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Jelen disszertáció az aquincumi legiotábor körül húzódó település, a katonaváros

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). Ez az alapos és rendszerező tanulmány egy sokat hivatkozott munkává vált,

német nyelven történő publikálásának hála a nemzetközi szakirodalomba is beépült. Az

azóta eltelt majd’ 60 év során olyan, újabb feltárások történtek, amelyek a Póczy Klára

által felvázolt képet jelentős mértékben kiegészítik, árnyalják, és természetesen bizonyos

mértékben módosítják is. A disszertáció az azóta felgyülemlett új eredmények bemutatását

és értékelését tűzte ki célul.

A Kutatástörténeti részben 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.

Az aquincumi katonaváros kutatásának három nagy feltárási időszakáról

beszélhetünk. Óbuda 19. század második felében meginduló és az 1920–1930-as évekig

tartó iparosodási hulláma és az ezzel járó városiasabb karakter kialakítása, az 1960-as évek

vége és az 1980-as évek közepe közötti nagy panelépítési program, majd rendszerváltást

követő beruházási láz során egyre jobban kibontakozott a legiotábor és az ezt övező

település topográfiai képe, ezen belül is az egyes régiók funkciója.  Ezekhez kötődően

lehetett a kerámiagyártással összefüggésbe hozható területeket is elkülöníteni.

Az egyes műhelyek bemutatásán kívül igyekszem felvázolni azokat a topográfiai és

földrajzi  kereteket, amelyek ismeretében érthetőbbé válnak az egyes műhelyek

létesítésének egykori szempontjai.

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

út – Hévízi út – Bécsi út – Nagyszombat utca által határolt területet nevezik

katonavárosnak, s ebben az értelemben a római uralom teljes időszakára vonatkozóan ez az

elnevezés 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. Sajnos arról nincsenek információink, hogy az egykori katonai

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

miként változtak.  Ugyanakkor az elmúlt évtizedek kutatásai során a fentebb említett

topográfiai értelemben vett területtől délre, a Nagyszombat utca és Zsigmond tér közötti

szakaszon, olyan jelenségek is napvilágra kerültek, amelyek a temetkezésen kívül

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

a hagyományos, topográfiai értelemben vett katonaváros területét együttesen vizsgáljuk a

„katonaváros déli előterének” zónájával.

Egy további szempont, hogy az egykori katonaváros kialakulása előtti időszakban

még egy területtel számolnunk kell: a korábban létesített alatábor vicusának kiterjedésével.

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.

Úgy tűnik, hogy a legkorábbi műhelyek esetében (Lajos utca – Nagyszombat utca), a

nyersanyagok (agyag, víz) elérhetősége mellett, ennek a területnek a figyelembevétele is

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. Ezekre a hegységperemi – hegylábfelszíni zónákra felhalmozódott kiscelli

agyagra települtek rá a fazekasműhelyek és az agyagbányák.

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

időszakos vízfolyásokkal, amelyek a beszivárgott csapadékvízből táplálkoztak. A másik

lehetőség az Aquincumtól nyugatra és délre lévő dunai teraszok felszínének homokos-

kavicsos rétegeiből fakadó talaj- és rétegvízforrások, amelyeket vízvezetékeken keresztül



szállítottak. Ezek egy részének kiépítését talán éppen az intenzív tégla- és kerámiagyártás

megnövekedett vízigénye is motiválhatta.

Harmadik lehetőségként a kutakat kell megemlíteni, amelyekre ugyancsak több helyről van

bizonyíték.

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, ezért komoly erdőirtásokkal kell számolnunk.

Az egyes területek, illetve műhelyek feltárása különböző időszakokban, eltérő ásatási

módszerekkel történt. Emellett a lelőhelyeken eltérő jellegű objektumokból, illetve

leletekből lehetett következtetni arra, hogy a területen fazekastevékenységet folytattak.

Ezek a különbségek nyilvánvalóan megnehezítik az egyes területek elemzését. A

vizsgálati és azonosítási szempontok ismertetésekor igyekszem bemutatni azt az

egységes kritériumrendszert, amelyek segítségével a feltárt, és az ásatóik által

fazekastevékenységhez köthető objektumokat, illetve az ezek betöltésében és

környezetében talált „fazekashulladékként” értékelt kerámialeleteket lehetőleg azonos

szempontok szerint lehessen vizsgálni.

A fazekastevékenység lokalizálásán túl a másik feladat az ott gyártott termékek

beazonosítása és lehetőség szerint a műhely gyártási programjának meghatározása. Az

említett kritériumrendszert minden műhely esetében az alábbi három szempont szerint

alkalmaztam:

- A fazekaskemencék és a „betöltés” viszonya

- A kerámiahulladék értelmezési lehetőségei

- A műhelytermékek elkülönítésének lehetőségei

A fent vázolt topográfiai és földrajzi viszonyok valamint a vizsgálati módszerek

ismertetése után a katonaváros területén azonosítható műhelyeket ismertetem.

A vicus időszakához köthető műhelyekhez feltehetően két területet lehet hozzárendelni.

A kettő közül az egyik biztosabbnak tűnik: az 1995-ben a Lajos utca –

Nagyszombat utca sarkán feltárt részlet, ahol három kemencén kívül jelentős

mennyiségű fazekashulladék került napvilágra. Ez utóbbi alapján a műhely gyártási

programját is azonosítani lehetett. Az itt dolgozó fazekasok részben vagy teljes egészében



még a helyi mesterek közül kerülhettek ki és az alatábor legénységének, illetve a tábort

övező település lakosságának számára készíthették a kerámiát.

A Selmeci utcai műhely részletei 1935-ben kerültek napvilágra. Két edényégető

kemence került elő valamint ezek betöltésében – a területet feltáró Nagy Lajos értelmezése

szerint – az egykori műhely termékeinek maradványa. Sajnos a feltárás dokumentációja

nem maradt ránk, a rendelkezésre álló kerámialeletek pedig nem azonosíthatóak az egykori

műhelytermékekként, csupán szimpla háztartási hulladék maradványaiként.

 Jóllehet egy bizonytalan gyártási programmal rendelkező fazekastelep részletéről

van szó, topográfiai elhelyezkedése alapján sorolhatjuk a vicus-időszakban működött

létesítmények közé.

A katonai fazekasműhely esetében egy nagyobb kiterjedésű zónáról beszélhetünk,

amelynek első részletei 1928-29-ben kerültek elő a Kiscelli utca 77–79. számú telken

történet feltárás során. Az ásatási dokumentáció nem maradt meg, Nagy Lajos rövid

tudósításaiból tudjuk, hogy két kemence és egy kút került elő. A leletek egy része

feltehetően elkallódott, a jelenleg tanulmányozhatóak egy része pedig feltehetően nem

műhelytermék.

Ettől a telektől kb. száz méterrel délnyugatra, 1965 és 1975 között a Bécsi út 120–

128-as számok alatti telkeken több téglaégető és négy kerámiaégető-kemence

maradványai kerültek napvilágra, kerámiatöredékek, mécses- és terrakottanegatívok,

valamint egy formatáltöredék és a legio II adiutrix téglabélyegzőjének társaságában.

A Kiscelli utcai telektől kb. 200 méterrel északkeletre, 1967–68-ban, a Zápor utca

60–70. számú nagy összefüggő telek területén Nagy Tibor végzett kutatásokat. Itt három

biztosan edényégető kemenceként azonosítható objektumot és több olyan elplanírozott,

erősen átégett, törmelékes réteget talált, amelyek egykor feltehetően ugyancsak

kemenceként funkcionálhattak.

Kulcsfontosságú lelőhelynek bizonyult a Kiscelli utca 75. számú telek (a Nagy

Lajos által feltárt Kiscelli utca 77–79. közvetlen szomszédságában), ahol 2001–2002-ben

igen nagy mennyiségű, zömében műhelyhulladékként azonosítható leletek kerültek

napvilágra. Ezek leletei részben mind a Bécsi úti sávban, mind pedig a Zápor utcai

zónában előkerült leletekkel kapcsolatba hozhatóak. Segítségükkel alátámasztható, hogy a

három lelőhely ugyanannak a nagykiterjedésű műhelynek a részlete, amely eredetileg az itt

állomásozó legio kerámiaellátását biztosította.



Az elemzett kerámiatöredékek alapján egy igen széles repertoárral rendelkező, nagy

kapacitású iparteleppel számolhatunk. Gyártmányai közt az igényesen kidolgozott

finomkerámiáktól, terra sigillata utánzatoktól és egyéb reliefdíszes kerámiáktól kezdve az

egyszerűbb házikerámiákon (főzőedények, korsók) át a vaskos dörzstálakig és háztartási

kerámiákig (mosdótálak, éjjeliedények) bezárólag minden fontosabb edényfajtát

megtalálhatunk. Emellett nagy mennyiségben állíthattak elő mécseseseket is. Ezek

tanulmányozásán keresztül bizonyítható, hogy a katonai fazekasműhelyt a legio II Adiutrix

89-es idehelyezésekor létesítették. Az itt dolgozó fazekasok feltehetően itáliai eredetű

mesterek lehettek. Látványosan érzékelhető a legio X Gemina 105 körüli idehelyezése. A

Noviomagusból idevezényelt csapattal érkezett fazekasok az ott kialakított stílust folytatták

itt, Aquincumban is. Ez különösen a finomkerámiák esetében látványos, amelyek sok

esetben a Noviomagusból ismert, úgynevezett holdeurni áruval tökéletesen egyező

kialakítással készültek.  A 118 utáni, azaz a legio II Adiutrix visszatérését követő időszakot

azonban már csak elnagyoltabban tudjuk értelmezni. Magának a műhely működésének a

vége is kissé bizonytalan. Ez valamikor a 2. század közepén vagy kicsit később, a század

második felében történhetett. Az itteni kerámiagyártás megszűnése feltehetően

összefüggésben lehet a helyi, nem katonai jellegű műhelyek alapításával és fellendülésével.

A katonai fazekasműhely megszűnése után a 2. század végén – 3. században alapított

kisebb polgári műhelyek vehették át a katonaváros kerámiaellátását.

A Vörösvári út 103–105. és 111–117. számú telkek zónájában működött

műhely a 3. század első felében működhetett. A műhely jellegzetes termékei a trieri fekete

bevonatos kerámia formáit utánzó poharak. Ezen kívül zömében fazekakat, korsókat és

egyszerűbb kialakítású vörös bevonatos asztali kerámiákat, továbbá mécseseket

készítettek.

A 3. században működhetett a Bécsi út 203. szám környékén üzemelt

fazekasműhely. Erről csak kevés információval rendelkezünk: egy kis kerek

égetőkemence részletei maradtak meg és ennek a környezetéből két mécsesnegatív,

valamint olyan töredékek, amelyek egy része itt gyártott termékek maradványaként

értelmezhető.  A műhely feltehetően mécseseket, fazekakat, korsókat és egyszerűbb

kialakítású vörös bevonatos asztali kerámiákat ugyancsak készíthetett.

Egy nagyobb kiterjedésű ipartelep megléte feltételezhető a katonavárostól délre eső

zónában, az Ürömi utca 4–6. és 11. számú telkek közötti részen. Az Ürömi utca 4–6.

alatt egy olyan fazekaskemence került elő, amely feltehetően működés közben omlott



össze, így tartalmazta az utolsó égetés edényeit. Ezek redukciós égetésű házikerámiák és a

trieri fekete bevonatos kerámia formáit utánzó poharak voltak. Utóbbiak alapján a műhely

feltehetően a 3. század első felében működött.

Az innen 70 méterre északkeletre lévő 11. számú telken két téglaégető kemence

került elő. A két telek közelsége alapján feltehető, hogy azonos időszakban egy

kiterjedtebb, az edények mellett téglákat is gyártó ipartelep két részletéről van szó.

A késő római műhelyek vonatkozásában meglehetősen kevés információval

rendelkezünk. Azonosítható termékek hiányában csupán topográfiai helyzetük és

feltételezhető rétegtani viszonyaik alapján két kisebb műhelyrészletet helyezhetünk erre az

időszakra. A katonaváros északkeleti régiójából a Laktanya utca 34. és a Harrer Pál utca

4–10. számú telkek feltárásaiból egy-egy edényégető kemence maradványa került elő,

pontosabb időrendi behatárolásuk azonban nem lehetséges.

Az eredményeket összefoglalva az alábbi megállapításokat tehetjük.

Az egykori katonaváros területén működött fazekasműhelyek létesítésénél többféle

telepítési tényező figyelembe vételét lehetett megállapítani. Egyrészt a nyersanyag

közelsége, másrészt a település határaihoz történő igazodás.

A legkorábbi műhelyeket a 70-es években létesítették. Ezek az alatábort övező,

falusias jellegű település peremén létesültek. Rövid életű kisebb telepekről lehet szó,

amelyekben még bennszülött fazekasok 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 legio a saját csapattestébe besorozott, jól képzett fazekasokkal oldotta meg

a saját kerámiaellátását, akik emellett a legiotábort övező, fokozatosan városiasodó

település lakossága számára is megfelelő kapacitással bírtak. A területi átszervezések

következtében a korábbi kis műhelyeket felszámolták és egy nagy, a katonaváros akkori

peremzónájának számító területen létesítették a katonai edény- és téglaégető műhelyt. A

műhely legintenzívebb működési ideje a Domitianus – Traianus-kor lehetett, ekkor

működhetett a legnagyobb kapacitással. A 120-as évektől az egyre erősödő civil műhelyek

termelése is befolyásolhatta az itteni gyártás csökkenését.



A katonai műhely megszűnése után civil fazekastelepek létesültek a 2. század végi

3. század eleji település határain. Ezek működési ideje főképpen a 3. század első felére

tehető.

Késő római kerámiát gyártó műhelyek, a feltárásokon felbukkant leletek alapján,

minden bizonnyal működtek Aquincumban és feltehetően a katonaváros területén is.

Néhány kérdéses datálású lelőhelytől eltekintve, egyértelmű, műhely azonosítására is

alkalmas bizonyítékokkal azonban nem rendelkezünk.
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