
Római kori fazekaskemencék Balatonfűzfőn 

H. KELEMEN MÁRTA 

1966. telén a község ÉNy-i végénél a Balaton-par
ti út és a Fűzfő-Gyártelep-Litér felé vezető út kö
zötti útelágazás átépítésekor egy, már terepbejárás 
révén ismert római települést bolygattak meg. Isme
retes volt, hogy a telep közelében, attól ÉNy-ra 
útépítéskor római kori kőépület falát vágták át. Az 
épülettörmelék között gyűjtött leletanyagban II. szá
zadi terra sigillata, festett bordástáltöredék, mécses, 
vaskolomp stb. található. Lelőhelyünktől Ny-ra tűz
helyek, földbe ásott ház nyomai, valamint későró
mai sírok láttak napvilágot.1 A gyors, de az építke
zés üteme miatt rendkívül rövid leletmentő ásatás 
révén egy római kori fazekastelep részletét sikerült 
feltárnunk (Lábra). 

Az ásatás során egyetlen objektum alaprajzát, 
szerkezetét sem volt módunkban megnyugtató mó
don feltárni, megkutatni, mégis szükségesnek véltük 
a leletanyag bemutatását, mivel Pannoniában, a nagy 
keramikusközpontokat - Poetovio, Aquincum, Bri-
getio — leszámítva, kevésbé ismerjük a vidéki, kisebb 
körzeteket ellátó fazekasműhelyek anyagát. 

É p ü l e t : Téglalap alakú, hossztengelye ÉK-
DNy-i, 5, esetleg 6 helyiségből állhatott. (2. ábra) A 
falkorona a jelenlegi felszín alatt 15—25 cm mélyen 
feküdt, az alapozás alja 80 cm-nél volt. Az 5. helyiség
nél megfigyelt járószint, amely részben kemény, 
döngölt föld, részben vékony habarcsos tapasztás for
májában mutatott, a felszín alatt 45—50 cm mélyen 
jelentkezett. 

Az épület falainak vastagsága általában 50 cm 
volt (3. ábra), viszont az ÉNy-DK-i irányú Ny-i fal 
és az 1—2., ill. 4 -5 . helyiségek közötti válaszfal 75 
cm vastag volt. Az 1. helyiség 7,5x5 m, a 2. 
helyiség 5 x 3,5 m nagyságú, míg a 3—5. számú 
termek 3,5x17—18 m hosszúak voltak. Az 1—2. 
helyiségekben jó megtartású terrazzo padlót talál
tunk, magasabb szintben, mint ahogy a többi helyen 
megfigyelt döngölt föld járószint volt. 

Az épület ÉK-i sarkánál egy É-felé húzódó fal 
mutatkozott — kb. 80 cm-es szakaszát ástuk ki — 
azonban további folytatását már nem volt időnk 
feltárni. Az épület Ny-i felén, az 5. helyiség ÉNy-i 
sarkánál is találtunk egy Ny felé induló, 65 cm 
széles falrészletet, ennek alapján úgy véljük, hogy a 
3-4. helyiségek szélességében épületünkhöz egy 6. 
helyiség is tartozhatott, ez azonban egészen keskeny 
lehetett, mert a Ny-i faltól 3,5 cm-re kijelölt kutató
árokban a fala nem jelentkezett. 

Az épületet D-ről és Ny-ról udvar övezte, amelyet 
kerítés zárt le. A kerítés az épület K-i falának foly
tatásában DK-i irányú 18,5 m hosszan, majd Ny felé 
fordul. A D-i kerítésfalat több ponton megtaláltuk, 
azonban DNy-i sarkát megkeresni nem tudtuk, így 
hozzávetőleges hosszát 45 m-ben állapíthatjuk meg. 
Ny-i oldalát egy helyen találtuk meg, az ÉNy-i sarok 
a már készülő új út alá esett. Az épület É-i zárófa
lának Ny felé tartó elágazását — bár lehet a fent 
említett esetleges 6. helyiség É-i fala is — a kerítés
fal É-i részének is vélhetjük, az alaprajzon az ÉNy-i 
sarkot ennek alapján szerkesztettük meg. A minden 
pontján egységesen 50 cm széles kerítés D-i szaka
szán, a DK-i saroktól 28,5 m-re a kerítés falához 
D-ről egy É—D-i irányú falrészlet csatlakozik, 1,5 m 
hosszan, amelynek szerepét tisztázni nem tudtuk. A 
falcsonk Ny-i oldalán kövezett járószintet találtunk, 
amely - mint utóbb kiderült — a D-i kerítésfal 
külső síkjától induló, 2,5 m széles út. Az út kb. 7 m 
hosszan D-i irányba tart, majd innen enyhe ívben 
DK-nek fordul. 

Amint a fentiekből kitűnik, az épület feltárása 
csak nagyvonalakban történhetett meg, csupán a fa
lak irányát, kiterjedését sikerült - azt sem megnyug
tató módon — tisztázni. Mégis, az épület rendelte
tését illetően, a körülötte elhelyezkedő kemencék 
alapján úgy véljük, hogy egy fazekasműhelyt sikerült 
megtalálnunk. A ház belső elrendezését tekintve a 
terrazzo padlós 1—2. helyiséget lakószobáknak, a 
3-5 . helyiségeket pedig a műhely, raktár, esetleg szá
rítóhelyiségeknek képzelhetjük el. 

Az épület területén, de elsősorban a kerítésfal D-i 
részénél talált leletanyag meglehetősen kevés volt. 
Jellemzőbbek: 

1. Bordás tál töredéke, sárga színű, egyenetlen felülettel. 
A perem alatt széles barázda. Belül vörös márványozott 
festéssel, kívül vízszintes ecsethúzásokkal festve. (I. t. 
6.) Ltsz: 66. 164. 121., Á = 9 cm. 

2. Fül'nélküli korsó világos téglaszínű kihajló peremtöre
déke vörös festéssel. (III. t. 8.) Ltsz: 66.164.119., A = 
10,1 cm. 

3. Fazék tojás alakú, vízszintes, barázdált peremű, sárga 
színű, erősen lekopott narancsos festéssel. (III. t . l l .) 
Ltsz: 66.164.126., Á- 10,6 cm. 

4. Nagyobb edény oldaltöredéke, nyers színű, széles* vörös 
sávfestéssel. Bő szájú, egyfülű kancsóhoz tartozhatott. 
Ltsz: 66.164.122., Á=ll,2 cm. 

5. Kisebb fül nélküli korsó töredéke, világos téglaszínű, 
vállrészen, a széles vörös sávok közötti fehéressárga 
bevonatos keskeny sávon apró, kissé szabálytalan petty-
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1. ábra. A lelőhely helyszínrajza 
Abb. 1. Standortzeichnung des Fundortes 

díszítés. Fényes, finom festésű. (III. t. 3.) Ltsz: 
66.164.124., A = 8,3 cm. 

6. Kihajtó peremű, kis tál, sárga színű, a peremszéleken 
keskeny barázdával tagolt, fényes, narancsszínű festéssel. 
Ltsz: 66.164.127., A = 8,5 cm. 

7. Kihajtó peremű tálka, téglaszínű, peremének szélén 
mély barázda, külső oldalán a hasrészen keskeny pár
huzamos vonalak futnak körbe. Vörös festék nyomai
val. (L t. 9.) Ltsz: 66.164.125., A = 7,7 cm. 

8. Mély tál töredéke, sárgászöld színű, széles, vízszintes, 
sima peremmel, túlégetett, rontott példány. (II. t. 6.) 
Ltsz: 66.164.134., Á= 11,5 cm. 

9. Bordás oldalú tál,téglaszínű, kívül vörös, belül elnagyolt 
márványozást utánzó vörös festéssel. Ltsz: 66.164.120., 
к = 10,5 cm. 

10. ívelten kihajtó peremű tál, világos téglaszínű, peremén 
és belső oldalán vörös színű, márványozott festés. Ltsz: 
66.164.128., A = 7 cm. 

11. Oldaltöredék, téglaszínű edényből, külső oldalán fé
nyes, keskeny vörös sávok közötti nyers színű sávban 
függőleges irányú vörös márványozáscsíkok. (III. t. 4.) 
Ltsz: 66.164.123., A = 7,6 cm. 

12. Kis tál peremtöredéke, nyers színű, kifelé duzzadó függő
leges peremén barázda, nyaka meredek, tölcséres lehe

tett. Kívül halvány vörösbarna festés. (IV. t. 14.) Ltsz: 
66.164.129., Á=9,5 cm. 

13. Pohár, sárga színű, a nyak és peremrésznél megvasta
godó falú, hordótestű, enyhén behúzott nyakú, rövid, 
függőlegesen álló peremmel. Oldalán vékony párhuza
mos barázdák futnak körbe, külső oldalán vörös festés 
nyomai. (IV. t. 9.) Ltsz: 66.164.131., Á= 7 cm. 

14. Füles korsó töredéke, vékony falú, nyers színű, ferdén 
lefelé álló peremén két sekély hornyolás fut körbe, 
széles szájú, szűk nyakú. (V. t. 7.) Ltsz: 66.164.133., 
Á= 10,8 cm. 

15. Füles korsó, szűk, hengeres nyakából derékszögben ki-
hajló perem, nyers színű, túlégetett darab. (V. t. 13.) 
Ltsz: 66.164.132., Â=6,5 cm 

16. Füles kancsó, kónikus nyak a gömbölyű has részletével. 
Világos téglaszínű, a nyak közepe táján és a vállnál 2-2 
körbefutó mély barázda. A nyakon nagy átfúrt lyuk 
részlete. (V. t. 11.) Ltsz: 66.164.138., A=20 cm. 

17. Füles korsó, hosszúkás testű, szűk nyakú. Világos tégla
színű, a fül alsó vonalában, hasának közepe táján 3 x 2 
barázdából álló díszítés fut körbe, a fül alatti kettős 
barázdasor alatt égetés után bekarcolt ANNIVS név 
olvasható (4. ábra). Ltsz: 66.164.137., tör.M = 25 cm, 
has A = 19 cm. 

18. Füstölőtál, a tálrész alsó bordatagján sűrű bevagdosások, 
rendkívül szűk, üreges és valószínűleg magas lába volt. 
Világossárga. (VI. t. 4.) Ltsz: 66.164.115., has Á = 14,4 
cm, láb A = 2,8 cm. 

19. Füstölőtál oldaltöredékei, téglaszínű, szürke foltos, 
finom, jól iszapolt anyagú. Tálrésze ferdén - sűrűn 
bevagdosott bordákkal tagolt. Ltsz: 66.164.139., A = 
11,2 cm és 5,5 cm. 

20. U. n. pannóniai bepecsételt díszű tál aljtöredéke, szürke 
színű, fényes, a talp feletti részen sávban S-alakokból 
álló dísz, felette bepecsételt levéldísz részlete. Ltsz: 
66.164.118., A =6,9 cm. 

21. Drag. 37-es típusú tál töredéke, szürke színű, fényes, 
oldalán széles sávban karcolt fogasdísz. (VI. t, 5.) Ltsz: 
66.164.116-117., A = 12,8 cm. 

22. Fuze'/rtöredék, kavicsos anyagú, kihajtó peremű, nyakán 
enyhe borda, alatta hullámvonaldísz. Világosbarna. (VI. 
t. 7.) Ltsz: 66.164.135., A = 9,7 cm. 

23. Faz^Artöredék, korongolatlan, kaviccsal soványított 
anyagú, barnás színű, nyakától lefelé függőleges fésűs
dísz, a vállrészen ferde, sekély, ovális alakú benyom-
kodásos sorral. (VI. t. 8.) Ltsz: 66.164.136., A= 8,4 
cm. 

K e m e n c é k : Két területen helyezkedtek el, az 
épülettől É-ra az I—IV. számú, az épülettől D-re a 
VII—IX. számú kemencék. 
I. kemence: a boltozati fala helyenként 10—15 cm 
magasságban maradt meg, ugyanennyi a rostély fe
lett is. A kör alakú kemence átmérője 142 cm volt, 
tengelye a rostélyt tartó pillér szerint É—D-i irányú. 
A rostélyt több helyen beszakadva találtuk, helyén 
csak a kemence DK-i negyedében és a kemencefal 
mentén állott. Az oldalfaltól átlag 10-15 cm távol
ságra 10 db 5—7 cm átmérőjű lyuk maradt épség
ben. A kemence rostélya a használat idején egyszer 
már beomolhatott, mert a tartópillér D-i részén és a 
megmaradt DK-i rostélyrészen egy másodszori ta-
pasztás volt észlelhető, az egyik rostély-lyukat pedig 
már ebbe a tapasztásba vágták bele. A fűtőnyílás 
D-en volt, kibontására azonban nem került sor 
(5—7. ábra). A kemence betöltéséből kevés lelet-
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2. ábra. Az épület és a kemencék elhelyezkedése 
Abb. 2. Anordnung des Hauses und der Öfen 
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anyag került elő, formailag meghatározhatók a kö
vetkezők: 
24. Bordás tál, sárga színű, fényes, naraacsvörös festéssel a 

perem és a vállborda közötti rész domború. Ltsz: 
66.164.19., Á= 13,5 cm. 

25. Bordás tál, sárga színű, a peremrésze hiányzik, halvány
piros festésű. Ltsz: 66.164.1. Â= 11,4 cm. 

26-40 . Fentiekhez hasonló töredékek, halványvörös festés
sel. Ltsz: 66:164.2., 7., 12., 41 . 

4 1 - 4 2 . Ugyanaz, teljesen elégett darabok. Ltsz: 66.164.12., 
13., Ä = 6,4 cm és 6,6 cm. 

43. Ugyanaz, szürke, elégett, zsugorodott felületű. Váll-
bordája élesebben kiugrik az előzőeknél. (I. t. 12.) 
Ltsz: 66.164.43., Á = 6,5 cm. 

44. Ugyanaz, az előzőektől eltérően szürke színű, finoman 
iszapolt anyagból készült, kí.vül-belül sötétszürke bevo
nattal. (L t. 7.) Ltsz: 66.164.34., Á = 6,7 cm. 

45. Mély tál töredéke, széles, vízszintes pereme barázdált, 
fehéressárga színű, kívül-belül piros festéssel. Ltsz: 
66.164.14., A = 5,2 cm. 

46. Vastag falú tál, széles, vízszintes pereme bordázott, 
sárga színű, belső oldalán és kívül a perem alatti részen 
barnásvörös márványozott festés. Ltsz: 66.164.14., A = 
8,8 cm. 

47. Fazéktöiedék, ívelten kihajló peremű, széles szájú, tég-

3. ábra. Az épület 5. helyiségének D-i fala és DNy-i sarka 
Abb. 3. Südwand und Südwest-Ecke des 5. Raumes im 

Hause 

laszínű, piros márványozott festéssel. Ltsz: 66.164.15., 
Á = 8,8 cm. 

48. Mély tálak töredékei. A tálak hengeres felső részén, a 
nyak és váll jelzésére 2 - 2 barázda fut körbe. Fehéres
sárga színű, külső oldalukon erősen kopott, halványpi
ros márványozott festés nyoma. (I. t. 8.) Ltsz: 
66.164.7., 35., Á = 6,6-6,9 cm és 5,3 cm. 

49. Tál vagy tányér töredéke, ívelten kihajló peremének 
szélén mély barázda. Téglaszínű, belső oldalán narancs
vörös, széles ecsetkezelésű márványozott festés. (II. t. 
1.) Ltsz: 66.164.31., Á = 8,3 cm. 

50. Füles korsó oldalrésze a fül csonkjával, világos tégla
színű, vörös, márványozott festéssel. Ltsz: 66.164.16., 
A = 7,4 cm. 

51 . Fazék, vagy fületlen korsó oldaltöredéke, téglaszínű, a 
vörös sáv feletti festetlen sávon vörös márványozás. 
(III. t. 6.) Ltsz: 66.164.17., A = 7,8 cm. 

52. FazékC) oldaltöredéke, a barna festésű sáv feletti fes
tetlen sávban barna, széles ecsetvonású márványozott 
csíkok. (III. t. 7.) Ltsz: 66.164.42., A = 7,3 cm. 

53. Fül nélküli korsó kihajló peremtöredéke, sárgás színű, 
széles szájú, vörösre festett. Ltsz: 66.164.5., Á = 10,7 cm. 

54. Fazék oldaltöredéke, sárga színű, a vörös sávok közötti 
festetlen sávban nagyjából négyszögű foltokban szét
folyatták a híg festéket. Mintája a márványozott min
tákra is emlékeztet, az ecsetkezelés rendkívül elnagyolt. 
(III. t. 2.) Ltsz: 66.164.16., A = 10,8 cm. 

55. FazékÇ!) oldaltöredéke, sárgás színű, matt felületű hal
ványvörös festett sávok közötti sávon vörös hullámvo
nal, rajta felülről végigcsorgott festékcsík. (II. t. 9.) 
Ltsz: 66.164.29., A = 8,5 cm. 

56. Kettős kónikus testű kis tál, függőleges, alsó részén meg
vastagodó peremén és alatta barázdák. Sárga színű, kívül 
kopott vörös festéssel. (IV. t. 5.) Ltsz: 66.164.20., Á=8,3 
cm. 

57 -60 . Fentihez hasonló típusú edények töredékei, köztük 
több elégett darab. Ltsz: 66.164.11., 14., 22. 

61 . Nyakdudoros füles korsó, téglaszínű, kívül vörös fes
téssel. (V. t. 8.) Ltsz: 66. 164. 32., 37., A = 7,8 cm. 

6 2 - 6 3 . Ugyanaz, világossárga színű, a 62. sz. festetlen, a 
63. sz. halványvörös festéssel. Ltsz: 66.164. 38., A - 5,7 
cm és 66.164.39., A = 6,6 cm. 

64. Ugyanaz, sárgászöld színű (túlhevített) az előzőknél ki
sebb méret, festésnyomokkal. Ltsz: 66.164.40., A =4,4 
cm. 

65. Galléros peremű korsó sárgás színű, vékony falú, ferdén 
lefelé álló pereme sima, széles szájú, szűk nyakú, a 
perem alól induló fül helyével. (V. t. 6.) Ltsz: 
66.164.9., A = 9,3 cm. 

66. Függőleges szájperemű korsó, sárgás színű, vékony falú, 
pereme kifelé kissé domborodó, enyhén hornyolt felü
letű. (V. t. 5.) Ltsz: 66.164.23., Á = 5 cm. 

67. Kihajló peremű korsó, téglaszínű, széles szájnyílású, a 
perem alól induló fül csonkjával. Szájperemét barázdák 
tagolják, vörös festékfoltos. (V. t. 2.) Ltsz: 66.164.3., 
A = 9,5 cm. 

68. Kihajló peremű korsó, szűk nyakú, széles szájú, függő
legesen megvastagodó peremének szélén hornyolás, a 
szájnyílásnál ötszörös barázdadísz. Téglaszínű. (V. t. 9.) 
Ltsz: 66.164.26., A = 5,8 cm. 

69. Vékony falú kancsó oldalrésze, az ötszörösen hornyolt 
fül csonkjával, vörös festéssel, téglaszínű. Ltsz: 
66.164.25., A = 7,8 cm. 

70. Kettős kónikus testű kis méretű mély tálka oldaltöreké-
de, keskeny, barnásvörös festett csíkokkal. Sárga színű. 
(I. t. U. ) Ltsz: 66.164.33., A=5,6 cm. 

II. kemence: az előző közelében (8. ábra), ahhoz 
hasonló állapotban volt. kibontására nem került sor. 
III. kemence: teljesen tönkretették, tulajdonképpen 
csak alsó töredékeit, a tüztér helyét találtuk meg. 
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IV. kemence: foltjából ítélve nagyobb méretű volt, 
mint az eddigiek, rostélyának kibontására nem volt 
mód. A rostély feletti betöltődésből származó nagy
mennyiségű cserép képezi a leletmentés anyagának 
kétharmad részét: 

71. Kihajló peremű tál, S-profilú, simított felületű, szürke. 
G. t. 2.) Ltsz: 66.164.86., Á = 8,8 cm. 

72. Kihajló peremű tál, S-profilú, simított felületű, sárga 
színű. Ltsz: 66.164.92., Á = 9,9 cm. 

73. Az előzőekkel azonos forma, de más technikai kivitel, 
sárga színű. Peremén és belső oldalán barnásvörös, víz
szintes ecsetkezelésű festéssel. (I. t. 1.) Ltsz: 66.164.98., 
Á = 14,2 cm. 

74. Erősen behúzott peremű tál töredéke, fehéressárga szí
nű, belső oldalán és kívül a szájnyílás alatt barnásvörös 
festéssel. (I. t. 4.) Ltsz: 66.164.91., Á = 10,7 cm. 

75. Bordás tál, a perem alatt barázdával, erős vállbordával, 
sárga színű. Belső oldala és kívül a perem-nyakrész víz
szintesen vörösre festett. Ltsz: 66.164.60., Á = 13,9 cm. 

76. Ugyanaz, az edény felületén felhólyagzások. (I. t. 5.) 
Ltsz: 66.164.75., Á = 12,7 cm. 

77. Ugyanaz, a perem alatt és a vállborda felett kettős 
barázdacsík. (I. t. 3.) Ltsz: 66.164.64., Á = 11,2 cm. 

78. Ugyanaz, belső oldalán és kívül a vállbordáig terjedő 
részen narancsvörös finom márványozott festés, (j. t. 
10.) Ltsz: 66.164.53., Á = 18,2 cm. 

79. Tál oldaltöredéke, sárgás színű, belső oldalán finom 
narancsvörös márványozott festés. Ltsz: 66.164.74., 
Á = 13,2 cm. 

80. Nagy tál, befelé szélesedő sima peremmel, a perem alatt 
közvetlenül felrakott nagy fül csonkjával. Téglaszínű, 
peremén és belső oldalán fényes narancsvörös, márvá
nyozott festés. (II. t. 2.) Ltsz: 66.164.54., Á = 15,7 cm. 

81. Mély tál, széles, vízszintes pereme bordázott. Szürke 
színű, kívül-belül sötét színű márványozást utánzó fes
tés. Az eredetileg sárga-piros festésű darab túlégetés 
következtében válhatott szürke színűvé. Ltsz: 
66.164.85., Á = 7,l cm. 

82. Mély tál, vízszintes, barázdált peremű, téglaszínű, külső 
oldalán fényes narancsvörös márványozott festés. Ltsz: 
66.164.106., A = 12,2 cm. 

83. Nagy tál, befelé szélesedő széles, sima peremmel, sárga 
színű, peremén és belső oldalán piros festéssel. (II. t. 4.) 
Ltsz: 66.164.55., Á=21 cm. 

84. Vastag falú „függeszthető edény. Peremének belső szé
le behúzott, ezen helyezkednek el a függesztő lyukak 
(4 db volt eredetileg), külső széle kis íveléssel szélesen, 
felfelé hajlik. Teste hengeres, felsőrészén barázda fut 
körbe. Hiányzó alja talán ívelt lehetett. Sárga színű, 
peremét és külső oldalát finom, fényes vörös márványo
zott festés borítja (9. ábra). Ltsz: 66.164.51., 71., a 
perem belső átmérője 14 cm, külső átmérője 23 cm. 

85. Vízszintesen bordázott peremű fazék, tojás alakú, fe
héressárga, az edény testén erősen lekopott sárgás már
ványozott festéssel. (III. t. 10.) Ltsz: 66.164.101., 
A = 10,2 cm. 

86. FazékÇl ) oldaltöredéke, téglaszínű, fényes, narancs
vörös sávfestéssel, alatta kopott vörös márványozott 
festés. (III. t. 5.) Ltsz: 66.164Д08., A = 6,6 cm. 

87. Nagyméretű fazékip. ) oldaltöredéke, sárgás színű, bar
nássárga széles sávokkal festve, a sávok között függőle
ges irányú hullámos márványozott csíkok. (II. t. 7.) 
Ltsz: 66.164.99., A =11,8 cm. 

88. Vékony falú, tojás formájú fazék, vízszintes, behúzott 
peremén kiugró bordával tagolt. A perem alatti részen 
sűrű, sekély barázdálás, a felső négy barázda recézett. 
Téglaszínű, külső oldalát halványvörös festés borítja. 
(IV. t. 1.) Ltsz: 66.164.61., A = 11,9 cm. 

4. ábra. A 17. számú füles korsó 
Abb.4.GriffkrugNr. 17 

89. Ugyanaz, oldaltöredék, fényes, piros festéssel, a karcolt 
csíkok között karcolt hullámvonaldísz. (IV. t. 3,)' Ltsz: 
66.164.76., A = 9,1 cm. 

90. Ugyanaz, oldaltöredék barnáspiros festéssel, karcolt 
csíkkal és egymást metsző hullámvonalakkal. (IV. t. 4.) 
Ltsz: 66.164.83., A = 6,7 cm. 

91. Nagy fazék oldaltöredéke, vastag falú, sárgás színű, 
matt, barnásvörös festéssel, 5 sorban karcolt fogas
dísszel. (III. t. 9.) Ltsz": 66.164.94., A = 10 cm. 

92. Tojás alakú fazék, sima, széles, vízszintes peremmel, 
sárgás színű, peremén és külső oldalán színtelen bevo
nattal, a perem alatt induló nagy függőleges irányú, 
ováüs alakú narancssárga foltfestés. A nagy foltok kö
zött ismeretlen formájú minta részlete (Ц. t. 8.) Ltsz: 
66.164.58., A = 17 cm. 

93. Nagy fazék oldaltöredéke, vastag falú, sárgás színű, a 
barnásvörös festésű sávon többsoros karcolt fogasdísz. 
A festetlen sávon ovális alakú festékfoltok sorakoznak. 
(III. t. 1.) Ltsz: 66.164.59., A = 12,5 cm. 

94. Fazék oldaltöredéke, sárga színű, kívül fényes bevonás-1 

sal. A vörös sávok közötti festetlen sávon fényes, fi
nom, vörös színű rácsdíszítés. (II. t. 3.) Ltsz: 
66.164.102., A = 8 cm. 

95. Kettős kónikus testű kis tál, függőleges peremén közé
pen bekarcolt barázdával, sárga színű, kívül fényes hús
vörös festéssel. (IV. t. 12.) Ltsz: 66.164.88., A = 9 cm. 

96. Ugyanaz, téglaszínű, a perem aljától narancsvörös fes
téssel. (IV. t. 10.) Ltsz: 66.164.84., A = 9,8 cm. 

97. Ugyanaz, barnáspiros festéssel. Ltsz: 66.164.105., 
A = 9,8 cm. 

98. Ugyanaz, a perem közepén levő barázdától lefelé húsvö
rös festéssel. (IV. t. 13.) Ltsz: 66.164.79., A= 13,2 cm. 

99. Ugyanaz, oldaltöredék. Az edény felsőrészét borító vö
rös festés, a has éles tqrésvonala alatt csak ujjnyi széles
ségű. Ltsz: 66.164.65., A = 12,9 cm. 
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5. ábra. Az I. kemence foltja 
Abb. 5. Fleck des Ofens I 

100. 

101 

Ivelten kihajló peremű kis fazék, vállán kiugró bordá
val, sárga színű, perem alatt kezdődő halványpiros 
festéssel. (IV. t. 8.) Ltsz: 66.164.103., Á = 8 cm. 
Csésze, kissé kihajló peremmel, alacsony talppal. Tal-
halványbarna festéssel. (IV. t. 6.) Ltsz: 66.164.87., 
Á - 8,5 cm. 

102. Csésze, kissé kihajló peremmel, alacsony talppal. Tal
pán bekarcolt kör, sárga színű, kívül-belül kopott vö
rös festéssel. (IV. t. 2.) Ltsz: 66.164.70., M = 5,2 cm, 
Tá = 3 cm, pereme kiszerkesztve 8,7 cm. 

103. Csésze, vékony falú, vállán erősen kiugró bordaléccel, 
nyakán vékony, pici bordával tagolva. A két borda 
közötti sávban többsoros finom fogasdísz. Szürke, fe
kete bevonással. (II. t. 5.) Ltsz: 66.164.114., A = 6,3 
cm. 

104. Csésze, gömbölyded testű, kis kihajló peremmel. Hasa 
közepén mély barázda fut körbe.- Sárga színű, kívül-
belül piros festés. (IV. t. 11.) Ltsz: 66.164.109., 
A = 6,7 cm. 

105. Vékony falú pohár, kissé kihajló peremmel, nyakán 
vékony borda, nyersszínű. (IV. t. 7.) Ltsz: 
66.164.110., A = 7,2 cm. 

6. ábra. Az I. kemence kibontott rostélya 
Abb. 6. Herausgenommener Rost des Ofens I 

106. Füles korsó, szájpereme alatt induló szalagfüle 3 hor-
nyolással tagolva. Nyaka rövid, szűk, teste körte for
májú volt, téglaszínű, egész felületét élénkpiros festés 
borítja. (V. t. 1.) Ltsz: 66.164.56., A = 13,9 cm. 

107. Galléros peremű füles korsó, vastag falú, a perem alól 
induló fül megvastagodó fülindítás részével, sárga szí
nű. (V. t. 3.) Ltsz: 66.164.77:, A = 9 cm. 

108. Ugyanaz, hengeres, nyakáról induló fül csonkjával. (V. 
t. 4.) Ltsz: 66.164.111., Â = 10,1 cm. 

109. Függőleges szájperemű füles korsó, a perem alsó ré
széit erősen kiugró bordával, sárga színű. (V. t. 12.) 
Ltsz: 66.164.96., Á = 6,5 cm. 

110. ívelten kihajló, a szélén megduzzadó peremű füles 
korsó, sárga színű, fehéressárga bevonással. Ltsz: 
66.164.49., Á = 5,2 cm. 

111. Valószínűleg kétfülű korsó, galléros pereme enyhén 
ívelt. A perem és a fül közötti részen a nyak vonala 
kiugrik az egyébként hosszú hengeres nyakból. Szalag
füle kétszeresen hornyolt, sárga színű, nyakán és fülén 
barna festés. (V. t. 10.) Ltsz: 66.164.52., Á = 17 cm. 

112. Füles kancsó, széles szájú, kihajló, lekerekített pere
mű, peremből induló, közepén szélesen hornyolt fül 
csonkjával, sárgás színű. Ltsz: 66.164.82., Á = 9,5 cm. 

113. Ugyanaz, a fül alsó részén vörös festéknyomok. Ltsz: 
66.164.73., Л = 10,5 cm. 

114. Pannóniai szürke tál, fényes fekete bevonattal, oldalán 
kettős barázda alatt bepecsételt dísz: gyöngysoros fél
körívek., közöttük gyöngysordíszes pálcatagok, ez alatt 
és a félkörívekben ötágú levéldísz. (VI. t. 3.) Ltsz: 
66.163.46., Á = 10,6 cm. 

115. Pannóniai szürke tál, fényes sötétszürke bevonattal 
Drag. 37-es forma, alja hiányzik. Oldalán rovátkolt 
díszes sáv alatt nagy, hegyével lefelé fordított bepecsé
telt levelek sora, ezalatt kisebb, vízszintesen álló leve
lek sora. (10. ábra). Ltsz: 66.164.45., Tör M = 10 cm. 

116. Pannóniai szürke tálka, felső, díszítetlen része, meg
kopott fényű, barnásfekete színű, fényes bevonattal. 
Ltsz: 66.164.90...Â = 7,9 cm. 

117. Háromlábú tál, apró szemcsés anyagú, szürkésfekete 
színű, oldalán finom, sűrű fésűsdísz. (VI. t. 1.) Ltsz: 
66.164.67., Á = 13 cm, láb M =6 cm. 

118. Fazék, apró szemcsés anyagú, kihajló pereme profilált, 
szürke színű, oldalán fésűs dísz. (VI. t. 2.) Ltsz: 
66.164.112., Á = 8,6 cm. 

119. Amfora peremtöredéke, vastag falú, tölcséres szájú, 
téglaszínű. Ltsz: 66.164.89., Á = 7,3 cm. 

120. Amfora csúcsos aljrésze, sárga színű. Ltsz: 66.164.69., 
A = 9,3 cm. 

121. Fazék, korongolatlan, kaviccsal soványított anyagú, 
enyhén kihajló pereme vágott szélű, vállán ujjbenyom-
kodásos lécsor, szürke-, vörös foltos. (VI. t. 9.) Ltsz: 
66.164.66., A = 18,5 cm. 

122. Fazék, korongolatlan, kaviccsal soványított anyagú, 
enyhén kihajló peremmel, nyakán kerek ujjbenyomko-
dások sora. Barnásfekete színű. (IV. t. 6.) Ltsz: 
66.164.68., A = 13 cm. 

V-VI. kemence: a IV. kemencétől ENy-ra, Ш. Ny»ra 
feküdtek, az új út rézsűjében látható volt elvágott 
metszetük. Átégett falaik a felszín alatt 40-50 cm-re 
kezdődtek és 110 cm mélységig voltak megfigyel
hetők. 

VII. kemence: elvágott részletét a csatornaárokban 
találtuk (11. ábra). Mivel kibontására idő nem volt, 
megrajzoltuk a metszetét (12. ábra). Vörösre égett 
oldala az É-i oldalon a mai talajszint alatt 40 cm-re 
kezdődött és 65 cm magasságban állott. Rostélya D 
felé erősen lejt, a D-i oldalán a boltozat falát kifelé 
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ledőlve találtuk. Ny-i fűtőcsatornáját 165 cm mély
ségig követhettük, alját az újkori szennyvízcsatorna 
miatt lehetetlen volt megkeresni. A fűtőcsatorna 
részletének magassága É-on 37 cm. A rostély köze
pénél É-D-i irányban húzódó tartópillért az árok 
fala alatt 30 cm-re, K-re találtuk meg. A rostély 
dőlési irányából következett, hogy a fűtőnyflás a D-i 
oldalon volt, a Ny-i tűzcsatorna indítását megtalál
tuk. A metszetben jól látható volt az erősen fasze-
nes betöltésű hamusgödör, amelynek átmérője a ros
tély vonalában 155 cm, a D-i oldalon felfelé széle
sült. A 175 cm átmérőjű rostélyon 7 db 6 cm-es 
átmérőjű lyukat találtunk, ezek felett az égetőtérbe 
beszakadt boltozatdarabokat, majd felette a csere
pekkel teli földbetöltést. 
VIII. kemence: a csatorna K-i metszetfalában talál
tuk, kisméretű volt. Maradványa feltárásra nem ke
rült. 
IX. kemence: az épület DNy-i sarkától 35 cm-re a 
kidobott földben mutatkozó égett tapasztásdarabok, 
cserepek alapján csak a valószínű helyét sikerült 
megállapítanunk. 

A kemencék közül tehát feltárásra csak az I. 
számú és részben a IV. számú került, illetőleg a VII. 
kemencének É—D-i irányú metszetéből tulajdonkép
pen a formájára és szerkezetére is következtethe
tünk. Az I., IV. és VII. kemencéken kívül - a 
földgyalu által megbolygatott kemencék roncsai 
alapján edényégető kemence volt még a II—III. is. 
Az V-VL, Vin-IX. kemencék esetében feltételez
hető az is, hogy sütőkemencék voltak. A biztosan 
edényégető kemencék mindegyike — úgy tűnik — 
egyazon kemencetípushoz tartozott, az un. késő 
kelta típusú kemencékhez. Ez a kemenceforma az 
LT—D időszakban jelent meg nemcsak nálunk, ha
nem a környező országok területén is.2 Használata 
jóval a római hódítás utáni időkbe is benyúlott és 
még a tipikusan római, téglából, cserepekből, vagy 
kőből épített kemencék mellett is megtalálható. Fa
zekastelepünkön téglából épített, illetőleg vályogtég
lás kemencének nyomát sem találtuk. 

A kemencék és az épület anyagának vizsgálatánál 
szembetűnő volt, hogy egyazon típusok, formák, 
festésmódok fordulnak elő mindegyik objektumban, 
s így azokat a feldolgozásnál nem külön-külön, ha
nem együttesen tárgyaltuk. A leletanyagban egy 
szarvasmarha szarvtövisét leszámítva kizárólag edény
töredékek fordultak elő. Sem fém, sem egyéb hasz
nálati eszköz, vagy munkaeszköz nem került elő. A 
telepen sehol nem fordult elő erőszakos pusztítás 
nyoma, így biztosan mondhatjuk, hogy megszűnése 
békés körülmények között történt, az épületből 
szinte minden használati eszköz eltűnt, s a területen 
csak a kemencék betöltéséhez felhasznált, természe
tesen cseréphulladékokból álló szemétanyag maradt. 

T á 1 a k: Az anyagban szembetűnően sok táltöredék 
van, köztük olyan forma is, amely biztosan a késő 

0 50 cm 

7. ábra. Az I. kemence rostélya 
Abb. 7. Rost des Ofens I 

kelta fazekasművességhez köthető. A 71. (I. t. 2.) és 
72. számú szürke és sárga, simított felületű, S-pro-
füú tál a LT—D korszak legjellemzőbb táltípusához3 

tartozik. A II. századi római telepeken jelenléte ter
mészetes, s mint a 73. számú (I. t. 1.) töredék 
mutatja, a kor ízlésének megfelelően vörösre festve 
is megjelenik e tipikusan kelta forma. Ugyanezt lát
hatjuk a budai, Kende utcai fazekastelep anyagában 
is.4 Valószínűleg kelta formára vezethető vissza a 
74. számú (I. t. 4.) behúzott peremű, festett tál 
töredéke is. A behúzott peremű tál a LT—D kor
szakban megjelenő, a római kor végéig meglevő 
edényforma, számtalan variánssal. A késő kelta dara
bok szürke simított felületű tálkák, míg a rómaiak 
lapos, tányérszerűek, részben a finom korai ún. 
,pompeianisch rote Teller"5, vagy a „Soldaten
teller"6 típushoz tartoznak, részben pedig a sötét
szürke, szemcsés anyagú típushoz, amely a késő ró
mai korban is megtalálható. Ez utóbbiakat a II—III. 
században Brigetioban is gyártották.7 

A Fűzfőn gyártott tálak legjellegzetesebb típusa 
az ún. bordás tál (Leistenschale). 

A póvidéki eredetű, Drag. 24-25-ös sigillata tála
kat utánzó táltípus8 az I. században jelent meg 
Pannoniában, a II. században pedig igen kedvelt és 
általánosan használt tálforma lett. Nyugat-Pannonián 
kívül,-ahonnan sok lelőhelyről ismert,9 Kelet-Panno-
nia területén10 is több helyen (Adony, Tác) előfor
dul telepeken és temetőkben egyaránt. Legkorábbi 
előfordulása Poetovio, ahol Claudius éremmel együtt 
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került elő.1 x Megszűnésének időpontját egyelőre 
nem ismerjük, annyi azonban bizonyos, hogy a bri-
getioi Gerhát fazekastelep anyagában nagy mennyi
ségben fordul elő, Brigetionak ez a fazekastelepe 
Hadrianus korában kezdte működését és még a III. 
század első három évtizedében is gyártott edénye
ket.12 Pannonián kívül a Rajna vidékén és a dunai 
provinciákban igen elterjedt volt.13 A vízszintes 
ecsethúzással vagy márványozást utánzó vörös festés
sel ellátott tálakat igen erős kelta befolyás alatt álló 
műhelyek készítették. Az 1. (I. t. 6.), 9., 24-44 (I. t.. 
7., 12.), 75-78. (I. t. 3., 5., 10.) számú darabok (28 
db) Bónis XXI. 30-31 típusokhoz tartoznak, egyet
len töredéket kivéve sárga színűek és festettek. A 
festésmód kétféle: márványozás és sima vörös fes
tés, de előfordul a kettő együttes alkalmazása is. 
A technikai kivitel is kétféle: egyrészt gondosabb 
festés jellemzi, ahol a darabokat színtelen bevonással 
borították, másik részén viszont a nyers anyagra 
vitték fel a vörös festéket. A töredékek között több 
túlégetett, sőt elégett darab van. A 44. számú darab 
az egyetlen, szürke színű, sötétszürke festésű táltöre
dék, amely anyagában teljesen elüt a többitől és az 
ún. pátkai típusú tálakhoz14 áll közel. 

A Drag. 35. formájú itáliai terra sigillata tálka 

8. ábra. Az I. és II. kemence foltja 
Abb. 8. Flecke der Öfen I und II 
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helyi műhelyekben történő utánzása nemcsak Pan
noniában,15 hanem a nyugati provinciákban16 is 
nagyméretű volt az I—II. században. Pannoniában a 
vörösre festett vagy márványozott festésű tálakon 
kívül szürke, pecsételt levéldíszes darabok is készül
tek. Fűzfőn a 6—7. (I. t. 9.) és 10. számú töredék a 
kihajló peremű, festett tálkákhoz tartozhatott, míg a 
49. számú (II. t. 1.) márványozott festésű töredék a 
lapos, tányérszerű formákhoz állhatott közelebb. 

Viszonylag nagyszámban (7 db) kerültek elő faze
kastelepünkön a vastag falú, vízszintesen kiszélesedő 
peremű mély tálak. A 8. (II. t. 6.), 45-46., 81-82. 
számú tálak egyazon típushoz tartoznak, sima vagy 
barázdált felületű peremmel. Sárga színűek, van köz
tük festetlen, többségük sima vagy márványozott fes
téssel készült. A 80. (II. t. 2.) és a 83. (II. t. 4.) szá
mú, téglaszínű, vörös festésű, félgömb testű darabok 
az előzőeknél nagyobb méretű tálak voltak és a 80. 
számún található fülcsonk alapján a füles tálak közé 
sorolhatók. E tálformának eddig csak II. századi elő
fordulását ismerjük. Füles tálakat Aquincumban a 
gázgyári,17 a Kiscelli úti,18 valamint a Bécsi úti19 

műhelyek anyagából ismerünk, mindegyike a II. szá
zad első felére keltezhető. A brigetioi darabok a II. 
század elejéről,20 illetőleg a Hadrianus — Antoninu-
sok korából21 származnak. Tácról is ismerünk víz
szintesen kiszélesedő peremű tálakat, illetőleg füles 
tálakat.22 A füles tál megtalálható a nyugati anyag
ban,23 sőt Dáciában is,24 ez utóbbi is a II. század el
ső feléből származik. 

A sárga festett kerámiában a fentieken kívül to
vábbi két táltípus határozható meg, az egyik a fél
gömb formájú, oldalán párhuzamos barázdákkal ta
golt 48. számú (I. t. 8.) mély tál, amelyhez hasonlót 
gyártottak a brigetioi Gerhát fazekastelepen25 és 
Aquincumban, a Bécsi úti fazekasnegyedben.26 

A másik a 12. (IV. t. 14.), 95-99. (IV. t. 10., 
12., 13.) számú kettős kónikus testű, széles szájú, 
függőleges peremű mély tálka, amelynek jellegzetes
sége, hogy a perem közepén a körbefutó barázdától 
lefelé festették meg a külső oldalát, annak közepe 
tájáig. Az 56—60. (IV. t. 5.) számú tálak ugyan
ennek a táltípusnak egy profiláltabb peremmel ellá
tott változatai. Ezt az edényformánkat egyelőre nem 
tudjuk elhelyezni a pannonai anyagban, mivel mind
össze a brigetioi Gerhát fazekastelep anyagában for
dul elő hasonló peremképzésű bögre.27 Fűzfőn 11 
db került elő, lehetséges, hogy az itt dolgozó faze
kas egyik jellegzetes edényformáját kell látnunk ben
ne. Hasonló forma lehetett a 70. (I. t. 11.) számú 
oldaltöredék, de ezen a festés az edény alsó részén 
található. 

A fenti, biztosan Fűzfőn készített tálak felsoro
lása után további három táltípust kell megemlíteni. 
A jelenleg rendelkezésünkre álló anyag alapján ezek
nek egyikénél sem bizonyítható a helyi készítés. 

1. A 18. (VI. t. 4.) és 19. számú füstölőtál töredékei 
önmagukban kevesek az edény teljes formájának 



rekonstruálásához. A füstölőtál az egész római 
uralom idején mindenütt megtalálható, formai ala
pon keltezésük lehetetlen feladat. A pannóniai 
anyagról annyi bizonyosnak látszik, hogy főleg a 
II. században készülnek nagy mennyiségben,28 

ekkor különösen jellemzőek a magas lábú pél
dányok,29 díszítésükben a bevagdosott kiálló bor
datagok vagy a hullámvonalas kiképzés a gyakori. 

2. A 117. (VI. t. 1.) számú szürke, szemcsés anyagú 
háromlábú tál itáliai eredetű forma,30 amely a 
Flaviusok idején jelenik meg Pannoniában, a II. 
században általánosan elterjedt. Szórványosan a 
III. században is előfordul,3 i széles körű haszná
lata azonban a markomann háborúkat követő 
időkben lehanyatlott.32 Temetőkben és telepeken 
egyaránt előfordul, feltűnően sűrűn Nyugat-Pan
nónia területén.3 3 

3. A 20-21. , 114-115-116. számú darabok az un. 
pannóniai szürke, pecsételt díszű tálak körébe 
tartoznak, amelyek az I. század végétől34 a III. 
század közepéig35 követhetőek nyomon a római 
kori leletanyagban. Virágkora kétségkívül a II. 
század közepe volt. Elterjedési körzete Pannónia, 
és a szomszédos területek. A tartományon belül 
különösen a K-i részre jellemző elsősorban, a 
tartományon kívül az alföldi szarmatáknál36 és 
Szlovákiában37 található meg. Dáciában erős ha
tással volt a maroskeresztúri fazekasok készítmé
nyeire.38 

A pannóniai anyagban jól elkülöníthető egy Ny-i 
és K-i csoport. A Ny-pannoniai csoport edényei itá-
laiai terra sigillata formát utánoznak és a tál belsejé
ben helyezik el levéldíszüket. A K-pannoniai csoport
nál is előfordul a tál vagy tányér belsejébe nyomott 
levéldísz - sok esetben mesterbélyeggel együtt — 
mégis erre a csoportra jellemzőbb a dél-galliai terra 
sigillata formát (főleg Drag. 37.) utánzó tál, amelyen 
a díszítés az edény külső oldalán helyzekedik el. Mo
tívumkincse alapján — bár az anyag teljes feldolgozása 
még nem készült el — több helyi csoport, azaz mű
hely működésére gondolhatunk.39 

Ezek közül a Veszprém-Balaton vidéki csoportnak 
eddig egyetlen biztos műhelyét sem ismerjük, mivel a 
korábban Gyulafirátót-Pogánytelekre helyezett 
Resatus műhely létezését40 az újabb kutatás meg
cáfolta.41 Korai fazekasműhelyeink legtöbbjének 
anyagában található pecsételt díszű edénytöredék, de 
nem biztos, hogy ezek mindegyikében készült is 
ilyen. így Fűzfőn, az öt különböző edényhez tartozó 
töredék sem bizonyíték a helyi gyártáshoz. 

Az öt táltöredék közül a 116. számú csak perem
töredék, a 21. számú (VI. t. 5.) széles karcolt fogas
díszes sávjával általánosan előforduló darab, valószí
nű, hogy a sáv alatti részen pecsételt minta nem volt. 
A 114. számú (VI. t. 3.) töredéknek egészen pontos 
analógiáját ismerjük Tácról42 és ugyanazon motívu
moknak más variációját az aquincumi Aranyhegyi 
patak menti temetőből,43 Tabánból,44 Balatonaligá-

9. ábra. A 84. számú. ún. „függeszthető edény" részlete 
Abb. 9. Detail des sog. „aufhängbaren Gefässes" Nr. 84 

10. ábra. A 115. számú pecsételt díszű tál 
Abb. 10. Schale Nr. 115 mit Stempelverzierung 
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ról,45 Tácról46 és Tokodról47. A 115. számú (10. 
ábra) tál nagy alakú leveleit egy táci táltöredéken48 

és egy tokodi49 darabon láthatjuk viszont. A tokodi 
érdekessége az, hogy a 115. számú nagy levélmintánk 
a 114. számú töredék félkörívben elhelyezett ötágú 
leveles mintájához kapcsolódik. A fűzfői tál egy 
másik darabján jól látható, hogy a nagy levelek alatt 
újabb levélsor következik, mégpedig a 114. töredéken 
levő ötágú levéldísz vízszintesen elhelyezve. 

Az ötödik töredéken sávban elhelyezett S-alakú 
díszsor látható a talp felett és az edény oldalán 
bepecsételt levélminta töredéke. 

Táltöredékeinket a gondos készítés, a motívum
kincs, a fekete, ill. a barnás fémesfényű bevonat 
alapján a II. század közepénél későbbi időszakra 
semmi esetre sem keltezhetjük. 

C s é s z é k A 101. számú (IV. t. 6.) kihajló pere
mű, kívül-belül festett apró csésze formája a Drag. 
35-ös terra sigillata tálkákra emlékeztet, amelynek 
utánzása, mint fentebb említettük, igen széles körben 
elterjedt. 

A 102. számú (IV. t. 2.) festett, alacsony talpas 
csésze párhuzamait korarómai temetőink anyagában 
találjuk meg. A díszítetlen, festett csészék Pannónia 
nyugati részeire jellemzőek.50 A szombathelyi Há-
mán Kató úti temető 39. és 50. sírjából kerültek elő a 
miénkhez hasonló darabok, ezeket helyi készítmé
nyeknek,5 1 míg a kékesdi temető finom fehér, de 
azonos formájú csészéjét itáliai importnak tartják.5 2 

E csészetípust az I. századra és a II. század első felére 
keltezik.s 3 

Biztosan nem helyben készült a 103. számú (II. t. 
5.) szürke, bordákkal tagolt oldalú, fogasdíszes apró 
csésze. A fogasdíszű, szürke, sötét színű agyagbevo
natos észak-itáliai csészék a terra sigillatákhoz hason
lóan kedveltek voltak egész Pannoniában, korai teme
tőink, kisebb mértékben telepeink anyagára jellem
zőek. Használatuk Pannoniában az I. század végén, de 

11. ábra. A VII. kemence elvágott metszete a csatornaárok
ban 

Abb. 11. Zerschnittener Ofen VII im Kanalgraben 
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főleg a II. században igen elterjedt volt,5 4 elsősorban 
a nagy kereskedelmi utak, ill. a limes mentén. A 
tartomány belsejében csak szórványoan fordulnak 
elő. A fűzfői töredékből a forma teljes biztonsággal 
nem állapítható meg, vagy a Győrből5 5 és Szombat
helyről5 ismert kétfülű csészékkel lehetett rokon, 
vagy az Aquincum — Bécsi úti temető 18. sírjából 
előkerült csésze5 7 alapján képzelhetjük el a formáját. 
Mindkét esetben a II. század első felére keltezhető. 
Gyenge minőségű technikai kivitele alapján nem itá
liai, hanem pannóniai készítménynek tartjuk. 

A leletanyag kétségkívül legegyedibb darabja a 84. 
számú (9. ábra) ún. függeszthető edény. Az üst 
formára emlékeztető nagy edényhez hasonló darabo
kat nem ismerünk pannóniai anyagban, sőt a nyugati 
provinciákban is ritkán fordul elő. Ismeretlen alsó 
része ellenére némileg rokonítható egy vindonissai üst 
formájú edénnyel, amelyet ott a kelta hagyomá
nyokat őrző háziedények között sorolnak fel.58 A mi 
edényünk felső része meredekebb, majdnem függőle
ges falú volt. Finom kivitele, márványozott festése 
alapján pedig semmiképpen nem volt konyhai főző
edény. 

F a z e k a k : a bizonyosan helyben gyártott faze
kak nagy része (3., 47., 54-55., 85-88., 91-94., szá
mú darabok - II. t. 7., 9., III. t. 1., 2., 5., 9-11. , IV. 
t. 1.) egy ugyanazon típushoz tartozók: a sárga színű 
vízszintes peremű, tojástestű fazekak csoportjához. A 
vízszintes peremű fazék formája kétségkívül a késő 
kelta fazekasság öröksége, ugyaninnen eredeztethető 
mintakincsének egy része (vörös sávfestés, hullám
vonal stb.) is, amely aztán az I—II. század folyamán 
jellegzetes, római provinciális formaadással és díszítés
móddal (karcolt fogasdísz és hullámvonal) bővül. Ez a 
sávos kerámia körébe tartozó fazék- vagy urnatípus 
(temetkezési urnaként legalább olyan kedvelt, mint 
használati edényként) az egyik leghosszabban élő 
edény forma Pannoniában. Legkorábban a tartomány 
DNy-i részén, Poetovio környékén5 9 tűnik fel. Eddig 
ismert legnagyobb készítési helye Brigetio volt a II. 
században. Készítésének felső határát egyelőre nem is
merjük, a III. század első felében még biztosan készí
tik Brigetioban.60 

A 100. számú (IV. t. 8.) ívelten kihajló peremű, 
vállán bordával tagolt, piros festésű fazéktöredék 
valószínűleg a gömbölyű hasú fazekak típusához tar
tozhatott. Ennek a típusnak eredetét a kelta edény-
művességben találjuk meg. 

A fazekak másik csoportját az ívelten kihajló 
peremű edények alkotják. A 118. számú (VI. t. 2.) 
fazék anyaga, peremképzése, fésűs dísze a kora római 
kerámiában szokványosnak mondható. 

A 22—23., 121—122. számú darabok durva, elna
gyoltan korongolt, illetve kézzel formált technikájuk
kal az őskori korongolatlan edényekhez állnak köze
lebb. Az átmenetet a 22. számú (VI. t. 7.) drapp színű 
fazék képviseli, amely az enyhén jelzett nyakbordával 
és az alatta levő hullámvonaldísszel a késő kelta kor 



finom, szürke besimított hullámvonaldíszes fazekaira 
emlékeztet, de az edény elnagyolt készítési módja, 
peremének formája a korongolatlan típusokhoz áll 
közelebb. 

Korarómai, főleg I. század végi — II. századi 
telepeink és tumulus temetőink anyagában gyakran 
fordul elő a jó minőségű, korongolt áru mellett egy 
kevésbé mutatós, durva kivitelű kerámia. A kézzel 
formált edények egy csoportja a LT—D telepek anya
gában jelenik meg és igen erős hasonlóságot mutat a 
dák kerámiával.61 Másik csoportja az I—II. századi 
tumulustemetőkben, illetve II. századi, Kelet-panno-
niai telepek anyagában jelentkezik. Egyik legjellem
zőbb formája az ún. pátkai fazék, melynek eredetét 
Ny—DNy Pannónia korai temetőanyagában található 
kelta-germán hatású emlékanyaggal hozzák kapcsolat
ba.62 

A kézzel formált, kihajló peremű, fésűs díszű, 
oldalán ferdén elhelyezett ovális benyomkodásokkal 
díszített fazék Kelet-pannoniai megjelenését egy nyu
gati, noricumi eredetű népcsoport K-re vándorlásával 
is összefüggésbe hozzák.63 A 23. számú (VI. t. 8.) 
töredékünk minden valószínűség szerint ilyen típusú 
fazék volt, de ebbe a körbe utalható a 122. számú 
(VI. t. 6.) ovális benyomkodásokkal díszített fazék
töredék is. 

Ugyancsak jellegzetes korongolatlan edénytípus 
Pannónia területén a vállán vagy hasán ujjbenyomko-
dásos lécsorral díszített 121. számú (VI. t. 9.) fazék. 
Ismeretes, hogy ez az elsősorban dák területről ismert 
díszítésmód az i. sz. utáni századokban Dácián kívül 
az alföldi szarmatáknál64, de különösen Kelet-Szlo
vákia térségében6 s nagyon gyakori. Pannonián belüli 
legkorábbi előfordulásával kapcsolatban bizonyos, 
hogy a LT-D korszak végén, késő kelta kerá
miában66 tűnik fel, s elterjedését a dák háborúkkal, 
illetőleg az alföldi szarmaták megjelenésével hozhat
juk kapcsolatba. Ujjbenyomkodásos lécsorral díszített 
fazekak a Ny-pannoniai halomsírokban is előfor
dulnak. Az ivánci 1. sz. halomból előkerült töredéket 
a Lajta-vidék halomsírjaiban feltűnő darabokhoz ha
sonlóan germán eredetűnek tartják.6 7 Úgy tűnik, az 
edénytípus meglehetősen nagy területen való elterje
dése kizárja azt a lehetőséget, hogy egyetlen etnikai 
csoporthoz kössük. 

A korongolatlan edénytöredékek jelenléte a fűzfői, 
jó minőségű, korongolt árut készítő fazekastelepen 
nem meglepő. Bicsérden, Brigetioban, Aquincumban, 
Balatonaligán stb. az edényégető kemencék környé
kén mindenütt előfordulnak. Készítésük helyét nem 
ismerjük, de egészen bizonyos, hogy nem központi 
műhelyek készítették, hanem olyan kisebb, a helyi 
őslakosság ízlését kielégítő fazekastelepeken, ahol ter
mészetesen korongolt edényeket is készítettek. 
Veszprém környékén, ahol a korai telepeken sűrűn 
előfordul ez a kerámia, fel kell tételeznünk egy ilyen 
műhely létezését. 

F ü l n é l k ü l i к о г s ó: A brigetioi sávos kerá

miának a tojástestű fazekak mellett másik jellegzetes 
edénytípusa az ugyancsak kelta fazekashagyományo
kat őrző hosszúkás testű, váza formára emlékeztető, 
vörös festéssel, karcolt vagy festett mintákkal díszí
tett edény. A fűzfői töredékek közül bizonyosan ide 
sorolható a 2. (III. t. 8.) és 53. számú peremtöredék, 
feltételesen ide tartozhat az 5., 11., 51-52., 89-90. 
számú (III. t. 3-4., 6-7. , IV. t. 3-4.) oldaltöredék. 

Az edényforma Pannónia DNy-i-Ny-i részén, Poe-
tovio környékén, Savaria korai temetőjében tűnik fel, 
és a III. században is megtalálható temetőink és 
telepeink anyagában.68 

F ü l e s k a n c s ó : Anyagukban sok edényfül ta
lálható, ezek közül több darabról bizonyosan nem le
het megállapítani, hogy milyen edényhez tartoznak. 
Néhány esetben azonban, pl. a 4., 112-113. sz. töre
dékek, a fül alsó részén látható vörös festés alapján a 
vörös sávfestés, ún. brigetioi sávos kerámia körébe 
utalhatók. A 116. számú (V. t. 11.) darabunk hasonló 
lehetett ahhoz a Brigetio — Gerhát fazekastelepén 
gyártott egyik fő edénytípushoz, amely bőszájú egy-
fülű, a hasán vörös sávval díszített kancsó volt.6 9 Ez 
az edényforma sávfestés nélkül is feltűnik, hosszú 
nyaka közepén egy barázdával díszítve, I—II. századi 
temetőinkben Pannónia DNy-i részén.70 

F ü l e s k o r s ó : A sárga színű, festett vagy fes
tetlen korsó az egyik leggyakoribb edénytípus a római 
kori leletanyagban. Perem- és hasképzése alapján igen 
sok formaváltozatát ismerjük. Fűzfőn kétféle forma 
fordul elő gyakrabban. A kihajló peremű, nyakdudo-
ros, - ide tartoznak a 61-64., 106. számú (V. t. 1., 
8.) darabok, valamint a galléros peremű korsóformá
nak több variánsa, amelyekhez a 14., 65., 107—109. 
számú (V. t. 3—4., 6—7., 12.) darabok sorolhatók. A 
nyakdudoros füleskorsó a korai formák közé tartozik, 
a pannóniai71 és a rajnai72 darabokat is az I—II. szá
zadra keltezik. Teste általában körte formájú, nyúlán
kabb testű változata a II. században Antoninus Pius 
korában73 gyakoribb. A galléros peremű korsó korai 
itáliai forma, legkorábbi típusához tartozik a 109. szá
mú darab, amelyhez hasonlóak a laibachi temetők 
anyagában fordulnak elő sűrűn, legkésőbben Anto
ninus Pius éremmel datálva.74 Aquincumban főleg a 
gázgyári fazekastelepen készültek ilyenek a II. század 
első felében.75 Ugyancsak itt készültek a duzzadtabb 
peremű változathoz hasonló edények, amelyek az 
ugyanazon korszakból való bicsérdi fazekastelep 
anyagában,76 és Intercisában77 is előfordulnak. Car-
nuntumban78 a II. század egyik jellegzetes korsó tí
pusaként tartják számon, a nyugati provinciákban is 
gyakori.79 

A 66. számú (V. t. 5.) korsó töredék a Aquincum -
gázgyári anyagban igen sűrűn előforduló8 ° függőleges 
száj peremű, kisméretű korsó típusához tartozott. A 
vízszintesen kihajló peremű korsók sima, szűk, henge
res nyakú példánya lehetett a 15. számú (V. t. 13.) 
korsó, míg a 67. számú (V. t. 2.) töredék festett volt 
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12. ábra. A VII. kemence hosszanti, É-D-i metszete 
Abb. 12. Längsschnitt N - S des Ofens VII 

és peremét barázdák díszítették. A 68. számú (V. t. 
9.), ugyancsak vörös festésű korsó megvastagodó pe
remén és a szájnyílásnál sűrűn barázdált volt. A 17. 
számú (4. ábra) hosszú, nyúlánk testű, festetlen korsó 
peremét nem ismerjük, de az edény teste igen erős 
rokonságot mutat azokkal a gázgyári fazekastelepen 
készült edényekkel,8 * amelyeken a fül alatt ugyan
csak kettős barázda sor látható. Az edény oldalára 
karcolt ANNIVS név Észak-itáliai, aquileiai eredetű 
személy neve lehet. Mócsy András valószínűnek tart
ja, hogy az Annius család tagjai nem veterántelepíté
sek során, hanem az I. századi nagy itáliai kereskedel
mi hálózat kiépítése kapcsán kerültek Pannóniába.82 

A korai időben a név eddig csak Pannónia Ny-i felén 
volt ismeretes.8 3 

A l i i . számú (V. t. 10.) darab nagyméretű, fes
tett, valószínűleg kétfülű korsóhoz tartozott. A két-
fülű korsó régi itáliai forma, a mi példányunk pereme 
a galléros peremű egyfülű korsókéra emlékeztet. 

Néhány kisméretű, pohárszerű fületlen bögre töre
déke is megtalálható anyagunkban. A 104. számú (IV. 
t. 11.) kis, kihajló peremű, alacsony talpon álló, fes
tett bögre Bónis XVIII. 45. típusához áll közel. Ha
sonló darabok Nyugat-pannoniai temetőkből ismer
tek.84 

A 13. számú (IV. t. 9.) hordó testű, márványozott 
festésű bögre formája hasonló lehetett a grazi mú
zeum egyik, Penzendorfból származó, II. századi edé
nyéhez.8 5 

A 105. számú (IV. t. 7.) finom,, vékony falú bögre 
anyagában, kidolgozásában teljesen elüt a többi töre
déktől, biztosan nem a fűzfői műhelyben készült. 

D í s z í t é s m ó d: Az anyagban található csekély 
számú szürke kerámia díszítéseit a formák leírásánál, 
mint az edények legjellemzőbb vonásait megemlítet
tük már. A sárga kerámia esetében viszont külön kell 
szólnunk a zömmel festett edények két jellegzetes fes
tésmódjáról, a márványozást utánzó festésről és a vö
rös sávos edény díszítésről. 

A Rajna vidékén igen kedvelt márványozott festés
sel díszített edényeket technikai kivitelük alapján két 
nagy csoportba osztja a kutatás.8 6 A korai darabokra 
a finom, vékony ecsetvonásokkal készített narancsvö
rös színezés jellemző, ez a Flavius korban jelenik meg 
nálunk és a II. század első harmadáig tart. Aquincum
ban a korai anyag a Selmeci úti műhelyben készülhe
tett,87 újabban a Kende utcai műhely anyagából is 
ismerünk ilyen darabokat.88 A későbbi csoportot a 
széles ecsetkezelés és a barna festés megjelenése jel
lemzi. A márványozott festés a II. században élte vi
rágkorát, de ekkor, Aquincum mellett, gyártásában 
nagy szerepet játszott Brigetioban a Kurucdombi,89 

majd a Hadrianus korban meginduló Gerhát fazekas
telep.90 

Márványozott festéstechnikával készített edénye
ket a III. század első harmadáig dolgozó aquincumi 
Schütz műhely is.91 Későbbi gyártásáról adataink 
nincsenek, a Rajna vidékén a IV. században is előfor
duló festéstechnika.92 

A fűzfői anyag a II. századra jellemző kettősséget 
mutatja: még gyakori a szép, fényes, finom narancs
piros—vörös festésű darab, de már jelen van a gyen
gébb minőségű, elnagyoltabb kidolgozású, barnás— 
barnássárga festésű anyag is. 
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A márványozás elsősorban tálakon, tojás alakú fa
zekakon, egyetlen esetben füles korsón található meg. 
A formailag egyedülálló függeszhető edény technikai 
kivitele minőségileg is a legkiemelkedőbb darabok kö
zé tartozik. 

A másik festési mód az edények vörös sávval vagy 
sávokkal való díszítése. A sávos festésű kerámián be
lül a díszítés háromféle módját különböztethetjük 
meg a fűzfői anyagban: 
1. A festett felületen karcolt csíkok, rovátkasorok, 
hullámvonal. 
2. A vörös vagy barna festett sávok között a márvá-
nyozás technikájához közelálló íves csíkfestés. 
3. A vörös festett sávok között vörös festésű minta: 
folt, rács vagy hullámvonaldísz. 

Az 1. díszítésmód jellegzetes római technika, 
amely a késő kelta eredetű vörös sávfestéssel, több
nyire kelta formákat őrző edényeken jelenik meg. 
Legkorábbi darabjai a tartomány DNy-i részén, Poeto-
vio környékén jelennek meg a Flaviusok korában,93 

gyakoriak a nyugati terület telepein és temetőiben. A 
K-pannoniai limes mentén ritkábban, de lényegileg az 
egész tartományban előfordulnak.94 Készítésének vi
rágkorát kétségkívül a II. század közepén — III. szá
zad elején Brigetioban, a Gerhát fazekastelepen gyár
tott anyag képviseli. 

ívelt vékony sávokkal festett edények Poetovio-
ban9s és a carnuntumi legiostábor anyagában96 is 
megtalálhatók, azonban a mienkhez hasonló elrende
zésű darabokat egy Veszprém megyei töredéktől97 

eltekintve közölt anyagból nem ismerünk. Az ívelt 
sávok alkalmazása a karcolt hullámvonal és fogas
dísszel együtt, egy carnuntumi Maximinus éremmel 
keltezett csontvázas sírban előkerült edény tanúsága 
szerint98 a III. század közepén is megtalálható. 

A 3. mintavariáció folt-, Ш. rácsfestéses díszítése 
ritkán fordul elő a pannóniai anyagban. A már ismert 
poetovioi és dernovoi daraboktól eltekintve,9 9 a fűz
főihez hasonló foltfestéses töredékeket eddig publi
kált anyagból keveset ismerünk. Aquincumban for
dulnak elő vörös sávok közötti nyers felületen pety-
tyekkel díszített edények töredékei.100 A Dernovó-
ból ismert1 °x petty- és rácsminta együttes alkalmazá
sát láthatjuk egy carnuntumi amforatöredéken.102 

Rácsmintával festett töredék előkerült a bicsérdi faze
kastelepen,1 ° 3 a százhalombattai tábor canabaejának 
1. sz. lakógödréből,104 amelynek betemetését Mócsy 
András a westerndorfi terra sigillaták alapján Marcus 
Aurelius korára helyezte. Igen szép, finom kivitelű 
töredék került elő a gyulafírátóti telepről.105 Rács
minta és hullámvonal együttes alkalmazása,1 ° 6 illetve 
hullámvonal107 dísz ugyancsak a bicsérdi anyagban 
található meg. A rács és hullámvonal eredete kétségte
lenül a késő kelta edényművességből származik, a vö
rös festésű hullámvonaldísz a késő kelta festett anyag 
egyik kedvelt motívuma, a rácsminta a besimított 
szürke kerámia egyik sajátos díszítménye. A brigetioi 
sávos kerámia tárgyalásánál Bónis Éva rámutatott 

arra, hogy a Ny-i provinciákhoz hasonlóan a II. század 
folyamán nálunk is észlelhető a kelta fazekas hagyo
mányok megerősödése,1 ° 8 ezért nem véletlen, hogy a 
kelta díszítőmotívumok is újraélednek. 

Bónis Éva a fazekastelepek elhelyezkedésével kap
csolatban két fontos tényezőre hívja fel a figyelmet: 
egyik, hogy a tűzveszélyes edényégető kemencék 
mindig a településen kívül találhatók meg, a másik a 
víz közelsége.109 Fazekastelepünk elhelyezkedése 
mindkét szempontból megfelel a kívánalmaknak. Az 
általunk ismert legközelebbi római lakótelep11 ° in
nen ÉNy-ra, cca 500 m-re feküdt, a fazekastelep pe
dig két patak összefolyásának szögletében, a Balaton-
parttól kb. 1 km-re helyezkedett el. 

Fűzfő esetében e két szemponthoz továbbiak is 
kapcsolódnak. A Fűzfő feletti dombok kiváló agyag
lelőhelyek, amelyek alkalmasak voltak a gyártáshoz 
szükséges anyag helybeli kibányászásához. A műhely 
tulajdonosát kereskedelmi szempontok is vezérelhet
ték a megtelepedésre, ugyanis itt a közelben találkoz
hatott egymással két útvonal, a Balaton D—DK-i ol
dala felől É-felé tartó, és a Balaton É-i partján a 
vízparti római telepeket összekötő útvonal. Ezeknél 
jóval nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk annak 
a nagy Poetovio — Aquincum közötti útnak, amely
nek Fűzfőhöz való közelségét talán éppen a közeli 
Gyulafirátót — Pogánytelken talált Claudius — kora 
Flavius kori terra sigillata lelet1 г 1 jelzi. 

A Balaton K-i csücskének érintésével halad át a 
területen a Sopianaeból Arrabonába vezető út is, 
amely, mint a sigillata leletek mutatják, csak a II. 
század végén jutott nagyobb szerephez. 

A balatonfűzfői római fazekasműhely tehát olyan 
helyen jött létre, amely lehetővé tette az ott dolgozó 
fazekasok számára a nagy fazekasközpontokkal — 
Poetovio, Aquincum, Brigetio — való állandó össze
köttetést. A kerámiaanyag tárgyalásánál mind a há
rom fazekasközpont hatását észleltük. 

A márványozott kerámia Ny-i hatásra készült Pan
noniában, elterjesztői a lismes-menti katonatáborok 
fazekasai voltak. Ebből a szempontból Aquincum és 
Brigetio kerámiaművességének hatása egyaránt lehet
séges. 

Brigetio sávos kerámiájával kapcsolatban Bónis 
Éva kimutatta, hogy az e körbe tartozó kerámia ked
velése a Ny-pannoniai kapcsolatokkal van összefüggés
ben. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy az erős Poeto
vio környéki hatás ellenére ez a kerámia csak a II. 
század közepén érte el virágkorát.1 x 2 Mócsy András a 
Balaton vidék feliratos anyagának vizsgálatánál a sze
mélynévanyag alapján leszögezte, hogy a Balaton vi
dékének romanizációja a II. század kezdetére befeje
ződött, az Itáliával való kereskedelmi kapcsolat erő
sen lecsökkent, sőt a korábbi, Savariával és DNy-
Pannoniával való kapcsolat teljesen eltűnt, ami 
együttjárt a lakosság összetételének változatlanságával 
is.1 x 3 A Balaton környéke kimaradt abból az I. szá
zad végi - II. század eleji nagy gazdasági, kereskedel-
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mi virágzásból, amely a dunai limes mentén végbe
ment. A nagybirtokrendszer kialakulása bizonyos 
mértékig visszaesést eredményezett a vidék gazdasági 
és kulturális életében.114 

A Balaton K-i térségében vizsgált II. századi lelet
anyagban jelentkező DNy-pannoniai hatás valószínű
leg nem közvetlen kereskedelmi kapcsolatokra vezet
hető tehát vissza, hanem arra, hogy éppen a kereske
delmi kapcsolatok lecsökkenése révén és a terület la
kosságának számbeli megszaporodásával a régi hagyo
mányokat folytató kelta fazekasság újra előtérbe ke
rült. 

A Balaton ÉK-i térségének etnikai összetételét a 
feliratos anyag csekélysége miatt nagyon kevéssé is
merjük. Míg az I. század birtokosai (Baláca, Gyulafi-
rátót—Pogánytelek) között biztosan kimutatható az 
italicus eredet, a II—III. század veterán birtokosai kö
zött bennszülött eredetűeket is számon tartha
tunk.115 A terület bennszülött lakosságának emlék
anyagát feltáró ásatások, a balatonaligai leletmentésen 
és a jelenleg feldolgozás alatt álló inotai halomsírokon 
kívül teljesen hiányoznak, így egyelőre csak a terepbe
járások adataira támaszkodhatunk. 

Megfigyeléseink szerint LT—D korszakba sorolható 
jelentősebb telep a tihanyi félsziget nagy telepét és az 
aligai telepet11 ° leszámítva nem mutatható ki a fel
színi nyomok alapján. 

Ugyanekkor a korarómai telepek anyagában fel-fel
tűnnek késő kelta típusú edénytöredékek, és a II—III. 
századi villatelepülések közelében szinte mindenütt 
megtalálhatók a bennszülött lakossághoz köthető ki
sebb, falusias jellegű (földbe ásott házak) telepek nyo
mai. Ezeknek a telepeknek az anyagában igen gyakori 
a tipikusan római edénytöredékeken kívül a korongo-
latlan fésűs fazéktöredék (pátkai típusú fazék), a me
zőgazdasági tevékenységre utaló vassarló vagy kasza, a 
terra sigillata hiánya. A lelőhelyek közül csak néhány 
fontosabb helyet említünk meg: Balatonfűzfőn a faze
kastelep közelében levő villatelepülésen kívül benn
szülött-telephez tartozható földbe ásott „putri" met
szetét és római cserepekkel teli kemencét figyelt meg 
Rhé Gyula a part bevágásában,117 ősi határában ko
rai villa és őslakostelepre utaló felszíni nyomokon kí
vül olyan II. századi sírok kerültek elő, amelyeknek 
leletanyaga — vörös festésű, fedővel borított nagy tál, 
vörös festésű, kihajló peremű fazék, szürke tál1 1 8 — a 
Fejér megyei tumulusok anyagával rokon, Berhidán a 
községtől ÉNy-ra római villa és II. századi urnatemető 
közelében földbe ásott ház, mezőgazdasági szerszá
mok előkerülésén kívül II. századi anyaggal keltezhe
tő edényégető kemencéről119 is van tudomásunk. 

Egybevetve a római telepek és az edényégető ke
mencék — Fűzfő, Gyulafirátót, Aliga, Berhida - elő-
kerülési helyét, nyilvánvalóvá válik, hogy az ott mű

ködő őslakos-telephelyből álló településkörzetek szá
mára dolgozhattak. Nincs kizárva, hogy néhány jó mi
nőségű áru távolabbi vidékre is eljuthatott, de elsősor
ban helyi igényeket elégítettek ki. Sajnos a fűzfői ke
mencék anyaga az egyedüli, amelynél a leletegyüttes 
együttmaradása révén a helyben készült formákat 
pontosan ki tudjuk mutatni. A Fűzfőn dolgozó faze
kasok az edények formáját és díszítésmódját tekintve 
a környék lakosságának igényeihez igazodtak, de egy
ben lépést tudtak tartani az egész tartományban for
galomban levő áruk divatjával is. Fazekastelepünk 
edényeinek készítői között bizonyára voltak kelta 
eredetű fazekasok is, de a 17. számú edény oldalára 
karcolt Annius név kétségtelenül itáliai eredetű keres
kedőcsalád egyik tagjának (libertusának? ) neveként 
fogható fel, s így kérdés, hogy Anniust itáliai fazekas
nak tekintsük-e, vagy pedig személyét illetően benne 
lássuk a fazekastelep tulajdonosát. 

Az anyag keltezését megnehezíti az a körülmény, 
hogy a fazekastelep anyagában egyetlen olyan import-
darab (terra sigillata) vagy érem sem került elő, ami 
lehetővé tenné a pontos keltezést, illetőleg amelyek
nek segítségével ezek a II. században mind jelenlevő 
formák és díszítések szűkebb időhatárok közé szorí
tása biztosan megoldható lenne. 

A pannóniai bepecsételt díszű tálak jó minősége, 
mintakincse arra utal, hogy a tálak készítője vagy ké
szítői közel állottak Resatus mester köréhez, s így 
darabjaink a II. század első felében, de legkésőbb a 
század közepén készülhettek. A legnagyobb számban 
ránk maradt bordás tálak készítése a II. században a 
Hadrianus — Antoninusok alatt talán a leggyakoribb 
Pannoniában. A brigetioi, fertőrákosi, miénkkel telje
sen megegyező darabok alapján Fűzfőn való gyártásu
kat szintén erre az időszakra tehetjük. 

A nagy, vízszintes peremű, mély tálak, félgömb 
alakú füles tálak a II. század első felére keltezhető 
leletegyüttesekben fordulnak elő. 

A függőleges peremű mély tálkák párhuzamát csak 
Brigetioból ismerjük, Hadrianus — Antoninusok ko
rára keltezett fazekeskemence anyagából. 

Csészéink, füles korsóink formái korai temetőink 
anyagában tűnnek fel, a késő kelta S-profilú táltöre
dékjelenléte a II. század első felére utalnak. 

A sávos kerámia zöme jól illeszkedik a tartomány-
szerte megtalálható II. századi leletanyagba. Ugyanek
kor a köztük levő nagy ecsetvonásos márványozás, a 
nagy foltos festés, és a karcolt hullámvonalas darabok 
azt mutatják, hogy mivel ez a díszítésmód főként a II. 
század második felére, a III. század elejére keltezhető 
darabokon található meg, a valószínűleg Hadrianus 
korában meginduló fazekastelep megszűnésének, fel
hagyásának időpontját a II. század végére tehetjük. 
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Tafel II.: 1 = 49, 2 = 80, 3 = 94, 4 = 83, 5 = 103, 6 = 8, 7 = 87,8 = 92, 9 = 55 

66 
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Tafel III.: 1=93, 2 = 54, 3 = 5, 4 = 11, 5 = 86, 6 = 51, 7 = 52 8 = 2,9 = 91,10 = 85,11=3» 

67 
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У. tábla 
Tafel V.: 1 = 106, 2 = 67, 3 = 107, 4 = 108, 5=66, 6 = 65, 7 = 14, 8 = 61, 9=68, 10 = 111, 11 = 16', 12 = 109, 13 = 15 
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VI. tábla 
TafelVI.:! =117, 2 = 118, 3 = 114, 4 = 18, 5 = 21, 6 = 122, 7 = 22,8 = 23,9 = 121. 
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TÖPFEREIÖFEN AUS DER RÖMERZEIT IN BALATONFŰZFÖ 

Im Jahre 1966 hatte mann am N-NW-Rand von Balaton
fűzfő während eines Strassenbaib Teile einer römischen 
Siedlung gefunden. Während der Fundsicherung haben wir 
Teile eines Steinhauses und mehrere Öfen freigelegt bzw. 
beobachtet (Abb. 1-3). 

Das Steinhaus war im Grundriss etwa rechteckig und 
bestand aus 5, möglicherweise aus 6 Räumen. In den Räumen 
1 und 2 haben wir Terrazzo-Fussboden gefunden, in den 
anderen Räumen war der Fussboden aus hartverdichtetem 
Erdboden gemacht, örtlich mit dünnen Mörtelschichten ver
mengt. Die Räume waren von S und W vom Hof umgeben, 
welcher von einem Zaun abgeschlossen war. Am südlichen 
Abschnitt des, Zauns fanden wir Mauerreste in N-S-Rich-
tung, an der Westseite mit Steinweg in 2,5 m Breite. Der 
Steinweg verläuft in 7 m Länge in südlicher Richtung, dann 
im leichten Bogen in südöstlicher Richtung. 

Um das Gebäude herum waren insgesamt 9 Öfen zu 
finden, nördlich vom Haus die Öfen Nr. I bis VI. und südlich 
die Öfen Nr. VII-IX. Eingehend untersucht haben wir nur 
die Öfen Nr. I und IV, vom Ofen Nr. VII, der in Längsrich
tung von einem Graben zerschnitten worden war, haben wir 
eine Schnittzeichnung angefertigt. Die Öfen Nr. I, II, III, IV 
und VII waren mit Sicherheit Töpfereiöfen, was man nicht 
gewiss von den Öfen Nr. V, VI, VIII und IX behaupten kann, 
da diese auch Backöfen hätten sein können. 

Ofen Nr. I (Abb. 5-7) war kreisförmig mit einem Durch
messer von 142 cm, die Achse in N-S-Richtung, die Heiz
öffnung in südlicher Richtung. Die Wölbungsmauer ist in 10 
bis 15 cm Höhe erhalten geblieben. Der Rost war an mehr
eren Stellen angerissen, -an den ganz gebliebenen Teilen 
konnte man Spuren von Reparaturen - also zweite Ver-
lehmung - beobachten. 

Ofen Nr. IV war grösser als Nr. I und enthielt wesentlich 
mehr Funde. Aus Zeitmangel konnte die Heizkonstruktion 
nicht mehr untersucht werden. 

Ofen Nr. VII (Abb. 11 u. 12) konnte im N-S-Schnitt 
beobachtet werden. Das Gewölbe stand auf der Nordseite in 
65 cm Höhe, der Rostdurchmesser betrug 175 cm, der der 
Aschengrube mit starker Holzkohlefüllung 155 cm. Die Heiz
öffnung war auch hier in südlicher Richtung zu finden. 

Das aus dem Haus und aus den Öfen stammende Fund
material bestand ausschliesslich aus Topfresten. Das Keramik
material enthielt keine Terra sigillata, und wenn man von 
zwei Amphoraresten absieht, auch keine sonstigen Import
keramiken. Von einigen Bruchstücken lässt sich feststellen, 
dass diese nicht in Balatonfűzfő hergestellt worden waren; 
diese stammten wahrscheinlich aus anderen Töpfereien Pan-
noniens. Solche Stücke sind die Nr, II. t. 5. und IV. t. 7. 

Der Fűzfőer Ursprung gilt als unsicher in solchen Fällen, 
wenn der Topftyp im Material lediglich durch ein oder zwei 
Stücke repräsentiert wird. Dies gilt für die Dreifussschüssel, 
für die Räucherschüsseln, für die Topfreste, die nicht auf der 
Töpferscheibe gedreht worden waren, sowie für einige 
Bruchstücke von pannonischer Ware mit grauer Stempel
verzierung. 

Die in Fűzfő erzeugten Töpfe können in drei grosse 
Gruppen eingeteilt werden: Schalen, Töpfe und Krüge. Unter 
den Schalen sind mehrere Typen zu finden. Die Schalen mit 
S-Profil, geglätteter Oberfläche oder roter Bemalung und mit 

eingezogenem Rand stammen aus LT-D. Die Form der 
italienischen Terra sigillata wird von der sog. Leistenschale 
nachgeahmt. Diese sind die charakteristischsten Teile des 
Materials und sind auch zahlenmässig am stärksten vertreten 
(28 Stück); die überbrannten bzw. deformierten Stücke 
darunten weisen auf den lokalen Ursprung hin. Die Art der 
Bemalung der Leistenschalen kann zweierlei sein: Marmor be
malung oder glatte rote Bemalung, aber auch beide Formen 
zusammen kommen mitunter vor. 

Unter den Schalen mit dicker Wand und mit in horizon
taler Richtung breiter werdendem Rand kommen glatte und 
Leistenschalen, Schüsseln mit und ohne Griff vor. Die Be-
mälung ist auch hier marmorartig oder glatt. Es sind auch 
unbemalte Stücke vorhanden. 

In dem Material sind 11 solche Schalenbruchstücke ent
halten, welche bislang nur aus Brigetio bekannt waren aus 
dem Material der Töpfersiedlung von Gerhat (IV. t. 5., 10, 
12-14). 

Von den Töpfen ist die typischste Gruppe die Form mit 
horizontalem Rand und eierförmigem Rumpf. Ein Teil der 
Kollektion der Topfform von spätkeltischer Herkunft (rote 
Zonenbemalung, Wellenlinie) deutet ebenfalls auf keltischen 
Ursprung hin. Dieser Topftyp kommt am frühesten im 
südwestlichen Teil der Provinz, in der Gegend von Poetovio 
vor, der bislang bekannte grösste Herstellungsort war im II. 
Jahrhundert Brigetio. Auf den Stücken aus Fűzfő kommen 
neben der glatten roten Zonenbemalung im rohen Teü 
zwischen den Zonen bemalte Gitter- und Wellenlinienmuster, 
zwischen den horizontalen Linien Marmorimitationen oder 
Fleckenbemalung bzw eingeritzte Zahnverzierung in mehr
eren Zeilen vor. 

Die Form der grifflosen Krüge ist ein anderer charakteris
tischer Topftyp der Zonenkeramik. Der ebenfalls auf kel
tische Tradition zurückblickende Krug mit länglichem 
Rumpf, engem Hals und herausragendem Rand wurde mit 
roter Färbung versehen, an der Seite mit eingeritzten Rillen, 
Wellenlinien und Zahnverzierung. An der Seite einiger solcher 
Krüge aus Fűzfő sind auch gemalte Tüpfel bzw. Marmorzo-
nenbemalung zu finden. In dem rotbemaltem Material kom
men auch die Überreste von Griffkrügen mit vor.. 

Unter den Griffkrügen sind zwei typische römische For
men zu finden: der Krug mit herausragendem Rand, mit 
Halswulst bzw. mit Kragenrand. Es fällt auf, dass die Form 
und die Musterstücke doppelten Ursprungs sind. Aus for
malem Gesichtspunkt betrachtet können wir feststellen, dass 
sowohl spätkeltische (Schalen mit S-Profil, Töpfe von Eier
form, Krug ohne Griff), wie aueh römische (Terra sigillata-
Schale [Imitationen], Griffkrüge, grosse Schalen) Formen 
vertreten sind. 

Auch die Stücke zeigen diese Dualität, denn Zonenbema
lung, Gitter- und Wellenlinienverzierung sind keltischen Ur
sprungs, wohingegen Marmorbemalung und Ritzverzierungs
technik typische römische Techniken sind. Beide Techniken 
sind auch gemeinsam anzutreffen. 

Die .Datierung des Materials wird durch den Umstand 
erschwert, dass weder Münzen, noch Importkeramiken zu 
finden waren. So können wir das Material nur durch Ver
gleich mit bekannten anderen pannonischen Keramiken zeit
lich einordnen. 
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Die zahlreichen Leistenschalen sind in Pannonién vor
wiegend im II. Jahrhundert, in der Zeit während des Hadrian 
und Antoninus am häufigsten vertreten. Die Stücke aus Brige-
tio und aus Fertőrákos stimmen mit unseren Funden völlig 
überein, so dass wir die Erzeugung der Töpfereiwaren in diese 
Zeit legen können. 

Die derben Schalen mit horizontalem Rand kommen in 
der ersten Hälfte des II. Jahrhunderts vor. 

Die Parallelität der tiefen Schälchen mit vertikalem Rand 
sind nur aus Brigetio bekannt aus dem Material der Töp
fereien aus der Zeit von Hadrianus und Antoninus. Von den 
Stücken, die nicht in Fűzfő erzeugt, aber dort gemeinsam mit 
dem übrigen Material gefunden worden waren, ist die Drei-
fussschale ein charakteristischer Vertreter aus dem I. und II. 
Jahrhundert und in allen frührömischen Siedlungen anzutref
fen. Ein Fűzfőer Stück der pannonischen Ware mit Stempel

verzierung kann mit Meister Resatus in Verbindung gebracht 
werden, so dass dieses Stück wahrscheinlich in der ersten 
Hälfte des II. Jahrhunderts entstanden ist. 

Die Dualität der technischen Ausführung der Marmor-
bemalung - z.T. orangerote Bemalung mit feiner Pinselfüh
rung, andererseits wiederum gröbere, bräunliche Bemalungen 
- deutet ebenfalls auf das II. Jahrhundert hin. Die Stücke 
mit eingeritzter Zahnverzierung müssen wir zu den späten 
Stücken der Töpferei zählen. 

Die Tätigkeit der Töpferei kann also anhand der Analyse 
der aufgearbeiteten Teile auf die Zeit von Hadrian und 
Antoninus gelegt werden. 

Anschrift der Verfasserin: Márta H. Kelemen 
Museum „Bálint Balassa" 

H-2500 Esztergom 

72 




