,3 cm; Pá (b): 11 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
301. 74.9.56. Cilindrikus nyak- és horizontális kialakítású, felső részén mély barázdával 
tagolt peremtöredék. A perem alól induló háromosztatú szalagfüllel.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/3).  
Pá (k): 8,8 cm; Fül: 1,1×2,9 cm  
Lh: Bécsi út 120. 
 
302. Ltsz: 2001.17.2161. Cilindrikus nyak és rövid horizontális peremtöredék kétosztatú 
szalagfül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/6). 
Pá (k): 9 cm; Fül: 3,3×1 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
303. Ltsz: 2001.17.5885. Cilindrikus nyak horizontális peremmel, a felső részén a két 
szélén körbefutó barázdával és a nyak felső részéről indított szalagfül csonkjával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés és 
közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna 
(10YR 8/4). 
Pá (k): 14 cm; Pá (b): 9,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
304. Ltsz: 71.11.77. Nagyméretű korsóhoz tartozó ötosztatú szalagfül töredéke, az alsó 
két szélén keresztirányú szegecselést imitáló lapos korongformájú rátétdísszel.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén púderes 
tapintású, sárga (10YR 7/6).  
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Fül: 2,2×5,9 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
305. Ltsz: 2001.17.3459, 3956, 4434, 6427. Nagyméretű korsó vállának töredékei, a 
széles háromosztatú szalagfül csonkjával és darabjaival. A fül indításánál ujjbenyomással 
díszítve. A váll alatti hasrészen horizontális barázdákkal. A hasán eredetileg széles, 
függőleges márványozott sávok voltak kialakítva. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), tömött. F: fényes, enyhén 
irizáló, szappanos tapintású vörösbarna (5YR 4/4) – barnásvörös (2,5YR 4/2) márványozott 
bevonattal. 
Át: 36 cm; Fül: 1,2×6,5 cm. 
  
306. Ltsz: 2001.17. 2012, 2652, 3819-20, 3822, 3824, 4098-99, 4102-04, 4505, 4511, 
6747. Cilindrikus nyak, horizontális jellegű, enyhén aláhajló, felső részén hármas 
horizontális barázdával tagolt perem. A cilindrikus teste és a válla élesen megtörik, az alsó 
része enyhén összeszűkül. A nyak felső harmadából indított vállra támaszkodó két ötosztatú 
szalagfülének felső részein egy-egy keresztirányú (öt és négyosztatú) léctag helyezkedik el. 
A szalagfülek nyaki illesztésénél kétoldalt egy-egy ujjbenyomással vannak díszítve.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 20,5 cm; Pá (b): 16 cm; Nyá: 14 cm; Fül (1-2): 2,2×5,7 cm; M: kb. 85 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
307. Ltsz: 67.8.24. Oldal- és rövid cilindrikus nyaktöredék, enyhén kiszélesedő, a felső 
részén horizontális barázdával tagolt peremmel. Közvetlenül a perem alól indított két, 
háromosztatú szalagfüllel (az egyik füle az indításnál letörve).  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 7,6 cm; Fül: 1×2,8 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
308. Ltsz: 71.11.16. Enyhén kihajló perem (belső oldalán kettős horizontális barázdával), 
rövid, cilindrikus nyakkal és a váll részletével. Közvetlenül a perem alatt, egymással 
szembeni oldalon egy-egy szalagfül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, gyenge fényű-matt, kopott sárgásvörös (5YR 
4/6) – sötét vörösbarna (5YR 3/4) bevonattal.  
Pá (k): 8 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
309. Ltsz: 2001.17.5542. Rövid cilindrikus nyak és kissé kifele tartó, enyhén duzzadt 
peremtöredék az ez alól induló ovális átmetszetű füllel. A fül elhelyezkedése alapján 
erőteljesebben hasasodó vagy vállasodó kialakítású lehetett (és ebből kifolyólag kétfülű 
volt). 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 9,8 cm; Fül: 1,5×1,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
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Kónikus nyakúak 
 
310. Ltsz: 2001.17.6755. Kónikus nyaktöredék enyhén duzzadt, külső oldalán enyhén 
alávágott peremmel és a perem alól indított szalagfül csonkjával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárga (10YR 7/6), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vékony, matt, világos sárgásbarna (10YR 6/4) 
bevonattal (?). 
Pá (k): 8,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
311. Ltsz: 66.6.110. Oldal és enyhén kónikus nyak, kissé duzzadt peremmel, a perem alól 
indított kétosztatú szalagfüllel. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4).  
Pá (k): 6,8 cm, Fül: 1×2,4 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
312. Ltsz: 2001.17.5010, 5011, 5015-16, 5018, 5022. Nyak, rézsűsen kihajló, háromszög 
átmetszetű perem, a felső részén körbefutó kettős barázdával. A perem alól indított, az 
enyhén megtörő vállra támaszkodó kétosztatú szalagfüllel. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárga (10YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal és közepes eloszlású 
finomszemcsés csillámmal F: sima tapintású, halványbarna (10YR 8/3). 
Pá (k): 17,5 cm; Fül: 4,5×1,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
313. Ltsz: 2001.17.2158. Nyak, rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel. A 
perem alól indított, a vállra támaszkodó, arról levált, enyhén kétosztatú szalagfüllel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 15,6 cm; Fül: 2,8×3,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
314. Ltsz: 2001.17.3657, 4923, 4927. Nyak, rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű 
peremmel. A perem alól indított, kétosztatú szalagfül csonkjával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványbarna (10YR 8/3), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, halványbarna (10YR 8/3). 
Pá (k): 12,6 cm; Fül: 4,4×2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
315. Ltsz: 68.1.47. Nyak, rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremmel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 13,3 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
316. Ltsz: 2001.17.587, 617. Nyaktöredék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű 
peremmel. 
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású vörösessárga (7,5YR 7/6) – halványbarna 
(10YR 8/3) foltos. 
Pá (k): 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
317. Ltsz: 2001.17.582, 605. Nyaktöredék rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű 
peremmel és a perem alól indított háromosztatú (?) szalagfül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4) kéreg alatt világosvörös (2,5YR 
6/6) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 
7/4). 
Pá (k): 13,8 cm; Fül: 1,6×5,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
318. Ltsz: 2001.17.586. Kónikus nyak duzzadt, külső oldalán alávágott, ettől horizontális 
jellegűvé váló peremmel.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványbarna (10YR 8/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású közép- és nagyszemcsés homokkal. F: 
púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/4). 
Pá (k): 13 cm; Pá (b): 9,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
319. Ltsz: 71.11.266. Rézsűsen kihajló, megvastagodó, háromszög átmetszetű 
peremtöredék az enyhén kónikus nyak indításával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6).  
Pá (k): 16 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
320. Ltsz: 2001.17.2720, 3655. Kónikus nyak, rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű 
peremmel. A perem alól indított, a vállra támaszkodó, arról levált, enyhén kétosztatú 
szalagfüllel. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 13 cm; Fül: 1,5×3,9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
321. Ltsz: 2001.17.577. Kónikus nyaktöredék enyhén duzzadt, külső oldalán enyhén 
alávágott peremmel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén 
púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4 – 8/3). 
Pá (k): 11,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
322. Ltsz: 2001.17.3954-55. Kónikus nyak és rézsűsen kihajló, duzzadt perem a perem 
alól indított háromosztatú szalagfül csonkjával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és sűrűeloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima 
tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8).  
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Pá (k): 9,4 cm; Fül: 1,1×2,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
323. Ltsz: 69.13.109. Kónikus nyak a rézsűsen kihajló peremmel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén púderes 
tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 8 cm.  
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
324. Ltsz: 74.9.51. Kónikus nyakú, enyhén rézsűs kialakítású, felső részén mély 
barázdával tagolt peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4).  
Pá (k): 12,3 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
  
325. Ltsz: 71.11.272. Kónikus nyak- és horizontális kialakítású, felső részén mély 
barázdával tagolt peremtöredék. A peremre rádolgozott, annak síkja fölé emelkedő, ovális 
átmetszetű fül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/3).  
Pá (k): 13,8 cm; Fül: 2,2×2,9 cm  
Lh: Bécsi út 124–126.  
  
326. Ltsz: 71.11.86, 146. Kónikus nyakú, enyhén rézsűs kialakítású, felső részén mély 
barázdával tagolt peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, halványbarna (10YR-7/4).  
Pá (k): 13 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
327. Ltsz: 68.1.422. oldal- és kónikus nyak, kissé kihajló, enyhén duzzadt peremmel. A 
perem alól indított hengeres átmetszetű szalagfüllel. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6) közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 14,2 cm; Fül: 12,9×2,8 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
328. Ltsz: 74.9.89. Rézsűsen kihajló peremtöredék az enyhén kónikus nyak indításával és 
a peremre félig rádolgozott kétosztatú szalagfül indításával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárga (2,5Y 7/8), közepes eloszlású középszemcsés 
homokkal. F: enyhén púderes tapintású, sárga (2,5Y 7/6).  
Pá (k): 14 cm; Fül: 1,7×2,8 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
329. Ltsz: 74.9.58. Rézsűsen kihajló peremtöredék az enyhén kónikus nyak indításával és 
a peremre félig rádolgozott szalagfül (?) csonkjával.  
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös kéreg (10R 7/8) alatt vörösesszürke (10R 
6/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (10R 
7/8).  
Pá (k): 13,7 cm.  
Lh: Bécsi út 120.  
 
330. Ltsz: 74.9.100. Rézsűsen kihajló peremtöredék az enyhén kónikus nyak indításával 
és a peremre félig rádolgozott, levált szalagfül (?) lenyomatával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga kéreg (5YR 6/6) alatt szürke (5YR 6/1) 
maggal, sűrű eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga 
(5YR 6/6).  
Pá (k): 14 cm.  
Lh: Bécsi út 120.  
 
331. Ltsz: 66.6.90. Oldal az enyhén megtörő kónikus nyakkal és a rézsűsen kihajló 
peremmel valamint a perem alól indított kétosztatú szalagfüllel. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/3). 
Pá (k): 10 cm; Fül: 1×2,2 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
332. Ltsz: 72.1.85. Kónikus nyakú, horizontálisan kihajló peremtöredék. A perem alól 
induló rövid, háromosztatú szalagfüllel. A nyakrészen négyes horizontális barázdaköteggel.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6) kéreg alatt szürke (7,5YR 
6/1) maggal, közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, vörösessárga 
(7,5YR 7/6).  
Pá (k): 13,9 cm; Fül: 0,9×3 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
333. Ltsz: 67.8.30. Oldal- és enyhén kónikus nyak a horizontális kialakítású, felső részén 
mély, horizontális barázdával tagolt peremmel. A perem alól indított négyosztatú 
szalagfüllel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, halványbarna (10YR 7/3). 
Pá (k): 17 cm, Pá (b): 12,5 cm; Fül: 0,9×3,4 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
334. Ltsz: 2001.17.4168. Enyhén kónikus nyak rövid részlete a horizontális peremmel és 
a perem alól indított enyhén négyosztatú szalagfüllel. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/6), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (10R 6/6). 
Pá (k): 15 cm; Pá (b): 11 cm; Fül: 4,1×1,1 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
335. Ltsz: 71.11.42, 274. Kónikus nyakú, horizontálisan kihajló, enyhén deformált 
peremtöredék. A perem alatt kétosztatú (?) szalagfül indításának csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, halványbarna (10YR 8/3).  
Pá (k): 9,8 cm; Fül: 0,9×2,8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
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336. Ltsz: 71.11.311. Kónikus nyak- és horizontális kialakítású peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású vörösessárga (7,5YR 7/6) nyers felület, a 
peremen matt, vörös (10R 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 6,5 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
337. Ltsz: 71.11.49, 106, 153, 229. Hengeres átmetszetű füllel ellátott, enyhén kónikus 
nyakú, horizontális peremű korsó.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/8) kéreg alatt vörösesszürke (10R 
5/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés 
homokkal. F: érdes tapintású, világosvörös (10R 6/8).  
Pá (k): 14,8 cm; Fül: 2,7 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
 
Kiönt őszájasak 
 
338. Ltsz: 2001.17.5703. Szűknyakú korsó kiöntőszájas peremmel és a perem alól indított 
enyhén kétosztatú szalagfüllel. Túlégetett. Égett törésfelületű. 
A: igen kemény, egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású világosvörös (2,5YR 6/6) – sötétvörös 
(2,5YR 2,5/6) foltos.  
Pá (k): 5,8 cm; Fül: 1,2×2,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
339. Ltsz: 2001.17.2530, 3656, 6006. Nagyméretű kiöntőszájas korsó töredéke, kónikus 
nyakkal és hosszan tölcséresedő, kiöntőszájasra alakított peremmel és a perem alól indított, 
a vállra támaszkodó ovális átmetszetű füllel. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4) kéreg alatt sötét kékesszürke 
(5PB 4/1) maggal, közepes eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagy-és 
durvaszemcsés homokkal valamint 2-4 mm-es márgadarabkákkal. F: enyhén érdes 
tapintású, világosbarna (7,5YR 6/4) – vörösessárga (5YR 6/6).  
Pá (k): 11,7 cm; Fül: 1,8×2,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
340. Ltsz: 69.18.275. Rövid nyak, erősen összenyomott peremből kialakított kiöntőszájjal 
és a perem alól indított szalagfül csonkjával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), szórványos eloszlású 
közép-nagy- és durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 
7/6) – rózsaszín (5YR 7/4). 
Pá (k): 8×11 cm; Fül: 0,9×3,7 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 49.)  
 
341. Ltsz: 69.5.173. Teljes profil kétosztatú szalagfüllel. A hasán két helyen enyhén 
benyomódott. 
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosbarna (7,5YR 6/4). 
Pá (k): 6,8×7,4 cm, Fül: 0,9×2,1 cm; Tá: 5,5 cm; M: 18,8 cm. 
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Lh: Zápor utca 60–70.  
 
342. Ltsz: 2001.17.6894. Perem- oldal- és aljtöredék. A kiöntőszáj kiszélesedő fele és a 
kónikus nyak egy része hiányzik a szalagfüllel együtt, amelynek csak az alsó, indítási 
csonkja van meg. A has és a váll találkozásánál égetés előtt, 4 cm hosszan, függőlegesen 
lehúzott ujjnyommal. Égetési selejt, a kissé ovális enyhén homorú aljat egy 2 mm széles 
repedés szeli, szinte teljesen keresztbe. Elképzelhető továbbá, hogy az edényről hiányzó 
részek már az égetés folyamán lerepedtek, mert ezek törésfelülete azonos az edény külső 
felületének színével (a friss törésfelület azonban más színű).  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/2). 
Pá (k): kb. 9 cm; Tá: 6,2×6,9 cm; M: 20 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
343. Ltsz: 2001.17.602, 678, 684. Kónikus nyak és rézsűsen kihajló kiöntőszájassá 
alakított perem, keskeny, kétosztatú szalagfül csonkjával. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 8/4).  
Pá (k): 6,9×7,2 cm; Fül: 1,1×2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
344. Ltsz: 71.11.98. Kiöntőszájas peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: enyhén púderes tapintású halványbarna (10YR 7/4).  
Pá (k): kb. 4,7 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
345. Ltsz: 2001.17.3119. Kiöntőszájas peremtöredék szalagfül csonkjával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 6/6). 
Pá (k): 6,3×7,2 cm;  
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
„Mézesbödönök” 
 
346. Ltsz: 2001.17.3623. Oldal- és megvastagodó, horizontálisan kihajló peremtöredék a 
felső részén hármas horizontális barázdával. A vállán kettős horizontális barázdával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 12 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
347. Ltsz: 2001.17.6703. Oldal- és megvastagodó, horizontálisan kihajló peremtöredék. 
A váll és a nyak találkozásánál enyhe töréssel.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (10R 5/8). 
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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348. Ltsz: 2001.17.5896. Horizontális jellegű, megvastagodó peremtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima 
tapintású, vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 17,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Lapos (némelykor enyhén ívelt) aljú, enyhén behúzott peremű tányérok (pompeii 
vörös forma imitációja) bevonattal 
 
349. Ltsz: 74.9.8. Perem- és oldaltöredék a lapos alj indításával. Félkész jelleget mutat.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6), belső oldalán 
vékony, matt, kissé kopott világosvörös (10R 7/8) bevonattal.  
Pá (b): 58,2 cm; Tá: 58,2 cm; M: 6,8 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
350. Ltsz: 74.9.21/b. Behúzott peremtöredék (félkész?).  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (5YR 7/6), belső oldalán és külső oldalának felső 
harmadában sima tapintású matt, enyhén áttetsző vörös (2,5YR 5/6) – világosvörös (2,5YR 
6/8) bevonattal.  
Pá (b): 50 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
351. Ltsz: 71.11.351, 359, 72.1.16. Perem- oldal és lapos aljtöredék. Aljának belső 
oldalán hármas koncentrikus kör részletével. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: az aljának külső oldala az esztergálás következtében sima 
tapintású, gyenge fényű, vörösessárga (5YR 7/8), belső felületén és külső oldalán, enyhén 
szappanos tapintású, fényes, sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal.  
Pá (b): 49,5 cm; Tá: 49 cm; M: 4,7 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
352. Ltsz: 71.11.230, 237, 248, 382, 72.1.9. Perem- oldal és lapos aljtöredék. Aljának 
belső oldalán többszörös koncentrikus körök részletével. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: az aljának külső oldala az esztergálás következtében sima 
tapintású, gyenge fényű, rózsaszín (7,5YR 7/4), belső felületén és külső oldalán, enyhén 
szappanos tapintású, fényes, sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. Egyes töredékeken túlégetés 
vagy másodlagos égés nyomaival sötét vörösbarnáig (5YR 3/2) besötétülő foltokkal.  
Pá (b): 44 cm; Tá: 40 cm; M: 4,3 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
353. Ltsz: 2001.17.6465. Oldal- és enyhén behúzott peremtöredék. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal F: púderes tapintású vörösessárga (7,5YR 7/6) felületen, a belső oldalán és a külső 
perem alatti 1,5 cm-es sávban, erősen kopott, gyenge fényű vörös (10R 5/8) bevonattal. 
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Pá (b): 42 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
354. Ltsz: 2001.17.1949. Oldal- és enyhén behúzott peremtöredék. 
A: puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású 
vörösessárga (7,5YR 7/6) esztergálás által, simított felületen, a belső oldalán és a perem 
alatti külső felületen kb. 1 cm-es sávban, kopott, közepes fényű, sima tapintású vörösessárga 
(5YR 6/8) bevonattal.  
Pá (b): 28,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
355. Ltsz: 2001.17.1947. Oldal- és enyhén behúzott peremtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású közép- és nagyszemcsés homokkal. F: sima 
tapintású halványbarna (10YR 7/4) esztergálás által, simított felületen, a belső oldalán és a 
perem alatti külső felületen kb. 1 cm-es sávban gyenge fényű, sima tapintású sötét 
vörösesszürke (2,5YR 3/1) bevonattal.  
Pá (b): 29 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
356. Ltsz: 2001.17.2266. Perem- és oldaltöredék. A: kemény, egyenletes törésfelületű, 
barnássárga (10YR 6/6), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású 
nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén szappanos tapintású, közepes fényű 
vörösessárga (7,5YR 6/8) bevonattal.  
Pá (b): 25 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
357. Ltsz: 2001.17.481. Perem- és oldaltöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: gyenge fényű, sima tapintású világosvörös (2,5YR 6/8) 
bevonattal. 
Pá (k): 24,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
358. Ltsz: 2001.17.1944. Oldal- és enyhén behúzott peremtöredék. 
A: kissé puha, egyenetlen törésfelületű, sárga (7,5YR 7/6) közepes eloszlású középszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású sárga (7,5YR 7/6) felületen, a belső oldalán és a perem 
alatti külső felületen kb. 7-8 mm-es sávban kissé kopott, közepes fényű, sima tapintású 
vörösessárga (5YR 6/8) bevonattal. 
Pá (b): 23 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
359. Ltsz: 2001.17.471-72, 495. Perem- és lapos aljtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4) közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: a belső oldalán és a külső perem alatti 1,5-2 cm-es zónában 
gyenge fényű, sima tapintású vörösbarna (5YR 5/3) bevonattal, alatta rózsaszín (7,5YR 7/4) 
gyenge fényű, sima tapintásúra polírozott felülettel. 
Pá (k): 21,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  



223 
 

 
360. Ltsz: 2001.17.1941. Oldal- és enyhén behúzott peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima 
tapintású vörösessárga (5YR 7/6) esztergálás által, simított felületen, a belső oldalán és a 
perem alatti külső felületen kb. 1 cm-es sávban fényes, egyenetlen vastagságban felvitt 
(horizontális „ecsetnyomok”), sima tapintású, világosvörös (2,5YR 7/6) – sötét 
vörösesszürke (2,5YR 4/1) bevonattal. 
Pá (b): 23 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
361. Ltsz: 2001.17.5574, 5578. Lapos tányér cilindrikus oldal- és csapott végű 
peremtöredéke. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8) – vörös (2,5YR 5/8), 
sűrű eloszlású finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal és 
finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/8) felületen, matt vörös 
(2,5YR 5/6) bevonat foltjával. 
Pá (k): 21,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
362. Ltsz: 71.11.264, 356. Behúzott perem és lapos aljtöredék. Az alján esztergálás 
nyomaival  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, gyenge fényűre polírozott vagy esztergált, 
vörösessárga (5YR 7/8) felületen, a külső oldalán és a teljes belső felületén, kissé kopott, 
fényes, vörösessárga (7, 5YR 6/8) bevonattal.  
Pá: (b) 19,5 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
363. Ltsz: 66.6.137. Perem- oldal- és aljtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: gyenge fényű, 
vékony, sima tapintású vörös (2,5YR 5/6) – „barnásvörös” (2,5YR 4/2) – vörösbarna 
(2,5YR 4/4) bevonattal. 
Pá (k): 14,4 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
364. Ltsz: 71.11.21, 214, 296. Enyhén behúzott perem és lapos aljtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, enyhén szappanos tapintású fényes – közepes 
fényű, vörösessárga (7, 5YR 6/8) bevonattal.  
Pá (b): 14,6 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
365. Ltsz: 2001.17.462. Perem-oldal és aljtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: fényes, enyhén irizáló, enyhén szappanos tapintású foltos vagy szabálytalanul 
márványozott(?) vörös (2,5YR 5/6) bevonattal. 
Pá (k): 14 cm; Tá: 10,8 cm; M: 2,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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Lapos (némelykor enyhén ívelt) aljú, enyhén behúzott peremű tányérok (pompeii 
vörös forma imitációja) bevonat nélkül 
 
366. Ltsz: 2001.17.512. Oldal- és enyhén behúzott perem a lapos alj indításával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal valamint szórványos 
eloszlású 2-3 mm-es mészszemcsével. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 48 cm; Tá: 40,3 cm; M: 6,3 cm. 
 
367. Ltsz: 2001.17.500. Peremtöredék az erősen homorú alj indításával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/6) kéreg alatt sötétszürke 
(7,5YR 4/1) maggal, közepes eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagy- és 
durvaszemcsés homokkal valamint 2-3 mm-es meszes-márgás szemcsékkel. F: enyhén érdes 
tapintású, vörösbarna (2,5YR 5/4), a meszes-márgás szemcsék felett helyenként kráteres 
kipattogzással. 
Pá (k): 32 cm; Tá: 20 cm; M: 4,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
368.  Ltsz: 2001.17.1904. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/6), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású vörös (2,5YR 5/6). 
Pá (k): 24 cm; Tá: 17,4 cm, M: 4,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
369. Ltsz: 2001.17.506. Teljes profil.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal, továbbá néhány nagyméretű, 5-10 mm-es márgadarabbal. F: 
sima tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6), a márgadarabok felett kipattogzással. 
Pá (k): 23 cm, Tá: 15,5 cm, M. 4,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
370. Ltsz: 2001.17.4218. Perem- és oldaltöredék. Az oldalán égetés előtt létrejött, 
szabálytalan lyukkal, a lyuk környékén eldolgozás nyomaival. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8) közepes eloszlású középszemcsés 
homokkal és finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású vörös (2,5YR 5/8), a külső 
oldalán a perem alatti kb. 1 cm-es sáv alatti részen formázókés vagy esztergálás általi 
megmunkálás nyomaival. 
Pá (k): 25 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
371. Ltsz: 2001.17.503, 516, 572. Teljes profil. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és finomszemcsés csillámmal valamint szórványos eloszlású 2-3 
mm-es meszes-márgás darabkákkal. F: sima tapintású világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 20,5 cm; Tá: 14 cm; M: 4 cm.  
Lh: Kiscelli utca 75. 
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372. Ltsz: 2001.17.543, 560. Perem- és oldaltöredék a lapos alj indításával. Kétféle 
agyagból kialakítva: Oldalának felső kétharmada teljes keresztmetszetben és a maradék alsó 
zóna belső felülete (1) eltér az alj teljes és az oldal alsó egyharmadának külső felületétől (2).  
A (1): kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal valamint közepes 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. 
A (2): kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal valamint közepes 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal.  
Mindkettőben elszórtan belekeveredett 2-5 mm-es márgaszemcsékkel. 
F: az összedolgozott külső felülete a formázóeszköz által enyhén polírozott, gyenge fényű, 
sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8) (1) és vörös (2,5YR 5/8) (2).  
Pá (k): 20,6 Tá: 14,2 cm; M: 4,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
373. Ltsz: 2001.17.4170. Perem- oldal- és lapos aljtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 4/6), közepes eloszlású középszemcsés és 
szórványos eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal valamint közepes eloszlású 
finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes tapintású, vörös (10R 5/6). 
Pá (k): 16 cm; Tá: 10,2 cm; M: 2,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
374. Ltsz: 2001.17.3682. Oldal- enyhén behúzott perem- és lapos aljtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, 
világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 23,7 cm; Tá: 19,6 cm; M: 3,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
375. Ltsz: 2001.17.533. Oldal-, enyhén behúzott perem- és lapos aljtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, valamint sűrű eloszlású 
nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 22,6 cm; Tá: 18,6 cm; M: 4,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
376. Ltsz: 2001.17.470. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörös (2,5YR 4/8), közepes eloszlású finomszemcsés és 
szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (10R 5/6), a 
formázóeszköz által okozott elsimított, fényesebb sávokkal. 
Pá (k): 21 cm; Tá: 17,8 cm, M: 3,2 cm.  
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Lapos (némelykor enyhén ívelt) aljú, enyhén behúzott peremű tányérok (pompeii 
vörös forma imitációja) – szemcsés anyagú, vékony bevonatos változat 
 
377. Ltsz: 71.11.271, 327. Perem- és oldaltöredék.  
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A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8) kéreg alatt szürke (5YR 5/1) 
maggal, közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vékony, 
matt vörösessárga (5YR 6/6) bevonattal.  
Pá (b): 31,6 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
378. Ltsz: 74.9.11. Behúzott peremtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 4/8), közepes eloszlású középszemcsés 
homokkal. F: érdes tapintású, vörös (10R 4/8) bevonattal.  
Pá (b): 28,4 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
 
Lapos enyhén behúzott peremű tányérokhoz tartozó fedők  
 
379. Ltsz: 2001.17.4530, 6422. Oldal- és felhajló peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6), külső oldalán a 
formázóeszköz lenyomatával. 
Pá (k): 25,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
380. Ltsz: 2001.17.435, 902. Tányér teljes profilja. Lapos, enyhén homorú alj és 
horizontálisan kihajló perem. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (7,5YR 7/6) külső felülete enyhén szappanos 
tapintásúra, gyenge fényűre polírozva. 
Pá (k): 27,5 cm; Tá: 11 cm; M: 3,7 cm. 
 
 
Lapos (némelykor enyhén ívelt) aljú, enyhén behúzott peremű tányérok (pompeii 
vörös forma imitációja) – szemcsés anyagú, „szürke” változat 
 
381. Ltsz: 71.11.308. Enyhén behúzott perem a lapos az alj indításával.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (10GY 6/1), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, zöldesszürke (10GY 6/1). 
Pá (b): 26 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
382. Ltsz: 2001.17.5973. Perem- és oldaltöredék a lapos alj indításával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürke (5Y 5/1), sűrű eloszlású középszemcsés és 
közepes eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal, valamint sűrű eloszlású 
finomszemcsés csillámmal. F: érdes tapintású sötétszürke (10YR 4/1).  
Pá (k): 25 cm; Tá: 21,2 cm; M: 4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
383. Ltsz: 2001.17.1141, 1162. Tányér oldal- és enyhén behúzott peremtöredéke. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos sárgásbarna (10YR 6/4) kéreg alatt sötétszürke 
(N 3/) maggal, sűrű eloszlású közép- és nagyszemcsés homokkal és szórványos eloszlású 
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durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, világos sárgásbarna (10YR 6/4) – 
szürkésbarna (10YR 5/2) foltos. 
Pá (k): 25 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Meredekfalú szemcsés anyagú, „szürke” tányérok 
 
384. Ltsz: 2001.17.1109. Perem- és oldaltöredék a lapos alj indításával.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötétszürke (10YR 4/1) kéreg alatt barna (7,5YR 5/4) 
maggal, közepes eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású durva- és nagyszemcsés 
homokkal és meszes-márgás darabkákkal, továbbá közepes eloszlású finomszemcsés 
csillámmal. F: érdes tapintású, szürkésbarna (10YR 5/2). 
Pá (k): 32,8 cm, Tá: 29,2 cm; M: 4,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
385. Ltsz: 2001.17.6809. Perem- és oldaltöredék a lapos alj indításával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), sűrű eloszlású 
középszemcsés és közepes eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, 
sötétszürke (7,5YR 3/1) – szürkésbarna (10YR 5/2). 
Pá (k): 29 cm; Tá: 23,8 cm; M: 6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
386. Ltsz: 2001.17.5978. Perem- oldal- és lapos aljtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/3) külső oldala felé kékesfekete 
(5PB 2,5/1) kéreggel, sűrű eloszlású finomszemcsés és közepes eloszlású nagy- és 
durvaszemcsés homokkal és kerámiatörmelékkel valamint közepes eloszlású 
finomszemcsés csillámmal. F: érdes tapintású, sötétszürke (10YR 3/1) – világos sárgásbarna 
(10YR 6/4) foltos. 
Pá (k): 24 cm; Tá: 21,5 cm; M: 4,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
387. Ltsz: 2001.17.1091, 1093, 2476. Kisméretű meredekfalú lekerekített peremvégű 
tányér töredékei.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sötétszürke (5Y 4/1), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású nagy és durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású sötétszürke (5Y 4/1). 
Pá (k): 11 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
388. Ltsz: 2001.17.6293. Teljes profil.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos barnásszürke (10YR 6/2), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal és közepes eloszlású durvaszemcsés homokkal és 1-3 mm-es 
kerámiatörmelékkel. F: durva tapintású, sötét zöldesszürke (10Y 3/1). 
Pá (k): 26,3 cm; Tá: 18,7 cm; M: 6,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
389. Ltsz: 2001.17.1096, 1104, 1203. Teljes profil. Aljának belső oldalán kettős 
koncentrikus barázdával. 
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A: kemény, egyenetlen törésfelületű, halványbarna (10YR 6/3), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal, sűrű eloszlású 
finomszemcsés csillámmal valamint szórványos eloszlású nagy- és durvaszemcsés 
homokkal. F: érdes tapintású, világosbarna (5YR 6/6) – szürkésbarna (10YR 5/2). 
Pá (k): 25,6 cm; Tá: 20,8 cm; M: 4,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
390. Ltsz: 2001.17. 2336, 2368. Perem- oldal- és lapos aljtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3) kéreg alatt sötétszürke (2,5Y 
3/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés homokkal és finomszemcsés csillámmal 
valamint szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, sötét 
szürkésbarna (10YR 4/2). 
Pá (k): 22,8 cm; Tá: 19,8 cm; M: 4,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
391. Ltsz: 69.1.331. Enyhén deformálódott, duzzadt perem- és oldaltöredék az enyhén 
homorú alj indításával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, szürke (2,5Y 6/1), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, szürke (2,5Y 5/1) – világosszürke (5Y 
7/1) foltos.  
Pá (k): kb. 26 cm, Tá: 21 cm, M: 4,2 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
392. Ltsz: 69.1.332. Duzzadt, felső részén enyhén barázdált perem- és oldaltöredék az 
enyhén homorú alj indításával.  
A: kemény, lépcsős törésfelületű, sötétszürke (N 4/ ), sűrű eloszlású középszemcsés és 
szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, külső oldalán 
sötétszürke (N 4/), belső oldalán világosszürke (2,5Y 7/2).  
Pá (k): 20,4 cm, Tá: 16 cm, M: 3,8 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
393. Ltsz: 71.11.26. Perem- és oldaltöredék a lapos alj indításával. Túlégetett darab? 
Külső felülete vékony kéregszerűen lekopva, ezáltal egyenetlen, durva felület alakult ki.  
A: szürkésbarna (2,5Y 5/2 kéreg alatt szürke (2,5Y 4/1) maggal, közepes eloszlású 
durvaszemcsés homokkal és szórványos eloszlású finom kaviccsal. F: durva tapintású, 
egyenetlen világos sárgásbarna (2,5Y 6/3) – világos barnásszürke (2,5Y 6/2), 
szürke-sötétszürke (2,5Y 5/1-4/1) folttal.  
Pá (k): 26 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
394. Ltsz: 2001.17.6812. Perem –és oldaltöredék a lapos alj indításával. A perem egy 
részén, horizontálisan enyhén megnövelt, ujjbenyomással hullámosított szélű fogórészt 
alakítottak ki.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürke (10YR 5/1) kéreg alatt fekete (N 2,5/) maggal, 
sűrű eloszlású középszemcsés és közepes eloszlású homokkal és sűrű eloszlású 
finomszemcsés csillámmal. F: érdes tapintású, szürke (10YR 5/1). 
Pá (k): 29,2 cm; Tá: 24,3 cm; M: 4,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
395. Ltsz: 66.6.50. Oldal- és peremtöredék a felső részén körbefutó kettős barázdával. 
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A: kemény, lépcsős törésfelületű, világos vörösbarna (5YR 6/4) kéreg alatt sötétszürke (N 
3/) kéreggel, közepes eloszlású közép- és nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, sötétszürke (N 3/). 
Pá (k): 52 cm, Tá: 42,5 cm; M: 6,8 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
396. Ltsz: 2001.17.2331. Teljes profil.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürke (2,5Y 5/1), sűrű eloszlású középszemcsés és 
közepes eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal valamint sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: érdes tapintású, halványbarna (10YR 7/3), lekopott ráégett 
zöldesfekete (N 2,5/1) bevonat? maradványaival. 
Pá (k): 32,2 cm; Tá: 25 cm; M: 5,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Rézsűsfalú tányérok horizontális peremmel „nyersszínű” változatban 
 
397. Ltsz: 2001.17.4179. Rézsűs oldal és horizontális perem töredéke.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és csillámmal és szórványosan nagyszemcsés mészdarabkákkal. 
F: sima tapintású, rózsaszín (5YR 7/4) – vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 21,2 cm, Tá: 16,2 cm, M. 4,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
398. Ltsz: 2001.17.4443. Horizontális perem a rézsűs oldal indításával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
világosvörös (2,5YR 6/6).  
Pá (k): 21,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
399. Ltsz: 2001.17.3947, 3949. Horizontális peremtöredék a meredek oldallal és lapos alj 
indításával. Az oldalán a formázóeszköz által kialakított sűrű horizontális lenyomatokkal.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
világosbarna (7,5YR 6/4). 
Pá (k): 22,2 cm; Tá: 12,6 cm, M: 4,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
400. Ltsz: 2001.17.887. Horizontális perem, két szélén körbefutó barázdával és a rézsűs 
oldal részletével. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt sötétszürke (5YR 
4/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 6/6) – szürke (10YR 5/1). 
Pá (k): 23,8 cm; Pá (b): 20 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
401. Ltsz: 2001.17.2219. Tál vagy tányér rézsűs oldal- horizontális peremtöredéke, felső 
részén körbefutó kettős barázdával.  
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, sárga (10YR 8/4). 
Pá (k): 31,8 cm; Pá. (b): 24,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Tálak általában horizontális kialakítású peremmel cilindrikus vagy enyhén kónikus 
felső résszel enyhébben vagy élesebben megtörő, szűkülő alsó részel (klasszikus 
„caccabus” kategória) 
 
402. Ltsz: 2001.17.2726. Perem- és oldaltöredék. A perem felső részén finoman felvitt 
(ujjbeggyel? besimított) hullámvonallal. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: vörösessárga (7,5YR 6/6). 
Pá (k): 37,2 cm; Pá (b): 31,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
403. Ltsz: 66.6.106, 139. Oldal- és enyhén aláhajló peremtöredék. A perem felső részén 
körbefutó, finoman bekarcolt hullámvonallal. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (2,5YR 5/6-5/8). 
Pá (k): 36 cm; Pá (b): 30 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
404. Ltsz: 2001.17.6082. Horizontális perem a cilindrikus nyaki rész töredékével. A 
perem felső részén, a két szélén körbefutó barázda közt, hullámosan kialakított barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/6), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/8).  
Pá(k): 28,4 cm; Pá (b): 22,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
405. Ltsz: 2001.17.4870. Perem- és oldaltöredék. A peremen három horizontális 
barázdával. Enyhén kihasasodó, íves oldalán kettős barázda fut körbe.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), tömött - sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima – enyhén púderes tapintású, világosvörös (10R 6/8), 
külső oldalán vörösbarna (2,5YR 4/4) égetési foltokkal. 
Pá (k): 27 cm; Pá (b): 21,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
   
406. Ltsz: 2001.17.3. Teljes profil. Enyhén aláhajló peremmel, ívelt, enyhén hasasodó, 
megtörés nélküli oldallal és enyhén homorú talppal. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárga(10YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes 
tapintású, sárga (10YR 7/6). 
Pá (k): 19,7 cm; Pá (b): 15,8 cm; Tá: 6,5 cm; M: 11 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
407. Ltsz: 2001.17.4051. Perem- és oldaltöredék. Kihasasodó, íves oldalú.  
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A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 5/8), tömött - szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8), külső oldalán kissé ráégett 
vékony, áttetsző vörös – sötét vörösbarna (2,5YR 4/6 – 2,5YR 3/4) foltos bevonattal. 
Pá (k): 20,2 cm; Pá (b): 16,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
408. Ltsz: 69.1.301. Enyhén ívelt oldal és horizontális peremtöredék a szélén körbefutó 
horizontális barázdával. Másodlagosan égett.  
A: igen kemény, egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
vörösbarna (5YR 5/4) – világos vörösbarna (5YR 6/4) – sötétszürke (5YR 4/1) foltos. 
Pá (k): 20 cm; Pá (b): 16 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
409. Ltsz: 2001.17.3080. Perem- és oldaltöredék. A perem két szélén kettős barázdával, a 
hastörésnél kissé szabálytalanul felvitt, egymásba futó négyes – kettős barázdaköteggel. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal valamint szórványos 
eloszlású finomszemcsés kaviccsal. F: sima – enyhén érdes tapintású vörösessárga (7,5YR 
6/8).  
Pá (k): 26 cm; Pá (b): 20,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
410. Ltsz: 2001.17.3720, 3721. Perem- és oldaltöredék. A perem két szélén egy-egy 
barázdával, a hastörés felett mély, horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású 
nagyszemcsés homokkal és finomszemcsés csillámmal, szórványos eloszlású 
finomszemcsés kaviccsal. F: enyhén érdes tapintású vörösessárga (7,5YR 6/6).  
Pá (k): 24 cm; Pá (b): 18,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
411. Ltsz: 69.18.132. Perem- és oldaltöredék a hasi részen körbefutó barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világos vörösbarna (2,5YR 6/4), közepes eloszlású 
finom- és középszemcsés homokkal és szórványos eloszlású nagy- és durvaszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, világosvörös (2,5YR 6/6). 
Pá (k): 27 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 49.) 
 
412. Ltsz: 2001.17.5559. Horizontális perem enyhén kihasasodó oldallal.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, vörösessárga (5YR 6/8). 
Pá (k): 12 cm; Pá (b): 9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
413. Ltsz: 2001.17.1693, 3712, 3726, 3748. Perem- és oldaltöredék. A perem két szélén 
vékony barázdákból álló hármas és négyes köteg fut körbe. A hastörésen sekély széles kettős 
barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású nagyszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású finom kavics- és mészszemcsével. F: enyhén érdes 
tapintású, sárgásvörös (5YR 5/8). 
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Pá (k): 26 cm; Pá (b): 20 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
414. Ltsz: 2001.17.5051. Teljes profil. A perem két szélén egy-egy vékonyan körbefutó 
barázdával. A hastörésen kettős barázdával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, belső oldalán vörösessárga (7,5YR 6/6), külső 
oldala sötétszürke (7,5YR 3/1). 
Pá (k): 19 cm; Pá (b): 15,8 cm; Tá: 7,2 cm; M: 9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
415. Ltsz: 2001.17. 3747. Perem- és oldaltöredék. Viszonylag élesebben megtörő hassal. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású középszemcsés és 
közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal F: enyhén érdes tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 15 cm; Pá (b): 12 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
416. Ltsz: 2001.17.5651, 6683. Perem- és oldaltöredék. Rövid, horizontális perem, a 
hastörésen mély barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal F: sima tapintású, sárgásvörös (5YR 5/8). 
Pá (k): 12 cm; Pá (b): 9,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
417. Ltsz: 71.11.17. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású nagy- és 
durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, vörösessárga (7,5YR 6/8) utólagosan felvitt 
vékony, matt sárgásbarna (10YR 5/4 – 5/8) bevonat (?) nyomaival.  
Pá (k): 25 cm; Pá (b): 21 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
418. Ltsz: 2001.17.751, 770. Perem- és oldaltöredék. A perem két szélén egy-egy 
barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), kéreg alatt vörösesszürke 
(2,5YR 5/1) maggal, tömött- sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal és szórványos 
eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8).  
Pá (k): 40 cm; Pá (b): 33,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
419. Ltsz: 2001.17. 1746, 1749, 2014, 4346, 4826, 4990. Perem- oldal- és aljtöredék. 
Enyhén szélesedő felső résszel és kissé aláhajló peremmel, két szélén mély kettős 
barázdával. Közvetlenül a perem alatt a külső oldalon kettős, a hastörés felett hármas 
barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (10YR 5/8), sűrű eloszlású finoszemcsés 
homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörös 
(10YR 5/8). 
Pá (k): 39 cm; Pá (b): 32 cm; Tá: 14,6 cm; M: 15 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
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420. Ltsz: 2001.17.2126-28, 2133. Perem- és oldaltöredék. A perem két szélén vékony 
barázdákból álló kettős köteg fut körbe. A hastörésen hármas barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal és finomszemcsés csillámmal. F: sima-enyhén érdes tapintású, 
vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 34 cm; Pá (b): 27,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
421. Ltsz: 2001.17.3713, 3717. Perem- és oldaltöredék. Enyhén szélesedő felső résszel. A 
kissé aláhajló perem két szélén egy-egy barázdával, a hastörésnél hármas barázdaköteggel. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és csillámmal és közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal 
valamint szórványos eloszlású finomszemcsés kaviccsal és mészkővel. F: sima tapintású 
vörösessárga (7,5YR 6/8).  
Pá (k): 30 cm; Pá (b): 24 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
422. Ltsz: 2001.17. 1705, 4363. Perem- és oldaltöredék az erősen elvékonyodó alj 
indításával. A perem két szélén és a hastörésen kettős barázdával.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású durvaszemcsés 
homokkal és közepes eloszlású finom kavics-és mészszemcsékkel. F: érdes tapintású, belső 
oldalán vörös (10R 5/8), külső felületén vékonyan repedezett, vékony, áttetsző, enyhén 
irizáló vörös (10R 4/6) bevonattal. 
Pá (k): 23,2 cm; Pá (b): 18 cm; Tá: 10,5 cm; M: 9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
423. Ltsz: 2001.17.2. Teljes profil. Az enyhén aláhajló perem két szélén egy-egy vékony 
kettős barázda fut körbe. A hastörésen négyes barázdaköteggel. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 23,5 cm; Pá (b): 18 cm; Tá: 7,5 cm; M: 11cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
424. Ltsz: 69.1.334. Perem- és oldaltöredék, a perem felső részén, a két szélén körbefutó 
barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürke (5Y 5/1), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású sötétszürke (N 4/). 
Pá (k): 25 cm; Pá (b): 20,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70.  
 
425. Ltsz: 2001.17.3636. Perem- és oldaltöredék. Enyhén kónikus felső résszel, a perem 
két szélén kettős barázdával. A vaskos perem alatti rész alávágva. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású 
finoszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
sima-enyhén púderes tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 32 cm; Pá (b): 26,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
426. Ltsz: 69.7.79. Oldal- és peremtöredék. A hasi törésnél kettős, a perem felső részén 
hármas barázdával. 



234 
 

A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású közép- és nagyszemcsés homokkal valamint 
szórványosan, egyenetlen eloszlásban 2-3 mm-es kerámiatörmelékkel, 2-10 mm-es 
márgadarabkákkal és 4-10 mm-es kavicsokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösbarna 
(2,5YR 4/3) – vörös (2,5YR 5/6–10R 5/8) foltos. 
Pá (k): 30 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
427. Ltsz: 69.1.262. Oldal- és széles horizontális perem. Az enyhén megtörő hasi rész 
felett horizontálisan körbefutó barázdaköteggel. Enyhén túlégetett. 
A: igen kemény, egyenetlen törésfelületű, sötét kékesszürke (5PB 3/1), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, 
halványsárga (2,5YR 7/3) – kékesszürke (10B 5/1) – világosvörös (2,5YR 6/6) foltos. 
Pá (k): 27 cm; Pá (b): 20,5 cm.  
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
428. Ltsz: 2001.17.3632. Horizontális peremtöredék a kónikus nyaki rész indításával. A 
perem felső részén hármas horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, barna 
(7,5YR 5/3). 
Pá (k):20,7 cm, Pá (b): 16,5 cm 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
429. Ltsz: 71.11.286. Enyhén kónikus nyak- és horizontális kialakítású, felső részén 
hármas barázdával tagolt peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
vörösessárga (5YR 6/6).  
Pá(k): 17 cm; Pá(b): 13,6 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
430. Ltsz: 2001.17. 4869. Perem- és oldaltöredék. Rövid, horizontális perem hármas 
barázdával. Oldala kettős kónikus. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), tömött- szórványos 
eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima – enyhén púderes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8). 
Pá (k): 18 cm; Pá (b): 15,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Kihajló, duzzadtperemű tálak („nyersszínű” változatban) 
 
431. Ltsz: 2001.17.4142. Oldal- és ívelten kihajló, horizontális perem. Foltosra égett 
példány.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4) – halványbarna (10YR 7/3), sűrű 
eloszlású finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén 
érdes tapintású, halványbarna (10YR 7/4) – szürke (5Y 6/1) foltos. 
Pá (k): 28,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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432. Ltsz: 2001.17.3082. Oldal- és erősen megvastagodó peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárga (10YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, valamint szórványos 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima – enyhén púderes tapintású, sárga 
(10YR 7/6). 
Pá (k): 26 cm; Pá (b): 23 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
433. Ltsz: 2001.17.4801. Cilindrikus felső rész és horizontális, duzzadt perem, a belső 
oldalán kialakított fedőfészekkel.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (7,5YR 5/6), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
vörösessárga (7,5YR 6/6).  
Pá(k): 23 cm; Pá (b): 19,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
434. Ltsz: 2001.17.4379. Oldal- és ívelten kihajló, szögletes végű peremtöredék. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, valamint közepes 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén púderes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8). 
Pá (k): 21 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
435. Ltsz: 74.9.119. Duzzadt peremtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 5/8), sűrű eloszlású középszemcsés és 
szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, világosvörös 
(10R 6/8).  
Pá (k): 24 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
 
Rézsűs peremű, vállasodó tálak (oxidációs égetésűek) 
 
436. Ltsz: 2001.17.5597. Enyhén kihajló, duzzadt perem alatta, illetve a vállán 
körbehúzódó horizontális barázdával.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és szórványos eloszlású 0,5-3 mm-es mészszemcsékkel. F: sima 
tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 22,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
437. Ltsz: 2001.17.6159. Rézsűsen kihajló, duzzadt, lekerekített végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8) kéreg alatt vörösessárga 
(7,5YR 6/6) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 20,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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438. Ltsz: 2001.17.4377. Oldal- és ívelten kihajló, szögletes végű peremtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén púderes 
tapintású világosvörös (2,5YR 6/8).  
Pá (k): 22,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
439. Ltsz: 2001.17.6157. Enyhe íveléssel kihajló, duzzadt peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima 
tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 17,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
440. Ltsz: 2001.17.2549, 2553, 2573. Enyhén vállasodó oldal és rézsűsen (enyhe 
íveléssel) kihajló peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
sárgásvörös (5YR 5/8). 
Pá (k): 14,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
441. Ltsz: 2001.17.2212, 2548, 2556. Kisebb tál rézsűsen kihajló peremtöredéke, a vállán 
horizontálisan körbefutó barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal valamint szórványos 
eloszlású 2-5 mm-es mészdarabkákkal. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8) – 
vörösessárga (5YR 7/8), a nagyobb mészszemcsék felett kirepedve. 
Pá (k): 15,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
442. Ltsz: 2001.17.5556. Ívelten kihajló csapott végű peremtöredék a horizontális 
barázdákkal tagolt váll részletével. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
világosbarna (7,5YR 6/4). 
Pá (k): 30,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
443. Ltsz: 2001.17.3412, 5691. Erősen ívelt, szögletes végű peremtöredék. A váll és a 
nyak találkozásánál enyhe töréssel.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 15 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Rézsűs peremű, vállasodó, szemcsés anyagú tálak (oxidációs égetésűek) 
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444. Ltsz: 74.9.113. Nagyméretű tál oldal és rézsűsen kihajló, belső oldalán 
fedőfészek-szerű kialakítással ellátott peremtöredéke.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), közepes eloszlású 
nagyszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, 
világosvörös (10R 6/8).  
Pá (k): 42 cm.  
Lh: Bécsi út 120.  
 
445. Ltsz: 2001.17.4080. Rézsűsen kihajló fedőfészkes perem, nyakától a váll 
kiszélesedéséig, horizontális barázdákkal.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösbarna (2,5YR 5/4), sűrű eloszlású középszemcsés 
és közepes eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal valamint szórványos eloszlású 
durva meszes-márgás szemcsékkel. F: durva tapintású, vörösbarna (2,5YR 5/4) felületen 
vékony, áttetsző barnásvörös (2,5YR 5/2) bevonattal. 
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
446. Ltsz: 2001.17. 3967. Oldal- és egyenletes vastagságú szögletes végű peremtöredék, a 
belső oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. A vállán hármas horizontális 
barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 4/6), sűrű eloszlású durvaszemcsés 
homokkal és közepes eloszlású finom kavics-és mészszemcsékkel. F: érdes–durva tapintású, 
vékony áttetsző bevonattal, amely belső oldalán vörös (10R 4/6), külső oldalán sötétvörös 
(10R 3/6). 
Pá (k): 18,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
447. Ltsz: 71.11.109. Rézsűsen kihajló, háromszög átmetszetű peremtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), közepes eloszlású 
nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, barnássárga (10YR 6/8).  
Pá (k): 27,6 cm; Pá (b): 24 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
448. Ltsz: 71.11.24. Oldal- és rézsűsen kihajló, ellaposodó háromszög átmetszetű, felső 
részén horizontális kialakítású peremtöredék, belső oldalán fedőfészek-szerű kialakítással.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos sárgásbarna (2,5Y 6/4), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású belső 
oldalán halványsárga (2,5Y 7/4), külső oldalán foltos világos sárgásbarna (2,5Y 6/4) – 
sötétszürke (2,5Y 4/1).  
Pá (k): 24 cm, Pá (b): 20 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
449. Ltsz: 74.9.103. Rézsűsen kihajló, megvastagodó, háromszög-T átmetszetű perem 
töredéke. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8) mag alatt 
világosszürke-szürke (7,5YR 7/1-6/1) maggal, közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal. 
F: érdes tapintású, vörösessárga (7,5YR 6/8).  
Pá (k): 31,8; Pá (b): 27,5 cm.  
Lh: Bécsi út 120.  
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450. Ltsz: 71.11.4. Oldal- és rézsűsen kihajló, enyhén megvastagodó peremtöredék. A 
vállán kettős horizontális barázda részletével. A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, 
sárgásvörös (5YR 5/8), sűrű eloszlású finomszemcsés és szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal,. F: sima tapintású vörösessárga ( 5YR 6/6).  
Pá (k): 24,3 cm 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
451. Ltsz: 2001.17.5856. Rézsűsen kihajló, felső részén horizontális kialakítású perem a 
kivállasodó oldallal.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6) kéreg alatt szürke (N 5/) 
maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal 
valamint szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású vörösessárga 
(7,5YR 6/6). 
Pá (k): 23,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
452. Ltsz: 71.11.253. Oldal- és rézsűsen kihajló, felső részén horizontális kialakítású 
peremtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, barnássárga (10YR 6/6), sűrű eloszlású középszemcsés 
és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, belső oldalán 
halványbarna (10YR 7/3), külső oldalán foltos halványbarna (10YR 6/3) – sötétszürke 
(10YR 4/1).  
Pá (k): 23 cm, Pá (b): 19,8 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
  
453. Ltsz: 71.11.249. Rézsűsen kihajló, horizontális kialakítású peremtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos sárgásbarna (10YR 6/4), sűrű eloszlású közép- 
és nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, halványbarna (10YR 7/4).  
Pá: 42 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
454. Ltsz: 71.11.19, 161, 207, 213, 306. Oldal- és rézsűsen kihajló, horizontálisan 
kialakított peremtöredék a perem alatt körbefutó horizontális barázdával.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga (7,5YR 6/8).  
Pá (k): 32 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
 
Rézsűs peremű, vállasodó, szemcsés anyagú tálak (redukciós égetésűek) 
 
455. Ltsz: 2001.17.6005, 6715. Oldal- és enyhén megvastagodó peremtöredék, a belső 
oldalán horizontális barázdával kialakított fedőfészekkel. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (10Y 5/1) kéreg alatt sötét zöldesszürke 
(5G 3/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés 
homokkal. F: érdes tapintású, sötét szürkészöld (5G 3/2). 
Pá (k): 18 cm; Pá (b): 15,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 



239 
 

456. Ltsz: 2001.17.6895. Teljes profil. Enyhén megvastagodó perem a belső oldalán 
enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. Alja enyhén homorú. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürkésbarna (10YR 5/2) kéreg alatt sötét zöldesszürke 
(5G 3/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés 
homokkal valamint közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: érdes 
tapintású, külső oldalán szürkésbarna (10YR 5/2), belső oldalán barna (10YR 5/3) 
Pá (k): 17,5 cm; Tá: 8 cm; M: 9,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
457. Ltsz: 2001.17.5207, 5209, 5214, 5215, 5216. Teljes profil. Enyhén megvastagodó, a 
felső részén horizontálisan csapott perem a belső oldalán enyhe íveléssel kialakított 
fedőfészekkel. Alja lapos. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (10Y 6/1) kéreg alatt sötét zöldesszürke 
(5G 3/1) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés és középszemcsés homokkal valamint 
közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes tapintású, 
zöldesszürke (10Y 6/1) - sötét zöldesszürke (10GY 4/1). 
Pá (k): 21 cm; Pá (b): 18,5 cm; Tá: 9,6 cm; M: 14,4  
 
458. Ltsz: 2001.17.1342. Oldal- és háromszög átmetszetűre vastagodó peremtöredék. A 
vállon kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürke (2,5Y 6/1) kéreg alatt világos olívabarna (2,5Y 
5/3) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, szürke (2,5Y 6/1). 
Pá (k): 23 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
459. Ltsz: 2001.17.1339, 1417,1418. Oldal- és megnyúlt, háromszög átmetszetűre 
vastagodó peremtöredék. A nyakán kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürkészöld (5G 4/2) kéreg alatt világos sárgásbarna 
(2,5Y 6/4) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés 
homokkal. F: érdes tapintású, szürkészöld (5G 4/2).  
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
460. Ltsz: 2001.17.1258. Oldal- és enyhén megvastagodó, külső oldalán kissé alávágott 
peremtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürkészöld (5G 4/2) kéreg alatt sötét szürkészöld (5G 
3/2) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és közepes eloszlású finomszemcsés kaviccsal. 
F: érdes tapintású, szürkészöld (5G 4/2). 
Pá (k): 17 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
461. Ltsz: 71.11.165. Oldal- és rézsűsen kihajló, enyhén megvastagodó peremtöredék.  
A: puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, világos barnásszürke (2,5Y 6/2) kéreg alatt szürke 
(2,5Y 5/1) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, világos 
barnásszürke (2,5Y 6/2).  
Pá (k): 26 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
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462. Ltsz: 2001.17.2437, 2451/A. Oldal- és megvastagodó peremtöredék. A vállon kettős 
horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos barnásszürke (2,5Y 6/2) kéreg alatt sötét 
kékesszürke (10B 4/1) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés és középszemcsés homokkal, 
közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal és szórványos eloszlású 
durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, világos barnásszürke (2,5Y 6/2). 
Pá (k): 32 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
463. Ltsz: 74.9.90. Rézsűsen kihajló T átmetszetű peremtöredék.  
A: igen kemény, egyenetlen törésfelületű, sötét zöldesszürke (10GY 3/1), közepes eloszlású 
nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, sötét zöldesszürke (10GY 4/1).  
Pá (k): 26 cm; Pá (b): 21,8 cm. 
Lh: Bécsi út 120. 
 
464. Ltsz: 71.11.55. Oldal- és rézsűsen kihajló, felső részén horizontális kialakítású 
peremtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világos-barnásszürke (2,5Y 6/2) kéreg alatt 
szürke (2,5Y 6/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású 
durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, világos barnásszürke (2,5Y 6/2).  
Pá (k): 17,8 cm, Pá (b): 15 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
465. Ltsz: 69.1.260. Oldal- és horizontális perem. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű világosszürke (2,5Y 7/1), sűrű eloszlású 
középszemcsés és közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, 
világosszürke (2,5Y 7/1). 
Pá (k): 22 cm; Pá (b): 17,5 cm  
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
 
Rézsűsen kihajló (horgasodó) peremű tálkák 
 
466. Ltsz: 2001.17.4442. Rézsűsen kihajló perem- és meredek oldaltöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
középszemcsés és közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal és finomszemcsés 
csillámmal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 6/8).  
Pá (k): 22,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
467.  Ltsz: 2001.17.2340. Rézsűsen kihajló perem- és meredek oldaltöredék.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és csillámmal. F: sima tapintású, szürkésbarna (2,5Y 5/2). 
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
468. Ltsz: 2001.17.2475. Rézsűsen kihajló perem- és meredek oldaltöredék az éles 
hastörés indításával. Túlégetett darab. 
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A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sárgásbarna (10YR 5/5) kéreg alatt sötét kékesszürke 
(10B 4/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés 
homokkal. F: érdes tapintású, repedezett, szürkésbarna (10YR 5/2). 
Pá (k): 16 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Hordóstestű poharak 
 
469. Ltsz: 69.1.418. Enyhén megvastagodó, lekerekített végű peremtöredék, a perem 
alatti külső részen mély kettős barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötétszürke (N 3/), közepes eloszlású középszemcsés 
homokkal és finomszemcsés csillámmal valamint szórványos eloszlású nagy- és 
durvaszemcsés homokkal valamint 2-3 mm-es kerámiatörmelékkel. F: érdes tapintású 
sötétszürke (2,5Y 3/1). 
Pá (k): 13 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
470. Ltsz: 2001.17.2474. Perem és oldaltöredék, a perem alatt sekély kettős horizontális 
barázdával. 
A: kemény, lépcsős törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4) kéreg alatt sötét kékesszürke 
(5B 4/1) kéreggel sűrű eloszlású középszemcsés homokkal és szórványos eloszlású 
durvaszemcsés homokkal, finom kaviccsal és 2-3 mm-es kerámiatörmelékkel. F: durva 
tapintású, világosbarna (7,5YR 6/4). 
Pá (k): 11,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
471. Ltsz: 2001.17.5335. Perem és oldaltöredék, a perem alatt és a hasi részen sekély 
horizontális barázdákkal. A hasán horizontális fül(?) lenyomatának kis részletével. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos sárgásbarna (2,5Y 6/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal valamint szórványos 
eloszlású közép- és nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, világos sárgásbarna 
(2,5Y 6/4). 
Pá (k): 10 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
472. Ltsz: 2001.17.4533. Perem és oldaltöredék, a perem alatt és a hasi részen körbefutó 
horizontális barázdákkal. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8) közepes eloszlású középszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású nagy – és durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 10,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
473. Ltsz: 2001.17.4773. Perem és oldaltöredék, felső harmadában horizontális fül(?) 
indításával, a perem alatt és a hasi rész alján sekély kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, lépcsős törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású finom kaviccsal valamint 2-3 mm-es 
kerámiatörmelékkel. F: durva tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
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Pá (k): 7,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Tégelyek 
 
474. Ltsz: 2001.17.3321. Cilindrikus oldaltöredék vágott peremmel és a vékony, lapos alj 
indításával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörös 
(2,5YR 5/8). 
Pá (k): 14,8 cm, Tá: 14,3 cm, M: 3,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
475. Ltsz: 2001.17.2728, 6474. Cilindrikus oldaltöredék vágott peremmel és az alj 
indításával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és csillámmal valamint szórványos eloszlású középszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/6). 
Pá (k): 11,6 cm; Tá: 10,4 cm; M: 3,9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
476. Ltsz: 2001.17.6438. Cilindrikus oldaltöredék enyhén duzzadt, kissé behúzott 
peremmel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá(k): 7,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
477. Ltsz: 2001.17.5233. Cilindrikus oldaltöredék vágott peremmel, ez alatt és a hasi 
részen kettős horizontális barázdával 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású 
(2,5YR 6/8). 
Pá (k): 8,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
478. Ltsz: 2001.17.5778. Cilindrikus oldaltöredék vágott peremmel, ez alatt kettős 
horizontális barázdával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 6/8). 
Pá (k): 7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
479. Ltsz: 2001.17.4534. Cilindrikus oldaltöredék vágott peremmel, ez alatt kettős 
horizontális barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes tapintású 
(2,5YR 6/8). 
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Pá (k): 8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
480. Ltsz: 2001.17.3960. Cilindrikus oldaltöredék vágott peremmel. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörös (10R 5/6). 
Pá (k): 6,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
481. Ltsz: 2001.17.3127, 3610/a. Teljes profil. Vágott perem, enyhén kónikus oldal, alsó 
és felső zónájában vékony kettős horizontális barázdával és korongszerű enyhén homorú 
talppal.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványsárga (2,5Y 7/4).  
Pá (k): 7 cm; Tá: 5,3 cm; M: 5,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
482. Ltsz: 2001.17.3610/b. Enyhén kónikus oldaltöredék vágott peremmel, alsó 
zónájában sekély kettős horizontális barázdával  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
483. Ltsz: 2001.17.5626. Homorúan kialakított aljtöredék, külső oldalán benyomott, 
egymásra merőleges körökből kialakított mesterjelzés? 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima 
tapintású, vörösessárga (7,5YR 6/6). 
Tá: 4,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
484.  Ltsz: 2001.17.1994. Cilindrikus oldal és enyhén homorú, korongszerűen kialakított 
aljtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványsárga (2,5Y 7/4).  
Tá: 5,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
485. Ltsz: 69.1.307. Cilindrikus oldal és az összeszűkülő, lapos alj töredéke. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású 
vörösessárga (5YR 6/6) – világos vörösbarna (5YR 6/4). 
Tá: 6,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
486. Ltsz: 2001.17.3126. Élesen megtörő, összeszűkülő talptöredék, a cilindrikus felső 
rész indításával. 
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, 
világosvörös (2,5YR 7/8). 
Tá: 3,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
487. Ltsz: 2001.17.4467. Cilindrikus oldaltöredék élesebben megtörő, összeszűkülő 
egyenes talppal. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, 
világosvörös (2,5YR 6/8). 
Tá: 3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Szűrőtálak 
 
488. Ltsz: 2001.17.5336. Cilindrikus felső részű, összeszűkülő alsó részű töredék 
rézsűsen kihajló szögletesedő, enyhén kiszélesedő végű peremmel. Az alsó részen még 
égetés előtt kialakított, 2-3 mm átmérőjű, sűrű furatokból álló szűrőfelület. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, belső oldalán világosvörös (2,5YR 
7/8), külső oldalán rózsaszín (2,5YR 8/4). 
Pá (k): 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
489. Ltsz: 2001.17.955. Oldaltöredék enyhe vállal és rézsűsen kihajló, lekerekített 
peremmel. A perem alatt körbefutó lapos bordával. a töredék alján a még égetés előtt 
kialakított, 3 mm átmérőjű furatok részleteivel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, közepes fényű, enyhén irizáló, egyenetlenül 
felvitt vörös (2,5YR 4/6 – 5/8) bevonattal. 
Pá (k): 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Fazekak 
 
Behúzott szájú fazék (Ha 58-as forma imitációja) és variánsai 
 
490. Ltsz: 2001.17.1972. Oldal- és erősen behúzott, duzzadt peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal, helyenként 2-4 mm-es 
márgadarabkákkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 6/6), nagyobb 
márgaszemcse felett kráterszerű kipattogzással. 
Pá (b): 13,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
491. Ltsz: 2001.17.5621. Oldal- és erősen behúzott, duzzadt peremtöredék. 
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal és szórványos eloszlású 
1-3 mm-es mészszemcsékkel. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 9,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
492. Ltsz: 69.18.129. Oldal- és behúzott, enyhén duzzadt, külső oldaláról profilált 
peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal valamint közepes 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (b): 12 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 49.)  
 
493. Ltsz: 69.1.359. Oldal- és behúzott, duzzadt, külső oldaláról profilált peremtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagy-és durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, világosvörös (2,5YR 6/6). 
Pá (b): 11 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
494. Ltsz: 2001.17.5894. Oldal- és behúzott, enyhén duzzadt, külső oldaláról profilált 
peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga 
(5YR 6/6). 
Pá (k): 9,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
495. Ltsz: 2001.17.4181, 4975. Behúzott, duzzadt peremtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8) kéreg alatt világosbarna 
(7,5YR 6/4) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagy- és 
durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8).  
Pá (k): 23,5 cm; Pá(b): 21 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
496. Ltsz: 2001.17.5237. Oldal- és behúzott, enyhén duzzadt, külső oldaláról profilált 
peremtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos barnásszürke (10YR 6/2), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal valamint 1-3 
mm-es kerámiatörmelékkel. F: érdes tapintású, külső oldalán fekete (5YR 2,5/1), belső 
oldalán világosbarna (7,5YR 6/4). 
Pá (k): 11,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
497. Ltsz: 2001.17.1973. Oldal- és behúzott, duzzadt peremtöredék. 
A: kemény, lépcsős törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású finom kaviccsal valamint 2-3 mm-es 
kerámiatörmelékkel. F: durva tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
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Pá (b): 11,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
498. Ltsz: 2001.17.1047. Erősen behúzott, enyhén duzzadt, külső oldaláról profilált 
peremtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötét zöldesszürke (5G 2,5/2), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású finom kaviccsal. F: enyhén érdes 
tapintású, halványbarna (10YR 7/6) – sötét kékesszürke (5PB 4/1) foltos.  
Pá (k): 19 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
499. Ltsz: 68.1.199. Oldal- és behúzott, duzzadt peremtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, fekete (N 2,5/ ), közepes eloszlású közép- és 
nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, külső oldalán sötétszürke (10YR 3/1), belső 
oldalán vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (b): 11,5 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
500. Ltsz: 2001.17.4776. Oldal- és behúzott, külső oldaláról profilált peremtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötét zöldesszürke (10G 4/1), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású külső oldala fekete (7,5YR 2,5/1), belső oldala világosbarna (7,5YR 6/4). 
Pá (b): 12,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
501. Ltsz: 2001.17.6183. Oldal- és enyhén behúzott, a külső oldaláról profilált 
peremtöredék. A vállán körbefutó lapos, horizontális bordával.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6) kéreg sötétszürke (N 3/) 
maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal 
valamint 2-3 mm-es kerámiatörmelékkel. F: érdes tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 12,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
502. Ltsz: 2001.17.5620. Oldal és röviden kihajló peremtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes 
tapintású, vörösbarna (2,5YR 5/4). 
Pá (k): 8,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
503. Ltsz: 2001.17.3629. Oldal- és röviden kihajló peremtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 8,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
504. Ltsz: 2001.17.421. Oldal- és röviden kihajló peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
sima tapintású, világosvörös (10R 6/8). 
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Pá (k): 9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
505. Ltsz: 66.6.127. Oldal- és röviden kihajló rézsűs peremtöredék a vállon körbefutó 
horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 7,6 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
 
Enyhén kihajló, enyhén duzzadt peremű változatok 
 
506. Ltsz: 2001.17.2545. Fazék függőleges, enyhén duzzadt, felső részén csapott 
peremtöredéke.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), szórványos eloszlású 
középszemcsés és sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga 
(5YR 6/6). 
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
507. Ltsz: 2001.17.3405, 3409, 3421, 3425. Perem- és oldaltöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (2,5YR 6/6) 
Pá (k): 13,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
508. Ltsz: 2001.17.5661. Oldal- és enyhén megvastagodó peremtöredék. A vállán mély 
horizontális barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, valamint szórványos 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima – enyhén púderes tapintású, 
vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 12 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Ívelten kihajló, hosszú peremű változatok 
 
509. Ltsz: 2001.17.4626. Oldal- és egyenletes vastagságú, ívelt, lekerekített végű 
peremtöredék. A vállát végig horizontális barázdák tagolják.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés kaviccsal és 4-8 mm-es márga- illetve 
homokkődarabkákkal. F: durva tapintású, enyhén repedezett, vörösessárga (5YR 6/8), 
vörösesszürke (5YR 5/2) foltokkal.  
Pá (k): 15,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
510. Ltsz: 2001.17.5592. Oldal- és egyenletes vastagságú, lekerekített végű 
peremtöredék.  
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
sima tapintású, vörösessárga (5YR 7/6).  
Pá (k): 12 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Ívelten kihajló, duzzadt peremű változatok 
 
511. Ltsz: 2001.17.4144, 4956. Ívelt, vaskos, lekerekített végű peremtöredék.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén púderes 
tapintású, vörösessárga (5YR 7/8). 
Pá (k): 26,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
512. Ltsz: 2001.17.4959. Oldal- és ívelt, megvastagodó, lekerekített végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), belső oldalán egy 2 mm vastag 
vörösesszürke (2,5YR 5/1) kéreggel, sűrű eloszlású finomszemcsés és közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, külső oldala vörös (2,5YR 5/8), belső oldala 
világosvörös (2,5YR 6/8).  
Pá (k): 19,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
513. Ltsz: 2001.17.4145. Oldal- és ívelt, megvastagodó, lekerekített végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású finomszemcsés és 
közepes eloszlású középszemcsés homokkal, valamint szórványos eloszlású 1-4 mm-es 
mészszemcsékkel. F: sima tapintású, világosvörös (10R 6/8). A keresztmetszetben és a 
felületen is megfigyelhető túlégetést jelző vörösesszürke – sötét vörösesszürke (2,5YR 5/1 – 
2,5YR 4/1) folttal. 
Pá (k): 19,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
514. Ltsz: 2001.17.4882, 5581. Alj- oldal- és enyhén megvastagodó peremtöredék. A 
lapos aljat esztergálással alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 5/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal valamint szórványosan 1-6 mm-es mészszemcsékkel. F: sima 
tapintású, vörös (10R 5/6) – barnásvörös (10R 4/2) elszíneződéssel. 
Pá (k): 17 cm; Tá: 9 cm; M: kb. 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
515. Ltsz: 2001.17.1806. Oldal- és egyenletes vastagságú, kissé nyújtott, lekerekített végű 
peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 5/8), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes tapintású, vörös 
(10R 5/8).  
Pá (k): 10 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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Rézsűsen kihajló duzzadt peremű változatok 
 
516. Ltsz: 2001.17.3621, 3626. Oldal- és ívelt, megvastagodó, lekerekített végű 
peremtöredék. A váll és a nyak találkozásánál enyhe töréssel.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 5/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 20 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
517. Ltsz: 69.7.80. Oldal- és rézsűsen kihajló, enyhén megvastagodó, lekerekített végű 
peremtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös 
(2,5YR 5/8). 
Pá (k): 17,7 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
518. Ltsz: 2001.17.3404. Oldal- és egyenletes vastagságú peremtöredék. A vállán kettős 
horizontális barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, valamint szórványos 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
519. Ltsz: 2001.17.422. Oldal- és egyenletes vastagságú, enyhén lekerekített végű 
peremtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 5/8), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes 
tapintású, vörös (10R 5/8).  
Pá (k): 11,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
520. Ltsz: 2001.17.431. Oldal- és enyhén megvastagodó peremtöredék. A vállon 
horizontális barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
sima tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 10 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
521. Ltsz: 2001.17. 4076. Oldal- és egyenletes vastagságú szögletes végű peremtöredék. 
A vállán kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 4/6), sűrű eloszlású durvaszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású finom kavics-és mészszemcsékkel. F: érdes–durva 
tapintású, vékony áttetsző, enyhén irizáló bevonattal, amely belső oldalán vörös (10R 4/6), 
külső oldalán sötétvörös (10R 3/6). 
Pá (k): 15,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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522. Ltsz: 2001.17.1753. Oldal- és háromszög átmetszetűre vastagodó peremtöredék. A 
nyakán horizontális barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
sima – enyhén púderes tapintású, világosvörös (10R 6/8). 
Pá (k): 17 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
523. Ltsz: 2001.17.4624. Oldal- és háromszög átmetszetű (a végén egy kissé tovább 
szélesedő) peremtöredék  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés kaviccsal. F: durva tapintású, vörösessárga 
(5YR 6/6).  
Pá (k): 24 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
524. Ltsz: 2001.17.3906. Oldal- és háromszög átmetszetűre vastagodó peremtöredék. A 
nyakán hármas horizontális barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima 
tapintású, vörös (2,5YR 5/8). 
Pá (k): 22,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
525. Ltsz: 2001.17.4958. Felső részén erősen kiszélesedő, enyhén homorú peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 5/8), sűrű eloszlású finomszemcsés 
és közepes eloszlású középszemcsés homokkal valamint közepes eloszlású finomszemcsés 
csillámmal. F: sima tapintású, vörös (10R 5/8).  
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
526. Ltsz: 2001.17.433. Felső részén enyhén kiszélesedő, kívülről erősen alávágott 
(ezáltal aláfüggő jelleget kapó) peremtöredék.  
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8) kéreg alatt vörösesszürke 
(2,5YR 5/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörös 
(2,5YR 5/8).  
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
527. Ltsz: 2001.17.6688. Oldal- és rövid, külső oldalán kissé alávágott peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
világosvörös (10R 6/8). 
Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
   
528. Ltsz: 2001.17.6716. Oldal- és lecsapott, rövid, horizontális kialakítású, szögletes 
végű peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
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vörös (2,5YR 5/8), a perem külső oldalának környékén sötét vörösesszürke (5YR 4/1) 
sávval.  
Pá (k): 14 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Redukciós égetésű, szemcsés anyagú csoport 
 
529. Ltsz: 69.13.33. Belső oldalán enyhe fedőfészekkel kialakított perem. Túlégetett, 
deformálódott töredék. 
A: igen kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, szürke (2,5Y 5/1), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és szórványosan 2-3 mm-es márgás meszes szemcsékkel. F: 
enyhén érdes tapintású sötétszürke (N 4/). 
Pá (k): kb. 16,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
530. Ltsz: 69.1.350-51, 355-57. Enyhén fedőfészkes perem- és oldaltöredék, belső 
oldalán az alj indulásának kis részletével. Nyaki részén horizontális barázdaköteggel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3), közepes eloszlású finom- és 
középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, világos barnásszürke (10YR 6/2) – 
szürkésbarna (10YR 5/2) – halványbarna (10YR 6/3) – szürke (10YR 5/1) foltos.  
Pá (k): 15,5 cm; M: kb. 23 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
531. Ltsz: 2001.17.6233. Oldal- és háromszög átmetszetűre vastagodó peremtöredék. A 
nyakán kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (10Y 5/1), sűrű eloszlású középszemcsés 
és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, zöldesszürke (5GY 
6/1).  
Pá (k): 15 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
532. Ltsz: 2001.17.5342. Oldal- és háromszög átmetszetűre vastagodó peremtöredék. A 
vállon hármas horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (5G 5/1), sűrű eloszlású középszemcsés 
és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, zöldesfekete (5G 
2,5/1).  
Pá (k): 19 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
533. Ltsz: 2001.17.2450. Oldal- és enyhén megvastagodó peremtöredék, a belső oldalán 
enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. A nyakán hármas horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (10Y 6/1) kéreg alatt sötét zöldesszürke 
(5G 4/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és közepes eloszlású durvaszemcsés 
homokkal. F: érdes tapintású, szürkészöld (5G 5/2). 
Pá (k): 36 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
534. Ltsz: 2001.17.6156. Megnyúlt, háromszög átmetszetűre vastagodó peremtöredék.  
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A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötét zöldesszürke (10Y 4/1) külső majd világos 
sárgásbarna (2,5Y 6/4) belső kéreg alatt szürke (2,5Y 5/1) maggal, sűrű eloszlású 
középszemcsés és közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, sötét 
zöldesszürke (10Y 4/1). 
Pá (k): 32 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
535. Ltsz: 2001.17.6234. Oldal- és háromszög átmetszetűre vastagodó peremtöredék. A 
nyakán kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötét zöldesszürke (10GY 4/1), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, 
zöldesszürke (10Y 5/1).  
Pá (k): 17,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
536. Ltsz: 69.1.336. Háromszög átmetszetű peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sötétszürke (10YR 4/1) közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, szürke 
(10YR 6/1-5/1). 
Pá (k): 12,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
  
537. Ltsz: 2001.17.6235, 6236. Oldal- és felső részén kiszélesedő peremtöredék a belső 
oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. A nyakán horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (10Y 5/1), sűrű eloszlású középszemcsés 
és közepes eloszlású durvaszemcsés homokkal valamint szórványosan finomszemcsés 
kaviccsal. F: érdes tapintású, sötét szürkészöld (5G 3/2).  
Pá (k): 18 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
538. Ltsz: 69.1.354. Háromszög átmetszetű perem, alatta horizontális barázdaköteggel.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke (N 6/), közepes eloszlású finom- és 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
szürke (10YR 6/1). 
Pá (k): 15,5 cm 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
539. Ltsz: 2001.17.1251, 1290. Oldal- és enyhén megvastagodó peremtöredék, a belső 
oldalán enyhe íveléssel kialakított fedőfészekkel. A nyakán kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürkésbarna (10YR 5/2) kéreg alatt szürke (10YR 
5/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású durvaszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, szürkésbarna (10YR 5/2). 
Pá (k): 13,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
540. Ltsz: 2001.17.2402. Oldal- és erősen megvastagodó, háromszög átmetszetű 
peremtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos barnásszürke (2,5Y 6/2) kéreg alatt sötét 
zöldesszürke (5G 3/1) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés, közepes eloszlású 
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középszemcsés homokkal valamint közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: 
sima-enyhén érdes tapintású, világos barnásszürke (2,5Y 6/2) - sötétszürke (2,5Y 4/1) foltos. 
Pá (k): 24 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
541. Ltsz: 71.11.115. Rézsűsen kihajló, kiszélesedő peremtöredék. A perem enyhén 
deformálódott. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (5G 5/2) kéreg alatt sötét zöldesszürke 
(10GY 3/1), közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, sötét 
zöldesszürke (5G 5/1).  
Pá (k): 17,8 cm; Pá (b): 14,4 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
542. Ltsz: 2001.17.915. Oldal- és egyenletes vastagságú rövid peremtöredék, belső 
oldalán enyhe íveléssel kialakított sekély fedőfészekkel. A nyakán kettős horizontális 
barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürke (N 5/), sűrű eloszlású középszemcsés és 
szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, sötétszürke (N 4/).  
Pá (k): 10 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
543. Ltsz: 2001.17.927. Oldal- és egyenletes vastagságú rövid peremtöredék. A nyakán 
kettős horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, olívaszürke (5Y 5/2), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és finomszemcsés csillámmal valamint szórványos eloszlású durvaszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, szürke (5Y 5/1).  
Pá (k): 9,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
544. Ltsz: 2001.17.2480. Oldal- és egyenletes vastagságú peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világos sárgásbarna (2,5Y 6/3) kéreg alatt 
sötétszürke (2,5Y 3/1) maggal, szórványos eloszlású középszemcsés homokkal és sűrű 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, sötétszürke (2,5Y 4/1). 
Pá (k): 8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Fedők 
   
545. Ltsz: 2001.17.4760, 4763. Teljes profil. Szögletes végű peremtöredék, rövid, 
fordított csonkakúpos fogó.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, 
vörösessárga (7,5YR 6/6). 
Pá: 16,4 cm; Fá: 4,5 cm; M: 5,1 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
546. Ltsz: 2001.17.1050. Teljes profil. Szögletes végű peremtöredék, rövid, fordított 
csonkakúpos fogó.  
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A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
világosvörös (2,5YR 6/6). 
Pá: 17,4 cm; Fá: 5,4 cm; M: 4,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
547. Ltsz: 74.9.10. Szögletes végű peremmel és kiszélesedő, kissé deformált, fordított 
csonkakúp átmetszetű fogóval.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8). F: vörösessárga 
(7,5YR 7/6).  
Pá: 12,3 cm. Fá: 4 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
548. Ltsz: 68.1.439. Teljes profil. Rövid, fordított csonkakúp átmetszetű fogó, enyhén 
megvastagodó, szögletesedő perem. Enyhén deformált.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagy és durvaszemcsés homokkal. F: sima 
tapintású, vörösessárga (5YR 6/6).  
Pá: 10,3 cm; Fá: 2,6 cm; M: 2,6 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
549. Ltsz: 2001.17.1051. Kissé megvastagodó, kissé szögletesedő végű, enyhén aláhajló 
peremtöredék.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 5/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és csillámmal valamint szórványos eloszlású nagyszemcsés 
homokkal és finom kaviccsal. F: vörös (2,5YR 5/6).  
Pá: 19,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
550. Ltsz: 2001.17.7.3311. Kissé megvastagodó, szögletes végű peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világos vörösbarna (5YR 6/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6).  
Pá: 17,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
551. Ltsz: 2001.17.1058. Kissé megvastagodó, szögletes végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal és közepes eloszlású 
nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6).  
Pá: 18,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
552. Ltsz: 2001.17.4523. Kissé megvastagodó, csapott végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású középszemcsés 
és közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal, valamint szórványos eloszlású 
durvaszemcsés homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: vörösessárga 
(5YR 6/6).  
Pá: 23 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
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553. Ltsz: 69.1.277. Oldal- és enyhén duzzadt, kissé szögletes végű perem. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke (2,5Y 6/1), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású 2-3 mm-es kerámiadarabkákkal. F: enyhén púderes 
tapintású, szürke (2,5Y 5/1). 
Pá (k): 28 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70.  
 
554. Ltsz: 69.1.335. Oldal- és enyhén duzzadt, kissé szögletes végű perem. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke (2,5Y 5/1), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású 2-3 mm-es kerámiadarabkákkal. F: sima tapintású, szürke 
(2,5Y 5/1). 
Pá (k): 26,2 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
555. Ltsz: 2001.17.4946/A. Teljes profil. Elvékonyodó, enyhén szögletes végű peremmel 
és rövid, fordított csonkakúp átmetszetű fogóval.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, matt, halványbarna (10YR 8/3) bevonattal 
(focs?). 
Pá (k): 13 cm; Fá: 3,8 cm, M: 4,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
556. Ltsz: 2001.17.1055, 1069. Kissé elvékonyodó, enyhén szögletes végű peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén 
púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 10,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
557. Ltsz: 2001.17.5594. Lekerekített végű peremtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal valamint közepes 
eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8). 
Pá (k): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
558. Ltsz: 2001.17.2529. Oldal- és lekerekített végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrű eloszlású finomszemcsés 
és közepes eloszlású középszemcsés homokkal valamint sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 7/8). 
Pá (k): 17,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
559. Ltsz: 2001.17.6095. Megvastagodó, lekerekített végű peremtöredék.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal valamint közepes 
eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: enyhén érdes tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8).  
Pá: 39,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
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560. Ltsz: 2001.17.3965/b. Lekerekített horizontálisan kiterülő végű peremtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
vörösessárga (5YR 6/6).  
Pá: 21,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
561. Ltsz: 2001.17.2006. Enyhén megvastagodó, lekerekített végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, sárga (10YR 7/6).  
Pá: 17,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
562. Ltsz: 2001.17.5425. Lekerekített végű peremtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá: 12,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
563. Ltsz: 2001.17.2327. Teljes profil. Rövid fordított csonkakúpos fogóval és enyhén 
lekerekített végű kissé aláhajló peremmel. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötétszürke (10YR 4/1), sűrű eloszlású közép- és 
nagyszemcsés homokkal, közepes eloszlású durvaszemcsés homokkal, szórványos 
eloszlású finom kaviccsal. F: érdes tapintású, sötétszürke (10YR 4/1) világosbarna (7,5YR 
6/4).  
Pá: 13,3 cm; Fá: 3,3 cm; M: 3,5 cm.  
Lh: Kiscelli utca 75.   
 
564. Ltsz: 2001.17.5046. Teljes profil. Enyhén elvékonyodó perem és széles, rövid 
fordított csonkakúpos fogó.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
és közepes eloszlású középszemcsés homokkal valamint sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 22,2 cm; Fá: 6,1 cm; M: 6,1 cm.  
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
565. Ltsz: 2001.17.1075. Megvastagodó, csapott végű peremtöredék.  
A: kemény, lemezes törésfelületű, szürke (10YR 6/1), sűrű eloszlású középszemcsés és 
közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal és szórványos eloszlású durvaszemcsés 
kerámiatörmelékkel. F: érdes tapintású szürke (2,5Y 6/1) – rózsaszín (7,5YR 7/3) foltos. 
Pá (k): 16,5 cm.  
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
 
Dörzstálak 
 
566. Ltsz: 2001.17.19. Oldal- és széles, horizontális, íves kialakítású peremtöredék 
lunulás bélyegzővel: COSIDIVS. A perem belső kerületén körbefutó mély barázdával és a 
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kiöntőszájat kísérő barázda indításával. A dörzsfelületét közepes eloszlású 
finomkavicsokból alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), tömött jellegű, 
szórványos eloszlású finomszemcsés homokkal, sűrű eloszlású nagyon finom 
csillámszemcsékkel. F: enyhén púderes tapintású, világos vörösesbarna (2,5YR 7/3).  
Pá (k): 47cm; Pá (b): 32,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
567. Ltsz: 51694, 51695. Oldal – és a széles, horizontális, íves kialakítású peremtöredék a 
lapos alj részletével. A perem felső részén keresztirányban ferde vonalkázással övezett 
tabula ansatába foglalt MARTIFE feliratú bélyeggel. Kialakítása és minőségi jegyei alapján, 
feltehetően ugyanennek az edénynek egy másik peremrészletén ugyancsak a [M]ARTIFE 
bélyeg részlete látható. A dörzsfelületét közepes eloszlású kavicsokból és finomkavicsokból 
alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén púderes 
tapintású, vörösessárga (5YR 6/6).  
Pá (k): kb. 60 cm; Pá (b): 46 cm; Tá: 30,5 cm; M: 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 77-79. 
 
568. Ltsz: 51103. Széles, horizontális, íves kialakítású peremtöredék a kiöntőcsőr 
részletével. A perem belső kerületén körbefutó kettős barázdával, amelyekből a külső a 
kiöntő szélét követi. Felső részén, közvetlenül a kiöntő mellett majd 5 cm-re megismételve 
keresztirányban tabula ansatába foglalt LONCIAIICFMFIL feliratú bélyegekkel. A 
dörzsfelületét sűrű eloszlású kavicsokból és finomkavicsokból alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, barnássárga (10YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4).  
Pá (k): 40 cm; Pá (b): 28 cm. 
Lh: Kiscelli utca 77-79.  
 
569. Ltsz: 50403. Széles, horizontális, íves kialakítású peremtöredék. A perem belső 
kerületén körbefutó barázdával. Felső részén keresztirányban két stilizált levélfüzér-sor 
között tabula ansatába foglalt LONCIAIICF[MFIL] feliratú bélyeg részletével. A 
dörzsfelületét szórványos eloszlású finomkavicsokból és sűrű eloszlású középszemcsés 
homokból alakították ki.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárga (10YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén púderes 
tapintású, sárga (10YR 7/6).  
Pá (k): 53 cm; Pá (b): 40,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 77-79.  
 
570. Ltsz: 2001.17.1. Teljes profil a kiöntőszájjal. A kiöntő belső oldala enyhén íves 
kialakítású. A perem belső kerületén körbefutó kettős barázda közül az egyiket, már 
szélesebb ujjbehúzással, továbbvezették a kiöntő külső oldala mellett, míg a belső a kiöntő 
tövénél végződik. Mindkettő kétoldalt egy-egy ujjbenyomással végződik. A perem alsó 
részén a kiöntő két oldalán egy-egy ujjal behúzott felfele álló félkörív. A kiöntő végét 
szemből, ugyancsak két ujjbenyomás díszíti. A dörzsfelületét sűrű eloszlású 
finomkavicsokból alakították ki.  
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A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal és sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima-enyhén 
púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 42,5 cm; Pá (b): 31 cm; Tá: 19,2 cm; M: 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
571. Ltsz: 2001.17.1681, 1684, 1687, 4011. Teljes profil a kiöntőszájjal. A kiöntő belső 
oldala enyhén íves kialakítású. A perem belső kerületén körbefutó barázdát továbbvezették a 
kiöntő külső oldala mellett, ahol kétoldalt egy-egy ujjbenyomással végződik. A kiöntő végét 
szemből, két ujjbenyomás díszíti. A dörzsfelületét kissé egyenetlenül közepes és sűrű 
eloszlású kavicsokból és finomkavicsokból alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), tömött – szórványos 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes tapintású, vörösessárga 
(7,5YR 7/6). 
Pá (k): 36 cm; Pá (b): 26,4 cm; Tá: 16 cm; M: 10,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
572. Ltsz: 2001.17.1655, 1662, 1685, 2626. Teljes profil a kiöntőszájjal. A kiöntő belső 
oldala enyhén íves kialakítású. A perem belső kerületén körbefutó kettős barázda közül az 
egyiket, már szélesebb ujjbehúzással, továbbvezették a kiöntő külső oldala mellett, míg a 
belső a kiöntő tövénél végződik. Mindkettő kétoldalt egy-egy ujjbenyomással végződik. A 
kiöntő végét szemből, ugyancsak két ujjbenyomás díszíti. A dörzsfelületét kissé 
egyenetlenül közepes-sűrű eloszlású finomkavicsokból alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), tömött – szórványos 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes tapintású, vörösessárga 
(7,5YR 7/6). 
Pá (k): 42,5 cm; Pá (b): 31 cm; Tá: 19,2 cm; M: 13 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
573. Ltsz: 2001.17.1686, 3353, 3580, 3586, 3591, 4012. Alj- oldal- és széles, horizontális, 
íves kialakítású peremtöredék a kiöntőszájjal. A kiöntő belső oldala íves kialakítású. A 
perem belső kerületén körbefutó barázdát továbbvezették a kiöntő külső oldala mellett, ahol 
kétoldalt egy-egy ujjbenyomással végződik. A kiöntő végét szemből, két ujjbenyomás 
díszíti. A dörzsfelületét kissé egyenetlenül közepes eloszlású kavicsokból és 
finomkavicsokból alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), tömött – szórványos 
eloszlású finomszemcsés homokkal. és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: 
púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 6/8). 
Pá (k): 40 cm; Pá (b): 29 cm; Tá: 17 cm; M: 11,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
574. Ltsz: 2001.17.117, 2615. Teljes profil a kiöntőszájjal. A kiöntő belső oldala enyhén 
íves kialakítású. Az íves kialakítású, enyhén aláhajló perem belső kerületén körbefutó mély 
barázdát továbbvezették a kiöntő külső oldala mellett. A dörzsfelületét sűrű eloszlású 
finomkavicsokból alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), tömött – szórványos 
eloszlású középszemcsés homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: 
sima-enyhén púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 33,8 cm; Pá (b): 24 cm; Tá: 14 cm; M: 9,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
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575. Ltsz: 2001.17.6211. Teljes profil a kiöntőszáj részletével. A kiöntő belső oldala íves 
kialakítású. A perem belső kerületén körbefutó barázdát továbbvezették a kiöntő külső 
oldala mellett. A dörzsfelületét sűrű eloszlású finomkavicsokból alakították ki.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5Y 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal, valamint szórványos 
eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: púderes – helyenként enyhén érdes tapintású, 
vörösessárga (7,5Y 7/6). 
Pá (k): 30,5 cm; Pá (b): 23 cm; Tá: 13,5 cm; M: 8,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
576. Ltsz: 71.11.234. Horizontális, ívelt kialakítású perem rövidebb, finomabb 
kidolgozású, behajló peremű kiöntővel. A perem belső szélén horizontálisan körbefutó 
széles vájat, amelyet a kiöntő utólag rádolgozott, ívelt széle szakít meg. Közepes eloszlású 
finom, 2-5 mm-es folyami kavicsból dörzsfelülete enyhén repedezett, helyenként (1-2 cm-es 
foltokban) a felső 2 mm-es réteggel együtt leválva.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima – enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4).  
Pá (k): 36,3 cm; Pá (b): 28 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
577. Ltsz: 71.11.247. Enyhén aláhajló perem rövidebb, finomabb kidolgozású, enyhén 
behajló peremű kiöntővel és az oldal indításával. A perem belső széle lépcsőzetesen 
profilálva amelyet a kiöntő utólag rádolgozott, ívelt széle szakít meg. Közepes eloszlású 
finom, 2-4 mm-es folyami kavicsból kialakított dörzsfelülete enyhén repedezett.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6).  
Pá (k): 38,7 cm; Pá: 28 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126. 
 
578. Ltsz: 69.1.241. Oldal- és enyhén aláhajló peremtöredék. Sűrű eloszlású 2-3 mm-es 
kavicsokból kialakított dörzsfelülettel. Túlégetett darab. 
A: Igen kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6) kéreg alatt sötét 
kékesszürke (5PB 4/1) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés és szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (k): 28,3 cm; Pá (b): 18,8 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
579. Ltsz: 2001.17.30. Zömök, íves kialakítású, enyhén aláhajló peremtöredék a belső 
kerületen körbefutó profilált borda peremre vezetésével kialakított kiöntő részletével.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), sűrű eloszlású nagyon 
finom csillámszemcsékkel, közepes eloszlású finomszemcsés homokkal és szórványos 
eloszlású középszemcsés homokkal valamint szórványosan 2-8 mm-es mészkőszemcsékkel. 
F: enyhén érdes tapintású vörösessárga (5YR 6/8).  
Pá (k): 28 cm; Pá (b): 21,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
580. Ltsz: 2001.17.56, 116. Oldal- és zömök, horizontális, íves kialakítású peremtöredék. 
A perem belső kerületén körbefutó barázdával. A dörzsfelületet közepes eloszlású 
kavicsokból és finomkavicsokból alakították ki.  
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A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8) tömött-közepes 
eloszlású finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima-enyhén 
púderes tapintású világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 32 cm; Pá (b): 24,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
581. Ltsz: 2001.17.2788. Oldal- és zömök, horizontális, íves kialakítású peremtöredék. A 
perem belső kerületén körbefutó barázdával. A dörzsfelületet közepes eloszlású finom 
kavicsokból alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8) közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású vörösessárga (7,5YR 7/8).  
Pá (k): 27 cm; Pá (b): 19,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
582. Ltsz: 2001.17.4018. Oldal- és felső részén kiszélesedő, horizontális kialakítású 
perem, tetején körbefutó kettős barázdával. A dörzsfelületét közepes-szórványos eloszlású 
finomkavicsokból alakították ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványsárga (5Y 764), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, rózsaszín (2,5YR 8/3).  
Pá (k): 25,6 cm; Pá (b): 21 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
583. Ltsz: 74.9.29. Oldal- és enyhén aláhajló peremtöredék. Az eredetileg sűrű eloszlású 
finom, 2-3 mm-es kavicsszemcsék égetés alatt kihullottak, lenyomatuk maradt meg, illetve a 
töredék alján néhány darab prezentálja az egykori felületet.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: külső oldalán vörösessárga (7,5YR 7/6), enyhén szappanos 
tapintásúra polírozva.  
Pá (k): 38,2 cm; Pá (b): 33 cm. 
Lh: Bécsi út 120. 
 
584. Ltsz: 68.1.334. Lapított félgömbtestű, enyhén duzzadt peremmel a feleső részén 
horizontálisan körbefutó barázdával és a félkörösen kialakított kiöntőcsőrrel és a 
horizontálisan felrakott, a végén ujjbenyomással díszített fogó részletével. A dörzsfelület 
közepes eloszlású, 3-8 mm-es kavicsokból kialakítva. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt világos barnásszürke 
(2,5Y 6/2) maggal, közepes eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású 
durvaszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású vörösessárga (5YR 6/6) alapon matt, 
barna (7,5YR 5/2) – világosbarna (7,5YR 6/3) – világos vörösbarna (5YR 6/4) 
bevonatfoltokkal?  
Pá (k): 23,5cm; Fül: 1,5×3,1 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
 
Nagyméretű, lapított félgömbtestű tálak az edénytesthez tapadó két horizontális füllel 
 
585. Ltsz: 2001.17.3005, 3873, 3985, 4271, 4569, 4577, 4590, 4691, 4697. Teljes profil. 
Egyenletes vastagságú csapott perem. Az edénytest felső része külső oldalon 
korongolásnyomok által enyhén tagolt. Aljának alsó egyharmada esztergált a talprésszel 
együtt, amelyen lapos fenékszöget alakítottak ki. 
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A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), tömött – szórványos 
eloszlású középszemcsés homokkal és sűrű eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: 
sima-enyhén púderes tapintású, vörösessárga (5YR 7/8). 
Pá (k): 35 cm; Tá: 13,5 cm; M: 11,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
586. Ltsz: 2001.17.1867, 3553, 4023. Teljes profil. Az enyhén megvastagodó csapott 
perem vége enyhén tagolt. Az edénytest felső része külső oldalon korongolásnyomok által 
enyhén tagolt. Aljának alsó egyharmada esztergált a talprésszel együtt, amelyen lapos 
fenékszöget alakítottak ki. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), tömött – szórványos 
eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8). 
Pá (k): 32,5 cm; Tá: 11,4 cm; M: 9,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
587. Ltsz: 2001.17.4019, 4289. Teljes profil. Az egyenletes vastagságú csapott perem 
vége a formázóeszköz általi enyhe tagoltsággal. Az edénytest felső része külső oldalon 
korongolásnyomok által enyhén tagolt. Aljának alsó fele esztergált a talprésszel együtt, 
amelyen lapos fenékszöget alakítottak ki. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), tömött – közepes 
eloszlású finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: 
sima-enyhén púderes tapintású, vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 33,2 cm; Tá: 12 cm; M: 8,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
588. Ltsz: 2001.17.257, 258, 315, 3002. Teljes profil. Az enyhén megvastagodó csapott 
perem vége hármas horizontális barázdával tagolva. Esztergált, talpgyűrű-szerűen 
kialakított fenékszöggel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), tömött – szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes tapintású, vörösessárga (5YR 7/6) 
alapon kisebb-nagyobb felületekben felvitt (vagy lekopott?) enyhén szappanos tapintású 
gyenge fényű rózsaszín (5YR 7/4) bevonattal vagy polírozással (?). 
Pá (k): 34 cm; Tá: 13,7 cm; M: 11,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
589. Ltsz: 2001.17.3863-64, 4024, 4293, 4581, 4583, 4589. Perem- oldal- és aljtöredék. 
Az enyhén megvastagodó, enyhén behúzott, belülről enyhén csapott perem felső részén 
kettős horizontális barázdával. A külső oldalán a perem alatti rész enyhén behúzva. Aljának 
kb. az alsó egyharmada esztergált a talprésszel együtt, amelyen talpgyűrűs fenékszöget 
alakítottak ki. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal valamint közepes 
eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: sima-enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 
6/8). 
Pá (k): 33,6 cm; Tá: 14,6 cm; M: 10,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
590. Ltsz: 2001.17.3711, 4021, 4284, 4287, 4291, 4294, 4296, 4304, 4305, 4588, 5220. 
Teljes profil. Az enyhén megvastagodó, enyhén behúzott, belülről enyhén csapott perem 
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felső részén kettős horizontális barázdával. A külső oldalán a perem alatti rész enyhén 
behúzva. Aljának kb. az alsó egyharmada esztergált a talprésszel együtt, amelyen talpgyűrűs 
fenékszöget alakítottak ki.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal valamint közepes 
eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: sima-enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 
6/8). 
Pá (k): 35,4 cm; Tá: 11,2 cm; M: 10,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
591. Ltsz: 2001.17.4022. Teljes profil. Enyhén megvastagodó belülről enyhén csapott és 
enyhén behúzott peremmel. Az edénytest alsó kétharmadán, a külső oldalon, formázókés 
okozta elsimításokkal, illetve esztergálás nyomaival. Az esztergált talprészen 
talpgyűrű-szerűen kialakított fenékszög. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal és nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima-enyhén 
púderes tapintású, vörösessárga (5YR 6/8). 
Pá (k): 39 cm; Tá: 16 cm; M: 9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
592. Ltsz: 2001.17.2680, 2691, 2677, 5513, 5514. Perem- oldal- és aljtöredék. A 
megvastagodó belülről enyhén csapott és enyhén behúzott perem felső részén sekély kettős 
barázdával. Aljának kb. az alsó egyharmada esztergált a talprésszel együtt, amelyen 
talpgyűrűs fenékszöget alakítottak ki. 
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/4), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, külső oldalán vékony, matt, 
halványsárga (2,5Y 8/3) bevonattal (focs?). 
Pá (k): 40,8 cm; Tá: 14 cm; M: 11 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
593. Ltsz: 2001.17.6492, 6496, 6506. Teljes profil. Az enyhén megvastagodó belülről 
enyhén csapott perem felső részén hármas horizontális barázdával. Aljának kb. az alsó fele 
esztergált a talprésszel együtt, amelyen lapos fenékszöget alakítottak ki. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/4), tömött – sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, külső oldalán, vékony, matt, 
fehér-halványsárga (2,5Y 8/1-2) bevonattal (focs). 
Pá (k): 39 cm; Tá: 14,6 cm; M: 12,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
594. Ltsz: 2001.17.1863, 5062. Perem és oldaltöredék. Az enyhén megvastagodó belülről 
enyhén csapott perem felső részén mély, kettős barázdával. Oldalán rövid, enyhén ívelt 
horizontális fogóval.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, sárga (10YR 7/8), tömött – sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: enyhén 
púderes tapintású, sárga (10YR 7/8). 
Pá (k): 40 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
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595. 2001.17.2731. Perem és oldaltöredék. Enyhén megvastagodó, kívülről enyhén 
csapott és kissé alávágott perem. Felső részén kettős horizontális barázdával. Oldalán ferdén 
felrakott, az edénytesthez tapadó ovális keresztmetszetű fogó részletével.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes tapintású, vörösessárga 
(7,5YR 7/6). 
Pá (k): 42,5 cm; Fv: 1,8 x 2,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
596. 2001.17.3350. Perem és oldaltöredék. Enyhén megvastagodó, horizontális 
kialakítású perem. Felső részén kettős horizontális barázdával. Oldalán félkörívesen 
felrakott, az edénytesthez tapadó ovális keresztmetszetű fogó részletével.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/8), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes tapintású, vékony, matt 
világosvörös (2,5YR 6/6) bevonattal (focs?).  
Pá (k): 34,8 cm; Fv: 1,8 x 1,7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
597. Ltsz: 66.6.57. Igen nagyméretű, félgömbtestű tál oldal- és duzzadt, horizontális 
kialakítású peremtöredéke, felső részén három körbefutó barázdával. A külső oldalán a 
horizontális fül lenyomatával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/3).  
Pá (k): 75 cm; Pá (b): 68 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
598. Ltsz: 71.11.325. Lapított félgömbformájú tál, horizontálisan duzzadt, felső részén 
hármas, horizontálisan körbefutó barázdával. A perem alsó részén körbefutó plasztikus 
rátét-dísszel: utólagosan felrakott szalag, amelyet ujjbecsípéssel hullámossá alakítottak ki.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (7,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, halványbarna (7,5YR 6/6).  
Pá (k): 46 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
599. Ltsz: 71.11.345. Lapított félgömbformájú tál, horizontálisan duzzadt, felső részén 
kettős, horizontálisan körbefutó barázdával. A perem alsó részén körbefutó plasztikus 
rátét-dísszel: utólagosan felrakott szalag, amelyet ujjbecsípéssel és formázóeszköz 
segítségével alakítottak ki.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6).  
Pá (k): 40,4 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
600. Ltsz: 2001.17.185, 194. Perem és oldaltöredék. A belülről csapott, kívülről behúzott 
perem rézsűsen kihajló jelleget vesz fel. Belső oldalán hármas barázdával, míg a perem 
szélén mély horizontális barázdával tagolva. A két össze nem illő töredéket eltérő hőhatás 
érte.  
A: mindkettő kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, tömött- sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. Az egyik 
vörösessárga (5YR 6/8) a másik vörösessárga (5YR 7/6) árnyalatú. 
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F: mindkettő sima-enyhén púderes tapintású, de míg az egyiken matt, vékony halványbarna 
(10YR 8/3) bevonattal (focs), addig a másik töredéken ez már csak egy kis 
elvékonyodó-halványodó részletként jelentkezik a vörösessárga (5YR 6/8) felületen. 
Pá (k): 40 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
601. Ltsz: 66.6.6. Rézsűsen kihajló perem, belső oldalán három horizontális barázdával. 
Külső oldalán a perem alatt körbefutó plasztikus rátét-dísszel: utólagosan felrakott szalag, 
amelyet ujjbecsípéssel hullámossá alakítottak ki. Ívelten felrakott az edénytesthez tapadó, 
hengeres átmetszetű fül részletével, a fül középvonalát egy alulról felhúzott plasztikus elem 
(stilizált hüvelykujj?) keresztezi.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (5Y 8/2), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványsárga (5Y 8/2). 
Pá (k): 37 cm.  
Lh: Bécsi út 126.  
 
602. Ltsz: 69.18.274. Enyhén vállasodó oldal és rézsűsen kihajló perem, felső részén 
körbefutó hármas barázdával, valamint a perem alól indított horizontális, enyhén ívelt, 
csavart füllel. 
A: kissé puha, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: 
púderes tapintású, vörösessárga (5YR 7/6). 
Pá (k): 34 cm; Pá (b): 30 cm; Fül: 2,3×2,8 cm.  
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 49.) 
 
603. Ltsz: 70.6.6. Enyhén vállasodó oldal és rézsűsen kihajló perem, felső részén, a két 
szélén körbefutó barázdákkal, valamint a perem alól indított horizontális, enyhén ívelt, az 
edénytesthez tapadó, középvonalában benyomással tagolt füllel. 
A: igen kemény, kagylós törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
halványbarna (10YR 7/3). 
Pá (k): 34 cm; Pá (b): 30 cm; Fül: 1,9×2,6 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
604. Ltsz: 2001.17.251, 3329. Perem- és oldaltöredék. Az enyhén megvastagodó, külső 
oldalán kissé alávágott csapott perem vége kettős horizontális barázdával tagolva.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal valamint sűrű eloszlású 
nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima-enyhén púderes tapintású, vörösessárga (5YR 
6/8). 
Pá (k): 36 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
605. Ltsz: 71.11.391. Enyhén duzzadt perem- és oldaltöredék az egyik ívelten felrakott az 
edénytesthez tapadó, hengeres átmetszetű, alsó részén eldolgozott füllel.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), sűrű eloszlású finom- 
és középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosvörös (10R 6/6 – 7/8).  
Pá (k): 52 cm.  
Lh: Bécsi út 124–126.  
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606. Ltsz: 2001.17.1849, 1897, 1902, 3343, 4123. Teljes profil. A megvastagodó, enyhén 
lekerekített végű perem a belső oldalon enyhén behúzott, külső oldalán enyhén alávágott. 
Oldalán lapos, félköríves kialakítású az edénytesthez lapított fogó részletével. Alja enyhén 
homorúra esztergált. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), tömött – közepes 
eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8). 
Pá (k): 40 cm; Tá: 13 cm; M: 12,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
607. Ltsz: 66.6.148. Oldal- és duzzadt peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (2,5YR 5/8), sűrű eloszlású finomszemcsés és 
szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/6).  
Pá (k): 41,5 cm. 
Lh: Bécsi út 126. 
 
608. Ltsz: 2001.17.1868, 4951. Perem és oldaltöredék. Enyhén megvastagodó, 
lekerekített végű perem. Oldalán lapos, félköríves kialakítású az edénytesthez lapított fogó 
részletével.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8) kéreg alatt világos 
vörösbarna (2,5YR 6/3) maggal, tömött – sűrű eloszlású finomszemcsés homokkal, elvétve 
egy-egy 2-4 mm-es mészszemcsével. F: sima-enyhén púderes tapintású, világosvörös 
(2,5YR 6/8). 
Pá (k): 37 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
609. Ltsz: 69.18.130. Oldal- és duzzadt, kissé behúzott peremtöredék, az edénytesthez 
tapadó, félköríves kialakítású fogó részletével. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású közép- és nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 36 cm; Fül: 0,7×0,9 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 49.) 
 
610. Ltsz: 69.18.131. Oldal- és duzzadt, külső és belső oldalán kissé alávágott 
peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/6) – vörös (2,5YR 5/6), közepes 
eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 35,7 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. (Kiscelli utca 49.) 
 
611. Ltsz: 2001.17.3331, 3335. Perem és oldaltöredék. A duzzadt, lekerekített végű perem 
a külső oldalán alávágott. Oldalán, közvetlenül a perem alatt, részben arra rádolgozva lapos, 
félköríves kialakítású az edénytesthez lapított fogóval.  
A: puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, 
halványbarna (10YR 7/4). 
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Pá (k): 32 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
  
Hombárok 
 
612. Ltsz: 69.3.133. Oldal és erősen behúzott, horizontális irányban duzzadó külső szélén 
alávágott belső szélén barázdával tagolt perem, az oldalán horizontális barázdaköteg 
részletével. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3) kéreg alatt vörösessárga 
(5YR 6/6) maggal, közepes eloszlású finomszemcsés homokkal és szórványosan egyenetlen 
eloszlásban 3-5 mm-es márgadarabkákkal és kaviccsal. F: enyhén púderes tapintású, külső 
oldalán halványbarna (10YR 7/3), belső oldalán vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (b): 25 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
613. Ltsz: 2001.17.896. Erősen behúzott, duzzadt peremtöredék a külső részén két 
horizontális barázdával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 
6/6).  
Pá (b): 17 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
614. Ltsz: 68.1.21. Erősen behúzott horizontális perem, felső részén négyes horizontális 
barázdával. Oldalának megmaradt felső részén két sorban égetés előtt bekarcolt 
hullámvonalakkal, hasi részén gyengén felvitt ferde rovátkákkal.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 8/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, halványsárga (2,5Y 8/3). 
Pá (k): 20,5 cm; Pá (b): 13 cm. 
Lh: Bécsi út 128.  
 
615. Ltsz: 2001.17.6432. Kiszélesedő, horizontális kialakítású peremtöredék, felső részén 
körbefutó három, sekély, horizontális barázdával. Enyhén túlégetett. 
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszínes szürke (7,5YR 6/2) barna (7,5YR 5/4) 
közepes eloszlású középszemcsés homokkal valamint szórványosan finom kaviccsal és 1-4 
mm-es mészkődarabkákkal. F: sima tapintású, halványbarna (10YR 6/3 – 10YR 7/4), a 
mészkődarabkák felett helyenként kráterszerű kipattogzásokkal. 
Pá (k): 31,7 cm; Pá (b): 24,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
 
616. Ltsz: 2001.17.895. Kiszélesedő, horizontális kialakítású peremtöredék, felső részén 
körbefutó három, sekély, horizontális barázdával. Enyhén deformált, belső oldalán a 
megindult túlégetés nyomaival. 
A: igen kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, rózsaszínes szürke (7,5YR 6/2) 
vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású középszemcsés homokkal valamint 
szórványosan finom kaviccsal és 1-4 mm-es mészkődarabkákkal. F: sima tapintású, külső 
oldalán sárga (10YR 7/6) belső oldalán rózsaszínes szürke (7,5YR 6/2) – világosbarna 
(7,5YR 6/4), a mészkődarabkák felett helyenként kráterszerű kipattogzásokkal. 
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Pá (k): 32 cm; Pá (b): 25 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
617. Ltsz: 2001.17.4563. Kiszélesedő, horizontális kialakítású peremtöredék. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
középszemcsés homokkal valamint szórványosan finom kaviccsal és 1-4 mm-es 
mészkődarabkákkal. F: sima tapintású, rózsaszín (5YR 7/4) a mészkődarabkák felett 
helyenként kráterszerű kipattogzásokkal. 
Pá (k): 28,3 cm; Pá (b): 22 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
618. Ltsz: 71.11.28, 111, 285, 334, 335, 338, 347, 364. Vízszintes, belső szélén 
horizontális barázdával tagolt peremtöredék és hosszúkás testre utaló oldaltöredék. 
Összeszűkülő felső részén fésűköteg-sávok között fésűs hullámvonallal.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/8), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: sima – enyhén púderes tapintású, halványsárga (5Y 7/4).  
Pá (k): 31,4 cm.  
Lh: Bécsi út 124. 
 
619. Ltsz: 74.9.76. Rézsűsen kihajló, horizontális kialakítású peremtöredék, a nyakrészen 
horizontális barázdaköteg és bekarcolt hullámvonal részletével.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/8) kéreg alatt sötét 
vörösesszürke (2,5YR 3/1) maggal, sűrű eloszlású durvaszemcsés homokkal. F: érdes 
tapintású, világosvörös (2,5YR 7/8).  
Pá (k): 32 cm; Pá (b) 25 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
620. Ltsz: 71.11.99. Rézsűsen kihajló peremtöredék, horizontális kialakítású felső részén 
körbefutó barázdaköteggel.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (5Y 7/6).  
Pá (k): 28,5 cm.  
Lh: Bécsi út 124.  
 
621. Ltsz: 74.9.82. Laposan emelkedő megvastagodó, feltehetően kézzel formált, majd 
utánkorongolt edény peremtöredéke. A peremen 8 mm átmérőjű, még az égetés előtt 
kialakított furattal. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (10R 6/8), tömött. F: sima – enyhén 
púderes tapintású, világosvörös (10R 6/8).  
Pá (k): 48 cm; Pá (b): 38,5 cm. 
Lh: Bécsi út 120.  
 
622. Ltsz: 74.9.27. Rézsűsen kihajló, szögletes végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világosvörös (2,5YR 7/8). F: enyhén púderes tapintású, 
világosvörös (2,5YR 7/8).  
Pá (k): 35 cm.  
Lh: Bécsi út 120.  
 
 
Éjjeliedények 
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623. Ltsz: 68.1.54. Vaskos, rézsűsen kihajló, tölcséresedő perem, az összeszűkülő, 
kónikus oldal indításával. A perem belső oldalának felületén mély, horizontális barázdákat 
alakítottak ki.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5YR 7/3), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású közép- és nagyszemcsés homokkal.. F: enyhén 
púderes tapintású, halványsárga (2,5YR 8/3).  
Pá (k): 42 cm. 
Lh: Bécsi út 128. 
 
624. Ltsz: 74.9.7. Erősen kihajló peremtöredék. A: kemény, enyhén egyenetlen 
törésfelületű, szórványos eloszlású finomszemcsés homokkal, világosbarna (7,5YR 6/4). F: 
enyhén púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6).  
Pá (k): 37,8 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
625. Ltsz: 71.11.27. Horizontálisan kihajló peremtöredék az oldal indításával. A perem 
felső szélén vékony, horizontális barázdával. A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, tömött, 
vörösessárga (7,5YR 6/6). F: púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6), enyhén 
csillámos.  
Pá (k): 30 cm. 
Lh: Bécsi út 124.  
  
626. Ltsz: 71.11.103, 257. Laposan kihajló, széles, peremtöredék az oldal indításával. A: 
kemény, egyenletes törésfelületű, tömött, vörösessárga (7,5YR 6/6). F: enyhén púderes 
tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6).  
Pá (k): 28,5 cm. 
Lh: Bécsi út 124.  
 
627. Ltsz: 69.4.3. Oldal- és ívelten kihajló peremtöredék. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/3). 
Pá (k): 39,5 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
628. Ltsz: 71.11.22. Horizontálisan kihajló, ívelt peremtöredék az oldal indításával. A: 
kemény, egyenletes törésfelületű, tömött-szórványos eloszlású középszemcsés homokkal, 
barnássárga (10YR 6/6). F: enyhén púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/4).  
Pá (k): 36,5 cm. 
Lh: Bécsi út 124.  
  
629. Ltsz: 69.15.46. Ívelten kihajló, szögletes végű peremtöredék.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6) kéreg alatt szürke (2,5Y 6/1) 
maggal, közepes eloszlású finomszemcsés és szórványos eloszlású közép- és nagyszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 26 cm.  
Lh: Zápor utca 60–70.  
 
630. Ltsz: 69.2.123. Oldal- és rézsűsen kihajló, tölcséresedő peremtöredék. 



269 
 

A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (5YR 7/6), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/3). 
Pá (k): 24,7 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
631. Ltsz: 74.9.68. Peremtöredék. A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, közepes 
eloszlású finomszemcsés homokkal, világosvörös (2,5R 7/8). F: púderes tapintású, 
világosvörös (2,5R 7/8).  
Pá (k): 25,7 cm.  
Lh: Bécsi út 120. 
 
 
Nagyméretű fedők 
  
632. Ltsz: 2001.17.5831. Peremtöredék. Vertikálisan enyhén megvastagodó, belső 
oldalán erősen csapott és kissé íves kialakítású, peremtöredék kettős horizontális barázdával. 
Külső oldala enyhén hullámos kialakítású.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: enyhén 
púderes tapintású, vörösessárga (5YR 6/8). 
Pá (k): 44,6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
633. Ltsz: 2001.17.5201, 5840. Perem- és oldaltöredék. Enyhén megvastagodó 
lekerekített végű peremtöredék a belső oldalán markánsan kialakított (jól látható 
sablonnyomokkal), a jobb felfekvést biztosító körbefutó léctaggal. Külső oldala enyhén 
hullámos kialakítású.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal és finomszemcsés csillámmal. F: sima-enyhén púderes 
tapintású, halványbarna (10YR 8/4), vékony, matt bevonattal (focs). 
Pá (k): 41 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
634. Ltsz: 2001.17.6508. Perem- és oldaltöredék. Megvastagodó, belső oldalán erősen 
profilált, a fedő felfekvését szolgáló váll-résszel. Kónikus jellegű oldalán 
korongolásnyomok általi enyhe tagolással. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), tömött – sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: púderes tapintású, sárga 
(10YR 7/8). 
Pá (k): 36,9 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
635. Ltsz: 2001.17.2074. Peremtöredék. Vertikálisan megvastagodó, belső oldalán erősen 
csapott peremtöredék horizontális barázdával.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, barnássárga (10YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: enyhén 
púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/6). 
Pá (k): 32 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
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636. Ltsz: 2001.17.5833. Perem- és oldaltöredék. Vertikálisan megvastagodó, belső 
oldalán erősen csapott peremtöredék kettős horizontális barázdával.  
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: enyhén 
púderes tapintású, halványsárga (2,5Y 7/4). 
Pá (k): 40 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
637. Ltsz: 2001.17.214. Perem- és oldaltöredék. Enyhén megvastagodó, belső oldalán 
erősen csapott peremtöredék kettős horizontális barázdával. Enyhén túlégetett? 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világos sárgásbarna (2,5Y 6/3), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal és szórványos eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: 
külső felülete sima tapintású, halványbarna (10YR 7/3), gyenge fényűre polírozva. 
Pá (k): 46 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
638. Ltsz: 2001.17.6504. Perem- és oldaltöredék. Duzzadt, lekerekített végű (kör 
átmetszetű) perem. Külső oldala enyhén hullámos kialakítású.  
A: puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: púderes 
tapintású, halványsárga (2,5Y 7/4). 
Pá (k): 42 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
  
639. Ltsz: 2001.17.207. Perem- és oldaltöredék. Enyhén megvastagodó, horizontálisan és 
külső szélén enyhén csapott peremtöredék. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, világosvörös (2,5YR 6/8), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású finomszemcsés csillámmal. F: 
sima-enyhén púderes tapintású, világosvörös (2,5YR 6/8). 
Pá (k): 39,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
 
640. Ltsz: 2001.17.189. Perem- és oldaltöredék. Erősen megvastagodó, horizontálisan 
csapott peremtöredék hármas horizontális barázdával.  
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), tömött – sűrű 
eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima-enyhén púderes tapintású, világosvörös (10R 
6/8).  
Pá (k): 40 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
 
Füstölőtálak 
  
641. Ltsz: 2001.17.1995, 1998, 4184. Ujjbenyomással fodrozott-összecsípett kettős 
perem, csonkakúpos oldal a markánsan megtörő lekerekített alj részletével.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörös (10R 5/8), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, vörös (10R 5/8). 
Pá (k): 17 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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642. Ltsz: 71.11.350. Peremtöredék ujjbenyomással kialakított kettős hullámvonallal.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű sárgásvörös (5YR 5/8), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6).  
Pá (k): 18,7 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
643. Ltsz: 2001.17.4186. Oldal- és ujjbenyomással fodrozott-összecsípett kettős perem.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6) – rózsaszín (7,5YR 7/4), 
közepes eloszlású finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: 
sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 17,4 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
644. Ltsz: 69.1.526. Tagolt oldal- és hullámos peremtöredék. A tagolások és a perem 
belső oldala bevagdalásokkal díszítve. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: enyhén púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 17,7 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
645. Ltsz: 2001.17.1080-81, 1083. A háromszög átmetszetű perem felső és külső élén, 
valamint a perem alatti bordán, ferdén benyomott rovátkákkal.  
A: kissé puha, rózsaszín (7,5YR 7/4), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: 
púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 15,3 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
646. Ltsz: 2001.17.1077,1084, 1085, 4441, 4444, 618. Perem és oldaltöredék. A 
horizontálisan enyhén kiszélesedő perem külső és belső szélén kismértékű, ujjheggyel 
történő benyomás általi díszítés. Külső oldalán a megtörő alsó részen nagyon enyhe ferde 
irányú ujjhegy-behúzásokkal. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6) – rózsaszín (7,5YR 
7/4) foltos. 
Pá (k): 21,8 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
647.  Ltsz: 2001.17.2305. Kónikus, alján kiszélesedő csőtalp töredéke.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Tá: 12 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
648. Ltsz: 2001.17.3317. Füstölőtál összeszűkülő alja, kiszélesedő, korongszerűen 
kialakított talppal. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörös (10R 5/6), szórványos eloszlású 
középszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon finomszemcsés csillámmal. F: sima 
tapintású, vörös (10R 5/6). 
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Tá: 7 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
649. Ltsz: 2001.17.5371. Ujjbenyomással fodrozott kettős perem és az ez alatt kialakított, 
ugyancsak ujjbenyomással fodrozott léctag levált, kevés részletével.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürke (5Y 5/1), sűrű eloszlású középszemcsés és 
közepes eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, külső oldalán világosszürke 
(2,5Y 7/1), belső oldalán szürke (2,5Y 5/1). 
Pá (k): 34,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
650. Ltsz: 2001.17.1079. Ujjbenyomással fodrozott perem, az oldalán rovátkolással 
díszített kettős léctaggal.  
A: kemény, lemezes törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4) kéreg alatt sötétszürke (5YR 
4/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és szórványos eloszlású nagy és durvaszemcsés 
homokkal, valamint 2-3 mm-es kerámiatörmelékkel. F: érdes tapintású, világosbarna 
(7,5YR 6/4) 
Pá (k): 31 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
651. Ltsz: 2001.17.1087. Ujjbenyomással fodrozott kettős perem és a perem alatt 
kialakított, ugyancsak ujjbenyomással fodrozott léctaggal. Túlégetett darab?  
A: kemény, lépcsős törésfelületű, helyenként világosbarna (7,5YR 6/4) kéreggel, de 
túlnyomórészt sötétszürke (10YR 3/1), sűrű eloszlású középszemcsés homokkal és közepes 
eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal valamint szórványosan 2 –5 mm-es 
kerámiatörmelékkel. F: érdes tapintású, világosbarna (7,5YR 6/4) – zöldesfekete (5G 2,5/1) 
foltos. 
Pá (k): 25,5 cm.  
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
652. Ltsz: 2001.17.1078, 5783, 6877. Többszörösen tagolt kónikus felső rész, ferde 
rovátkolással díszített bordával, alatta horizontális hullámvonallal, az alján az utólagosan 
hozzáillesztett csőtalp számára jobb tapadást elősegítő, durva koncentrikus barázdákból 
álló, felülettel. A (levált) csőtalp felső részén ujjbenyomással fodrozott léctaggal és apró 
betűzdelésekből kialakított horizontális és keresztirányú sávokkal. A csőtalp még az égetés 
során válhatott le és vált más színűvé. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6) (a csőtalp világosvörös [2,5YR 
6/8]), sűrű eloszlású középszemcsés homokkal és szórványos eloszlású nagy és 
durvaszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, vörösessárga (5YR 6/6) (a csőtalp: vörös 
[2,5YR 5/6]). 
Tá: kb. 6 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
653. Ltsz: 2001.17.1086. Szétterülő aljú csőtalp a tálrész kevés maradványával. A felső, 
kiszélesedő rész megtörésén, ferdén rovátkolt díszítéssel. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4) kéreg alatt sötétszürke (2,5Y 
3/1) maggal, sűrű eloszlású középszemcsés és közepes eloszlású durva és nagyszemcsés 
homokkal. F: érdes tapintású, világosbarna (7,5YR 6/4). 
Tá:10,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75.  
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Mécsesek 
  
654. Ltsz: 2001.17.4778. Nyitott mécses töredéke. A peremén körbefutó barázdával. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, rózsaszín (7,5YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
H: 13 cm; Sz: 10 cm; M: 3 cm; Tá: 7,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
655.  Ltsz: 67.8.15. Nyitott mécses perem- oldal- és aljtöredéke a hátsó részén kialakított, 
rövid, hurkos szalagfül indításával. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötétbarna (7,5YR 5/8), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal és szórványos eloszlású durvaszemcsés homokkal és finom kaviccsal. F: érdes 
tapintású, sötétszürke (7,5YR 4/1) – vörösbarna (5YR 5/3) foltos.  
Sz: kb. 9 cm, H: kb. 11 cm; M: 3,2 cm. 
Lh: Bécsi út 126.  
 
656. Ltsz: 2001.17.6122. Nyitott mécses perem- és aljtöredéke.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos olívaszürke (5Y 6/2) kéreg alatt sötét 
kékesszürke (5PB 3/1) maggal, sűrű eloszlású finomszemcsés és közepes eloszlású 
nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, zöldesfekete (10G 2,5/1). 
Fv: 0,6-1 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
657. Ltsz: 71.11.277. Nyitott mécses peremének kis részlete a hurkos kialakítású 
szalagfül részletével.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, sötétszürke (2,5Y 3/1), sűrű eloszlású középszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, világos barnásszürke (2,5Y 6/2).  
Fül: 1,8 × 0,9 cm. 
Lh: Bécsi út 124–126.  
 
658. Ltsz: 2001.17.2479. Nyitott mécses oldaltöredéke a perem síkja fölé húzódó, szűk 
hurokszerűen kialakított szalagfüles fogóval. 
A: kemény, enyhén egyenetlen törésfelületű, szürke (2,5Y 6/1), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima-enyhén érdes 
tapintású, szürke (2,5Y 6/1). 
Fül: 0,7×2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
659. Ltsz: 68.1.444. Kis tégelymécses rövid, felülről átfúrt fogóval. 
A: puha, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: púderes 
tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 5 cm, Tá: 4,3 cm, M: 2 cm; Fá: 1,1×1,8 cm 
Lh: Bécsi út 128.  
 
660. Ltsz: 69.4.13. Csonkakúpos testű kis tégelymécses átfúrt, horizontális kis fogó 
csonkjával. Az alja megrepedve. 
A: kemény, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású finomszemcsés homokkal. F: sima 
tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6) 
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Pá(k): 3,3 cm; Tá: 5,2 cm; M: 2,2 cm. 
Lh: Zápor utca 60–70. 
 
661. Ltsz: 2001.17.1044. Kis tégelymécses oldal- és aljtöredéke rövid, átfúrt horizontális 
fogó csonkjával.  
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Tá: 5 cm; Fül: 0,6×1,2 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
 
662. Ltsz: 2001.17.1043. Firmamécses felső részének töredéke az átfúratlan discusszal (a 
helye halványan megjelölve?) és a váll részletével.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, világos sárgásbarna (10YR 6/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világos sárgásbarna (10YR 6/4). 
Fv: 0,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
  
663. Ltsz: 2001.17.6594. Nagyméretű volutás mécses felső részének töredéke, kopott 
felületű reliefdísz nyomaival. A voluta pontrozettával díszítve, míg az orr szélén és 
orrcsatornán erősen elmosódott növényi motívumok vannak. Másodlagosan égett?  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, szürkésbarna (2,5Y 5/2), sűrű eloszlású 
középszemcsés és közepes eloszlású finomszemcsés homokkal és sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés csillámmal. F: külső oldalán kopott, matt, ráégett (?), sötét vörösbarna (5YR 
3/3) bevonattal. 
Sz (orr): 3,8 cm; Fv: 0,5 cm. 
Lh: Kiscelli utca 75. 
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VÖRÖSVÁRI ÚT 103–105. ÉS 111–117. ZÓNÁJA  
 
Fazekaseszközök 
 
664.  Ltsz: 2006.22.6309. Applikáció előállítására szolgáló negatív. Enyhén ívelt 
kialakítású, külső oldalán fogóval. Belső felületén jobbra ugró ló és ugyancsak jobbra 
haladó kutya részlete. A képmező alján domborzat (szikla?) megjelenítése.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3) közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén púderes 
tapintású, halványbarna (10YR 7/3). 
M: 7 cm; Sz: 10 cm; V: 0,7–1 cm. 
Lh: Vörösvári út 103–105. – SE 14.     
 
 
Niederbieber 33-as formát imitáló poharak 
 
665. Asz: 62. Niederbieber 33-as forma perem-és nyaktöredéke. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (10GY 6/1), szórványos eloszlású 
nagyon finomszemcsés homokkal. F: külső oldalán erősen lekopott fényes, zöldesszürke 
(5G 5/1) bevonattal. 
Pá (k): 8,1 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
666. Asz: 50. Niederbieber 33-as forma perem-és nyaktöredéke. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, halványbarna (10YR 7/3). 
Pá (k): 7 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
   
667. Asz: 48. Niederbieber 33c forma (Dellenbecher) perem- és nyaktöredéke a kereken 
benyomott oldal indításával (eredetileg négyszeresen benyomva). A nyaki részen halvány, 
szabálytalan kettős rovátkasor nyomaival. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés és középszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 
7/6). 
Pá (k): 10,2 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
668. Asz: 51. Niederbieber 33c forma (Faltenbecher) perem- és nyaktöredéke a 
hosszúkásan benyomott oldal részletével (eredetileg hétszeresen benyomva).  
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), szórványos eloszlású 
finomszemcsés és középszemcsés homokkal. F: külső oldalán kopott, enyhén szappanos, 
barnássárga (10YR 6/8) bevonattal. 
Pá (k): 7 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
669. Asz: 47. Niederbieber 33c forma (Dellenbecher) alj- és kereken benyomott 
oldaltöredéke (eredetileg négyszeresen benyomva).  
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A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, zöldesszürke (10GY 6/1), szórványos eloszlású 
nagyon finomszemcsés homokkal. F: külső oldalán erősen lekopott, zöldesszürke (5G 5/1) 
bevonattal. 
Tá: 5 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
670. Asz: 46. Niederbieber 33c forma (Faltenbecher) alj- és hosszúkásan benyomott 
oldaltöredéke (eredetileg hétszeresen benyomva).  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványsárga (5Y 7/4), szórványos eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványsárga (5Y 7/4).  
Tá: 4 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
671. Asz: 9. Niederbieber 33a forma alj-oldal- és nyaktöredéke. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, szürke (5Y 5/1), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, közepes fényű, szürke (5Y 5/1) bevonattal. 
Tá: 3,6 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
 
Hosszúkás testű benyomott falú poharak (Faltenbecher) 
 
672. Asz: 52. Peremtöredék a hosszúkásan benyomott oldal indításával. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal és közepes eloszlású középszemcsés mészdarabkákkal. F: 
vékony, matt, sima tapintású, barna (10YR 5/3) bevonattal.  
Pá (k): 9 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
 
Drag 33-as formát imitáló csészék 
  
673. Asz: 18. Perem- és oldaltöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, vörösbarna (5YR 
4/3) bevonattal.  
Pá (k): 12,3 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
674. Asz: 19. Perem- és oldaltöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: erősen kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, 
sárgásvörös (5YR 5/6) bevonattal.  
Pá (k): 12,3 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
675. Asz: 19. Perem- és oldaltöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, sárgásvörös (5YR 
5/8) bevonattal.  
Pá (k): 12,3 cm. 
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Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
676. Asz: 16. Oldal- és talpgyűrűs aljtöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, vörösessárga 
(5YR 6/8) bevonattal.  
Tá: 4 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
 
Kisméretű, talpgyűrűs félgömbtestű tálkák 
 
677. Asz: 4. Teljes profil.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: közepes fényű, sima tapintású, sötét vörösesszürke – 
vörösbarna – vörösessárga (2,5YR 3/1- 4/3 – 7,5YR 6/6) bevonattal.  
Pá (k): 12 cm; Tá: 4,5 cm; M: 5,7 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
 
Drag 32-es formát imitáló tányérok 
 
678. Asz: 15. Oldal- és talpgyűrűs aljtöredék.  
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal és középszemcsés 
mészdarabkákkal. F: közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, vörös (2,5YR 6/8) 
bevonattal.  
Pá: 24 cm, M: 6,6 cm; Tá: 9 cm.  
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
679. Asz: 75. Oldal- és talpgyűrűs aljtöredék.  
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal és középszemcsés 
mészdarabkákkal. F: közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, vörös (2,5YR 6/8) 
bevonattal.  
Tá: 9 cm.  
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
 
Rézsűs falú tányérok, lapos talpgyűrűvel 
 
680. Asz: 58. Teljes profil.  
A: puha, egyenletes törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/8), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: erősen kopott, közepes fényű, szappanos tapintású, vörös (2,5YR 6/8) 
bevonattal.  
Pá (k): 26 cm; Tá: 18 cm; M: 5,7 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
681. Asz: 59. Perem- és oldaltöredék.  
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A: puha, egyenletes törésfelületű, sárgásvörös (5YR 5/6), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, vörös (2,5YR 6/8) 
bevonattal.  
Pá (k): 26 cm.  
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
682. Asz: 22. Perem- és oldaltöredék.  
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: közepes fényű, 
enyhén szappanos tapintású, vörös (2,5YR 6/8) bevonattal.  
Pá (k): 20,1 cm.  
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
 
Korsók 
 
Cilindrikus nyakú, enyhén tölcséresedő, duzzadt pereműek 
 
683. Asz: 35. Perem- és oldaltöredék kétosztatú szalagfüllel. Az oldalán halvány 
fogaskerék-sávokkal. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, halványsárga (2,5Y 7/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, halványsárga (2,5Y 7/3) – világos 
sárgásbarna (2,5YR 6/3) foltos.  
Pá (k): 9 cm; Fül: 4×2 cm.  
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
684. Asz: 53. Perem- és oldaltöredék szalagfül csonkjával. Az oldalán halvány 
fogaskerék- sávokkal. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/8), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/8). 
Pá (k): 10 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
685. Asz: 5. Perem- és nyaktöredék szalagfül csonkjával.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, rózsaszín (7,5YR 7/4). 
Pá (k): 10 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
686. Asz: 26. Perem- és nyaktöredék. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá: 9 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
687. Asz: 25. Perem- és nyaktöredék kétosztatú szalagfül csonkjával. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (k): 10,5 cm, Fül: 4×1,1 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
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Szűknyakú, enyhén tölcséresedő, duzzadt pereműek 
 
688. Asz: 33. Perem- nyak- és oldaltöredék kétosztatú szalagfüllel. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: gyenge fényű, sima tapintású, sárgásbarna – barnássárga (10YR 5/8 – 6/8) 
bevonattal. 
Pá (k): 5,1 cm, Fül: 2,4×10 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
689. Asz: 34. Perem- és nyaktöredék kétosztatú szalagfül csonkjával. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), közepes eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: gyenge fényű, sima tapintású, sárgásbarna – barnássárga (10YR 5/8 – 6/8) 
bevonattal. 
Pá (k): 5,1 cm, Fül: 2,4×0,9 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
 
Széles, tölcséresedő nyakú, enyhén kihasasodó kétfülű  edények  
 
690. Asz: 20. Perem- és nyak- és oldaltöredék kétosztatú szalagfülekkel. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrűs eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: erősen kopott, gyenge fényű, sima tapintású, sárgásvörös 
(5YR 5/6) bevonattal. 
Pá (k): 19 cm, Fül: 2,7×0,9 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
691. Asz: 27. Perem- és nyaktöredék. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrűs eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: erősen kopott, gyenge fényű, sima tapintású, sárgásvörös 
(5YR 5/8) bevonattal. 
Pá (k): 20,1 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
692. Asz: 28. Perem- és nyak- és oldaltöredék kétosztatú szalagfülekkel. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), sűrűs eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: erősen kopott, gyenge fényű, sima tapintású, vörösessárga 
(5YR 6/8) bevonattal. 
Pá (k): 18 cm, Fül: 2,4×0,9 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
693. Asz: 21. Perem- és nyaktöredék. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrűs eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: erősen kopott, gyenge fényű, sima tapintású, sárgásvörös 
(5YR 5/8) bevonattal. 
Pá (k): 19,8 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
 
Behúzott peremű tányérok 
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694. Asz: 13. Peremtöredék. Túlégetett. 
A: kemény, lépcsős törésfelületű, sötét zöldesszürke (5G 3/1), sűrű eloszlású középszemcsés 
és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, halványsárga (2,5Y 
7/3).  
Pá (b): 22,2 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
695. Asz: 45. Perem- oldal- és aljtöredék. 
A: kissé puha, egyenetlen törésfelületű, szürkésbarna (2,5Y 5/2), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, világos 
olivabarna (2,5Y 5/3).  
Pá (b): 22,2 cm; Tá: 18 cm, M: 6 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
696. Asz: 39. Perem- oldal- és aljtöredék. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
halványbarna (10YR 7/4). 
Pá (b): 21 cm; Tá: 15,3 cm, M: 5,4 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
697. Asz: 60. Perem- oldal- és aljtöredék. 
A: kissé puha, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, 
vörösessárga (5YR 6/8). 
Pá (b): 18 cm; Tá: 14,7 cm, M: 4,2 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1126 (elplanírozott hulladékréteg). 
 
698. Asz: 7. Teljes profil. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású középszemcsés 
és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, vörösessárga (5YR 
6/6). 
Pá (b): 10,8 cm; Tá: 8,1 cm, M: 3,3 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1125 (3. számú kemence). 
 
699. Asz: 41. Perem- oldal- és aljtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos barnásszürke (10YR 6/2), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, világos barnásszürke (10YR 6/2). 
Pá (b): 10,2 cm; Tá: 7,8 cm, M: 3,1 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
 
Egyéb kisebb tányérok 
 
700. Asz: 42. Perem- oldal- és aljtöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos barnásszürke (10YR 6/2), sűrű eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: enyhén érdes 
tapintású, világos barnásszürke (10YR 6/2). 
Pá (k): 10 cm; Pá (b): 9 cm; Tá: 7,6 cm, M: 2,7 cm. 
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Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
701. Asz: 8. Behúzott oldalú, homorú aljú lapos tányér teljes profilja. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
vörösessárga (7,5YR 7/6). 
Pá (b): 12,6 cm; Tá: 14,2 cm, M: 2,7 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 3128 (réteg). 
 
 
Főzőtálak 
 
702. Asz: 38. Perem- és oldaltöredék. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos barnássárga (10YR 6/6), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, világos barnássárga (10YR 6/6). 
Pá (k): 28 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
703. Asz: 10. Perem- és oldaltöredék. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/8), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, barnássárga (10YR 6/8). 
Pá (k): 28 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
 
Kétfül ű fazekak 
 
704. Asz: 24. Perem- és oldaltöredék háromosztatú szalagfülekkel. 
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, vörösessárga (7,5Y 7/8), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, vörösessárga (7,5Y 7/8). 
Pá (k): 20,1 cm, Fül: 1×3 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
 
Fazekak 
 
705. Asz: 43. Perem- és oldaltöredék. 
A: kissé puha, enyhén egyenetlen törésfelületű, szürkésbarna (2,5Y 5/2), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagy- és durvaszemcsés homokkal. F: durva 
tapintású, szürkésbarna (2,5Y 5/2). 
Pá (k): 16,2 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
706. Asz: 12. Perem- és oldaltöredék. Enyhén túlégetett. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, szürke (10YR 6/1–5/1), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, 
szürke (10YR 6/1–5/1). 
Pá (k): 17,1 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
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707. Asz: 37. Perem- és oldaltöredék.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/8), sűrű eloszlású középszemcsés és 
szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, sárga (10YR 7/8). 
Pá (k): 13,8 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
708. Asz: 74. Perem- és oldaltöredék. Oldalán elnagyolt, durva seprűdísszel.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, szürkésbarna (2,5Y 5/2), sűrű eloszlású 
középszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, szürkésbarna (2,5Y 5/2). 
Pá (k): 16,8 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
709. Asz: 61. Perem- és oldaltöredék. Oldalán elnagyolt, durva seprűdísszel. Enyhén 
deformált.  
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, zöldesszürke (10G 6/1), sűrű eloszlású finomszemcsés 
és közepes eloszlású középszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, zöldesszürke (10G 6/1). 
Pá (k): 16,8 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1126 (elplanírozott hulladékréteg). 
 
 
Fedők 
 
710. Asz: 3. Teljes profil. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, szürkésbarna (10YR 5/2), sűrű eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: érdes tapintású, 
szürkésbarna (10YR 5/2). 
Pá: 11 cm; Fá: 3 cm; M. 3,7 cm 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1135 (4. számú kemence). 
 
711. Asz: 6. Teljes profil. 
A: kemény, egyenetlen törésfelületű, világos sárgásbarna (10YR 6/4), közepes eloszlású 
középszemcsés és szórványos eloszlású nagyszemcsés homokkal. F: enyhén érdes tapintású, 
világos sárgásbarna (10YR 6/4). 
Pá: 11,5 cm; Fá: 3 cm; M. 3,6 cm 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1126 (elplanírozott hulladékréteg). 
 
 
Füstölőtálak 
 
712. Asz: 31. Oldal és ujjbenyomással hullámosított szélű peremtöredék. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, sárga (10YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: enyhén púderes tapintású, sárga (10YR 7/6). 
Pá (k): 12,5 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
713. Asz: 30. Oldal és helyenként ujjbenyomással összecsippentett kettős szélű 
peremtöredék. Enyhén túlégetett. 
A: kemény, kagylós törésfelületű, szürke (7,5YR 5/1), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: sima tapintású, világosbarna – szürke (7,5YR 6/4 – 7,5YR 6/1) foltos. 
Pá (k): 11,1 cm. 
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Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
714. Asz: 57. Oldal és helyenként ujjbenyomással összecsippentett kettős szélű 
peremtöredék. Enyhén túlégetett. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/3), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, halványbarna – sötétszürke (10YR 7/3 – 
(10YR 4/1) foltos. 
Pá (k): 13 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
715. Asz: 56. Oldal a megtörő alsó résszel és a helyenként ujjbenyomással 
összecsippentett kettős szélű peremmel.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, világosbarna (7,5YR 6/4). 
Pá (k): 9,5 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
716. Asz: 32. Korongszerűen kialakított tagolt talp és a kehelyszerű, külső oldalán 
bordával tagolt oldal töredéke.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, barnássárga (10YR 6/6), sűrű eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: enyhén púderes-sima tapintású, barnássárga (10YR 6/6). 
Tá: 5 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
717. Asz: 54. Korongszerűen kialakított talp és a kehelyszerű, külső oldalán bordával 
tagolt oldal indítása.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 6/6), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, vörösessárga (7,5YR 6/6). 
Tá: 5 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
718. Asz: 55. Korongszerűen kialakított talp és a kehelyszerű, külső oldalán bordával 
tagolt oldal indítása.  
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, világosbarna (7,5YR 6/4). 
Tá: 5 cm. 
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
 
 
Mécsesek 
 
719. Asz: 70. Iványi VIII. típus ötorrú, palmettafogós változata. Vállán szőlőfürtök, a 
fenyőgally-motívum övezte discuson balra ugró antilop. Restaurátor által kiegészítve. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. 
M: 2,5 – 5,6 cm; H: 9,5 cm, Sz: 9,5 cm.   
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
720. Asz: 71. Iványi VIII. típus kétorrú, palmettafogós változata. Vállán szőlőfürtök, a 
fenyőgally-motívum övezte discuson balra ugró kutya. Restaurátor által kiegészítve. 
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A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. 
M: 3,3 – 5,2 cm; H: 9,6 cm, Sz: 7,2 cm.   
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
721. Asz: 72. Iványi VIII. típus kétorrú, palmettafogós változata. Vállán szőlőfürtök, a 
fenyőgally-motívum övezte discuson jobbra ugró vadkan(?). Restaurátor által kiegészítve. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. 
M: 2,7 – 5,6 cm; H: 9 cm, Sz: 7 cm.   
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
722. Asz: 65. Iványi VIII. típus kétorrú(?), palmettafogós változata. Vállán szőlőfürtök, a 
fenyőgally-motívum övezte discuson balra ugró kutya. A felső rész töredéke a fogóval. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kissé kopott, közepes fényű, sárgásvörös (5YR 5/8) 
bevonattal. 
H: 5,6 cm, Sz: 7,5 cm; Fv: 3 mm.   
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
723. Asz: 68. Loeschcke X. típus. Restaurátor által kiegészítve. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: szinte teljesen lekopott sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. 
M: 2,7 cm; H: 9,5 cm, Sz: 5,7 cm.   
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
724. Asz: 67. Loeschcke X. típus. Restaurátor által kiegészítve. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. 
M: 2,7 cm; H: 9 cm, Sz: 5,7 cm.   
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
725. Asz: 66. Loeschcke X. típus. Restaurátor által kiegészítve. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal. 
M: 3 cm; H: 10,2 cm, Sz: 6,6 cm.   
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1124 (1. számú kemence szájnyílása). 
 
726. Asz: 69. Loeschcke X. típus töredéke, az orr és a discus részletével. Erősen 
túlégetett, deformált darab, igen keményre,  sötét kékesszürkére (10B 4/1) égve. 
H: 6,7 cm, Sz: 5,7 cm; Fv: 0,4 cm.   
Lh: Vörösvári út 111–117. – SE 1123 (1. számú kemence). 
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BÉCSI ÚT 203.   
 
Mécsesnegatívok 
 
727. Ltsz: 98.24.10. Iványi VIII. típusú háromorrú, palmettafogós mécsesnegatív alsó 
fele. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/6), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: belső felülete polírozott, enyhén szappanos tapintású, 
vörösessárga (7,5YR 7/6). 
M: 3,6 – 6,5 cm; H: 11,6 cm, Sz: 10 cm.   
 
728. Ltsz: 98.24.25. Loeschcke XA típusú mécsesnegatív alsó felének töredéke az orr 
részletével. 
A: puha, enyhén egyenletes törésfelületű, világosbarna (7,5YR 6/4), közepes eloszlású 
nagyon finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: púderes 
tapintású, világosbarna (7,5YR 6/4). 
M: 3,3 cm; Sz: 4,2 cm. 
 
 
Vörös bevonatos edények  
 
729. Ltsz: 98.24.9. Drag 33-as formát imitáló csésze teljes profilja (ép példány). 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, 
sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 13 cm, Tá. 4,5 cm; M: 6,6 cm. 
 
730. Ltsz: 98.24.8. Kisméretű, talpgyűrűs félgömbtestű tálka (Drag 37-es imitáció?) teljes 
profilja (ép példány).  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: gyenge fényű, sima tapintású vörösessárga (5YR 6/8) bevonattal.  
Pá (k): 11 cm; Tá: 4,8 cm; M: 5,5 cm. 
 
731. Ltsz: 98.24.6. Megtörő oldalú tál (Drag 37-es imitáció?)  perem-oldal- és aljtöredéke, 
külső oldalának középső sávjában laza fogaskerék-dísszel.  
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), sűrű eloszlású finomszemcsés 
homokkal. F: gyenge fényű, sima tapintású vörösessárga (5YR 6/8) bevonattal.  
Pá (k): 19 cm; Tá: 5,8 cm; M: 9,3 cm. 
 
732. Ltsz: 98.24.4. Gömbtestű edény (Drag 54-es imitáció?)  perem-oldal- és aljtöredéke. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, 
sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 9,3 cm; Tá: 6,5 cm; M: 19,2 cm. 
 
733. Ltsz: 98.24.12. Magas, kétfülű edény perem-oldal- és aljtöredéke. 
A: puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 7/6), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: kopott, közepes fényű, enyhén szappanos tapintású, 
sárgásvörös (5YR 5/8) bevonattal.  
Pá (k): 9 cm; Tá: 5,5 cm; M: 17,5 cm; Fül: 1,6×2,2 cm. 
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Egyéb edények 
 
734. Ltsz: 98.24.18. Hordóstestű edény perem-nyak- és hastöredéke, a váll részére 
röviden felrakott két ovális átmetszetű füllel. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (5YR 6/6), sűrű eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (5YR 6/6). 
Pá (k): 8 cm, Fül: 1×2,3 cm.  
 
735. Ltsz: 98.24.5. Ovális testű, enyhén kónikus nyakú kiöntőszájas korsó ovális 
átmetszetű füllel. Túlégetett, repedezett példány. 
A: igen kemény, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: sima tapintású, 
halványbarna (10YR 7/4) – szürke-sötétszürke (10YR 5/1–4/1) foltokkal. 
Pá (k): 8,1×9,3 cm; Tá: 7 cm; M: 20,1 cm; Fül: 1×2,1 cm. 
 
736. Ltsz: 98.24.3. Enyhén vállasodó, ívelten kihajló peremű tál teljes profilja. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, rózsaszín (5YR 7/4), közepes eloszlású középszemcsés 
homokkal. F: enyhén érdes tapintású, rózsaszín (5YR 7/4). 
Pá (k): 26 cm; Tá: 10 cm; M: 18 cm. 
 
737. Ltsz: 98.24.7. Enyhén vállasodó, ívelten kihajló peremű kis tálka (vagy fedő?) teljes 
profilja. 
A: kemény, egyenletes törésfelületű, vörösessárga (7,5YR 7/8), közepes eloszlású nagyon 
finomszemcsés homokkal. F: sima tapintású, vörösessárga (7,5YR 7/8). 
Pá (k): 12,6 cm; Tá: 5,5 cm; M: 7,6 cm. 
 
738. Ltsz: 98.24.14. Szívformájú persely oldal- és aljtöredéke. 
A: kissé puha, egyenletes törésfelületű, halványbarna (10YR 7/4), közepes eloszlású 
finomszemcsés és szórványos eloszlású középszemcsés homokkal. F: púderes tapintású, 
halványbarna (10YR 7/4). 
Át: 8,5 cm; M: 7,8 cm. 
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FÜGGELÉK  – A VÖRÖS FINOMKERÁMIA  CSOPORT 
ARCHAEOMETRIAI  VIZSGÁLATA 
 

KUTATÁSI TERV  
 
A Kiscelli utca 75. szám alatt végzett feltárás során olyan jó minőségű, sokszor terra 
sigillata jellegű töredékek (finoman iszapolt, vörös anyagú, keményre égetett, enyhén 
polírozott vörös felületű) kerültek napvilágra, amelyek felvetették azt a lehetőséget, hogy 
esetleg nem is helyi kerámiáról van szó. Ennek azonban ellentmond az a tény, hogy olyan 
fazakashulladék rétegekből kerültek elő (viszonylag nagyobb mennyiségben), melyekben 
egyéb (azonosítható) importkerámia nem mutatkozott, ráadásul néhány esetben rontott 
töredékeket is találhatunk köztük. Ez inkább a helyi gyártás mellett szól. Hasonló jellegű 
darabokra már korábban felfigyeltünk a katonaváros nyugati temetőjének egyik 
hamvasztásos sírjának mellékletei közt (Bécsi út 96.), továbbá a canabae északnyugati 
részén végzett feltárás legkorábbi rétegeiből (Miklós tér 5. szám) is kerültek elő kisebb 
töredékek. Az említett két lelőhelyen talált darabok közül néhányon már végeztünk 
anyagvizsgálatot (Lásd előző kutatási terv mintalistája – Mintalista 1). Ezekhez adódik az 
újabb, Kiscelli utca 75. szám alatti feltárásról származó csoport (Mintalista 2). A régészeti 
oldalról történő kérdésfelvetés egyrészt az, hogy a minták milyen viszonyban állnak 
egymással (azaz a makroszkópikus úton azonos anyag- és készítési kategóriába sorolt 
töredékek az anyagvizsgálat szerint is rokoníthatók-e)? A másik kérdés, hogy a vizsgált 
töredékek készülhettek-e helyi agyagból (annak ellenére, hogy a környéken bányászható, 
és a római korban is használt Kiscelli agyagból egy „normál” kiégetés után sokkal 
világosabb anyagú kerámiákat kapunk) és ha igen, akkor mitől kaphatta ezt a speciális, 
terra sigillata-jelleget? Abban az esetben ha kimutatható, hogy nem helyi agyagból készült, 
további kérdés, hogy azonosítható-e az agyag származási helye? 
 

Mintalista 1: 
 
VP01 – Bécsi út 96. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
 
VP02 – Bécsi út 96. szám alatti ásatásból származó edény töredéke . 
 
VP03 – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
 
VP 04 – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
 
VP05 – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
 
VP06 – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó, észak-afrikai terra sigillata 
(úgynevezett „terra sigillata chiara”) 
 
VP07 – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
 
VP08 – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
 
VP010 – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
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VP011  – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
 
VP012 – Miklós tér 5. szám alatti ásatásból származó edény töredéke. 
 
 
Mintalista 2: 
 
Bordázott falú pohár 
 
Ltsz: 2001.17.2445. Lh: Kiscelli utca 75. Aljtöredék a bordázott oldal indításával. 
  
Ltsz: 2001.17.2523. Lh: Kiscelli utca 75. Lh: Aljtöredék a bordázott oldal indításával. 
  
Kónikus testű pohár 

Ltsz: 2001.17.975. Lh: Kiscelli utca 75. Enyhén túlégetett fogaskerékdíszes oldaltöredék.  

Ltsz: 2001.17.4841. (összetartozik 975-el?) Lh: Kiscelli utca 75. Enyhén túlégetett 
fogaskerékdíszes peremtöredék.  
 
Ívelt oldalfalú csésze  
 
Ltsz: 2001.17.4193. Lh: Kiscelli utca 75. Perem-, oldal- és aljtöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.3237. Lh: Kiscelli utca 75. Perem- és oldaltöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.1954. Lh: Kiscelli utca 75. Perem- és oldaltöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.4971. Lh: Kiscelli utca 75. Perem- és oldaltöredék.  
 
Behúzott peremű tányér  
 
Ltsz: 2001.17.3267. Lh: Kiscelli utca 75. Peremtöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.3269. Lh: Kiscelli utca 75. Peremtöredék. 
  
Ltsz: 2001.17.3268. Lh: Kiscelli utca 75. Peremtöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.3272. Lh: Kiscelli utca 75. Peremtöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.3271. Lh: Kiscelli utca 75. Peremtöredék. 
  
Ltsz: 2001.17.3283. Lh: Kiscelli utca 75. Peremtöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.3284. Lh: Kiscelli utca 75. Peremtöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.3277. Lh: Kiscelli utca 75. Perem- és oldaltöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.2567. Lh: Kiscelli utca 75. Perem- és oldaltöredék.  
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Ltsz: 2001.17.1945. Lh: Kiscelli utca 75. Perem- és oldaltöredék.  
 
Ltsz: 2001.17.2568. Lh: Kiscelli utca 75. Perem- oldal- és aljtöredék. 
  
Ltsz: 2001.17.473. Lh: Kiscelli utca 75. Peremtöredék. 
  
Ltsz: 2001.17.3278. Lh: Kiscelli utca 75. Perem- és oldaltöredék. 
  
Ltsz: 2001.17.3281. Lh: Kiscelli utca 75. Túlégetett perem- oldal- és aljtöredék.  
 
Behúzott peremű tál  
 
Ltsz: 2001.17.3320. Lh: Kiscelli utca 75. Váll részén megtörő tál behúzott, lekerekített, 
külső oldalán profilált peremtöredéke.  
 
  
A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE  
 
•A geokémiai adatok (fő és nyomelem) alapján nagyfokú rokonság állapítható  
meg az I. és II. sorozat mintái között. 
  
•Egy minta mutat jelentős (VP-6), kettő pedig kisebb eltérést (VP-8; VP-5). 
 
••A VP-6-os és VP-8-as minta MgO és K2O tartalma jelentősen nagyobb a többi mintáénál  
Al2O3, Fe2O3 és TiO2 tartalmuk pedig szignifikánsan kisebb. 
  
• A minták kristályos fázisai az alábbiak: 
Kvarc 
plagioklász földpát 
kalcit 
szericit illit 
hematit 
wollasztonit 
 
•A VP-6,VP-8, VP-5 mintában a fentiek módosulnak: 
 kvarc 
 káliföldpát > plagioklász földpát 
 kalcit (a VP-6, VP5-ben alárendelt) 
 szericit illit 
 hematit 
 gehlenit 
 diopszid 
 
••A kristályos fázisok mellett változó mennyiségű amorf fázis mutatható ki. 
 
••• A kerámiák és a lelőhely környékén található potenciális alapanyagnak alkalmas 
agyagok kémiai rokonsága meghatározó mértékű, kivétel a VP-6 minta, a korábban 
felsorolt jelentős eltérésekkel, a VP-8 és VP-5 eltérései, különösen az utóbbié 
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származhatnak geológiai inhomogenitásból, de valószínűbbnek tartjuk a  mesterséges 
adalékolást. 
 
• a fázisösszetételbeli eltérések technológiai különbségekre vezethetők vissza. 
Megfigyelhető: 
 -Soványítás változó mértéke (kalcit, dolomit adagolás) 
 -Eltérő égetési hőmérsékletek  
 -Eltérő felfűtési sebességek, illetve eltérő ideig való hőntartás 
A VP-6-os minta a relatíve nagyobb alkáli földpát tartalma (csökkenti a kristályosodási 
hőmérsékletet) eredményezte, hogy kialakultak a különben magasabb  
hőmérsékleten keletkező fázisok: gehlenit, diopszid. 
A többi mintában nem jellemző ezek megjelenése –néhány kivételtől eltekintve- mindig  
marad több kevesebb kalcit, vagy dolomit, ami arra utal, hogy 800oC-t nem haladta meg az 
égetési hőmérséklet, illetve nem volt elég lassú a felfűtés. 

Elegendő idejű hőntartás sem valósult meg a minták átlagában, ami a szinte minden 
mintában megjelenő több-kevesebb amorf fázis alapján valószínűsíthető.  

A diffúzió kontrollált átalakulás alacsonyabb égetési hőmérsékleteken is 
eredményezhet magasabb hőmérsékletű kristályos fázisokat, itt ezek nem alakultak ki, a 
termikus bomlás következtében rendezetlen, illetve rövidtávú rendezettséggel jellemezhető 
átalakulatlan fázisok eredményezik az amorf komponenst. 

Az Al2O3, Fe2O3, valamint a CaO, MgO mennyiségi ingadozása mészkő, illetve 
az alapanyagtól (nagyvalószínűséggel Kiscelli agyag) eltérő minőségű agyag (festékföld) 
adagolását valószínűsíti 
 
•A 975 és a 4841 számú minták összetartozónak tekinthetők  
 
•A VP-6-os minta importnak tekinthető. 
 
 
•A vizsgált kerámiák helyi alapanyagból, eltérő technológiai körülmények között 
keletkeztek 
 
•Annak bizonyítására, hogy „terra sigillata minőséget” a helyi alapanyagból adalékokkal, 
illetve az égetés körülményeinek változtatásával állítsanak elő, feltétlenül meg kell 
vizsgálni az esetleg fellelhető rontott, vagy félkész  kerámia töredékeket, illetve befejezni a 
szöveti vizsgálatokat, amelyeknek eddigi eredményei ugyancsak azt erősítik bennünk, 
hogy technológiai kisérlet példáját szemlélhetjük. 
 
 
 
Tóth Mária 
MTA CsFK Földtani és Geokémiai Intézet 
H-1112 Budapest, Budaörsi út 45., Hungary 
Tel: (+36 1) 309-2600/1148, 319-3137Fax: (+36 1) 319-3137 
mobile: +36 30 850-0096 
e-mail: totyi@geochem.hu 
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