
Ásatások Csepelyen 

A Veszprémből Nagyvázsony felé tartó utas, alig 
hogy kiér a városból és áthalad a búza és kukoricatáb
lákkal bontott dombokon, kitárul előtte a vázso-
nyi medence. A fasorral szegélyezett út mentén szán
tóföldek táblái sorakoznak, melyeket a domboldalak 
magasabb részein ligetes legelők váltanak fel. Távolabb 
erdővel takart hegyek zárják le a látóhatárt, melyek kö
zül messze kiemelkedik magányos ormával a Bakony 
csúcsa, a Kabhegy. A megkapó természeti környezetet 
a medence szegélyén egymástól kisebb-nagyobb távol
ságra sorakozó falvak teszik elevenné, otthonossá. 
A völgyet NY felé a vidék központja Nagyvázsony zárja 
le a helyreállított Kinizsi várral, a Szent Mihály pá
los-kolostor impozáns romjaival és egyéb nevezetes mű
emlékeivel (1. kép). 

A középkorban Nagyvázsony és a környék egység 

sokkal szorosabb volt. A vár nemcsak az itt elágazó 
utak ellenőrzésére és a völgy védelmére szolgált, hanem 
a hozzátartozó feudális birtok gazdasági központja is 
volt. Fennhatósága alá számos, a ma is létezőknél jó
val több falu tartozott. A vár urának adóztak a kör
nyékbeli falvak jobbágyai és szolgáltak kézművesei, 
de a falvak népének soraiból került ki a vár katonasága 
is. Ugyanakkor a kolostor a vidék kulturális életének 
központja volt. A pálosok a várbeliekhez hasonlóan a 
környékbeli falvak népének szolgáltatásaiból éltek. 
Soraikat bizonyára a vidék tanulni vágyó fiataljaival 
egészítették ki. A kezeikből kikerült irodalmi emlékeink 
tanúsága szerint a vár urain kívül a falvak előkelői 
számára is dolgoztak. 

A vár, a kolostor és a falvak élete tehát szorosan ösz-
eszefonódott. 

1. Nagyvázsony és környékének régészeti lelőhelyei. 
1. Nagyvázsony und Umgebung: Archäologische Fundorte. 

1. Sites de Nagyvázsony et ses environs. 
1. Археологические объекты в Надьважоне и окрестностях. 
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A Kinizsi-vár és a Szent Mihály kolostor feltárásával 
és műemléki helyreállításával, illetve megóvásával egyi-
dőben szükségszerűen felmerült az a követelmény, 
hogy az ásatások során a feudális központ életéről 
kialakuló kép a hozzá tartozó falvakban végzett ása
tások eredményeivel egészüljön ki. 

E falvak többségéről csupán igen hézagos történeti 
adatok állnak rendelkezésünkre, illetve néhánynak is
merjük középkori templomát. A kutatások megkezdése 
előtt sorrajártuk azokat az elpusztult falvakat, amelyek 
részletesebb vizsgálata számba jöhetett. A falvak közül 
Csepely látszott régészeti feltárásra legalkalmasabb
nak. E faluról aránylag sok történeti adatot ismerünk, 
ami részint a későbbi munkánkat segítette, részint pedig 
kiegészítette a feltárások eredményeinek tanúvallomá
sát. Megvan a falu templomának romja is, a falu pedig 
beépítetlen területen, szántóföldön fekszik. A feltárás
nak nem volt s továbbra sincs komoly akadálya. 

A faluásatást a Magyar Nemzeti Múzeum Középkori 
Osztálya, a helyreállításokat pedig az Országos Műem
léki Felügyelőség végezte. Ez az ásatás az első komoly 

2. A csepelyi pusztatemplom D felől. 
2. Csepely: Südansicht der Puszta-Kirche. 
2. L'église de la puszta à Csepely, vue de Sud. 
2. Чепейская степная церковь с ю ж н о й стороны. 

lépés volt annak megvalósítására, hogy egy zárt terü
letnek középkori életéről teljesebb keresztmetszetet 
nyerjünk. Ugyanakkor a település általános megismeré
sén túl az ásatás közvetlen célja az is volt, hogy tájé
kozódjunk a dunántúli középkori falusi házak formá
járól, beosztásáról, építésmódjáról stb., vagyis az 
Alföld több helyéről már ismert hasonlókorú emlékek
hez az ország e vidékéről is összehasonlítható emlék
anyagot nyerhessünk. 

A munkát Csepelyen 1957-ben a templom teljes fel
tárásával és műemléki megóvásával, illetve a falu terü
letén próbaásatással kezdtük, majd 1958-ban Méri 
István irányításával a Magyar Nemzeti Múzeum Közép
kori Osztályának munkaközössége nagyobb arányú 
ásatást végzett a templom közelében levő udvarháznál 
és a faluban néhány egyszerű lakóház helyén. 

A továbbiakban vázlatosan ismertetem a falu történe
tét az okleveles adatok alapján, majd rátérek az ásatá
sok eredményeire. 

Csepely falut 1086, majd 1135-ös keltezésű hamis, 
valójában XIII. századi oklevél említi először, mint a 
bakonybéli apátság szőlőtermő birtokrészét. Az első 
hiteles adat 1233-ból való. A falu lakói ekkor királyi 
pohárnokok és királyi vadászok voltak. A XIV. szá
zadi adatok szerint is közvetlenül a királynak tartoztak 
szolgáltatásokkal. E század végén a környék birtokos 
családjának, a Zádor-vár és a nagyvázsonyi lakótorony 
építtetőinek, a Vezsenyieknek egyik ága itt lakott. 
A Vezsenyiek és a faluban lakó kisnemesek között ál
landó viszálykodások voltak. A periratok sok értékes 
adatot megőriztek számunkra. Ezekből ismerjük meg a 
későbbiekben is szereplő Csepelyi család nevét is. 

3. Nagyvázsony-Csepely, templom és udvarház az 1957—58-as ásatás alap
ján. 

3. Nagyvázsony-Csepely: Kirche und Wohnsi tz nach den Grabungen in 
den Jahren 1957—58. 

3. L'église et le manoir de Nagyvázsony-Csepely, d 'après les fouilles de 
1957—58. 

3. Надьважоньско-чепейская церковь и господский д о м после рас
копок 1957—58 гг. 
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4. A nemesi udvarház D felől. 
4. Adeliger Wohnsitz von Süden her. 
4. Le manoir vu du Sud. 
4. Господский дом с южной стороны. 

6. Az udvarház K-i bejáratának maradványai. 
6. Überreste des Osteingangs zum adeligen Wohnsitz. 
6. Restes de l'entrée est du manoir. 
6. Остатки восточного входа в господский дом. 

1453-tól a Csepely lakóinak többsége Vásonykő 
mindenkori urának adózik és neki tartozik szolgáltatá
sokkal. 

1472-ben a vázsonyi várral együtt Csepely is Kinizsi 
Pál kezébe jut, halála után — özvegye — Benigna asz-
szony révén a Kamicsáczi Horváthoké lesz. 1531-ben 
az adóösszeírások szerint 20 portája van. 1549-ben tö
rök kézre kerül, 1557-ben már elhagyott pusztaságként 
tartják számon. Ám a korábban virágzó szőlőművelés 

továbbra is megmaradt s így feltehetőleg az élet itt 
teljesen nem szűnt meg. 

A faluban egykor állott épületek közül csupán a 
templom romja maradt meg, de a falu emlékezete is 
megőrződött. Rómer Flóris és Nagyvázsony monográ
fusa, Németh Gábor a XIX. század végén a középkori 
„háztelkeket" sőt az „utczák irányát" is kivehetőnek 
vélték. 

5. Nagyvázsony-Csepely 1958. A nemesi udvarház alaprajza. 
5. Nagyvázsony-Csepely (1958): Grundriß des adeligen Wohnsitzes. 

5. Nagyvázsony-Csepely, 1958. Plan du manoir. 
5. Надьважонь-Чепей 1958. План господского дома. 
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7—8. Ablakkeretkövek az udvarház omladékából. 
7 — 8. Steine aus der Fenstereinfassung des adeligen Wohnsitzes. 

Terepbejárásunk során az elpusztult faluról a követ
kezőket állapíthattuk meg: 

A Nagyvázsonytól ÉK-re mintegy 5 km-re levő falu 
nyomai egy К—Ny-i irányú hosszú dombvonulat D-i 
lejtőjében, a két forrásból eredő Séd patak K-i ágának 
Ny-i partján mutatkoznak. Mintegy 1,5 km hosszan és 
300 m szélességben húzódik a település É-ról D felé. 
Templomának romjai a domb lejtőjében ugyan, de a 

9. Koronás fejű oroszlánt, valamint kiterjesztett szárnyú sast ábrázoló 
kályhacsempe töredékei, ill. rekonstrukciója. 

9. Bruchstücke bzw. wieder zusammengefügte Ofenkacheln mit Darstel
lung eines gekrönten Löwen und eines Aars mit gespannten Flügeln. 

9. Debris, c'est-à-dire reconstruction de céramique représentant un lion 
couronné et un aigle éployé. 

9. Обломкии и реконструкция печных изразцов с изображением 
льва с короной и орла с распростертыми крыльями. 
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7—8. Pierres d'encadrement de fenêtre, retrouvées aux débris du manoir. 
7—8. Камни оконных проемов обвалившейся части господского 

дома. 

település legmagasabb részén — kis ligetben — állanak. 
Tőle É-ra, kb. 40 m-re egy nagyobb kőépület falainak 
maradványait rejti a bozót. Ez utóbbiról tudtuk, hogy 
1900-ban a vidék birtokosai, a Zichyek, megásat
ták (2. kép). 

A falu területén szórványosan mindenütt találtunk 
Árpád-kori leleteket. Az egyszerű, egyhajós, egyenes 
szentélyzáródású, torony nélküli templom is biztosan az 

10. Oromcsempe részletei, Szent György alakos, ill. oroszlános kályha 
csempe töredékei. 

10. Kachelbruchstücke vom Ofenfirst mit St. Georg-Gestalt, bzw. Bruch
stücke einer Kachel mit Löwenbild. 

10. Morceaux de tympan en céramique, de céramiques avec la figure de 
St. Georges c'est-à-dire de lion. 

10. Части фронтонных изразцов, обломки печных изразцов с изоб
ражением св. Георгия или льва. 



11. Állatalakot (sárkány?), növényi mintát ábrázoló kályhacsempék, ill. 
töredékeik. 

11. Ofenkacheln bzw. deren Bruchstücke mit Tierbild (Drache?) bzw. 
Pflanzenmuster. 

11. Céramiques de poêle, c'est-à-dire leurs morceaux, ornées de figures 
d'animal (dragon?), de plantes. 

11. Обломки печных изразцов с изображением фигуры животного 
(дракона?) или растений. 

13. Háromszögalakú áttört kályhaoromcsempe töredékei. 
13. Bruchstücke einer durchbrochenen Dreieck-Ofenfirstkachel. 
13. Morceaux de tympan en céramique et d'autres céramiques ajourées. 
13. Обломки треугольных ажурных печных изразцов. 

12. Háromszögalakú oromcsempe és egyéb áttört kályhacsempék töre
dékei. 

12. Bruchstücke einer Dreieck-Ofenfirstkachel und anderer durchbroche
nen Ofenkacheln. 

12. Fragments de tympan ajouré de poêle. 
12. Обломки треугольных фронтонных и других ажурных печных 

изразцов. 

14. Edényfedők és tálalakú kemenceszemek. 
14. Gefäßdeckel und terrinenförmige Feuerstelle-Kacheln. 
14. Couvercles de pot et céramiques de poêle en forme de jatte. 
14. Крышки от посуды. 
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16. A nemesi udvarház Ny-i része a benne feltárt korábbi épületek marad
ványaival D felől. 

16. Westteil des adeligen Wohnsitzes mit Überresten der darin freigelegten 
früheren Bauten von Süden her. 

16. Partie occidentale du manoir, avec les restes des bâtiments antérieurs 
y retrouvés, vue du Sud. 

16. Западная часть помещичьей усадьбы с обнаруженными здесь 
остатками более раннего строения (с его южной стороны). 

19. A földbeásott gazdasági épület feltárás közben, a benne meghagyott 
tanúfalakkal. 

19. Das ins Erdreich vertiefte Wirtschaftsgebäude während der Freile-
gungsarbeiten mit den erhalten gebliebenen Zwischenwänden. 

19. Le bâtiment de ferme, au cours des fouilles, avec les murs-témoins. 
19. Углубленное в землю хозяйственное строение с оставленными 

стенами (для свидетельства). 

17—18. Az udvarház D-i helyiségében feltárt korábbi házrészletek: vessző-
fonatos fal alapozásárka, cölöp- és karólyukak. 

17—18. Im Südteil des adeligen Wohnsitzes erschlossene frühere Bauteile: 
Baugrube einer Flechtwerkwand, Rammlöcher der Pfähle und 
Pflöcke. 

17—18. Traces du bâtiment retrouvé dans la pièce sud du manoir: fon
dement d'une paroi en osier, trous de rondin et de poteau. 

17—18. Раскопанные в южной части помещичьего дома остатки более 
раннего строения: основание плетеной стены, отверстия для 
сваи и остовов. 

Árpád-korban épült. Az ásatások során a templom körül 
temető támpillérekkel megerősített kerítőfalának rész
leteit is feltártuk. A szabálytalan tojásdad alakú cin
terem a templom déli oldalán volt a legtágasabb. 
A temető egy részének feltárásától — számítva a szo
kásos, pénzzel keltezett sírokra — reméltük elsősorban, 
hogy adatokat kapunk a megtelepedés pontosabb ide
jének meghatározására. Erre a munkára azonban már 
nem keríthettünk sort (3. kép). 

A templomon kívül a falu legjelentősebb épülete 
kétségtelenül az a kőház volt, amelynek maradványai 
a templom közelében állottak (4. kép). Feltárásánál 
komolyan megnehezítette a tájékozódást, valamint 
belső beosztásának és elrendezésének megismerését, 
hogy többszörösen beleturkáltak, s főként a belsejét át-
meg átforgatták. Mégis biztosan megállapíthattuk a 
következőket: Az épület É—D-i hossztengelyű tégla
lap alaprajzú volt. Hossza 23, szélessége 8 m. Az átlag 
60 cm széles falai szabálytalan alakú mészkődarabokból 
épültek (5. kép). 
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20. A földbeásott gazdasági épület, széles lépcsős lejárattal É felől. 
20. Das ins Erdreich vertiefte Wirtschaftsgebäude mit breiten, abwärts 

führenden Stufenabsätzen von Norden her. 
20. Le bâtiment de ferme, creusé sous terre, avec l'entrée large, à gradins, 

vu du Nord. 
20. Углубленное в землю хозяйственное строение с широким ступен

чатым спуском. Вид с севера. 

Az alapozás 60—80 cm széles, 50—90 cm mély volt, 
a felmenő falak 30—80 cm magasságig maradtak meg. 
Három egymáshoz kapcsolódó, csaknem egyenlő nagy
ságú helyiségből állott. A ház főbejárata a Ny-i olda
lon a középső helyiségbe nyílott. Ennek befelé szélesedő 
ajtónyílását és a küszöbkő részleteit megtaláltuk. A kö
zépső helyiségből egy-egy ajtó nyílott a hozzá jobbról, 
illetve balról csatlakozó helyiségbe. Ezek nem voltak 
pontosan szemben egymással, s szintén ferde síkú, be
felé szélesedő nyílásuk volt. (A D-i helyiségbe vezető
nek csak egyik oldalát találtuk meg.) Hátsó, kisebb ajtó 
nyílott az É-i helyiségbe a K-i oldalról. Itt egy kis bol
tozattal a helyiség falához támaszkodó falat, illetve 

22. A földbeásott gazdasági épület belsejében feltárt gerenda- és deszka
maradványok, a Ny-i fal mellett bezuhant malomkő. 

22. Die im Innern des ins Erdreich vertieften Wirtschaftsgebäudes freige
legten Balken- und Bretterüberreste. Neben der Westwand hinein
gestürzter Mühlstein. 

22. Restes de poutres et de planches, retrouvés à l'intérieur du bâtiment 
de ferme creusé sous terre; meule tombée près du mur ouest. 

22. Раскопанные внутри хозяйственной постройки остатки балки и 
доски, провалившийся жернов возле западной стены. 

21. A földbeásott gazdasági épület D felől. 
21. Das ins Erdreich vertiefte Wirtschaftsgebäude von Süden her. 
21. Le bâtiment de ferme, creusé sous terre, vu du Sud. 
21. Углубленная в землю хозяйственная постройка с южной стороны. 

egy másiknak az alapozását — feltehetőleg lépcső két 
oldali korlátfalainak maradványát találtuk meg (6. kép). 

A ház fala sehol sem maradt meg olyan magasan, hogy 
benne eredeti helyzetében ablaknyílást figyelhettünk 
volna meg. Az omladékokból azonban egyszerű ki
képzésű, elszedett gótikus ablakkeret kövek is előke
rültek. Ezek valószínűleg a ház K-i oldalán és D-i végén 
voltak beépítve (7—8. kép). 

A ház belsejét mindenütt a padlónál mélyebben át
turkálták, így padlószintre sehol sem bukkantunk. 
A D-i helyiségben a falakon levő meszelt vakolat alsó 
szegélye, másutt a küszöbök magassága mutatta a pad
lószintet. 

23. Nagyrészt elszántott falusi lakóházak maradványai. 
23. Überreste größtenteils überackertsr Dorfhäuser. 
23. Restes de maisons de campagne, détruites dans leur plupart par le 

labourage. 
23. Остатки деревенских домов, которые в большинстве уже исчезли 

благодаря землепашеству. 
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24. Nagyvázsony-Csepely 1958. II. munkahely alaprajza. 
24. Nagyvázsony-Csepely (1958): Grundriß des Arbeitsplatzes II. 

24. Nagyvázsony-Csepely, 1958. Plan du chantier II. 
24. Надьважонь-Чепей 1958. План II места работы. 
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25. Nagyvázsony-Csepely 1957. Földbe mélyített ház alaprajza és metszetei. 
25. Nagyvázsony-Csepely (1957): Grundriß und Querschnitte eines ins 

Erdreich vertieften Hauses. 

25. Nagyvázsony-Csepely, 1957. Plan et coupes de la maison creusée sous 
terre. 

25. Надьважонь-Чепей 1957. План и разрезы углубленного в землю 
дома. 

A ház tetőszerkezetéhez az ásatás nem szolgáltathatott 
adatokat. Az ágasfák, a tartóoszlopok hiányából arra 
következtethettünk, hogy a háznak a falakon fekvő 
koszorűfákra és a helyiségeket áthidaló padlásgeren
dákba erősített, ollólábakkal tartott szelemenes nyereg
teteje volt. 

A ház tüzelőberendezését a korábbi beleásások csak
nem teljesen szétrombolták, mégis sikerült annak helyét 
biztosan megállapítanunk. A középső helyiség hátsó 
DK-i sarkában ugyanis a többszörösen megújított tűz
helynek kis részlete megmaradt. A nyílt tűzhely tehát 
itt volt. Viszont az ide nyíló kályhás kemencét a D-i 
helyiség belső sarkában teljesen megsemmisítették a tur-
kálásokkal. Sőt éppen a kályhás kemence mélyebben 
átturkált területe jelezte a kemence helyét. A tűzhely és 
kemence helyzetéből ítélve a ház beosztása megegyezett 
az eddig ismert alföldi későközépkori falusi házakéval : 
a középső helyiség volt a szabadtűzhelyes konyha (itt 

nem találtunk a konyha falához kívülről hozzáépített 
sütőkemencét), amelyből jobbra-balra egy-egy helyiség 
nyílott. D felől a „tiszta" szoba volt, díszes kályhacsem
pékből megépített kemencével. A kályhás kemencét 
bizonyítja részint a ház környezetében az összeturkált 
földben, részint pedig a ház előtt lemélyedő, utólag sze
métgödörként használt gazdasági épület betöltésében 
talált sok népies ízlésű, növény-, állat- és emberalakok
kal díszített (9—11. kép), valamint geometrikus díszű 
kályhacsempe (12—14. kép). A konyhához É felől csat
lakozó helyiség rendeltetése feltehetőleg kamra, de ta
lán szintén szoba volt. 

A kőház kibontásánál tapasztaltuk, hogy alatta ko
rábbi épületek maradványai is vannak. A helyiségekben 
levő agyagos feltöltés eltávolítása után ezek részleteit is 
sikerült feltárnunk. A kibontott alapozásárkok, cölöp-
és karólyukak, padlórészletek, kemence- és tűzhely-
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26. Falusi lakóház konyhájában levő, kőből épült falú kemence marad
ványa. 

26. Überreste der steinernen Küchen-Feuerstelle in einem Dorfhaus. 
26. Restes du four en pierre dans la cuisine de la maison d'habitation. 
26. Остатки каменного очага в кухне деревенского дома. 

maradványok több egymás utáni, részben egymásra te
lepült házról tanúskodtak (15. kép). 

A korábbi épületek közül csupán egyet vizsgálhat
tunk meg összefüggésében, amely a kőházat időben köz
vetlenül megelőzte. Ennek két helyisége csaknem teljes 
egészében kibontakozott, de láthatólag még több helyi
sége is volt. Tengelyének iránya kissé eltér a kőépületé-
től, de nagyjából egyezik az alatta levő korábbiakéval 
(16. kép). 

A feltárt részletek szerint a korábbi háznak döngölt 
alapozású, ágasokkal megerősített vesszőfonatos fala, 
a tengelyébe állított ágasfákból ítélve szelemenes nye
regteteje volt. Bejáratát ugyanúgy, mint a kőházét, a 
Ny-i oldalon találtuk meg. Tüzelőberendezése a kőházé
hoz hasonló volt azzal a különbséggel, hogy a konyhai 

28. Falusi lakóház földbeásott, paticsfalú szobájának részlete a magasabb 
szintű konyhában levő, kőből épült kemence maradványaival. 

28. Teil eines aus Flechtwerk und Lehm gezimmerten, ins Erdreich vertief
ten Wohnraums in einem Dorf haus mit den Überresten einer aus Stein 
gefügten Feuerstelle in höher gelegener Küche. 

28. Détail de la pièce creusée sous terre de la maison d'habitation, avec 
les restes du four en pierre de la cuisine construite au niveau du sol. 

28.Часть углубленной в землю комнаты с плетеной стеной и остатки 
каменного очага кухни, расположенной выше. 

27. Falusi lakóház földbeásott szobája, a benne meghagyott tanúfallal. 
27. Ins Erdreich vertieftes Zimmer mit Zwischenwand eines Dorfhauses. 
27. Pièce de la maison d'habitation, avec le mur-témoin. 
27. Углубленная в землю комната деревенского дома с оставленной 

для свидетельства стеной. 

tűzhelytől hátra nyíló, falon kívül megépített sütőke
mencéje is volt (17—18. kép). 

A korábbi különböző épületek falait, alapozásátjelző 
cölöpsorok, kőrétegek, alapozás-árkok, más-más szintű 
padlórészletek maradványainak rétegeiből előkerült lele
tek alapján a házak korát a XIII. század végétől a kő
házzal bezárólag a XVI. század közepéig határozhatjuk 
meg. 

A most leírt, egymásra települt lakóházak előtti, mint
egy 15—20 m széles tágasabb térségen az udvart sejthet
tük. Ennek átkutatása során a kőépülettől Ny-ra mint
egy 4 m-re pinceszerű építményre bukkantunk (19. kép). 
A földbeásott 4 x 6 m nagyságú, 2,40 m mély helyiségbe 
a D-i végén 2 m széles, 4 m hosszú eredetileg lépcsős 
lejárat vezetett (20. kép). Az építmény földfalát belülről 
fanyomok kísérték. Nyomokban csaknem körös-körül 
megfigyelhettük, hogy ezek lefektetett gerendák marad
ványai. E gerendákat a sarkokon egymásba csapolták. 
A földbeásott négyszögletes gödör sarkait a csapolások 
miatt megfelelőképpen kibővítették. Mindezek alapján 
nyilvánvaló, hogy a helyiséget nem egyszerűen földbe
ásták, hanem boronafalat építettek neki. (15. kép.) 

Az épület belsejében és a lejárat két oldalán cölöplyu
kak is előkerültek. Ezek közül egyesek — főként a Ny-i 
fal mellettiek — a boronafalat is erősíthették, a falak 
közepe táján levők a középen állóval együtt mint ágas
fák, a szelemen-gerendát tarthatták. (21. kép.) 

A lépcső két végén megtalált ágasfa lyukak a fedett 
lejárat és zárható ajtó szerkezetéhez tartoztak. 

A helyiség hátsó, É-i felében részben a padlón, rész
ben néhány cm-rel fölötte is gerenda, továbbá deszka
maradványokat bontottunk ki. Mivel a famaradványok 
fölött nagyrészt megtaláltuk a falak omladékát, e fölött 
pedig a tető korhadékos rétegét, nyilvánvaló, hogy a 
gerendák és deszkák nem a tetőszerkezetből zuhantak 
az épület belsejébe, hanem feltehetőleg a padló feletti 
összefüggő gerendaszerkezet maradványai. Talán ehhez 
tartozott, vagy összefüggött vele a fal mellett sorakozó 
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29. Mozaik-díszű aranygyűrű. 
29. Mosaikgemusterter Goldring. 
29. Bague ornée de mosaïque. 
29. Золотое кольцо с мозаичным украшением 

cölöpök egyik-másika is. A gerendaszerkezet mellett 
szól, hogy a helyiség D-i felében, ahol famaradványok 
nem voltak, a padlót 1—5 cm vastag sárréteg borította. 
Ez a gerendák alatt hiányzott. (22. kép.) 

A helyiség bejárata közelében a padló legfelső sár
rétegén kis tűzhelyre bukkantunk. Láthatólag csak igen 
rövid ideig, esetleg csak időnként használták. 

Az épület belsejében megfigyelt jelenségek — gondo
san megépített falak, gerendaszerkezet, szokatlanul szé-

31. Kőmozsár. 
31. Steinmörser. 
31. Mortier en pierre. 
31. Каменная ступа. 

30. Rézberakásos kovácsolt vasbuzogány és vasnyárs. 
30. Schmiedeeiserne Streitaxt mit Kupferintarsien und Eisenspieß. 
30. Marteau de guerre en fer forgé, damasquiné de cuivre et brochette. 
30. Кованая железная булава, инкрустированная медью, и железное 

вертело. 

les bejárat — amellett tanúskodnak, hogy ez fontos 
gazdasági épület volt, borospince, présház, műhelyféle, 
vagy egyéb raktár céljaira épült. 

Ennek az épületnek a tengelye nagyjából a kőház 
alattiéval egyezett. A belsejét kitöltő rétegekből — a há
zak korának meghatározását is elősegítő — előkerült 
leletanyag is azt bizonyította, hogy e gazdasági épület a 
kőházat megelőző időben épült. A kőház idejében már 
csupán szemétgödörnek használták. Ekkor kerültek 
bele a házi hulladékkal együtt pl. a már említett népies 
ízlésű XVI. századi kályhacsempék töredékei és egy 
nagyméretű későközépkori malomkő is. 

245 



246 

32. Kézikorongon, ill. korongon készült edények. 
32. Auf Töpferscheibe bzw. Drehscheibe geformte Gefässe. 
32. Pots faits au tour à main ou au tour. 
32. Посуда, изготовленная на ручьном гончарном кругу. 

Amint már korábban említettem, a csepelyi templom 
és a közelében levő házak feltárásán kívül ásatást vé
geztünk néhány egyszerűbb lakóház helyén is. Az el
pusztult Csepely falu területén éppúgy, mint általában 
más hasonló településeken, a házak helyét elmosódott 
körvonalú, kövekkel, edénycserepekkel kevert, hamus 
foltok jelzik. A házak omladékának kissé kiemelkedő 
dombját a rendszeres talajművelés már nagyrészt eltün
tette. Sajnos, amint ezt ásatásunk során tapasztaltuk, a 
házak maradványait is nagyrészt a padlószinteknél mé
lyebben elszántották már. (23. kép.) 

A feltárt kőháztól K-re is nagy szelvényekben igye
keztünk tájékozódni a házak helyzetéről. Sajnos, a több 
rétegű házmaradványokat, amint említettem, a padló
szintnél mélyebben elszántották. Annyit azonban mégis 
sikerült megállapítani, hogy itt a kőház, illetve az alatta 
levő épületek tájolásától eltérő, К—Ny-i fekvésű, nagy
méretű, valószínűleg paticsfalú házak állottak. Közülük 
a felső, későbbi ház két helyiségét sikerült körülhatárol
nunk, ezek mintegy 5 x 5 m-esek voltak. A ház beosz
tása a kőház alattiéval azonosnak látszik, tehát kony
hájában szabad tűzhely, szobájában a tűzhelytől nyíló 
szemeskemence volt, a konyha falához pedig kívül meg
épített sütőkemence csatlakozott. Az alsó háznak csu
pán egyes részleteit sikerült megfigyelnünk. (24. kép.) 

A templomtól D-re, mintegy 130 m-re szintén az ele" 
jével D felé néző, 3 helyiségből álló lakóházat tártunk 
fel. (25. kép.) Középső helyiségének, a konyhának falait 
cölöplyukak jelezték, É—Ny-i sarkában nagyméretű, 
kövekkel körülrakott kemencére bukkantunk. (26. kép.) 
A konyha padlószintje az eredeti földfelszínnel egyező 
vagy annál alig valamivel mélyebb volt, a hozzá Ny felől 
csatlakozó 4 X 5,5 m-es szoba padlóját viszont mintegy 
80 cm-rel mélyebben találtuk meg. (27—28. kép.) Az 
épület ágasokkal megerősített, betapasztott vesszőfona-
tos fala a lemélyített helyiségben helyenként szépen meg
maradt, rajta a meszelés is megőrződött. A szoba le
mélyítése nem volt egyedülálló, mert közvetlenül mellet
te egy másik ház hasonló részlete is kezdett az ásatá
sunkon kibontakozni. A konyhához К felől cölöplyu
kakkal nagyjából körülhatárolt, égett törmelékréteggel 
borított helyiség csatlakozott, ennek padlója kissé mé
lyebb volt a konyháénál, de nem érte el a szobáét. Csu-

33. Bepecsételt díszű poharak és lositzi díszedény töredékei, üvegpalack 
részlete, fenékbélyeges edénytöredékek, korsók töredékei, kovapengék 
és fenőkő. 

33. Trinkgefäße mit geprägten Ornamenten und Bruchstücke eines lausit
zer Prunkgefäßes, Teil einer gläsernen Flasche, Oefäßbruchstücke mit 
Grundmarkierung, Krugbruchstücke, Feuersteinklingen und Schleif
stein. 

33. Verres aux ornements scellés, fragments de pot de luxe, de Lositz, 
partie de bouteille en verre, débris de pot marqué au fond. 

33. Обломки стаканов со штампованным узором и лошитской парад
ной посуды, часть стеклянной бутылки, черепки от посуды с дон
ным клеймом, черепки от кувшинов, кремниевые полотна и точиль
ный камень. 



34. Különböző díszítésű kézikorongon készült edények töredékei. 
34. Bruchstücke verschiedenartig verzierter und auf Töpferscheibe geform

ter Gefäße. 
34. Débris de pots, faits au tour a main, à ornements variés. 
34. Черепки посуды с разнообразными украшениями, сделанной на 

гончарном кругу. 

pán felsőbb rétegét vizsgáltuk át s rendeltetését biztosan 
nem dönthettük el. Kamra-félének látszott. 

A ház É-i falával párhuzamosan alapozásnak ásott 
árkot találtunk, amelyben néhány eredeti helyzetében 
levő kő is volt. Bizonyára védőfal húzódott az épület 
mögött a lejtőről lefolyó víz ellen. 

A háznak, amelyet a belőle előkerült leletek alapján 
a XV. század végére XVI. század elejére keltezhetünk, 
nemcsak az az érdekessége, hogy szobája ilyen késői 
időben is földbeásott volt, hanem más jellegzetességei
vel is elüt a vele egykorú házaktól. így pl. azzal, hogy a 
szobában nem volt szemeskemence, viszont a konyhá
ban nagyméretű kemence volt. 

E házat tűz pusztította el. Nyilván ez az oka, hogy 
benne, főleg a szobában igen gazdag leletanyagot talál
tunk, amelyre érdemes itt kissé kitérni. A leletek közül 
kiemelkedik egy igen szép reneszánsz díszü mozaikbe-
rakásos fejű aranygyűrű (29. kép), egy csavartnyelű, 
ötgerezdes, rézberakásos, kovácsolt vasbuzogány (30. 
kép) és egy szépen kidolgozott hatszögletű kőmozsár 
(31. kép). A ház felszereléséhez tartozó többi lelet is 
igen változatos volt. Edényeken kívül (32—34. kép) 
igen sok vastárgy: kések, ollók, fúrók, nyárs, lakat, sar
lók, vasvilla, ajtó- és ablakvasalások, bronzveretek, 
nyílhegyek, zabiák, patkók (35—38. kép) stb., valamint 
kultúrnövények maradványai: búza, árpa, rozs, köles, 
len, lóbab, lencse, fokhagyma, szőlőmag, alma kerül
tek elő a házból. 

A leletek gazdagsága arról tanúskodik, hogy a ház 
gazdája nem szegény ember, hanem talán katonáskodó 
nemes lehetett. 

E háztól távolabb D felé a falu D-i részében egy nagy
részt elszántott padlójú ház részletét tártuk fel. Elejével 
ez is D felé nézett. Egy égett patics- és faszéndarabok
kal borított helyiség körvonala világosan rajzolódott ki, 
továbbá tőle balra egy agyagfallal elválasztott helyiség 
részlete is. Ennek К—É-i sarkában kövekből megépített 
falú, nagyméretű, feltehetőleg kályhás kemence csekély 
maradványait találtuk meg. Ha a ház beosztásáról nem 
is tudunk pontos képet kapni, annyit mégis sikerült 
megállapítanunk, hogy az épület szokatlanul hosszú 
volt. A D-i homlokfal alapozás-árkát több mint 25 m 
hosszan követhettük, de még ennél is tovább futott. 
Ebből arra következtethetünk, hogy a lakóépület végé
hez csatlakozó különböző rendeltetésű helyiségek sorá
ból állott egy-egy épület. Ez a Dunántúl egyes vidékei
nek népi építkezésére ma is jellemző soros udvarokat 
sejtet (39. kép). 

35. Kések, olló, villa, csatok, csizmapatkó és egyéb eszközök. 
35. Messer, Schere, Gabel,Schnallen,Stiefeleisen und andere Utensilien 
35. Couteaux, ciseaux, fourchette, boucles, fer de botte, autres ustensiles. 
35. Ножи, ножницы, вилка, пряжки, подковки от сапога и другие 

предметы. 
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36. Vasvilla, fenőkő, szőlőmetsző, sarlók, szerszám- és szekérvasalások. 
36. Eisengabel, Schleifstein, Rebmesser, Sicheln, Werkzeug- und Wagen

beschläge. 
36. Fourche de fer, pierre à affûter, sécateur, faucilles, ferrures d'outil et 

de chariot. 
36. Железные вилы, точило, ножницы для обрезки винограда, серпы, 

поковки для инструмента и телег. 

38. Feszítő- és csikózabiák, hevedercsat, lánc részlete, lópatkók. 
38. Spreiz- und Fohlenzäume, Gürtelschnalle, Kettenstück, Pferdehufei

sen. 
38. Mors et entretoises, boucle de ventrier, partie de chaîne, fers à cheval. 
38. Трензеля, мундштучные удила, ременная пряжка, часть цепи, 

лошадиные подковы. 

На a esepelyi ásatások, eredményét abból a szem
pontból vizsgáljuk, hogy miben világította meg a vár
hoz tartozó szolgáló falu életét, illetve hogyan egészí
tette ki a rá vonatkozó írott források tanúvallomását, 
vázlatosan a következőket mondhatjuk: 

Az előkerült tárgyi emlékanyag, a mindennapi élet 
használati tárgyait nem számítva, világosan jelzi, hogy a 
falu lakói nem szegény emberek voltak (gyűrűk, nagyszá
mú övveret, ruhadísz—40. kép —, díszedény) s a várnak 
jelentős lovas és gyalogos katonai szolgálatot teljesítet
tek. (Parasztkard-markolat, számszeríj- és egyéb nyíl
hegyek, lovasfelszerelési tárgyak — 41. kép). Ez a ka
tona réteg a rangosabb leletekből ítélve (buzogány, pán
céling, sarkantyúk, feszítőzabla) nyilvánvalóan az okle
velekben gyakran szereplő nemesekből került ki. Az ál
lattartást a katonáskodó réteghez köthető lószerszám-

37. Ácsszekerce, fokos balta, fúrók, fúróvá alakított szárú fogó, szegek, 
vasalások. 

37. Zimmeraxt, Streitbeil, Bohrer, Zange mit Bohrergriff, Nägel, Beschläge. 
37. Hachette de charpentier, marteau d'arme, vrilles, tenailles dont la 

branche est transformée en vrille, clous, ferrures. 
37. Плотничий топор, топорик, сверла, переделанная на бурав руко

ятка клещей, гвозди, поковки. 



39. Nagyvázsony-Csepely 1958. III. munkahely alaprajza. 
39. Nagyvázsony-Csepely (1958): Grundriß des Arbeitsplatzes III. 

39. Nagyvázsony-Csepely, 1958. Plan du chantier III. 
39 .Надьважонь-Чепей 1958. План III места работ. 

részeken kívül az előkerült állatcsontok is jelzik. A házi
állatcsontok (szarvasmarha, ló, sertés, juh-kecske, eb) 
értékelésére, illetve százalékos megoszlására most nem 
akarok részletesen kitérni. Azt viszont meg kell jegyez
nem, hogy az állatcsontok egy része (vaddisznó, őz, 
gímszarvas) az oklevelekben szereplő vadászokkal hoz
ható kapcsolatba. 

A leletanyag jelentős földművelést is igazol. Ha csu
pán a leégett házból előkerült terményekre gondolunk, 
megelevenednek az oklevelek földművelésre vonatkozó 
szűkszavú adatai. Ezt nagyon jól kiegészítik a szőlő- és 
gyümölcstermelés tárgyi emlékei. 

Az összevetést még hosszasan lehetne folytatni, de 
erre már csak részletes feldolgozásban kerülhet sor. 

A vizsgálódást tovább folytatva a csepelyi ásatások 

40. Ruhadíszek, övveretek, gyűrűk, csatok, pénzek, mérlegsúly. 
40. Kleiderschmuck, Gürtelbeschläge, Ringe, Schnallen, Münzen, Ge

wichte. 
40. Ornements de vêtement, ferrures de ceinture, bagues, boucles, mon

naies, poids. 
40. Украшения для одежды, поясные бляхи с чеканкой, кольца, пряж

ки, монеты, гири. 



egyik igen fontos eredményének atemplom melletti lakó
házak és gazdasági épület feltárását tekinthetjük. A kő
ház kétségtelenülafalulegjelentősebb épülete volt. Afalu 
legmagasabb részén, kiemelkedő helyen állott. Építő
anyaga, méretei, a falu többi házaitól elütő, évszázados 
hagyományokat őrző tájolása is elkülönítette. 

Mindezek arra vallanak, hogy tulajdonosa előkelő 
ember volt. A faluban birtokos nemesi családok tagjaira 
gondolhatunk elsősorban. 

Csepelyi nemesi házakról okleveles adataink is van
nak. Az említett kőépület leginkább azzal a kőházzal 
egyeztethető, amelyet Kinizsi Pál 1486-ban a nagyvá
zsonyi pálosoknak tett adományáról szóló oklevele em
lít. Későbbi adatok szerint az egyik legtöbbet emlege
tett csepelyi nemes, Csepelyi Simon 1518-ban két ne
mesi udvarházát hagyja végrendeletében a pálosokra. 

41. Számszeríjhoz tartozó és egyéb nyílhegyek, páncél és sodronying da
rabja, szakállaspuska-golyó, parasztkard markolata, sarkantyúk. 

41. Armbrust- und andere Pfeilspitzen, Teilstücke eines Panzers sowie 
eines Kettenhemds, Kugel einer Perkussionsflinte mit Stützlauf, 
Bauernsäbelgriff, Sporne. 

41. Pointes de flèche pour arbalètes et autres, morceaux de chemise de 
mailles, balle d'arquebuse, poignée d'épée paysan, éperons. 

41. Наконечники арбалета и разных других стрел, кусок лат и пан-
цыря, ружейная пуля, рукоять крестьянской сабли, шпоры. 

Ez utóbbiak esetében nem kell feltétlenül kőépületekre 
gondolnunk, hiszen a kőházat megelőző, ugyanazon a 
helyen álló, nyilvánvalóan szintén nemesi tulajdonban 
levő épületek is paticsfalúak voltak. 

A csepelyi kőből épült nemesi udvarház a ma is álló 
alsóörsi udvarházon kívül — nem tekintve az 1962-ben 
feltárt ecséri plébánia épületét — egyetlen ilyen jellegű 
lakóházunk. Beosztása, mint már említettem — az 
alatta levő paticsfalú házakkal együtt — megegyezett a 
tőle K-re feltárt házéval, valamint az alföldi hasonló
korú házakkal, bizonyságául annak, hogy a falusi ne
messég és a jobbágyság házai között nem volt lényeges 
eltérés. Amint a kőház alatti többrétegű épületek mu
tatták, az építőanyagban sem volt feltétlenül eltérés. 

Ha a Csepelyen feltárt házakat végül az Alföldről is
mert falusi házakkal vetjük össze, azt láthatjuk, hogy 
a csepelyi házak egy részének beosztása, belső elrende
zése megegyezik amazokéval. A templomtól D-re feltárt 
házak viszont eltérő sajátosságokat is mutatnak — ame
lyeket helyi sajátosságoknak tekinthetünk. 

Arra a kérdésre, hogy e jelenségek mennyire tekinthe
tők a Dunántúlon, vagy akár kisebb tájegységen belül 
is általánosnak, csak további kutatások adhatják meg a 
választ. 

Kovalovszki Júlia 
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Ausgrabungen in Csepely 

Gleichzeitig mit der Erschließung und Wiederherstellung 
der mittelalterlichen Baudenkmäler im Becken von Nagyvá
zsony, in erster Reihe natürlich der Kinizsi-Burg, wurden 
in deren Umgebung - als feudaler Herrschaftssitz - sied
lungshistorische Forschungen in Angriff genommen. Die 
mit mittelalterlicher Archäologie befaßte Arbeitsgemein
schaft des Ungarischen Nationalmuseums führte auf dem 
Gebiet der einstmal zur Burgherrschaft gehörenden und 
seither völlig verschwundenen Dörfer Geländeerkundungen 
durch, an die sich dann auch umfassendere archäologische 
Aufschließungsarbeiten in der Gemarkung der im XVI. Jh. 
in Verfall geratenen Ortschaft Csepely anschlössen. 

Die größtenteils noch auffindbar gewesenen Überreste 
der aus der Árpádenzeit stammenden kleinen Dorfkirche 
wurden zur Gänze freigelegt und die mit Stützpfeilern be
festigte Umfassungsmauer des die Kirche umgebenden 
Friedhofs an verschiedenen Stellen untersucht. 

In der Nähe der Kirche wurde ein aus Stein gebautes, 
aus drei Räumen bestehendes Wohngebäude freigelegt. 
Das Haus dürfte, wie auch vielfach urkundlich belegt, Her
rensitz von eingesessenen Edelleuten gewesen sein. Es han
delt sich hier an einer Stelle, um ein steinernes Bauwerk aus 
dem XVI. Jh. wo ursprünglich Pfahlbauten mit aus Flecht
werk gefügten Wänden gestanden haben. Die erwähnten 

Fouilles a 
Parallèlement avec les fouilles et les reconstructions des 

monuments médiévaux du bassin de Nagyvázsony, dont le 
château-fort Kinizsi, des recherches sur l'historique du peu
plement ont été commencées aux environs du château chef-
lieu de ce pays, à l'époque féodale. L'équipe médiéviste du 
Musée National a inspecté les régions des villages détruits 
qui appartenaient jadis au château, et à Csepely, village dis
paru au XVIe siècle, elle a procédé à des fouilles importan
tes. 

Nous avons mis à jour tous les restes de la petite église 
simple datant de l'époque arpadienne du village, et examiné 
à plusieurs points le mur de clôture, renforcé par des contre
forts du cimetière entourant l'église. 

Près de l'église, nous avons découvert une maison d'habi
tation à trois pièces, bâtie en dur, vraisemblablement le 
manoir des nobles de Csepely, mentionné maintes fois dans 
les diplômes. Cette maison en pierre fut bâtie sur l'emplace
ment des maisons à carcasse en poutres, aux parois en osier 
plusieurs fois reconstruites. Le bâtiment de ferme creusé sous 

Pfahlbauten tragen Spuren wiederholten Umbaus. Auch das 
nahe daran freigelegte, vielfach in das Erdreich vertiefte 
Wirtschaftsgebäude ist gleichalterig mit den Bauten aus 
dem XIV—XV. Jh. 

Von der Kirche weiter entfernt untersuchten wir den 
Standort einer Anzahl einstiger Wohnbauten. Ihre Überreste 
wurden in geschichtlichen Zeiten durch Ackerarbeiten völlig 
zerstört. Am interessantesten war hier ein zu Beginn des 
XVI. Jh. in Verfall geratenes Bauwerk, dessen räumliche 
Einteilung von jenen aus dem späteren Mittelalter bekannter 
Dorfhäuser abweicht. Dies besteht darin, daß der Wohnraum 
im Erdreich vertieft ist, eine verkachelte Heizstelle aber fehlt, 
während im nicht vertieften Küchenraum eine geräumige 
Feuerstelle vorhanden war. Das Haus wurde durch Feuers
brunst eingeäschert und wahrscheinlich eben aus diesem 
Grund konnte hier reichliches Fundmaterial geborgen wer
den. Von den zum einfachen Hausrat gehörenden Fundge
genständen verdienen genannt zu werden ein eiserner Streit
kolben mit tordiertem Schaft, ein mit Mosaiken besetzter 
Renaissance-Goldring und ein sechseckiger Steinmörser. 
Die wertvollsten Fundstücke waren hier abwechslungsreich 
ornamentierte Ofenkacheln volkskünstlerischer Art. 

Julia Kovalovszk 

Csepely 
terre, découvert au proximité est contemporain des bâtiments 
antérieurs, c'est-à-dire il date des XIVe ou XVe siècles. 

Dans la partie du village 1 a plus éloignée de l'église nous 
avons examiné l'emplacement de plusieurs maisons. Les 
vestiges de celles-ci ont été presque complètement anéantis 
par la mise en culture. La plus intéressante de ces maisons 
était un bâtiment, détruit au début du XVIe siècle dont le 
plan diffère de celui des maisons médiévales connues jus
qu'ici : sa grande pièce était creusée sous terre, et n' avait pas 
de foyer, tandis qu'à la cuisine, qui était au niveau du sol, 
nous avons retrouvé un four de grande dimension. La maison 
fut détruite par le feu, c'est vraisemblablement grâce à ce 
fait que nous y avons découvert des trouvailles très riches. 
Auprès des simples objets d'usage domestique, un marteau 
d'armes en fer, à manche torse, une bague en or, constellée 
de mosaïques, aux ornements Renaissance et un mortier 
hexagonal en pierre. Les trouvailles les plus intéressantes du 
manoir sont les carreaux de poêle aux ornements variés, 
dans le goût populaire. 

Julia Kovalovszki 
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Раскопки в Чепейе 

Одновременно с раскопками и восстановлением ар
хитектурных памятников в надьважоньском бассейне и 
в первую очередь крепости Кинижи начались исследо
вания по истории заселения окрестностей крепости — фе
одального центра края. Группа научных сотрудников 
Национального музея, изучающих средневековье, на
чала осмотр на местности, где были расположены селе
ния, относившиеся к крепостным владениям, а также 
большие раскопки на территории Чепейя, погибшего в 
XVI веке. 

По времени село это относится к периоду Арпадов. 
Большую часть развалин простой сельской церковки 
раскопали, стены, окружающие расположенное вокруг 
нее кладбище, усилили подпорками и во многих местах 
обследовали. 

Вблизи церкви было раскопано каменное жилое стро
ение, состоящее из трех помещений, которое, по всей 
вероятности, является известной нам по нескольким 
дошедшим до нас письменным источникам усадьбой 
чепейских помещиков. Каменный дом XVI века построен 
на месте много раз перестаивавшейся свайной, плетеной 

деревенской постройки. К тому же времени, т. е. к XIV— 
XV вв., относится и раскопанное углубленное в землю 
хозяйственное строение. 

Было исследовано несколько мест в отдалении от 
церкви, где в свое время находились жилые постройки. 
Остатки их были почти полностью разрушены в процессе 
землепашества. Среди домов самым интересным ока
залось погибшее в XVI веке строение, планировка и 
устройство которого резко отличается от известных нам 
средневековых деревенских жилищ. Комната была углуб
лена в землю, в ней не было печи, напротив, в неуглублен
ной кухне обнаружен крупных размеров очаг. Дом был 
уничтожен пожаром, чему мы обязаны тем, что вокруг 
обнаружено много находок. Среди более простых пред
метов, относящихся к дому, надо выделить железную 
булаву с витой ручкой, золотое кольцо, выложенное 
мозаикой в духе ренессанса, шестиугольную каменную 
ступу. Наиболее интересные находки на месте помещи
чьей усадьбы—печные керамические плитки разнообраз
ного рисунка в народном стиле. 

Юлия Коваловски 
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