
К. PALÁGYI SYLVIA 

ROMAI KORI TÉGLAÉGETŐ KEMENCÉK 
VESZPRÉM MEGYÉBEN 

Katonai és városi környezeten kívül kevés téglaé
gető kemencét ismerünk Pannoniából.1 Éppen ezért 
örülhetünk azoknak a munkálatoknak, amelyeknek 
nyomán a 70-es években három kemence került nap
világra. Leletmentó ásatás keretében Balatonfüreden 
két (1973, 1978), Csopakon egy (1975) kemencét tár
hattunk fel. A rendelkezésünkre álló idő alatt a ke
mencék teljes munkagödrét, az anyagnyerő helyeket 
nem tudtuk meghatározni, ugyanígy nem volt lehető
ségünk a környéken telepített esetleges további ke
mencék megkeresésére sem. 

Balatonfüred, Szőlősi utca 1.(1. ábra) 
Az 1973. ápr. 11-16. között feltárt tégalégetó ke

mence a négyszögletes, lekerekített sarkú kemencék 
közé tartozik.2 (2. ábra) Égetőterének részben mérhe
tő, részben rekonstruálható mérete: 2,62 (2,64) x 2,04 
m. Hosszanti tengelye csak kissé tér el az É-D-i 
iránytól. Az égetőtér felmenő falából az ásatás idején 
az É-i és a Ny-i oldalon láthattunk még részleteket. 

1. ábra. A Balatonfüred, Szőlősi u. 1. telken feltárt téglaégető 
kemence helyszínrajza 

Abb. 1. Lagezeichnung des in Balatonfüred aus dem Grundstück 
in der Szőlősi Str. 1. freigelegten Ziegelofen 

2. ábra. A Balatonfüred, Szőlősi u-i kemence felülnézeti rajza. 
1-tégla, 2-vörösre égett kavicsos, 3-vörösre égett, 4-téglákat borító 
vörösre égett agyag, 5-rostély sbéle, 6-égetótér felmenő tapasztása, 

7-agyagékek széle, 8-kő 
Abb. 2. Zeichnung des Ofens aus Balatonfüred, Szőlősi Str. von 

Aufsicht. 1 : Ziegel, 2: rotgebrannter Kieserde, 3: rotgebrannter, 4: 
die Ziegel bedeckender rotgebrannter Ton, 5: Rand des Rostes, 6: 

Aufwurf des Brennraumes, 7: Rand der Tonkeils, 8: Stein 
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3. ábra. A Balatonfüred, Szőlősi u-i kemence körüli szelvény D-i 
metszetfala. 1-felszíni kevert, 2-agyag, 3-vörösre égett, agyaggal 

kevert réteg, 4-sárga kavicsos réteg, 5-kó, 6-vörösre égett, 
7-hamus, barna kevert, 8-hamu 

Abb. 3. Querschnitt der südlichen Profil des Quadrants um den 
Ofen Balatonfüred, Szőlősi Str. 1 : gemischte Schichte, 2: Ton, 3: 
rotgebrannte mit Ton vermischten Schichte, 4: gelbe Kiesschichte, 

S: Stein, 6: rotgebrannte Schichte, 7: aschige, braune gemischte 
Schichte, 8: Asche 

5. ábra. Téglaégető kemencék metszetei: a - Balatonfüred, Szőlősi 
u., a rostély részleges elbontása után, b - A Gyulafirátót-

pogánytelki kemence metszete Rhé Gy. nyomán 
Abb. 5. Querschnitte der Ziegelöfen, a: Balatonfüred, Szőlősi Str. 

nach dem Abbau des Rostes, b: Querschnitt des Ofens in 
Gyulafirátót-Pogánytelek nach Rhé Gy. 

Legmagasabb pontján 52 cm volt. A kemencét sárga 
kavicsos rétegbe ásták bele. Ez a talaj a kemence kö
rül az égés következtében 17-44 cm szélesen vörösre 
színeződött. A téglaégető tüzelócsatomájának kemen
cén kívüli folytatását nem sikerült teljesen feltárni. 
Nagyobb része, munkagödrével együtt, már a szel
vény D-i tanúfala alá esett. Ezt is, mint ahogy a ke
mencét is, vastagon vörösre égett, agyagrögökkel ke
vert réteg borította. (3. ábra). Az ellipszis metszetű 
86-97 cm széles, 66 cm magas, tapasztott tüzelőnyí
lás és a külső csatornaszakasz falai agyagból készül
tek. A falak 6-18 cm szélesen átégtek. (4/c, 2. ábra) 
Az oldalsó tüzelócsatornáknál mélyebben fekvő alját 
a kemence szája előtt ívesen 4—5 cm vastag finom ha
mu, majd átlagosan 12 cm vastagon hamuval kevert 
föld fedte, amelyet a tüzelőnyílástól kissé távolabb, 
vízszintesen 6-12 cm vastag, vörösre égett réteg zárt 

4. ábra. Részletrajzok a Balatonfüred, Szőlősi u-i kemencéről, a -
„Füles" téglák, b - A rostélyszerkezet metszete, с - a tüzelőnyílás 

metszete 
Abb. 4. Detailierte Zeichnungen über den Ofen aus Balatonfüred, 
Szőlősi Str. а: „НепкеГ'-Ziegel, b: Querschnitt der Rostanlage, с: 

Querschnitt des Feuerloches 

6. ábra. A Balatonfüred, Szőlősi u-i kemence feltárás közben 
Abb. 6. Der Ofen aus Balatonfüred, Szőlősi Str. während der 

Freilegung 
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7. ábra. A Balatonfüred, Szőlősi u-i kemence szájnyílása 
Abb. 7. Das Mundloch des Ofens in Balatonfüred, Szőlősi Str. 

le. Erre rakodtak azután a kemencét is átfedő pusztu-
lási-betöltési rétegek. (3. ábra) 

A tüzelőcsatorna kemencén kívüli szakaszának 
tengelye nem azonos a kemence hosszanti tengelyé
vel, egymással hegyes szöget zárnak be. 

Az oldalsó csatornákat elválasztó falakat a középső 
csatorna felett boltozták. (8. ábra) A boltozat feletti 
két sort és a boltozat melletti szakaszokat 40(42) x 
30(32) x 6 cm-es téglákkal vízszintes sorokban falaz
ták. A tüzelőtérben megépített 4 osztófal a középső 
csatorna mindkét oldalán 5-5 oldalsó tüzelőcsatorna 
kialakítását tette lehetővé. A Balatonfüred, Szőlősi 
utcai kemence osztófalai (támfalai) 42-44 cm széle
sek voltak, a kis csatornák szélessége pedig 14-28 cm 
között váltakozott. (5/a ábra) A rostély tartószerkeze
te az osztófalakból és az azokra támaszkodó, alul tö
redékes „füles" téglákból álltak. (4/a ábra) A 4 cm 
vastag, felül 24-34 cm széles téglákat cikcakk alak
ban helyezték rá az osztófalak széleire. Az így nyert 
háromszög alakú közöket agyag ékekkel töltötték ki 
úgy, hogy szélesebb végükön legyen az a lyuk ill. 
csőszerű nyílás, amelynek az összeköttetést kellett 
biztosítania a tüzelőtér és az égetőtér között. (4/b, 9 -
10. ábra) Az így nyert felületre először egy kiegyenlí
tő agyagréteget kentek, majd következett a rostély és 
az oldalfalak tapasztása, ügyelve arra, hogy a rostély-
lyukak szabadon maradjanak. A tapasztott rostély 
magassága 5-6 cm volt.3 Az oldalsó csatornák feletti 
cikcakkos szerkezeti megoldás lehetővé tette, hogy a 

6-12 cm átmérőjű, általában szabálytalan lyukak, 
egymástól 18-25 cm-re eső kettős sorokban helyez
kedjenek el. (2., 6. ábra). Az eredetileg 5 x 2 sorból 
csak a hátsó rostély-lyukak maradtak meg. Az első 
csatorna felett a tartószerkezet is csaknem teljesen el
pusztult, a másodiknál pedig hiányzik a rostély ta
pasztása. 

8. ábra. A Balatonfüred, Szőlősi u-i kemence tüzelőterének 
boltozatai a rostély feltörése után 

Abb 8. Die Gewölbe des Heizraumes des Ofens aus Balatonfüred, 
Szőlősi Str. nach dem Aufbruch des Rostes 

9. ábra. A Balatonfüred, Szőlősi u-i kemence szerkezeti elemeinek 
részlete 

Abb. 9. Teile der Strukturelemente des Ofens aus Balatonfüred, 
Szőlősi Str. 

217 



10. ábra. A Balatonfüred, Szólósi u-i kemence részlete az 
oldalcsatornákat lezáró „füles" tégla- és agyagék maradványával 
Abb. 10. Abschnitt des Ofens aus Balatonfüred, Szólósi Str. mit 

den Resten der die Seitenkanäle abschließenden „НепкеГ'-Ziegeln 
und Tonkeilen 

11. ábra. Bronzkori és római kori edény töredék a Balatonfüred, 
Szólósi u-i kemence rostélytapasztásából 

Abb. 11. Bronzezeitliche (oben) und römische (unten) 
Geschirrbruchstücke in dem Rostaufwurf des Ofens in 

Balatonfüred, Szólósi Str. 

Kiásott kemencénk rostély-tapasztásában két 
edénytöredéket, egy bronzkorit és egy római korit ta
láltunk.4 A római kori oldaltöredék szürke, kívül sö
tétszürke-fekete színű, határozott minta nélküli besi-
mítással ill. felfényezéssel készült. Az edény színe, 
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felületkezelése erősen emlékeztet a balácai III. száza
di éremlelet edényére.5 (11. ábra lenn) Mivel a ros
télyt és az oldalfalakat nem tapasztották újra, a tégla
égető kemencét sem építhették meg a III. század 
előtt. A kemence keltezéséhez további leletanyag 
nem áll rendelkezésünkre. A bronzkori töredék, min
den bizonnyal, egy közeli őskori lelőhelyre hívhatja 
fel a figyelmünket, míg a kemence körüli szelvény 
DK-i sarkában megfigyelt Árpád-kori edénytöredé
kek valószínűleg a siskei középkori településsel le
hetnek kapcsolatban.6 

Balatonfüred, Fürdő utca (12. ábra) 

A Fürdő utca 15-ös telek melletti 058/1. hrsz., a 
Városgazdálkodási Vállalat tulajdonában lévő telken 
egy téglaégető kemencének a sarkát bolygatták meg. 
(14. ábra) Az 1978. szept. 26-okt. 6. között elvégzett 
leletmentés során egy újabb kemencével gyarapíthat-
tuk Veszprém megyei hasonló leleteink számát.7 A 
nagyjából négyzetalakú kemence sarkait lekerekítet
ték. A 3,14 x 2,92 (3,12) m-es égetőtér É-i oldala kis
sé kihasasodik. Felmenő falának tapasztása háromré
tegű. (17. ábra) 

A téglaégető kemence Ny-K-i tájolású, tüzelőfo
lyosójának bejárata K-en van. A tüzelőteret kettéosz
tó 58(60)-81 cm széles csatorna teljes hossza 6,46 m, 
ebből 3,28 (3,30) m-es szakasz a kemencén kívülre 
esik. A D-i oldal boltozatindítása alapján a terméskő
be vájt, íves aljú, a szájnyílás felé enyhén emelkedő 

12. ábra. A Balatonfüred, Fürdő u-i kemence helyszínrajza 
Abb. 12. Lagezeichnung des Ofens in Balatonfüred, Fürdő Str. 



14. ábra. A Balatonfüred, Fürdő u-i kemence gépi erővel 
megbontott ÉNy-i sarka 

Abb. 14. Mit Maschine angerissene nord-westliche Ecke des Ofens 
aus Balatonfüred, Fürdő Str. 

15. ábra. A Balatonfüred, Fürdő u-i kemence középső 
tüzelőfolyosója 

Abb. 15. Der mittlere Heizkorridor des Ofens in Balatonfüred, 
Fürdő Str. 

13. ábra. A Balatonfüred, Fürdő u-i kemence felülnézeti rajza. 1 -
kő, 2 - tégla, 3- helyben kiégett agyagtégla, 4 - vörös átégés, 5 -

alsóbb tapasztások, 6 - tapasztás 
Abb. 13. Aufsichtszeichnung des Ofens in Balatonfüred, Fürdő Str. 

1: Stein, 2: Ziegel, 3: auf Ort und stelle gebrannte Tonziegel, 4: 
rote Brennung, 5: unterer Aufwurf, 6: Aufwurf 

tüzelőcsatornát a tálszerű kiszélesedésig boltozták. 
Erősen átégett oldalfalait, helyenként agyatéglákkal 
falazták ki. A csatorna nyílásának széleihez nagyobb 
köveket fektettek, az É-i oldalon pedig téglatöredék
ből és kövekből támfal szerű falat építettek. (13., 18. 
ábra) A kemence építőanyagai között elsősorban a 
helyben kiégett agyagtéglákat, másodsorban a már 
korábban kiégetett téglákat sorolhatjuk fel. 20 x 30 
cm-es agyatéglákból falazták a kemence Ny-i zárófa
lát, és minden valószínűség szerint, az oldalfalakat is. 
A középen elhelyezett tüzelőcsatornával osztott teret 

16. ábra. A Balatonfüred, Fürdő u-i kemence égetőterének 
felmenő falrészlete 

Abb. 16. Abschnitt der emporragenden Wand des brennraumes des 
Ofens in Balatonfüred, Fürdő Str. 
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17. ábra. A Balatonfüred, Fürdő u-i kemence tüzelőcsatornája és 
rostélyrészlete 

Abb. 17. Der Heizungskanal und Rostabschnitt des Ofens aus 
Balatonfüred, Fürdő Str. 

mindkét oldalon tovább osztották az oldalfalak felé 
emelkedő csatornákkal. A 6, 30-37 cm széles válasz
fal 7, 16(12)—25 cm széles kis csatornákkal való osz
tást eredményezett. A válaszfalakat főleg szárított 
agyatéglákból, középen boltozattal építették meg. 
(15. ábra) A 133 cm magas tüzelőcsatorna feletti bol
tozatokat és az oldalcsatornák falait is tapasztották. 

A válaszfalak között a rostélyt sarkain levágott és 
lekerekített, két sorban egymásra helyezett téglák tar
tották. A három rétegben tapasztott, 1,5 cm vastag 
rostély nyílásait a levágott téglasorok fölött kenték ki. 
A szabálytalan kör alakú, 4-7 cm átmérőjű lyukak 7 
sorban helyezkedtek el. Az első és a második oldal
csatorna feletti rostély valószínűleg a korábbi föld
munkák során sérülhetett meg. 

A kemencét itt is földbe mélyítették. Az átégett ré
teg szélessége körben 2Ъ-Л6 cm volt ill. a tüzelőfo
lyosó mellett még ennél is vastagabb. A tüzelőfolyo
só szájnyílása előtt törött állapotban tegulák és imbre-
xek feküdtek. Datálásra alkalmas leletanyag sajnos 
nem került elő. A kemencétől a Fürdő utca felé eső 
árok középkori edénytöredékekkel meghatározható 
égésrétege nyilvánvalóan független téglaégető ke
mencénktől. 

Csopak, Sportpálya (19. ábra) 
A téglaégető kemencét 1975. szept. 3-6. között tár

tuk fel.8 A 2,96(3,36) x 2,50(2,78) m-es égetőterű 
négyszögletes kemence sarkait lekerekítették. Felme
nő falainak részleteit az É-i oldalon, az ÉNy-i és az 
ÉK-i sarokban figyeltük meg. A kemencét földbe mé
lyítették. A gödör szélei azután körben, 25-65 cm 
szélesen vörösre égtek. Tájolása megközelítőleg É-
D-i. Hossztengelyétől eltérő tengellyel megépített tü
zelőnyílása D-en helyezkedett el, Ny-on 53 cm, K-en 
101 cm hosszú vörösre égett rövid oldalfalakkal. Fe
lül lekerekített szájnyílásának alján a kemény tapasz-
tás szürkére égett. Hamut nem találtunk rajta. (20., 
24. ábra) A kemence tüzelőterét belül 4, 31—43 cm 
széles osztófallal tagolták. Az elsőben 1, a másik há
romban 2-2 boltozatot ill. beszakadt boltozatot fi
gyelhettünk meg. (20., 21. ábra) A nyílások lábazatait 
szárított, 44 x 30 x 12 cm-es agyagtéglákból rakták, 
mint ahogy a kemence építőanyagának nagy részét is 
hasonló, vagy ettől eltérő méretű sárgás-barna, vagy 
zöld téglákból.9 A boltozat is sárgás-barnára színező
dött, helyenként zöldes színű téglákból állt. A bolto
zat felett a válaszfalakat töredékes téglákból vízszin
tesen falazták tovább. Az oldalfalakat zöld színű 
agyaggal tapasztották. (22. ábra) 

A rostélyt a válaszfalakon kívül cikcakk-szerűén 
elhelyezett, élére állított töredékes tegulák, falazó 
téglák tarthatták. Következtetésünket az utolsó csa
tornarészletre (20., 23. ábra) és a tüzelőtérbe esett tö
redékekre alapoztuk. Mivel a rostély szerkezete sehol 
sem maradt meg épen, a kemence körüli törmelékben 
talált fűrészfogas téglatöredékeket a rostélytapasztás 
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19. ábra. Csopak. A leendő sportpálya, háttérben a Nosztori-völgy 
bejárata 

Abb. 19. Csopak. Der Sportplatz im Bau, im Hintergrund der 
Eingang in das Nosztori-Tal 

20. ábra. A csopaki kemence felülnézeti rajza. 1 - tégla, 2 - átégett 
agyagtéglák, 3 - tapasztás, 4 - sárgászöld agyag, 5 - oldaltapasztás, 

6 - átégett terület széle 
Abb. 20. Aufsichtszeichnung des Csopaker Ofens. 1 : Ziegel, 2: 

gebrannte Tonziegel, 3: Aufwurf, 4: gelb-grüner Ton, 5: 
Seitenaufwurf, 6: Rand des durchgebrannten Umkreises 

21. ábra. A csopaki kemence tüzelőtere feltárás közben 
Abb. 21. Heizungsraum des Csopaker Ofens während der 

Freilegung 

22. ábra. Csopak. A tüzelőtér boltozatának tapasztása 
Abb. 22. Csopak. Aufwurf des Gewölbes des Heizungsraumes 

23. ábra. Csopak. A rostély tartószerkezetének maradványa 
Abb. 23. Csopak. Reste des Tragewerke des Rostes 



24. ábra. Csopak. A kemence szájnyílása 
Abb. 24. Csopak. Das Mundloch des Ofens 

alatti második téglasornak tudjuk csak elképzelni.10 

(25. ábra) 
A kemence szájnyílásában 45,5 x 36,5 x 2,5^4- cm-

es tegulát" ill. tegulatöredekeket (24. ábra), előttük 
kiégett tégla és (valószínűleg a kemence tüzelóteréból 
származó, ott kiégett) nyers agyagtéglák töredékeit fi
gyelhettük meg.12 Szélességük 25,5 cm, vastagságuk 
8 cm volt. Hosszuk, töredékességük miatt, nem volt 
mérhető. (20. ábra) 

A kemencében és a kemence körül előkerült vala
mennyi tégla jelzetlen volt. A keltezéshez sem ezek, 
sem más leletanyag nem nyújtott segítséget. 

A most közölt, újabban talált kemencék ismerteté
se után, röviden meg kell említenünk még négy lelő-

25. ábra. Csopak. Fűrészfogas téglák 
Abb. 25. Csopak. Sägezahnziegel 

helyet. Az egyik helyen, Gyulafirátóton, biztosan, a 
másik három helyen valószínűleg római kori téglaé
gető kemencékről szólnak a rendelkezésünkre álló 
adatok. (29. ábra) 

Gyulafirátót, Pogánytelek (26. ábra) 

A pogánytelki ásatások két kisebb és két nagyobb, 
hasonló szerkezetűnek mondott, kemencét eredmé
nyeztek. A nagyobbak közül a 3-as, kisebb és a 4-es, 
nagyobb négyszögű kemencét13 (27. ábra) formája 
alapján téglaégető kemencének határozhatjuk meg 
még akkor is, ha azokban rendszeresen nagyobb kerá
miát is égettek.14 A közölt metszet alapján (5/b ábra) 
az egyik kemence égetőtere 3,2 m hosszú volt. Közé
pen futó, szakaszonként boltozott tüzelőcsatornájának 
nyílását K-en helyezték el. Oldalcsatornáinak száma 
5, szélességük általában 38 cm volt, a Ny-i fal mellett 
pedig 12 cm. Osztófalainak szélessége 34-36 cm kö
zött váltakozott. Az oldalcsatornákból kettős, tölcsér 
alakú nyílások vezettek az egymástól bizonyos távol
ságban, vízszintesen lefeketett téglák között, az ége
tőtérbe. Ennek valószínűleg mindegyik oldalát téglá
ból falazták. Építőanyagként „durva téglát", vörös 
agyagot használtak.15 

Balatonfüred, Baric ska dülS (28. ábra) 
Kuzsinszky B. által a Lapos telekben említett ke

mencét a boltozat, a fűtőcsatornák, a sarkain kerek 
lyukakkal ellátott téglák és a környéken heverő tegu-
lák együttese alapján16 mi is inkább téglaégetőnek 
véljük. 

Alsóörs, Kermencs-rét 
Az itt megfigyelt jelenségeket Laczkó D. és Ku

zsinszky B. egymástól eltérően értelmezték. Az előb
bi szerint 1908-ban a Börgönd-tapolcai vasútvonal 
építésekor egy kisebb hypocaustumos épület marad
ványai kerültek volna elő. Kuzsinszky В. a kövek, 
kőfalak hiányából, az egyosztatú építményből, az 
„öntött" padozatú, egyik oldalán 3 m hosszú, másik 
oldalán 2 m hosszan ill. még tovább tartó, négyszög
letes helyiségből inkább agyagégető helyre gondol. A 
helyszínen talált, nem „rendesen" kiégett világossár
ga téglák alapján egy téglaégető lehetőségét is felve
tette.17 Thomas E., Jankó L. 1908-as, a veszprémi 
múzeum adattárában jelenleg nem fellelhető jelentése 
alapján és Laczkó D. soraira támaszkodva, valamint 
Kuzsinszky val szemben éppen a leletszegénységet ki
emelve, egy fürdő mellett foglalt állást.18 

Az építmény hiányzó oldalainak meghatározása 
közelebb vinne bennünket a kérdés megoldásához. A 
Kuzsinszky B. által érvként felhozott jelenségeket ad
dig is elegendőnek érezzük ahhoz, hogy az alsóörsi 
Kemencs-réten valóban egy téglaégetőre gondolhas
sunk. 
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26. ábra. A Gyulafirátót-pogánytelki téglaégetők helyszínrajza 
Rhé Gy. alapján 

Abb. 26. Lagezeichnung der Ziegelöfen in Gyulafirátót-Pogánytelek 
nach Rhé Gy. 

Berhida, Nagygizder 
A Magyarország Régészeti Topográfiájának 2. kö

tete a múzeum által 1962-ben szétküldött kérdópon-
tokra adott választ csak feltételesen értelmezi kemen
cének. 

Az 1938-ban megtalált kemence-szerű építmény
ben a találó tulajdonos, Csesznegi I. szerint téglák 
voltak, amelyeket ő onnan elhordott. Edényekről is 
említés történik, ezeknek azonban nyomaveszett. 

Az 1964-es terepbejáráskor III—IV. századi edény
töredékekkel keltezhető hamus, tegulás foltot figyel
tek meg, kemencére utaló nyomokat ez alkalommal 
nem találtak.19 

Az 1938-ból származó adatok nem elegendőek egy 
itt felépített téglaégető igazolásához, egykori létezé
sének lehetőségét azonban nem zárhatjuk ki teljesen. 

A Veszprém megyei téglaégető kemencék közül a 
Balatonfüred, Szólósi utcai 5,34-5,39 m2-es égetőteré
vel a kisebb, a Balatonfüred, Fürdő utcai, a csopaki és a 
Gyulafirátót-pogánytelki nagyobbik a közepes nagysá
gú téglaégetők közé tartozik. (2., 13., 20., 5/b. ábra) 

27. ábra. A Gyulafirátót-pogánytelki kemence rajza 
Rhé Gy. nyomán 

Abb. 27. Zeichnung des Ofens in Gyulafirátót-Pogánytelek 
nach Rhé Gy. 

28. ábra. A Balatonfüred-Baricska dűlőben talált kemence 
helyszínrajza. (LDM Adattár 85) 

Abb. 28. Lagezeichnung des im Hotter von Balatonfüred-Baricska 
freigelegten Ofens (LDM Sammlung 85.) 

A bemutatott kemencék legtöbbje két főtípusba20 

ill. az első típus két altípusába sorolható. A balatonfü
redi és a gyulafirátóti kemencékre egyaránt a tüzelő
teret osztó középső, mélyebb, az osztófalak közötti 
szakaszon boltozott tüzelőcsatorna a jellemző.21 E fő 
típus altípusaként kezelhetjük a Balatonfüred, Fürdő 
utcai kemencét, hosszú, előreugró, boltozott tüzelőfo
lyosójával. Bár az Aquincum-gázgyári római fazekas
telep területén22 kisebb négyszögű, előreugró tüzelő-
folyosóval ellátott, méretüknél fogva inkább edényé-
getőnek meghatározott típussal találkozunk, a bala
tonfüredi hosszú tüzelófolyosós kemencéhez párhu
zamként inkább a már a másik típusba tartozó Bécsi 
út 124-es telken talált téglaégetőt említhetjük meg.23 

Felsorolt Veszprém megyei példáink közül ebbe, a 
Bécsi útihoz hasonló típusba csak csopaki kemencén
ket sorolhatjuk, bár ennek 4 pillérrel osztott tüzelőte
réhez rövid csatorna csatlakozik. 

A fenti megoldásokkal nem teljesen azonos elgon
dolást mutató, de pillérekkel vagy fallal két részre 
osztott tüzelőterű kemencék között említhetjük meg 
még a bécsi Steinergasse egyik kemencéjét24 és, ha 
helyesen értelmezzük az előzetes rövid beszámoló so
rait, akkor a dömösi kemencéket is.25 

223 



A balatonfüredi, a csopaki és a gyulafirátóti ke
mencéket földbe mélyítették. A Balatonfüred, Fürdő 
utcában a hátsó, Ny-i falat és valószínűleg az oldalfa
lakat is, nyers ill. szántott téglákból rakták. (15. ábra) 
Az égetótér oldalai egyszeres, vagy többszörös ta
pasztassál készültek (16. ábra). Téglafalazásra példát 
csak Gyulafirátótról hozhatunk.26 (27. ábra) 

A leginkább kedvelt, vagyis célszerű építőanyag a 
nyers-szárított agyagtégla volt, de emellett félig, vagy 
teljesen kiégett téglákat is használtak a szerkezeti 
megoldásokhoz. Az agyagtéglák különböző méretűek 
voltak. A nagyobbak, vaskosabbak épületfalakban ál
talában nem szoktak megjelenni. A kemencékbe épí
tett és ott azután kiégett falazó és tetőfedő téglák ha
sonlóak voltak azokhoz, amelyeket egyébként a ke
mencékben kiégetve szállítottak a környék építkezé
seihez. 

Bemutatott kemencéinknél, függetlenül attól, hogy 
melyik típusba tartoznak, az 58-97 cm széles tüzelő
nyílás ill. a tüzelőfolyosó a szájnyílásnál és attól távo
labb is boltozott volt. A Balatonfüred, Szőlősi utcai 
és a csopaki kemencék tüzelőtere D-ről nyílott, a Ba
latonfüred, Fürdő utcai és a gyulafirátóti kemencéké 
pedig K-ról. Úgy látszik általános szabály nem volt a 
kemencék elhelyezésére, tüzelő- és égetőtereik nyílá
sának tájolására. Aquincum esetében az azonos föld
rajzi környezet sem kívánt meg azonos elhelyezést, 
ill. azonos földrajzi környezetben is számos változat
ra nyílott lehetőség. 

A tüzelőtér és az égetőtér általában más-más oldal
ról volt megközelíthető.27 Veszprém megyei kemen
céinknél az égetőtér bejárata egyik esetben sem ma
radt meg. 

29. ábra. Téglaégető kemencék és a velük kapcsolatba hozható római települések elhelyezkedése. 1 - település, 2 - téglaégető kemence 
Abb. 29. Ziegelöfen und Lage der römischen Siedlungen die damit verbunden sein könnten. 1: Siedlung, 2: Ziegelöfen 
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30. ábra. A Rainau-Buchból származó téglaégető kemence 
rekonstrukciós rajza D. Planck nyomán 

Abb. 30. Rekonstruktionszeichnung des aus Rainau-Buch 
stammenden Ziegelofens nach D. Planck 

A tüzelőtér oldalcsatornáinak száma 5 (Balatonfü
red, Szőlosi utca; Gyulafirátót, Pogánytelek; Csopak) 
ill. 7 (Balatonfüred, Fürdő utca). A folyosók szélessé
ge 12-40 cm között váltakozott. Az osztófalak széles
sége pedig 12-^0 cm közötti. Az osztófalak mérete 
megegyezett az aquincumi gyakorlattal.28 Az oldalfo
lyosók száma viszont a fenti falakkal osztott belső tér 
nagyságától függött. Az osztófalaknak nemcsak a 
láng és a hő terelésében volt szerepük, hanem ezekre 
támaszkodtak a rostélyszerkezet téglái. A rostély 
agyagfelületét a Balatonfüred, Fürdő utcában két sor
ban egymásra fektetett téglákra kenték. A téglák sar
kait, mint a balatonfüredi Baricska dűlőben is,29 a ros-
télylyukak számára levágták és lekerekítették. Edé
nyégető kemencék rostélytégláinál is találkozunk ez
zel a formával.30 Aquincumban sem hiányoznak azok 
a negyed- vagy félkörívesen levágott szélű téglák, 
amelyek egymás fölötti két sorban alkották a rostély -
tartó szerkezetet.31 A rostély tapasztásának vastagsá
gát is befolyásolhatta a tapasztas alatti téglasorok szá
ma és vastagsága. A Balatonfüred, Fürdő utcai ke
mencénél a két sor feletti háromrétegű tapasztas csak 
1,5 cm, míg a Szőlosi utcában, ahol a rostélytéglák 
lazábban voltak elhelyezve, 5-6 cm-es rostélytapasz-
tásra volt szükség. A nagyon töredékesen megmaradt 
tartótéglák rendszere Csopakon (20., 23. ábra) a Bala
tonfüred, Szőlosi utcai kemence megoldására emlé
keztet (2., 9. ábra), bár Csopakon egy második, fű
részfogas szélű téglákból álló sorra is gondolhatunk. 
(25. ábra) A Balatonfüred, Szőlosi utcai kemence ros-
télytartó szerkezete cikcakkformát kirajzoló, osztófa
lakra támaszkodó, különböző méretű, alul letört „fü
les" téglákból állt, amelyek közeit agyagékekkel töl
tötték ki. „Füles" vagy „T" formájú befüggesztett 
téglákból álló szerkezettel a németországi Steinheim 
a.d. Murrban is találkozhatunk.32 E téglatípus a pap
földi ásatásokon boltozatoknál szokott előkerülni.33 A 
cikcakkos megoldásból adódóan a Balatonfüred, Sző
losi utcai kemence rostélyának nyílásai kettős sorok
ban helyezkednek el. (2. ábra) Valószínűleg ugyan
ilyen lehetett a gyulafirátóti kemence (5/b. ábra) ros
télyának kiosztása is. Itt azonban a kettős sorok vala
mivel közelebb kerültek egymáshoz. A rostély-lyuka-
kat szabálytalan kör, vagy ovális formára kenték ki. 
Átmérőjük 4-12 cm között váltakozott. 

31. ábra. A Villesse-i téglaégető kemence rekonstrukciós rajza 
M. Buora nyomán 

Abb. 31. Rekonstruktionszeichnung des Ziegelofens in Villesse 
nach. M. Buora 

A Veszprém megyei kemencék keltezéséhez nem 
rendelkezünk túl sok adattal. A középső tüzelőfolyo-
sós szerkezetű kemencék, minden bizonnyal, sokáig 
éltek. 

A csopaki kemencéhez hasonló tüzelőtér megosz
tást az aquincumi korai fazekaskemencék környezeté
ből ismerjük. E megoldás továbbélésének végső sza
kaszához nincsenek sajnos támpontok.34 A dömösi 
kemence is működött már a II. század második fel
ében.35 

§rrgtrçfcr. 

32. ábra. Egy XVI. századi téglaégető kemence ábrázolása Jóst 
Amman: Das Ständebuch. Frf/M. 1568 alapján 

Abb. 32. Darstellung eines Ziegelofens aus dem 16-ten Jahrhundert 
nach Jost Amman: Das Ständebuch. Frankfurt/M. 1568 
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A balatonfüredi Fürdő utcánál és a Baricska dűlő
ben is leírt sarkain kivágott és lekerekített rostélytég-
lák ugyancsak ismertek korarómai fazekastelepek 
anyagában, így például az aquincumi Gázgyár terüle
téről és Mursellából.36 S bár e párhuzamokat teljes ér
tékű keltező leleteknek nem fogadhatjuk el, mégis 
meg kell említenünk, hogy a balatonfüredi Fürdő ut
cától kb. 1 km-re eső siskei római villa legkorábbi ke
rámia- és falfestménytöredékei, első falai a II. század
ból származnak.37 

A Balatonfüred, Szólősi utcai kemencét a rostély-
tapasztásban talált besimított edénytöredék alapján 
nem keltezhetjük a III. századnál korábbra.38 Annak 
tudatában, hogy a Neckar közeli, korábban már emlí
tett Steinheim a.d. Murr „T" formájú („füles") tég
lákkal alátámasztott rostélyú kemencéje téglaégetóink 
közvetlen keltezésére szintén nem alkalmas, érdekes
ségképpen mégis megemlítjük a vele kapcsolatban le
írtakat. Az egyik téglaégető közelében feltárt római 
villához tartozó fürdőben nagyon sok „GLSP" bélye-
gű téglát találtak. S ha valóban feloldhatók e betűk 
egy 20l-re keltezett felirat Gaius Longinius Speratus 
nevére, akkor nemcsak a téglaégető tulajdonosát sike
rült megtalálniuk, hanem a kemence működésének 
hozzávetőleges idejét is.39 

A Balaton-felvidékről és Veszprém környékéről 
felsorolt téglaégető kemencéink nyilvánvalóan egy-
egy villa, vagy egymáshoz közelfekvő települések 
téglaszükségletét elégítették ki. Ez egészen nyilván
való Gyulafirátót-Pogánytelek esetében, ahol a két 
négyszögű kemence a források és az épületek között 
helyezkedett el. (26. ábra) Balatonfüreden a Szólósi 
utcai kemencéhez legközelebb a siskei középkori 
templom alatti római villát találjuk, de nincs túl 
messze tőle a Laki-dűlői római település sem, ahol 
későrómai leletanyag szintén előkerült. (29. ábra) Eh
hez a telephez esik közelebb a Fürdő utcai kemence 
is, azonban a siskei villától mért távolsága sem több 
légvonalban az 1 km-nél.40 (29. ábra) A Baricska dű
lői kemencétől az ismert római települések viszony
lag távol esnek.41 A csopaki kemence közvetlen köze
lében szintén nem találunk római településeket. A 
Nosztori-völgy és a Kőkoporsó dombi római lelőhe
lyek a csopaki sportpályától 1-1,5 km-rel északabbra 
illetve délebbre helyezkednek el. A Magyarország 
Régészeti Topográfiája az alsóörsi Kermencs-rét lelő
helyét egy hosszan elnyúló folttal jelöli. A szöveges 
leírás tulajdonképpen nem indokolja e nagy kiterje
dést. Ha valóban igaz, hogy itt téglaégető kemence és 
épületfal is előkerült,42 akkor ezt a kemencét is egy 
római villa téglaégető műhelyének részeként azono
síthatjuk. 

A Balatonfüred, Fürdő utcai kemencét a tervezett 
vezetékek végül is elkerülték. A feltárás után ideigle
nes tetővel lefedett objektum arra vár, hogy megerő
sítve és kiegészítve védőépületben várja a látogató
kat. A kemence teljes felépítésétől, nyilvánvalóan, el 
kell tekintenünk. Az égetőtér elképzeléséhez mégis 

érdemes áttekintenünk néhány elvi rekonstrukciót. A 
német területen (30. ábra) és Friuliban (31. ábra) ta
lált kemencék rekonstrukciós rajzai csak lekerekített-
ségükben és felső nyílásuk méretében, valamint a tü
zelőfolyosók csatlakoztatásának elképzelésében kü
lönböznek egymástól.43 A Rainau-Buch-i kemence 
felépítményének formáját a későközépkori-újkori 
téglaégetőkről megmaradt ábrázolások is inspirálhat
ták.44 (32. ábra) 

FÜGGELÉK 
BAUMANN MIKLÓS 

A csopaki téglaminták vizsgálata 
A vizsgálatokat termometriás és röntgendiffrakciós analízissel 

végeztük. 
/ . Л röntgendiffrakciós analízis eredményei: 

A négy minta igen nagy mértékben hasonló eredményt adott. A 
talált fázisok a következők: 

1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 
Diopszid Diopszid Diopszid Diopszid 
Analcim Analcim Analcim Analcim 

Anortit-Na Anortit-Na Anortit Anortit-Na 
Kvarc Kvarc Kvarc Kvarc 
Csillám Csillám Stillimanit 
Kalcit Kalcit 

2. A termogravimetriás analízis eredményei: 
Valamennyi minta hasonló összetevőket mutatott, mennyiségi 

eltérésekkel: 
1. Minta (belső tapasztás): 
Kis mennyiségű adszorbeált víz, viszonylag jelentős mennyiség

ben szerves anyag, kalcit. 
2. minta (rostély tapasztás): 
Nagyobb mennyiségű adszorbeált víz, csekély mennyiségben 

szerves anyag, kalcit. 
3. minta (sárgás tegulatöredék): 
Adszorbeált víz, szerves anyag nyomokban, kevés kalcit. 
4. minta (zöldes téglatöredék): 
Adszorbeált víz, szerves anyag nem található, nagyon kevés kal

cit. 
Összefoglalás: 

A röntgendiffrakciós vizsgálatokban kimutatott valamennyi 
anyag az égetés során keletkezett, a kalcitot kivéve. Olyan fázis 
nem volt található, amely agyagásványra utalna, tehát az égetés 
minden minta esetében viszonylag nagy hőmérsékleten, azonos 
módon történt. Nem található olyan fázis, amelyik 1000°C felett 
keletkezett volna. A kalcit jelenléte viszont 700°C hőmérsékleten 
már kizárt. E szerint a kemencének nem lett volna 700°C-nál na
gyobb a hőmérséklete. Ugyanakkor vannak a mintákban fázisok, 
amelyek mindenként efeletti hőmérsékleten keletkeznek. 

A termogravimetriás analízis valamennyi kimutatott tényezője 
arra utal, hogy a minták nem voltak 250°C-nál magasabb hőmér
sékleten. 

Az ellentmondás feloldása: a víz, a szerves anyag (gombák, stb.) 
és a kalcit a tartósan a talajban volt mintákba a talajból, a talajban 
mozgó vízből kerültek a mintákba, amelyek ezek után, feltételezhe
tően, egy 800-1000°C hőmérsékleten használt kemencéből szár
maznak. 
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A teljesen azonos fázisok alapján fel kell tételezni, hogy az ösz-
szes kivett minta azonos helyen, egyszerre került kiégetésre, és mi
után a mintában sározóanyag is van, a téglákkal azonos összetétel

lel, a kemencét valószínűleg nyers téglából rakták össze és egyszer
re égették ki. 

JEGYZETEK 

RÖVIDÍTÉSEK 

BENDE 1976 = BENDE Cs.: A Bécsi úti római kori kemence 
szerkezete. BpRég 24.1976. 171-175. 

BIRÓNÉ SEY-PALÁGYI 1983 = BIRÓNÉ SEY K.-K. PALÁ-
GYI S.: A balácai éremlelet. ComArchHung 1983. 64-78. 

BÓNIS-GABLER 1990 = BÓNIS É.-GABLER D.: Fazekasság, 
in Pannónia régészeti kézikönyve, ed. Mócsy A.-Fitz J. Bu
dapest 1990.166-184. 

KELEMEN 1988 = H. KELEMEN M.: Dömös-Iskolakert. RégFüz 
41.1988. 31-32. 

KELEMEN 1991 = H. KELEMEN M.: Dömös-Iskolakert. RégFüz 
42.1991.33-34. 

KUZSINSZKY 1920 = KUZSINSZKY В.: A Balaton környék ar-
chaeológiája. Budapest 1920.220 

KUZSINSZKY 1932 = KUZSINSZKY В.: A gázgyári római faze
kastelep Aquincumban. BpRég 11.1932.423 

LACZKÓ 1912 = LACZKÓ D.: Római telepnyomok és útirányok 
Veszprémmegye déli felében, in Balácza. Veszprém 1912. 
5-30. 

LDM = Laczkó Dezső Múzeum (korábban Bakonyi Múzeum), 
Veszprém 

LŐRINCZ 1981 = LŐRINCZ В.: Téglaégető kemencék Pannoniá
ban. Iparrégészeti kutatások Magyarországon. VEAB Értesí
tő Veszprém 1981. 77-93. 

LŐRINCZ 1990 = LŐRINCZ В.: Téglák és téglavető műhelyek, in 
Pannónia régészeti kézikönyve, ed. Mócsy A.-Fitz J. Buda
pest 1990.184. 

MRT 2 = ÉRI I.-KELEMEN M.-NÉMETH P.-TORMA L: Ma
gyarország Régészeti Topográfiája 2. A veszprémi járás. Bu
dapest 1969. 287 

PARRAGI 1976 = PARRAGI Gy.: A Bécsi úti ásatások újabb 
eredményei. BpRég 24.1976. 163-167. 

PLANCK 1986 = PLANCK, D.: Töpferei und Ziegelei, in Die Rö
mer in Baden-Württemberg. Stuttgart 1986. 653 

RégFüz = Régészeti Füzetek Ser. 1. 
RHÉ 1906 = RHÉ Gy.: Ős- és ókori nyomok Veszprém körül. A 

Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. I. 
Budapest 1906. 29 

SZŐNYI 1981 = T. SZŐNYI E.: Korarómai fazekaskemencék 
Mursellán. Iparrégészeti kutatások Magyarországon. VEAB 
Értesítő. Veszprém 1981.19-26. 

THOMAS 1964 = THOMAS E.: Römische Villen in Pannonién. 
Budapest 1964.418 

VEAB = MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága 
VMMK = Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 

1. LŐRINCZ 1981. 77., 1. ábra - kiegészítendő a két dömösi 
kemencével. 
LDM Adattára 16.728-16.745/74 - Palágyi S. dokumentáci
ója, LDM Ltsz.: 76.34.1-8. 
LDM Ltsz.: 76.34.5-6. 
LDM Ltsz.: 76.34.7-8. 
BIRÓNÉ SEY-PALÁGYI 1983. 64-78. 
MRT 2. 38. 6/5-7. Ih. és esetleg eddig ismeretlen lelőhely. 
LDM Adattár 18.214-18.216/79 - Palágyi S. dokumentáció
ja-
LDM Adattár 17.062-17.073 - Palágyi S. dokumentációja. 
Megköszönöm László Péter segítségét, aki a leletmentésben 
munkatársam volt. 
A csopaki kemence anyagából 4 tégla-tapasztás mintát ad
tunk át Baumann Miklósnak, aki kérésünkre elvégezte e min
ták elemzését. Vizsgálatát és eredményeinek összefoglalását 
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a Függelékben közöljük. A munka elvégzéséért köszönetün
ket fejezzük ki. 
A kemence beleltározott téglájának és töredékeinek leltári 
száma: LDM 75.4.1-8. 
LDM Ltsz.: 75.4.1. 
LDM Ltsz.: 75.4.2. 
RHÉ 1906. 6., 17-18. ábra (a 17. ábra felirata téves!); KU
ZSINSZKY 1920.195., 227-228. ábra; MRT 2. 20/6. Ih., 96. 
RHÉ 1906. 22.; KUZSINSZKY 1920. 195.; KUZSINSZKY 
1932.7. 
RHÉ 1906. 21-22. 
KUZSINSZKY 1920. 170.; MRT 2. 6/14. Ih. 
LACZKÓ 1912. 7.; KUZSINSZKY 1920. 180.; MRT 2. 1/7. 
Ih. 
THOMAS 1964. 19. 
MRT 2. 70., 14/11. h., az 1962-es kérdőpontok szerint (LDM 
67/448): „kemenceszerű építményt találtak..., melyben kü
lönböző edények is voltak." 
LŐRINCZ 1981. 21. ábra; LŐRINCZ 1990. 33. ábra. 
LŐRINCZ 1981. 21. ábra II. típus; LŐRINCZ 1990. 33. ábra 
II. típus. 
KUZSINSZKY 1932.28-29., 31. ábra, 47-50. 
PARRAGI 1976. 163., 158. kép; BENDE 1976. 52. ábra; 
LŐRINCZ 1981. 15-17. ábra és 21. ábra I. típus; LŐRINCZ 
1990. 33. ábra I. típus. 
LŐRINCZ 1981. 78. 1/b. 
KELEMEN 1988. 31-32. 
RHÉ 1906. 17. ábra; KUZSINSZKY 1920. 227. ábra (kiége
tett téglákból álló égetőtér falazásra) 
KUZSINSZKY 1932. 25-54. 
KUZSINSZKY 1932. 25-54. 
KUZSINSZKY 1920. 170. 
SZŐNYI 1981.4. ábra. 
KUZSINSZKY 1932. 15., 20. ábra. 
PLANCK 1986.158. 
HAMPEL J.: A т.п. múzeumi érem- és régiségtár 1881-ben. 
ArchÉrt 2. 1883.61. 
BÓNIS-GABLER 1990. 167.; PARRAGI 1976.165. 
KELEMEN 1991. 34. 
BÓNIS-GABLER 1990. 167.; KUZSINSZKY 1932. 15., 20. 
ábra; SZŐNYI 1981.4. ábra. 
MRT 2. 40., 6/5. Ih.; VALTER I.-KOPPÁNY T.-GEDEON 
T.-NEMCSICS Á.-LENGYEL I.-ZIMMER K.: A Balaton
füred-temetői templomrom feltárása és helyreállítása. 
VMMK 11. 1972.155. 
A keltezéshez Vö.: a balácai éremlelet edényét - BIRÓNÉ 
SEY-PALÁGYI 1983.4-5. kép. 
PLANCK 1986. 158. 
MRT 2. 40-41., 6/5. Ih., 8. Ih. 
MRT 2. 38., 6/14. Ih. 
MRT 2. 24., 1/7. Ih. 
PLANCK, D.: Das Freilichtsmuseum am rätischen Limes im 
Ostalbkreis. Führer zu archäologischen Denkmäler in Baden-
Württemberg. Bd. 9. Stuttgart 1983. 190. Abb. 62.; BUORA, 
M.: Fornaci di epoca romána in Friuli. in Fornaci e fornaciai 
in Friuli. ed. M. Buora-T. Ribezzi. Udine 1987. 29. 
Jost Amman: Das Ständebuch. Leipzig 1989 (az 1568-as 
Frankfurt/M-i kiadás alapján) „Der Ziegler". Megköszönöm 
Lovassy Klárának, hogy felhívta figyelmemet erre a könyv
re. 
A fotónagyításokat Nagyvári Ildikó, a rajzokat a szerző és 
Szlezák Judit készítette. 
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RÖMISCHE ZIEGELÖFEN IM KOMITAT VESZPRÉM 

Ausserhalb der militärischen und städtischen Umgebung kennen 
wir in Pannonién nur wenige Ziegelöfen. ' In den 70-er Jahren ka
men bei der Funderettungsgrabungen drei Öfen ans Tagelicht und 
zwar in Balatonfüred zwei (Abb. 1-18.) und in Csopak einer (Abb. 
19-25.). Ausser diesen sind von den Ziegelöfen im Komitat Veszp
rém noch die viereckigen Öfen in Gyulafirátót-Pogánytelek zu er
wähnen (Abb. 5/b., 26-27.), aber als Ziegelöfen können auch die 
Erscheinungen im Hotter von Balatonfüred-Baricska (Abb. 28.) 
und die auf der Alsóörser Kermencs-Wiese, bzw. in Berhida-Nagy-
gizder identifiziert werden. 

Von den Ziegelöfen im Komitat Veszprém ist der aus Balatonfü
red, Szolosi Str. mit seiner Brennraumfläche von 5,34-5,39 m der 
kleinere, der in Balatonfüred, Fürdő Str. und der in Csopak und in 
Gyulafirátót-Pogánytelek gehören zu den Ziegelöfen mittlerer Grö
ße (Abb. 2., 13., 20., 5/b.). 

Die meisten der bekannten Öfen können zu zwei Haupttypen, 
bzw. zu zwei Untertypen des ersten gezählt werden. Zu dem Typ 
mit dem mittleren gewölbten Heizkanal gehört der Balatonfüreder 
(Szolosi Str.) und der Gyulafirátóter Ofen. Einen Untertyp dessen 
stellt der Ofen in Balatonfüred, Fürdő Str. dar, mit einem langen 
vorspringenden gewölbten Heizkorridor. Zum Typ, der über einen 
mit Pfeilern geteilten Heizraum verfügt, gehört der Csopaker Ofen. 

Die Öfen wurden in allgemeinem in den Boden gesenkt gebaut. 
Der Baustoff bestand meistens aus rohgetrockneten Tonziegeln, 
aber es wurden auch halb oder völlig gebrannte Ziegel verwendet. 
Die Ziegel der Rostanlage aus Balatonfüred und Csopak werden 
auf den Abb. 4., bzw. 25. dargestellt. 

Den Zeitpunkt des Aufbaus der Öfen im Komitat Veszprém kön
nen wir wegen Mangel an genau datierten Funden nicht bestim
men. Das eingeglättete Bruchstück in den Anwurf des Rostes in 
Balatonfüred, Szolosi Str. (Abb. 11. unten) erinnert an das Balácaer 
Geschirr, in dem Münzen aus dem 3-ten Jahrhundert waren.5 Die 
erwähnten Typen der Ziegelöfen hat man - aller Wahrscheinlich
keit nach - eine lange Zeit hindruch benutzt, sie waren auch schon 
in der frührömischen Zeit bekannt. 

Den Bedarf an Ziegeln für je eine Villa oder der einander nehe-
liegenden Siedlungen haben die Ziegelöfen im Balaton-Oberland 
und in der Umgebung von Veszprém gedeckt. (Abb. 29.). 

DR. SYLVIA PALÁGYI 
„Laczkó Dezső" Múzeum 

H-8201 Veszprém 
Erzsébet sétány 1. 
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