
BERTALAN VJLMOSNE 

BÉLYEGES AUSZTRIAI EDÉNYEK ÓBUDÁRÓL 

Az óbudai ásatások és leletmentések során a feltárt középko
ri királynéi és káptalani város területén1 (1. térkép, 1/b alap
rajz) nagy számban kerültek elő ausztriai redukált égetésű és 
grafitot2 tartalmazó szürke edények. Az edények Ausztriából 
minden valószínűség szerint vízi úton, a Dunán kerültek Óbu
dára. Dunai hajóforgalomra és kereskedelemre mutat az az 
oklevél, mely 1148-ból való és amelyben II. Géza király a 
Szent László által a budai káptalan ellátására biztosított 360 
penza helyett a Géza-vásár vámját, a pesti és kerepesi révek 
vámját adta a káptalannak.31212-ből származik az óbudai pi
acra vonatkozó első ismert oklevél,4 amelyet a kiásott 
XII-Xni. századi importáruk is megerősítenek. Az ausztriai 
leletanyag főzőfazekakból, fedőkből, tárolóedényekből, tá
lakból és serpenyőkből, korsókból, mécses tálakból, olvasztó
tégelyekből és vízvezetékcsövekből5 áll. Koruk a XIII. szá
zadtól a XV-XVI. századig terjed. Egy-két XVII. századi da
rab is előfordul. Előkerülésük zömében XVII-XVIII. századi 
rétegből való. 

A jelen feldolgozás ezek közül csak a fazekas bélyeges 
edényekkel foglalkozik.6 A bélyegek részben bevágottak, 
részben pecsételővel benyomottak. Elhelyezésük az edények 
peremén, a korsóknál a fülön van. Kivételt képez egy-két da
rab, ahol a bélyeg az edény testén mutatkozik. Ilyen például a 
Lajos u. 23—25. és a Zichy u.-ban előkerült fazéktöredék. Lel
tári számuk: 58.58.4.1. és 96.8.3.1. (II., IV. tábla 1. ábra). A 
bevágott bélyegek a XIII-XIV. századra datálható edényekre 
jellemzők, bár elvétve később is előfordulhatnak, illetve el
vétve más bélyeggel együtt szerepelnek. A XIV. századi anya
gon a leggyakoribbak az ornamentális motívumok, mint a ro-
zetta és különféle rácsminták. A XIV-XV. századból szárma
zó redukált égetésű és grafitos edényeken túlnyomórészt be
pecsételt, egyéb ábrájú bélyegek fordulnak elő, melyek cí
merképeken alapulnak. A bélyegek, melyeknek a használatát 
1431-ben említik először, az edény minőségét jelezték. A bé
lyegnek hitelesítő és minőségjelző szerepe volt, egyben faze
kasműhelyeket adott meg.7 

Több XHI. századi óbudai edényen bevágott bécsi bélye
gek fordulnak elő. így bevágott mankós kereszt látható egy 
53 cm magas, szürke tárolóedény peremén a Lajos u. 158.-
ból, leltári száma: 77.8.1.1. (III. tábla, 3. kép). A bélyeg két 
helyen a peremen, egymással szemben van elhelyezve . Ha
sonló mankós, keresztes bélyeg szerepel a Lajos u. 23-25. 
alatt előkerült fazék vállán is, leltári száma: 58.58.4.1. (II. 
tábla). Ugyancsak az edény testén található az a bevágott ke
resztes bélyeg, amelynél a keresztek szára kétágú villa alak
ban végződik. A darab a Zichy u. 7.-ből származik, leltári szá
ma: 96.8.3.1. (IV. tábla 1. ábra). Egy szürke korsó szalagfülén 
ugyancsak bevágott, mankós, keresztes bélyeg van. A töredék 
a klarisszakolostor keleti traktusában, a padlószint alatt került 
elő, leltári száma: 94.58.21.1. (IV. tábla 2. ábra). Ez a réteg a 

XIV. századi kolostornál korábbi települési rétegből, Kovács 
vicus területéről származik. A Budapest területén kiásott és 
közölt ásatásokból azonos bélyeges fazékperem került elő a 
budai domonkos kolostor ásatásán a XIII. század első felé
ből,8 továbbá a budai palota és a palota É-i előudvarából szár
mazó XIII. századi ausztriai fazekakon.9 Ezzel a bélyeggel 
előforduló szürke, szemcsés anyagú fazéktöredéket publikált 
a geizelbergi ásatásból Sabine Felgenhauer-Schmidt, és a tö
redéket a XIII. század első felére datálja.10 

Bevágott András-kereszt szerepel több óbudai XIII. szá
zadi fazékperemen, melyet Holl Imre bécsi bélyegként ismer
tet. A töredékek a Lajos u. 152-156., Lajos u. 163., 165. alat
ti ásatásból származnak, leltári számuk: 92.120.1.1., 
89.177.1.1., 91.386.2.1. (I., IV. tábla 3., 4. ábra). Azonos bé
lyeges fazekat ismerünk a budai palotából11 és a palota É-i 
előudvaráról, valamint Szigetszentmiklós határából.12 

Rozettás bélyeg két fazékon szerepel, Óbudán, a Lajos u. 
181.-ből és egy óbudai szórványon, leltári számuk: 96.19.1.1. 
és 53.499. (VII. tábla 1., 2. ábra). Azonos, XIV századi bé
lyeg van több a budai palotából származó darabon,13 és a Dísz 
tér 10-es számú ház kútjából előkerült ausztriai fazékon.14 

Háromszögbe foglalt rács, mely ugyancsak bécsi bélyeg, 
van a Lajos u. 165.-ben előkerült szürke fazék peremén, lel
tári száma: 97.31.98.1. (V. tábla 1. ábra). A budai palota lelet
anyagában hasonló, bélyeges XIII. századi fazék szerepel15. 

Két legömbölyített peremű, XHI-XIV. századi szürke fa
zék peremén egymás mellett bevágott vonalak sorát látjuk. A 
93.50.28.1. és a 94.37.78.1. leltári számú daraboknál (IV. táb
la, 5.6. ábra). Az edényrészletek a Lajos u. 174.-ből és a 
Szentlélek (Korvin Ottó) tér K-i parkrészletében feltárt kö
zépkori házból származnak. A bélyeg ismeretlen, talán a Ka-
pisztrán tér 2-4. és a kánai apátságban előkerült fazekakon ta
lált bélyeg változata.16 

Bécsi bélyeg, illetve ismeretlen műhelyből származik a 
hegyes talpú címerpajzsba foglalt, egy vízszintes, illetve füg
gőleges pólyából kialakított ábra. Ilyen szürke perem került 
elő a Lajos u. 172—174.-ből és a Dugovits Titusz tér 2.-1)ől, 
leltári számuk: 93.55.3.1., 96.23.1.1. (V. tábla 2., 3. ábra). 
Ilyen bélyeget ismertet Holl Imre.17 

Több szürke edényen szerepel a körbe foglalt „V"-hez ha
sonlójelű bécsi bélyeg. így a 93.50.13.1,94.54.4.1., 96.40.1.1. 
leltári számú fazékperemeken (VI. tábla 3.,5.,7. ábra). Ennek 
a bélyegnek a változata, ahol a „V" félkörben van, és két fél
kör fogja közre. Ilyenek a 96.39.10.1., a 96.10.1.1., a 
93.62.1.1., a 96.20.1.1. és a 96.1.1.1. leltári számú darabok 
(V. tábla 4., 5. ábra, VI. tábla 2., 6. ábra, VII. tábla 3. ábra). 
Ez utóbbi két fazékon a bélyeg egymás mellett kétszer szere
pel. A töredékek a Lajos u. 163.-ban, a Lajos u. 172-174.-ben, 
a Zichy u.-ban, a Templom u.-ban, a Lajos u. 167.-ben, az Ár
pád fejedelem útján, a Szentlélek (Korvin Ottó) téren és a 
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Flórián téren kerültek elő. A Flórián téri darab vöröses, szem
csés anyagú. Azonos a bélyeg, de a „V"-ben középen egy 
pont is van. Ilyenek a 96.11.39.1. és a 93.50.36.1. leltári szá
mú darabok (VI. tábla 1.4, ábra). Azonos bélyegeket találunk 
a budai palotában előkerült osztrák fazekakon is.18 A Lajos ut
cából egy kiegészített kétfülű fazékon (leltári száma: 89.178. 
XVII. tábla 1. ábra, 6. kép) a peremen kétféle benyomott bé
lyeg szerepel. Az egyik talán egy „V", a másik egy elnyomott 
kereszt, mely közel áll HOLL 1955. 38/1. ábrájához. 

Kissé elnyomott körbe foglalt görög keresztes bélyeg há
rom edényen fordul elő, leltári számuk: 92.71.1.1. és 
91.356.4.1., 94.58.72.1. (VIL tábla 5., 7. ábra, XI. tábla 7. áb
ra ). Az edénytöredékek a Lajos u. 158.-ból, a Lajos u. 163.-ból 
és a klarisszakolostorból származnak. A bélyeg ugyancsak 
Bécshez köthető. Szabályos körbe foglalt bélyeget HOLL 
1955. az 53. kép 37-es ábrájában közölt. 

Hegyes talpú, illetve elnyomott, pajzsba foglalt, latin ke
resztes bélyeg szerepel több óbudai edénytöredéken, így a 
96.21.19.1. leltári számú fazékon (XIII. tábla 6. ábra) az Ár
pád fejedelem útról, továbbá a Lajos u. 172.-ben előkerült 
93.50.33.1. leltári számú darabon, ahol a keresztes bélyeg 
kétszer egymás után szerepel, alatta egy bevágott kereszttel 
(VII. tábla 6. ábra). Ez a töredék a középkori királynéi és káp
talani várost elválasztó K-Ny-i út mentén álló Tumpa László 
házából került elő. Holl Imre (1955) feldolgozásában ezt a bé
lyeget is a bécsi fazekasműhely jegyei között sorolja föl19. 

Egy fazékperemen kétszer egymás mellett szereplő bé
lyeg a latin kereszt, melynek alsó sarkaiban egy-egy pont van. 
A töredék leltári száma: 96.21.17.1. (XI. tábla 5. ábra). 
Ugyancsak latin kereszt és pontokból kialakított bélyeg van a 
94.37.28.1. leltári számú darabon (XI. tábla 2. ábra), mely a 
Szentlélek (Korvin Ottó) tér parkrészletében került elő. A bé
lyeg talán HOLL 1955. 6. ábrájának változata. 

A leggyakoribb a bécsi fazekasműhely bélyege, mely a 
szürke grafitos, legömbölyített peremű fazekakon és korsófü
leken fordul elő: a pajzsba vagy más idomba foglalt görög 
vagy latin kereszt és fölötte egy vízszintes pólya. Az ezzel a 
bélyeggel vagy változataival jelzett fazekak minden óbudai 
lelőhelyen előfordultak. Ilyen például a 96.39.4.1., 
89.206.53.1., 94.58.17.1., 94.58.75.1., 96.11.30.1., 97.43.2.1. 
(X. tábla 6. ábra, XII. tábla 1. ábra, XIÏÏ. tábla 3., 4., 5., XIV. 
tábla 2. ábra) leltári számú darabok, melyek a Lajos u. 163.-
ból és a Lajos u. 167.-ből, a klarisszakolostorból, a Templom 
u.-ból, a Szentlélek (Korvin Ottó) térről származnak. A bé
lyeg azonos, csak a pólya megszakítja a befoglalóformát, és a 
kereszt szára a befoglalóformáig fut ki. Ilyen bélyeget talá
lunk a 97.31.6.1., 97.31.5.1., 96.18.25.1., 91.317.2.1., 
96.45.23.1., 89.213.3.1. leltári számú darabokon (VIII. tábla, 
IX. tábla, X. tábla 4. ábra, XII. tábla, 3., 4. ábra, XV. tábla 1. 
ábra). A töredékek a Lajos u. 163.-ból, a Lajos u. 165.-ből, a 
Lajos u. 167.-ből, a Lajos u. 169.-ből és a Névtelen u.-ból 
származnak. Ez a bécsi fazekasműhelyjegy a Holl-féle (1955) 
táblázat 5., 6. ábrájának változata lehet. Azonos bélyegű, kis
sé vastagabb peremű bécsi fazekat publikál Holl Imréné a bu
dai domonkos kolostorból a XV. század első feléből.20 A XV. 
század végéről származik a bécsi korsó fülrészlete azonos bé
lyeggel (kereszt és pólya), mely a Molnár u. 36.-ban a 2-es 
gödörből került elő.21 Ugyancsak Pestről származik a XV. szá
zadi anyaggal együtt talált bécsi fazék töredéke a Váci u. 16. 

alatt feltárt kútból.22 A budai palotában azonos bélyeges edé
nyek szerepelnek.23 

Ennek a bécsi bélyegnek több változata is ismert az óbudai 
ásatásokból. A kereszt és pólya mellett a kereszt száraiban pon
tok, András-kereszt és különböző formájú vonalak vannak. 

A kereszt és pólya mellett András-kereszt szerepel a 
89.205.40.1., 53.498., 96.16.13.1., 94.58.8.1., 91.356.2.1., 
53.501. leltári számú daraboknál, melyek a Hídfő u.-ban, La
jos u. 163.-ból, a klarisszakolostorból, a Szentlélek (Korvin 
Ottó) téren kerültek elő (X. tábla 5., 7. ábra, XI. tábla 1., 3., 
4., 6. ábra). Ezzel a bélyeggel a budai palotából ismert több 
darab.24 

A fazekakon és korsókon szereplő keresztes, pólyás bé
lyeg másik változatánál a kereszt szárai között pontok és 
András-keresztek szerepelnek, így a 96.23.3.1. leltári számú 
darabnál, mely a Dugovits Titusz tér 2.-ből került elő (X. táb
la 3.ábra). A budai palotából is ismert egyik bélyeg változatá
nak tartjuk25. 

Egy másik töredéken a kereszt és pólya mellett a felső 
sarkokban András-kereszt és egy vonal szerepel. A korsófül 
leltári száma: 94.58.117.1. (VII. tábla 8. ábra). A töredék a 
Szentlélek (Korvin Ottó) térről származik. Ez az óbudai edé
nyen előforduló bélyeg egy, a budai palotában előkerült 
edény bélyegének a változata.26 

Egy másik töredéken a kereszt és pólya mellett a kereszt 
felső bal sarkában két ferde vonal, az alsó jobb sarkában egy 
derékszögszerű ábra látható. A darab leltári száma: 93.72.5.1. 
(XII. tábla 5. ábra). Előkerülési helye a középkori Tumpa-féle 
ház a Lajos u. 174. helyén. A töredéken a bélyeg egymás mel
lett kétszer szerepel, mely talán HOLL 1955. 18. ábrájának 
változata lehet. 

A keresztes, pólyás bélyeg egy másik változata, ahol a ke
reszt szárai mellett a felső sarkokban egy pont jelentkezik. Az 
ezzel a bélyeggel jelzett edény a Templom u.-ban, a kántor
ház udvarán lévő árokban került elő. A töredékek leltári szá
ma: 96.11.66.1. (X. tábla 1. ábra). A bélyeg a Holl-féle (1955) 
táblázat 54. kép 5/1 ábrájához hasonló. 

Egy óbudai töredéken a kereszt pólya mellett a kereszt bal 
sarkában egy ferde vonal mutatkozik. A töredék leltári száma: 
96.40.21.1. (X. tábla 2. ábra). Lelőhelye a Lajos u. 163. alatt 
feltárt 7. középkori ház. 

Kettős kereszthez hasonló bélyeg van két óbudai fazékon, 
melyek a Lajos u. 174.-ből és a Mókus u.-ból származnak, 
leltári számuk: 93.50.30.1. és 96.22.43.1. (XV. tábla 3. ábra, 
XVI. tábla 5. ábra). Ez a bélyeg talán a Holl-féle táblázat 
20/1-es ábrájával azonos. 

A budai töredékek mellett kettős keresztes bécsi bélyeges 
fazékperem került elő a kánai apátság kis kőépületének pin
cebetöltéséből. 

XVII-XIX. századi rétegből származnak a legkésőbbi bé
csi bélyeges edények Óbudáról. Az edények kívül grafittal 
polírozottak. A. Kies ismertet Bécsből hasonló bélyeget, me
lyet előfordulása gyakorisága szerint a harmadik helyre sorol. 
A bélyeg használatát a XIV-XVII. század közé teszi.27 Az 
óbudai darabokon ott a kettős kereszt, melynek felső szára 
egy háromszögben folytatódik, szárai mellett egy-egy betű is 
szerepel. Ez a bélyeg a 96.40.4.1. és 94.29.1.1. leltári számú 
daraboknál szerepel a Lajos u. 163.-ból és a Hídfő u.-ból 
(XIII. tábla L, 2. ábra). 
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A bécsi bélyegek mellett egy-két tullni és passaui faze
kasműhely jegyeivel ellátott lelet is szerepel az óbudai 
anyagban. így körbe foglalt „T" van a Lajos u. 172.-ből, a 
Lajos u. 163.-ból és az Árpád fejedelem úton előkerült 
93.50.10.1., 97.42.11.1., 91.349.1.1. és a 96.21.19.1. leltári 
számú fazekakon. Ez utóbbin egymás mellett kétszer szere
pel az edény peremén a bélyeg (XVI. tábla 1., 2., 3., 4. áb
ra). Egy XV. századi korsó fülén benyomott „T" bélyeg van, 
a peremen két ujjbenyomás. A kiegészített korsó a Lajos u. 
167.-ből a 12. középkori ház betöltéséből származik, leltári 
száma: 89.213.1.1. (XVIII. tábla 1. ábra, 7. kép). Talán ide 
sorolható az a fazékperem, melyen hegyes talpú pajzsban 
van egy „T" a Templom u.-ból, leltári száma: 96.11.42.1. 
(XVIII. tábla 2. ábra). A budai palota É-i előudvarában, a 
XIII-XIV. századi házak betöltésében ugyancsak tullni bé
lyeges edény került elő. A palotából ennek a bélyegnek több 
változatát közli Holl Imre: HOLL 1955. 56. kép 44/1. ábra.28 

A budai domonkos kolostorból egy tál alakú, mérműves 
szürke kályhacsempe és több fazékperem is ezt a bélyeget 
viseli.29 Két edényen találunk ujjbenyomást, mely talán szin
tén bélyegnek tekinthető, a 92.29.4.1. leltári számú fazék 
hurkafülén a Lajos u. 158.-ból és a 9352.21.1. leltári számú 
fazék peremén a Lajos u. 172—174.-ből (XVI. tábla 6., 7. áb
ra). Egy ujjbenyomásos edényperemet publikált a XV. szá
zadból Holl Imréné a budai domonkos kolostor ásatásából.30 

Ujjbenyomásos fazékperemek a budai palota ásatásából is 
előkerültek31. 

Passaui készítménynek tekinti Holl Imre azokat a szürke 

vizvezetékcsöveket, amelyek Óbudán, a pálos kolostor terüle
tén kerültek elő, leltári számuk: 97.111.1.1.és 97.111.2.1. 
(XIX. tábla 1., 2. ábra 8., 9. kép).32 A szintén óbudai másik bé
lyeges vízvezetékcsövön ismeretlen műhely bélyege szere
pel,33 leltári száma: 79.57.1. (XIX. tábla 3. ábra 10. kép). Pas
saui készítmény egy óbudai korsó töredéke, melynek hurka
fülén benyomott talpas kereszt és a kereszt szárai között egy-
egy pont szerepel. A töredék a középkori piactér 11-es házá
ból, a volt Lajos u. 165. helyén került elő, leltári száma: 
92.137.14.1. (XVII. tábla 3. ábra). A töredéken szereplő bé
lyeg a Holl-féle (1955) táblázat 21/1-es ábrájának változata. 
Valószínűleg ugyancsak passaui fazekasműhelyből származik 
a 92.203.2.1. leltári számú korsó fültöredéke, amelynél a tal
pas kereszt száraiban felül egy pont és egy András-kereszt, 
alatta a kereszt száraiban egy pont, illetve elnyomott részlet 
van (VII. tábla 9. ábra). A töredék a Névtelen u.-i ásatásból 
származik. 

Ismeretlen fazekasműhely bélyege van egy fazék pere
mén a Lajos u. 167.-ből, leltári száma: 97.31.1.1. (XIV tábla 
1. ábra). Az óbudai bélyeg legközelebb áll az András-keresz
tes bélyeghez, mely ismeretlen fazekasműhelyjegyként szere
pel: HOLL 1955. 85. ábra. 

Több töredéken felismerhetetlen bélyegek szerepelnek. 
Ezek a műhelyjegyek nem találhatók a Holl-féle (1955) táb
lázat ismeretlen fazekasműhelyjegyei között sem. 

Az óbudai anyagban előforduló és a már ismert bélyegek 
változatainak tekinthető bélyegekkel tovább bővült a műhely
jegyes ausztriai fazekak sora. 

Lelőhely Ltsz. és réteg Bélyeg Készülés! hely 

Lajos u. 23-25. 58.58.4.1. XVIII-XIX. századi anyag bevágott mankós kereszt Bécs 13. sz. első fele HOLL 1955.61/1 

Királynéi vár (1/b térkép) 
Lajos u. 152-15692.120.1 X1II-XV. századi anyag bevágott András-kereszt Bécs 13 sz. 

Bécs 13. sz. 
Bécs 

Bécs 
Bécs 

Középkori piactér, 2., 4. ház (1/b térkép) 
Lajos u. 158. 77.8.1.1. XIII-XV. századi anyag bevágott mankós kereszt 

92.71.1.1. XIII-XV.századi anyag görög kereszt 

Középkori piactér, 10. ház. (1/b térkép) 
Lajos u. 160. 95.23.23.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt és pólya 

95.27.23.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
95.27.104.1. XIV-XV. századi anyag kereszt és pólya 
95.27.1.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt és pólya 

Középkori piactér, 7. ház. (1/btérkép) 
Lajos u. 163. 89.177.1. XIII-XVIII. századi anyag bevágott András-kereszt Bécs 

91.356.4.1. XIII-XVIII. századi anyag benyomott görögkereszt Bécs 
96.40.1.1 XIII-XVIII. századi anyag körbefoglalt „V" Bécs 
91.349.1.1. XIII-XV századi anyag , /T Tulln 
96.40.2.1 XIV-XVI. századi anyag kereszt, pólya- és András-kereszt Bécs 
91.356.2.1. XIII-XVI. századi anyag kereszt, pólya, András-kereszt Bécs 
91.339.1.1. XIII-XVIII. század ianyag kereszt pólya pont és vonal Bécs 

Hivatkozás Tábla, ábra 

HOLL 1955.61/1 II. tábla 

HOLL 1955.58. V tábla 4. ábra 

HOLL 1955.61/1 III. tábla 3. kép 
HOLL 1955.37. vált. VII. tábla 5. ábra 

HOLL 1955.5/6 
HOLL 1955.5/6 
HOLL 1955.5/6 
HOLL 1955.5/6 

HOLL 1955.58. I. tábla 2. kép 
HOLL 1955.37 vált. VII. tábla 7-ábra 
HOLL 1955.39. VI. tábla 5. ábra 
HOLL 1955.44. XVI. tábla 4. ábra 
HOLL 1955.5/4 vált. X. tábla 2. ábra 
HOLL 1955.5/4 vált. XI. táblai, ábra 
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Lelőhely Ltsz. és réteg Bélyeg 

97.43.2.1. 
91.354.2.1. 
93.356.3.1. 
91.333.7.1. 
91.347.1.1. 
96.40.11.1. 
91.300.2.1. 
91.317.2.1. 
91.256.2.1. 
97.46.1.1. 
96.40.13.1. 
91.354.1.1. 
96.40.11.1. 
96.40.3.1. 
96.40.4.1. 

Lajos u. 163-tól Ny-ra. 
96.40.6.1. 
92.17.4.1. 

kereszt, pólya és egy pont 
XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVI. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVI. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVI. századi anyag kereszt, pólya 
kereszt, pólya 
kereszt, pólya 
XIII-XVI. századi anyag kereszt, pólya 
XII-XVII. századi anyag kereszt, pólya 
XIV-XV. századi anyag kereszt, pólya 
XV-XVI. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVIII. századi anyag kettőskereszt betűkkel 

XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XIV. századi anyag kereszt, pólya 

Középkori piactér, 8., 9. ház (1/b térkép) 
Lajos u. 165. 91.386.2.1. XII-XIII. századi anyag bevágott András-kereszt 
97.31.98.1. vágott rácsminta 

86.650.13.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
91.370.4.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
91.372.2.1. XIII-XVIII. századi anyag kettős kereszt 

ÉK-DNy-i középkori út, 12. ház. (1/b térkép) 
Lajos u. 167. 96.39.10.1. XIII-XVIII. századi anyag körbefoglalt „V" 

96.39.4.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
96.39.11.1. XIII-XV. századanyag kereszt, pólya 
96.45.23.1.13. XVI. századi anyag kereszt, pólya 
97.31.1.1. XIII-XV. századi anyag kereszt, 
97.31.6.1. XIII-XV. századi anyag kereszt, pólya 
97.31.5.1. XIII-XV. századi anyag kereszt, pólya 
89.213.1.1. „T" 

Lajos u. 169. 97.46.1.1. kereszt, pólya 

É-D-i középkori út K-i oldalán lévő lakóház. (1.térkép 10) 
Lajos u. 179. 96.18.25.1. kereszt, pólya 

96.18.2.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
96.18.19.1. XIII-XV. századi anyag kereszt, pólya 

Készítési hely Hivatkozások Tábla ábra 

Bécs HOLL1955.5/6 .vált. XIV. tábla 2. ábra 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/5 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 XII. tábla 4. ábra 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs KIES 3.változat XIII. tábla 2. ábra 

Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 

Bécs HOLL 1955. 58. IV. tábla 3. ábra 
Bécs HOLL 1955.60/4 vált. V.tábla Lábra 
Bécs HOLL (1955) 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 20/1 XVIII. tábla 3. ábra 

Bécs HOLL 1955.39. vált. V. tábla 5. ábra 
Bécs HOLL 1955. 5/6 X. tábla 6. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 XII. tábla 3. ábra 
Ismeretlen HOLL 1955.85 vált. XIV. tábla 1. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/6-.ll.vált VIII. tábla 
Bécs HOLL 1955.5/6 vált. IX. tábla 4. kép 
Tulln HOLL 1955.44 XVffl. tábla 

19. ábra 7. kép 
Bécs HOLL 1955.5/6 vált. XII. tábla 2. ábra 

Bécs HOLL 1955.5/6 vált. X. tábla 4. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
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K-Ny-i középkori út D-i oldalán, Tumpa László háza. (I. térkép 11.) Lajos 172., 174. 
(Serfőző u. 2.) 93.50.28.1. XIII-XV. századi anyag bevágott vonalak 

93.55.3.1. XIII-XVIII. századi anyag függőleges pólya 
93.50.11.1. XIII-XVIII. századi anyag András-kereszt 
93.50.33.1. XIII-XV. századi anyag latinkereszt és egy bevágott kereszt 
93.50.13.1. XIII-XVIII. századi anyag „V" 
93.50.36.1. „V" benne pont 
93.62.1.1. XIII-XV. sz-i anyag „V" 
93.50.12.1. XIII.-XVIII. sz.-i anyag kereszt, pólya 
93.50.30.1. XIII-XV. sz-i anyag kettős kereszt 
93.50.35.1. kereszt, pólya 
93.50.37.1. XIII-XV sz-i anyag kereszt, pólya 
93.50.30.2. XIII-XV. sz-i anyag kereszt, pólya 
93.55.17.1. XIII-XV. sz-i. anyag kereszt, pólya 
93.56.11.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
93.57.1.1. kereszt, pólya 
93.57.6.1. XIII-XV sz-i anyag kereszt, pólya 
93.52.7.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
93.64.9.1. XIII-XV sz-i anyag kereszt, pólya 
96.17.1.1. XIII-XV sz. kereszt, pólya 
93.72.5.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt,pólya,vonalak és háromszög 
93.65.1.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
93.52.21.1. ujjbenyomás 
93.50.10.1. XIII-XVIII. századi anyag „T" 
97.42.11.1. „T" 
93.50.32.1. Talán kereszt, pólya félholddal 

É-D-i út K-i oldalán, középkori ház. 
Lajos u. 181. 96.19.1.1. XlII-XVI.századi anyag benyomott rozetta 

ÉK-DNy-i és ÉD-i középkori út között, 11. ház. (1/b térkép) 
Névtelen u. 92.137.14.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt négy ponttal 

VII. tábla 9. ábra ábra.l vált. 

Zichy u. 

Mókus u. 

89.213.3.1. kereszt, pólya 
96.8.3.1 XIII. századi anyag, bevágott mankós kereszt 
96.10.1.1. „V" 
96.22.43.1. kettőskereszt, 
95.2.18.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 

Margitkápolnától D-re. (1. térképz 7.) 
Templom u. 96.11.42.1. „T" 

96.11.39.1. 
96.11.26.1. 
96.11.28.1. 
96.11.30.1.1 
96.11.25.1. 
96.11.41.1. 
96.11.35.1. 
96.11.37.1 
96.11.66.1. 
96.11.21.1. 
96.11.42.1. 

Lajos u. szórvány 89.178.1.1. 
Árpád fejedelem útja 96.21.19.1. 

96.21.4.1. 
96.21.17.1. 
96.20.1.1. 
93.83.18.1. 
96.21.16.1. 

XIII-XV sz-i anyag „V", benne pont 
XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya 
kereszt, pólya 
kereszt, pólya 
kereszt, pólya 
XIII-XV századi anyag, kereszt, pólya 
XIII-XV századi anyag kereszt pólya és egy pont 
kereszt, pólya 
hegyestalpú pajzsban fordított „T" 
kereszt, talán „V" és kereszt 
latin kereszt 
kereszt, pólya 
kereszt pontokkal 
„V" 
kereszt, pólya 
kereszt, pólya és két pont 

Bécs HOLL1955.63/1 vált. IV tábla 5. ábra 
Ismeretlen műhely V tábla 3. ábra 
Ismeretlen műhely TALÁN HOLL 1955.85 vált. VII. tábla 4. ábra 
Bécs HOLL 1955.1. és 58. VII. tábla 6. ábra 
Bécs HOLL 1955. 39. VI. tábla 7. ábra 
Bécs HOLL 1955. 39/1 VI. tábla 4. ábra 
Bécs HOLL 1955.39. vált. VI. tábla 6. ábra 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955.20/1 XVI. tábla 5. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 elmosódott 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.18. vált. XII. tábla 5. ábra 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Ismeretlen műhely XVI. tábla 6. ábra 
Tulln HOLL 1955.44. vált. XVI. tábla 3. ábra 
Tulln HOLL 1955.44. vált. XVI. tábla 2. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/9. vált. 

Bécs HOLL 1955.62/1 VII. tábla 2. ábra 

Passau HOLL 1955.23/1. vált. XVII. tábla 3. 

Bécs HOLL 1955.5/6 XV. táblai, ábra 5. kép 
Bécs HOLL 1955.61/1 IV tábla Lábra 
Bécs HOLL 1955. 39 
Bécs HOLL 1955.5/6 XV tábla 3. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/6 

Tulln talán HOLL (1955) 44/1 XVIII. tábla 2. ábra 
Bécs HOLL 1955. 39/1 VI.tábla Lábra 
Bécs HOLL 1955. 5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 XIII. tábla 4. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.5/1 vált. X. tábla Lábra 
Bécs HOLL 1955. talán 5/6 

HOLL 1955. talán 44/1 XVIII. tábla 2. ábra 
Bécs HOLL 1955.38/1 talán 39. XVI. tábla Lábra 
Bécs HOLL 1955.1. v a XIII. tábla 6. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.6. vált. XI. ábla 5. ábra 
Bécs HOLL 1955.39. vált. VII. tábla 3. ábra 
Bécs HOLL 1955.5/6 
Bécs HOLL 1955.17. 
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Klarissza kolostor és templom (1. térkép 8.) Fényes-Perc 
Mókus u. 
Fényes-Perc 
Mókus u. 

94.58.21.1. XIII-XVIII. századi anyag mankós kereszt Bécs 

94.58.72.1. görögkereszt Bécs 
94.58.8.1. XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya és András-kereszt Bécs 
94.58.17.1. kereszt, pólya Bécs 
94.58.75.1. kereszt, pólya Bécs 
94.58.116.1. kereszt, pólya Bécs 
94.58.70.1. kereszt, pólya Bécs 
96.22.2.1. elnyomott bélyeg 
96.22.44.1. gerenda és elmosódott jel talán Bécs 

HOLL 1955.61/1 

HOLL1955.37. vált. 
HOLL 1955.5/4 vált. 
HOLL 1955.5/6 
HOLL 1955. 5/6 
HOLL 1955. 5/6 
HOLL 1955. 5/6 

IV. tábla 2. ábra 

XI. tábla 7. ábra 
XI. tábla 4. ábra 
XIII. tábla 5. ábra 
XIII. tábla 3. ábra 

Középkori ház. (1. térkép 9.) 
Dugovits 
Titusz tér 2. 96.23.1.1. 

96.23.3.1. 

Bécsi út 166. 
Viktória téglagyár 
Pálos kolostor 97.111.1.1. 

97.111.2.1. 
79.57.1. 

XIII-XVIII. századi anyag vízszintes pólya Bécs 
XIII-XVIII. századi anyag kereszt, pólya, pont és Andráskereszt Bécs 

talpas kereszt,száraiban egy-egy pont 
talpas kereszt, a száraiban egy-egy pont 
Keresztből kinövő 
..T" 

Passau 
Passau 

Ismeretlen 

Középkori káptalani város, 14., 15. ház. (1.térkép) 
Szentlélek 
tér (Korvin 
Ottó tér) 89.205.40.1. 

94.37.28.1. 
89.205.80.1 
94.54.4.1. 
94.37.18.1. 
94.37.78.1. 
94.58.117.1. 
89.206.46.1. 
89.206.53.1. 

Laktanya u. 
l.ÉNy-i traktus 94.15.1.1. 
Laktanya-Kő u. 94.25.16.1. 
Hídfő u. 96.16.13.1. 

94.29.1.1. 
Óbuda szórvány 53.499.1 

53.498. 
53.501. 

Flórián tér 96.1.1.1. 

XIII—XVII. századi anyag kereszt, pólya és András-kereszt Bécs 
XII—XIII. századi anyag latinkereszt Bécs 
XIII-X1X. századi anyag kereszt, pólya Bécs 
„V" Bécs 
XIII-XV. századi anyag latinkereszt Bécs 
XIII-XVI. századi anyag bevágott vonalak Ismeretlen 
XIII-XV. századi anyag kereszt, pólya, vonal és Andráskereszt Bécs 
XIV-XV. századi anyag kereszt, pólya Bécs 
kereszt, pólya Bécs 

kereszt, pólya Bécs 
XIV-XVI. századi anyag bevágott Andráskereszt és kereszt Bécs 
kereszt, pólya és András-kereszt Bécs 
XVI-XVII. századi anyag kettőskereszt és betű Bécs 
benyomott rozetta Bécs 
kereszt, pólya és András-kereszt Bécs 
kereszt, pólya és András-kereszt Bécs 
„V" Bécs 

HOLL 1955.7. V. tábla 2. ábra 
HOLL 1955.15/1 vált. X. tábla 11. ábra 

XII. tábla 2. ábra 

HOLL 1955.23/1 XIX. tábla 1. ábra 7. kép 
HOLL 1955. 23/1 XIX. tábla20. ábra 8. kép 

HOLL 1955. 89. 

HOLL 1955. 5/4 
HOLL 1955.8/2 vált. 
HOLL 1955. 5/6 
HOLL 1955. 39. 
HOLL 1955.1. 
HOLL 1955.63/1 vált. 
HOLL 1955.5/4-17/2 vált. 
HOLL 1955.5/6 vált. 
HOLL 1955. 5/6 

XIX. tábla 20. ábra 9. kép 

X. tábla 5. ábra 

XI. tábla 2. ábra 

VI. tábla 3. ábra 

IV tábla 6. ábra 
VII. tábla 8. ábra 

XII. tábla l.ábra 

HOLL 1955. 5/6 
HOLL 1955.58. és talán 38/1. v. XV tábla 2. ábra 
HOLL 1955. 5/4 
Kies 3. 
HOLL 1955.62/1 
HOLL 1955. 5/4 
HOLL 1955. 5/4 
HOLL 1955. 39. 

XI. tábla 6. ábra 
XIII.tábla l.ábra 
VII. tábla l.ábra 
X. tábla 7. ábra 
XI. tábla 3. ábra 
V tábla 4. ábra 

JEGYZETEK 

BERTALANNÉ-ALTMANN 1995. 139-199. Óbuda belterületének 
mai térképe a középkori lelőhelyek jelölésével. 148. A középkori piac
tér feltárt lakóházainak alaprajza: 171. Tumpa László lakóházának 
alaprajza: 181. A Klarissza kolostor és templom alaprajza: 190. Pálos 
kolostor és templom alaprajza: 198. 
A grafitot tartalmazó edényeket természettudományos módsze
rekkel Duma György vizsgálta. Grafithaltige Gefäße aus Österre
ich Mittelalters. Arch 59-60 .1976 .225-240 . 
Budapest történetének okleveles emlékei (1148-1301) 1. kötet 
Szerk. G Á R D O N Y I Albert Bp. 1936. 3 . 1 . sz. 

4. U.a. 6. o. 5. sz. 
5. Holl Imre említ i az Óbudán előkerül t bé lyeges szürke 

vízvezetékcsöveket . A perembélyeges kerámia elterjedése 
Magyarországon a műhely jegyes csoportosí tásban című 
táblázat 23/1 és 89. sorszáma alatt. HOLL 1955. 

6. A feldolgozásban ismertetett töredékek nem a teljes óbudai 
anyagot jelentik csak a saját ásatásaimból és leletmentéseimből 
származó leleteket tárgyalom. Továbbá 5 darab töredéket 
ismertetek, melyek 1953-ban óbudai szórványként kerültek 
beleltározásra. Nem tárgyalom azokat a 13. sz-i szürke ausztri-
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ai korsófüleket sem, melyeken bevagdalt vonalas díszítés szere
pel. Ezt a bevagdalást, mely rokon az egyéb bevagdalt jelekkel 
ugyancsak műhelyjegynek fogja fel Holl Imre: HOLL 1955.174. 

7. A Bécsből ismert fazekas bélyegeket dolgozza fel Adolf KIES. Az 
általa ismertetett bélyegek egy részének változatai a Holl Imre 
által publikált anyagban Magyarországon is előfordulnak: HOLL 
1955. 

8. GYÜRKY 1981.7. tábla, 10. ábra. 
9. HOLL 1963. 372. lap 70. kép, 1. ábra. HOLL 1955.57. kép, 61/1 

ábra. GEREVICH 1966. 107.151. kép, 9. ábra, ZOLNAY 1977. 
4.54. 57. tábla 2. cs., 3. és 3. cs. 5. ábra. 

10. S. FELGENHAUER-SCHMID: Das Fundmaterial des 
Hausbergs zu Geizelberg N. Ö. ArchA 61-62. 1977. 293. 4., 6. 
ábra. 

11. HOLL 1963. 372.70. kép, 2.,6. ábra. GEREVICH 110.154. kép, 
3. ábra, 128.166-169. kép, 10-14. ábra. HOLL 1955.57. kép, 58. 
ábra. ZOLNAY 1977.4.54. L. 57. tábla 3-as, 1. ábra 

12. IRÁSNÉ MELIS Katalin: XIII. sz-i falu és fazekas telep 
Szigetszentmiklós határában. CommArchHung 1991. 10. kép, 4. 
ábra. 

13. HOLL 1963. 377.75. kép 3. ábra, GEREVICH 104.145. kép, 9. 
ábra. 

14. HOLL: Mittelalterliche Funde aus einen Brunnen von Buda. Bp. 
1966.37. kép, 1., 2. ábra. 

15. GEREVICH 151. kép, 7.,8. ábra, HOLL 1955. 57. kép, 60. és 
60/1. ábra. 

16. HOLL 1955.57. kép 63. és 63/1. ábra. BENCZE Zoltán: Jelentés 
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán 1987 végéig folyt 
ásatásról. Hadtörténelmi Közlemények 35.1.1988.179. VI. tábla 
3. ábra. GYÜRKY 1966.61.37. ábra. 

17. HOLL 1955.53. kép 7. ábra 
18. HOLL 1955.53. kép, 39. ábra, 55. kép 39/1. ábra 
19. HOLL 1955.53. kép 1. ábra. 
20. GYÜRKY 1981.157.182. kép, 1. ábra, 10. tábla, 12., 13. ábra. 
21. IRÁSNÉ MELIS Katalin: Középkori lakóházak és egy XV. sz-i 

vargaműhely régészeti kutatása a pesti belvárosban. 
CommArchHung 1966.12. kép 6. ábra. 

BERTALAN-ALTMANN=BERTALAN Vilmosné-ALTMANN Júlia: 
A királyi Óbuda. In: Óbuda p. századai. Bp. 1995.-év 139-199. 

GEREVÍCH=GEREVICH László: A budai vár feltárása. Bp. 1966. 
HOLL 1955=HOLL Imre: Külföldi kerámia Magyarországon 

XIII-XVI. század Az ausztriai tömegáru. BudRég 16. 1955. p. 
163-187. 

HOLL 1963=HOLL Imre: Középkori cserépedények a budai 
palotából. BudRég 20.1963. p. 335-394. 

GYÜRKY 1981=H. GYÜRKY Katalin: Das Mittelalterliche 
Dominikanerkloster in Buda. In: FontArchHung Bp. 1981. 

22. IRÁSNÉ MELIS Katalin: Régészeti kutatások a pesti vár 
területén ArchÉrt 121-122. 1994-1995 75. 10. kép, 2. ábra, 75. 
10. kép, 3. ábra. 

23. HOLL 1955.54. kép, 5/6 bélyeg és változatai. 
24. HOLL 1955.54. kép, 5/4. ábra. 
25. HOLL 1955.54. kép, 15/1. ábra változata 
26. HOLL 1955.54. kép 17/2. bélyeg változatai. 
27. KIES Tafel I., Num. 3., Tafel II., Num 2. A katalógusban 336. 

sorszám alatt közölnek egy háromlábú serpenyőt, melynek fülén 
az óbudai edényekkel megegyező bélyeg van PS betűkkel. A ser
penyő töredéket a 16. századra datálják. 

28. HOLL Imre: Angaben zur Mittelalterlichen 
Schwarzhaffnerkeramik mit Werkstattmarken . MittArchlnst 5. 
1974-1975.135-150. Taf. 40-54. 

29. GYÜRKY 155. lap, 180. kép 2. ábra., 156. lap, 181. kép, 8. ábra, 
13. tábla, 6„ 9. ábra. IRÁSNÉ MELIS Katalin: Régészeti kutatá
sok a középkori Pest város területén. ArchÉrt 121-122. 
1994-1995. (Váci u. 16.) 75. lap, 10. kép, 1. ábra 

30. GYÜRKY 1981.157.182. kép 2. ábra. 
31. GEREVICH 1966.55.74. kép, 8. ábra 77. 92. kép, 6. ábra. 
32. Zsigmondy Gusztáv és Rómer Flóris a Bécsi út 166. alatt, a 

Viktória téglagyár területén végzett ásatáson 1869. És 1877-ben 
vízvezeték részletet talált szürke bélyeges agyagcsövekkel: 
ArchÉrt 1887.160-161. Az általuk feltárt feltárt romokat a közép
kori pálos kolostor maradványaival azonosítjuk. A bélyeges 
vízvezetékcsöveket mint óbudai leleteket , melyek a bécsi úti 
Viktória téglagyár területén folyt ásatásból Aquincumba kerültek 
az ArchÉrt 1898. évi számában a 78. lapon e., f ábra alatt közölték. 
Holl 1955.23/1. ábra. 

33. Garády Sándor 1939-ben a Viktória téglagyár közelében a 
Táborhegyi úton talált a középkori vízvezetékszakaszt bélyeges 
szürke csövekkel. A csőelemeken keresztből kinövő „T" van. 
BudRég 13.1943.412-413. ZOLNAY László a „Buda középko
ri vízművei", című tanulmányában foglalkozik az óbudai 
vízvezetékekkel és a vízvezetékcsövekkel. Történelmi Szemle 
1961.4. évf. 1.48-50. Holl 1955. 59. kép 89. ábra. 

GYÜRKY 1996=H.GYÜRKI KATALIN:A Buda melletti kánai 
apátság feltárása. Bp. 1996. 

KIES=KIES, Adolf: Die Töpfermarken des Wiener Raumes. In: 
Keramische Bodenfunde aus Wien. Mittelalter-Neuzeit. Wien, 
1982. p. 25-30. 

ZOLNAY 1977=ZOLNAY László: Az 1967-75. évi budavári ásatá
sokról s az itt talált gótikus szoborcsoportról. BudRég 24. 3-4. 
1977. 

Az alaprajzokat Kuczogi Zsuzsanna és Láng Andrea, a táblákat 
Major János rajzolta. A fotókat Tihanyi Bence készítette. 

IRODALOMJEGYZÉK 
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HERTA BERTALAN 

GEFÄßE MIT ÖSTERREICHISCHER TOPFERMARKEN AUS OBUDA (ALTOFEN) 

Bei den Ausgrabungen und Rettungsgrabungen in Óbuda (Altofen) 
fand man in der mittelalterlichen Stadtteilen der Königin 
beziehungsweise der Kaptei (Ortplan 1, 1/b.) eine große Anzahl von 
reduziert gebrannten, grauen und grapithaltigen Gefäße, die in Öster
reich hergestellt wurden. Sie stammen aus der Periode zwischen dem 
13. und 16. Jahrhundert, aber es kommen auch Exemplare aus dem 17. 
Jahrhundert vor. Sie wurden überwiegend in Schichten der 17.-19. 
Jahrhunderte gefunden. Die Gefäße gelangten wahrscheinlich auf dem 
Donau-Wasserweg nach Altofen. Das österreichische Fundmaterial 

besteht aus Kochtöpfen, Deckel, Vorratsgefäße, Schüssel, Krüge, 
Tonlämpchen, Schmelztiegel und Wasserleitungsröhren. In meiner 
Arbeit beschäftige ich mich nur mit den Gefäßen mit Marken der 
Töpferei. 75-80 Prozent der Gefäße stammen aus wiener Werkstätten. 
Die Töpferwaren aus Tulln und Passau sind in der Minderheit. Wir 
finden im Material auch Töpfermarken unbekannter Werkstätte. Auf 
Grund der Marken der Töpferwerkstätte sind die in Altofen gefunde
nen Stücke mit den Exemplaren aus Buda, Pest und aus anderen 
Städten des Landes identisch. 



2. kép. Fazék bevágott András-keresztes bélyeggel 
a Lajos u. 163.-ból 

3. kép. Tárolóedény bevágott, mankós, keresztes bélyeggel 
a Lajos u. 158.-ból. 

4. kép. Fazék keresztes és pólyás bécsi bélyeggel 
a Lajos u. 167.-ből. 

5. kép. Tárolóedény keresztes és pólyás bélyeggel 
a Névtelen u.-ból. 
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6. kép. Fazék benyomott „V" és ismeretlen műhely bélyegével a Lajos u.-ből. 

7. kép. XV. századi korsó tullni és ujjhenyomásos bélyeggel a 
Lajos u. 167.-ből. 
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8. kép. Passaui bélyeggel szürke vízvezetékcső a Bécsi út 166. helyén a középkori pálos kolostorból. 9. kép. Szürke vízvezetékcső passaui bélyeggel a Bécsi út 166. helyén a középkori pálos kolostorból. 

10. kép. Ismeretlen fazekasmühely bélyegével vízvezetékcső Óbudáról. (Bécsi út 166). 11. kép. Szürke római vízvezetékcső a klarisszakolostor Ny-i udvarának ÉNy-i sarkában feltárt 
vízvezetékfalból. 



1. tábla. XIII. századi bécsi fazék bevágott András-kereszttel a Lajos u. 163-ból, leltári száma :89.177.1 

U. tábla. XIII. századi szürke cserépfazék töredéke, mankós, keresztes bélyeggel. Lelőhelye: Lajos u. 23-25., leltári száma: 58.58.4.1. 
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111. tábla. Tárolóedény bevágott, mankós, keresztes, bécsi bélyeggel a Lajos u. 158.-ból, leltári száma: 77.8.1.1. 
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IV. tábla. 1. Tárolóedény-töredék, mankós, keresztes bélyeggel a Zichy u.-ból, leltári száma: 96.8.3.1. 2. Korsófül részlete bevágott, 
mankós, keresztes, bécsi bélyeggel a klarisszakolostor alatti Kovács Vicusból, leltári száma: 94.58.21.1.; 3. Fazék peremtöredéke, bevágott 

András-kereszttel a Lajos u. 165.-ből, leltári száma: 91.386.2.1.; 4. Fazék peremtöredéke, bevágott András-keresztes mûhelyjeggyel a Lajos u. 
152-156.-ból, leltári száma: 92.120.1.1.; 5. Fazék peremtöredéke, bevágott vonalakkal a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.50.28.1.; 6. 

Peremtöredék, bevágott vonalakkal a Szentlélek térről (Korvin Ottó tér), leltári száma: 94.37.78.1. 
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V. tábla. 1. Bevágott rács, bécsi fazekasműhelyjeggyel a Lajos u. 165.-ben előkerült peremtöredéken, leltári száma: 97.31.98.1. 2. 
Fazékperem, benyomott bélyeggel: pajzsban vízszintes pólya. Lelőhelye: Dugovits Titusz tér 2., leltári száma: 96.23.1.1.; 3. Fazékperem bevágott 
bélyeggel, melyben függőleges pólya van, a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.55.3.1.; 4. Benyomott „V" bécsi bélyeges fazékperem töredéke a 

Flórián térről, leltári száma: 96.1.1.1.; 5. Fazéktöredék,peremén benyomott „V" bélyeggel a Lajos u. 167.-ből, leltári száma: 96.39.10.1. 
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VI. tábla. 1. Fazékperem töredéke, benyomott „V" bélyeggel. A „V"-ben egy ponttal, a Templom u.-ból, leltári száma: 96.11.39.1. 
2. Fazékperem töredéke. „ V" bélyeggel a Zichy u.-ból, leltári száma: 96.10.1.1.; 3. Fazékperem töredéke „V" bécsi bélyeggel a 

Szentlélek térről (Korvin Ottó), leltári száma 94.54.4.1.; 4. Fazékperem töredéke „V" fazekasmúhelyjeggyel, a „V'ben egy ponttal, 
a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.50.36.1.; 5. Fazékperem töredéke „V" bélyeggel a Lajos u. 163.-ból, leltári száma: 96.40.1.1.; 
6. Fazékperem töredéke, bécsi „V" bélyeggel a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.62.1.1.; 7. Fazékperem töredéke „V" bélyeggel 

a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.50.13.1. 
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VII. tábla. I. Fazékperem töredéke rozettás bécsi bélyeggel. Óbuda, szórvány, leltári száma 53.499.2. Fazékperem részlete. Rozettás 
fazekasmúhelyjeggyel a Lajos u. 181.-ből, leltári száma: 96.19.1.1.; 3. Fazékperem töredéke, talán „V" fazekasmúhelyjeggyel, 

az Árpádfejedelem útjáról, leltári száma: 96.20.1.1.; 4. Fazékperemrészlet András-keresztes bélyeggel a Lajos u. 174.-bői, leltári 
száma: 93.50.11.1.; 5. Fazékperem töredéke. Görög keresztes bécsi bélyeggel a Lajos u. 158.-ból, leltári száma: 92.71.1.1.; 

6. Fazékperem töredéke, latin keresztes fazekasmúhelyjeggyel, a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.50.33.1.; 7. Fazékperem töredéke, 
görög keresztes bélyeggel, a Lajos u. 163.-ból, leltári száma: 91.356.4.1.; 8. Korsó töredéke, fülén keresztes, pólyás, András-keresztes 

bélyeggel, a Szentlélek (Korvin Ottó) térről, leltári száma: 94.58.117.1.; 9. Korsófül részlete, talán passaui fazekasmúhelyjeggyel, 
a Névtelen u.-ból, leltári száma: 92.203.2.1. 
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oo 

VIII. tábla. Fazék peremén kereszt és pólyás bécsi bélyeg, a Lajos u. 167.-ből, leltári száma: 97.31.6.1. 



IX. tábla. Fazékperemén kereszt, pólya és egy pont fazekasmúhelyjeggyel. Lelőhelye: Lajos u. 167., leltári száma: 97.31.5.1. 
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X. tábla. 1. Fazékperem töredéke. Kereszt, pólyás, egypontos fazekasmûhelyjeggyel, a Templom u.-ból, leltári száma: 96.11.66.1. 
2. Fazékperem részlete, kereszt, pólya és vonalas bélyeggel, a Lajos u. 163.-ból, leltári száma: 96.40.2.1.; 3. Korsófül részlete, kereszt, 
pólya, András-keresztekkel és pontokkal. Lelőhelye: Dugovits Titusz tér 2., leltári száma: 96.23.3.1.; 4. Fazékperem részlete, kereszt, 

pólyás, bécsi fazekasmûhelyjeggyel a Lajos u. 179.-ből, leltári száma: 96.18.25.1.; 5. Korsófül részlete kereszt, pólya és András-keresztes 
bélyeggel a Szentlélek (Korvin Ottó) térről, leltári száma: 89.205.40.1.; 6. Korsófül részlete bécsi fazekasmûhelyjeggyel, kereszt és pólyá

val, Lajos u. 167.-ből, leltári száma: 96.39.4.1.; 7. Fazékperem részlete, kereszt és pólyás, András-keresztes bécsi bélyeggel. Óbuda, 
szórvány, leltári száma: 53.498. 
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XL tábla. 1. Fazékperem részlete. Kereszt, pólya és András-keresztes bélyeggel a Lajos u. 163.-ból, leltári száma 91.356.2.1. 
2. Fazékperem részlete a fülön latin keresztes bélyeggel a Szentlélek (Korvin Ottó) térről, leltári száma: 94.37.28.1.; 3. Fazékperem 
töredéke. Kereszt, pólya és András-keresztes bécsi bélyeggel. Óbuda, szórvány, leltári száma: 53.501.; 4. Fazékperem töredéke bécsi 

bélyeggel, kereszt, pólya, András-keresztek a klarisszakolostorból, leltári száma: 94.58.8.1.; 5. Fazékperem töredéke. Kereszt és pontos 
fazekasmúhelyjeggyel az Árpádfejedelem útjáról, leltári száma: 96.21.17.1.; 6. Fazékperem töredéke, bécsi bélyeggel: kereszt, pólya, 

András-keresztek a Hídfő u.-ból, leltári száma: 96.16.13.1. ; 7. Fazékperem töredéke, görög keresztes bélyeggel, a klarisszakolostorból, 
leltári száma: 94.58.72.1. 
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XII. tábla. 1. Fazékperem töredéke, kereszt, pólyás, bécsi fazekasműhelyjeggyel. A Szentlélek (Korvin Ottó) térről, leltári száma: 89.206.53.1. 
2. Fazékperem részlete, bécsi bélyeggel: kereszt, pólya, a Lajos u. 169.-ből, leltári száma: 97.46.1.1.; 3. Fazékperem töredéke, kereszt és 

pólyás bélyeggel a Lajos u. 167.-ből, leltári száma: 96.45.23.1.; 4. Fazékperem töredéke bécsi fazekasműhelyjeggyel: kereszt, pólya, leltári 
száma: 91.317.2.1. ;5. Fazéktöredék peremén két bélyeggel: kereszt, pólya, vonal és háromszög, a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.725.1. 
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XIII. tábla. 1. XVIl. századi fazéktöredék fülén kettős keresztes bélyeggel, „A", "M" betűkkel és „8"-as számmal, Bécs, a Hídfő u.-ból, 
leltári száma: 94.29.1.1. 2. XVII. századi fazékrészlet, fülén bécsi fazekasmúhelyjeggyel, kettős kereszt, „E", "A" betűkkel a Lajos u. 

163.-ból, leltári száma: 96.40.4.1.; 3. Korsófül töredéke, bécsi bélyeggel: kereszt, pólya, a klarisszakolostorból, leltári száma: 
94.58.75.1.; 4. Fazékperem részlete, kereszt, pólyás bélyeggel a Templom u.-ból, leltári száma: 96.11.30.1.; 5. Fazékperem töredéke bécsi 

fazekasműhelyjeggyel: kereszt, pólya, a klarisszakolostorból, leltári száma: 94.58.17.L; 6. Fazékperem töredéke latin keresztes bécsi 
bélyeggel, az Árpád fejedelem útjáról, leltári száma: 96.21.19.1. 
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XIV tábla. 1. XV-XVI. századi grafitos fazék, keresztes fazekasműhelyjeggyel a Lajos u. 167.-ből, leltári száma: 97.31.1.1. 
2. XV századi grafitos fazék, keresztpólyás bécsi bélyeggel a Lajos u. 163.-ból, leltári száma: 97.43.2.1. 
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XV. tábla. 1. XV. századi grafitos tárolóedény, keresztpólyás, bécsi fazekasmúhelyjeggyel a Névtelen u.-ból, leltári száma: 89.213.3.1. 
2. Fazékperem töredéke. Ismeretlen bélyegekkel és egy bevágott András-kereszttel a Laktanya u.~Kő u.-i területről, leltári száma: 

94.25.16.1.; 3. Kettős keresztes bécsi bélyeggel, grafitos fazékperem töredéke a Mókus u.-ból, leltári száma: 96.22.43.1. 
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XVI. tábla. 1. Fazékperem töredéke, talán tullni fazekasműhely jeggyel, az Árpádfejedelem útjáról, leltári száma: 96.21.19.1. 
2. Szalagfül tullni bélyeggel a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 97.42.11.1.; 3. XV századi fazékperem töredéke a Lajos u. 174-ből, leltári 
száma: 93.50.10.1.; 4. XV századi fazékperem töredéke, két tullni bélyeggel, a Lajos u. 163-ból, leltári száma: 91.349.1.1.; 5. XV. századi 

fazékperem töredéke, kettős keresztes, bécsi fazekasműhelyjeggyel a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.50.30.1.; 6. Ujjbenyomásos 
fazékperem a Lajos u. 174.-ből, leltári száma: 93.52.21.1. ; 7. Ujjbenyomásos korsófül a Lajos u. 158.-ból, leltári száma: 92.29.4.1. 
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XVII. tábla. 1. XV-XVI. századi fazék a Lajos u.-ból, fazekasműhelyjegyekkel, leltári száma: 89.178.1. 
2. Korsóperem részlete a hurkafül indulásával, a fülön valószínűleg passaui fazekasműhelyjeggyel, a Dugovits Titusz tér 2.-ből, leltári 

száma: 96.23.3.1.; 3. Korsóhurkafül részlete passaui bélyeggel a Névtelen u.-ból, leltári száma: 92.137.14.1. 

207 



XVIII. tábla. 1. Tullni bélyeges XV századi korsó a Lajos u. 167.-ből, leltári száma: 89.213.1.1. 
2. Valószínűleg tullni bélyeges fazékperem töredéke a Templom u.-ból, leltári száma: 96.11.42.1. 

3. Ismeretlen fazekasműhelyjeggyel XV századi fazékperem töredéke a Lajos u. 165.-ből, leltári száma: 91.372.1. 
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XIX. tábla. 1. Szürke vízvezetékcső az óbudai pálos kolostorból, a csövön passauifazekasjegy, leltári száma: 97.111.1.1. 
2. Középkori szürke vízvezetékcső passaui bélyeggel a Bécsi úton feltárt pálos kolostorból, leltári száma: 97.111.2.1. 
3. Középkori vízvezetékcső az óbudai pálos kolostorból, ismeretlen fazekasmúhely-bélyeggel, leltári száma: 79.57.1. 
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