
IRÁSNÉ MELIS KATALIN 

RÉGÉSZETI ADATOK A CSEPEL-SZIGET 
KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSÁHOZ 

Anonymus, a XII. században élt történetíró a magyarok cse
lekedeteiről szóló krónikájában részletesen leírta, hogyan zaj
lott a honfoglalás Budapest térségében. Amikor Árpád és kí
sérete elérkezett a nagy dunai szigethez, azonnal megtetszett 
nekik az erdőkkel borított, termékeny, gazdag terület, és elha
tározták, hogy ez lesz a vezéri sziget. Árpád vezér iparosokat 
hozatott, és pompás vezéri házakat építtetett. Elrendelte, hogy 
az elcsigázott lovakat odavigyék és ott legeltessék. A fejedel
mi udvar tagjai áprilistól októberig tartózkodtak a szigeten, 
majd feleségeiket otthagyva felkerekedtek, és elindultak Pan
nónia földjének meghódítására.1 

A Csepel-sziget Árpád fejedelem halála után leszármazot
tai birtokában maradt, és már az első Árpád-házi királyok 
uralkodása alatt királyi uradalommá szerveződött. A szigeten 
volt az egyik királyi ménes őrzőhelye. Két honfoglalás kori és 
egy kora Árpád-kori temető helyezkedett el a sziget É-i vé
gén, amelyekbe a fejedelmi udvar körül élő, közrendű szabad 
népek temetkeztek. Az ő feladatuk volt a szigeten folyó állat
tenyésztés, földművelés, halászat, vadászat mellett a fejedel
mi, majd királyi birtokközpont, az utak, és a dunai átkelőhe
lyek katonai védelmének biztosítása. A birtokközpont a sziget 
névadó, Csepel falujához kapcsolódott, valószínűleg királyi 
udvarház is épült ezen a tájon. IV. Béla király (1235-1270) 
több oklevelet kiadott Csepelen, fia, V. István király 
(1270-1272) pedig itt halt meg. IV. Kun László király uralko
dása alatt (1272-1290) némileg változott a helyzet, mert a ki
rály a Csepel-szigeti uradalom használatát átengedte a király
nék számára. A királyi, illetőleg királynéi udvar ellátásáról a 
nagyszigeti ispán gondoskodott, az élelmet pedig azok a kirá
lyi népek szolgáltatták, akiknek emlékét a Halásztelek, Sző
lős, Födémes helynevek őrzik.2 

A Csepel-szigeten, néhány egyházi kézen lévő birtokrészt 
kivéve, az egész középkoron át a király, majd 1412-től, ha 
volt, a királyné gyakorolta a földesúri jogot. Továbbra is itt 
őrizték az egyik királyi ménest. A nagyrészt erdőkkel borított 
sziget a középkori uralkodók kedvelt pihenő- és vadászterüle
tei közé tartozott, sohasem kapcsolták egyik megyéhez sem. A 
király itteni ispánja - az ispánok között budai polgárokat is ta
lálunk - gyakorolta a terület feletti joghatóságot. A sziget la
kói eredetileg királyi udvarnokok voltak, leszármazottaik kö
zül többen nemességet kaptak a királytól. A középkor végén 
sok kisnemesi család élt a sziget falvaiban, mezővárosaiban.3 

A Csepel-sziget É-i részének legjelentősebb települése az 
ispánsági központot és a királyi udvarhelyet magában foglaló 
Csepel falu volt. Legkorábbi okleveles említését 1138-ból is
merjük, amikor II. Béla király (1131-1141) írásba foglalta az 
atyja, Álmos herceg által alapított dömösi egyház birtokait, 

szolgáit és jövedelmeit. A szolgák között tíz, Csepel faluban 
lévő vincellért soroltak fel.4 A későbbi történeti adatok alap
ján a falutól elkülönült királyi kastélyra lehet következtetni, 
amelynek a romjai az 1920-as években tűntek el a Szabadki
kötő építkezései közben.5 II. András (1205-1235) pénzei, né
hány középkori edény került elő a helytörténészek által meg
figyelt „ősrégi" falak közül. Biztosan tudjuk, hogy a nagy ki
terjedésű, Árpád-kori temető a Szabadkikötő vízmedencéinek 
és darupályáinak építésével pusztult el. Ez lett a sorsa a szi
getcsúcs Ny-i oldalán lévő többi középkori épületnek is, de ha 
véletlenül maradt volna belőlük valami, azokat több méter 
magas feltöltési rétegek borítják.6 

A Csepel-sziget É-i részén elhelyezkedő, XIII. századi 
falvak IV. Béla király (1235-1270) 1264-ben kiadott okleve
lében jelennek meg. Ebben az évben az uralkodó a Csepel
sziget Ny-i oldalával szemben lévő Háros szigeten premont
rei kolostort alapított. Szolgálatára betelepítette a Duna jobb 
partján lévő, közeli Csőt falut, és ellátására birtokokat adomá
nyozott. Ez utóbbiak közé tartoztak a Csepel-szigeti, addig a 
király tulajdonában lévő, Felharos és Alharos birtokok. Az 
oklevél részletes határleírást tartalmaz. Ebből tudjuk, hogy 
Felharos és Alharos az Onuz fia Bacha faluja és Szentmiklós 
mellett helyezkedtek el, a határleírás más helyén még egy 
Csepel-szigeti falu, Födémes is szerepel.7 A környékre tehető 
Szőlős falu 1300-ban jelent meg oklevélben.8 Az 1270-es 
években a margitszigeti domonkos apácák Taksonyban és 
Taksony körül egyrészt IV. Béla király, másrészt magánsze
mélyek adományaiból jelentős birtokokhoz jutottak. Az 
1300-as oklevél egyike volt azoknak az okleveleknek, ame
lyek az apácák itteni jobbágyai és a sziget többi falvának a 
jobbágyai közötti viszályokkal, hatalmaskodásokkal kapcso
latban keletkeztek. A vitás ügyek helyben történő, gyors elin
tézése érdekében I. Károly király (1307-1342) 1342-ben el
rendelte, hogy a csepeli ispán védelmezze meg az apácák bir
tokait, és ne tűrje, hogy mások, főként a szentmiklósiak hasz
nálják a földeket. A késő középkori, csepeli falvak kutatásá
nak egyik legfontosabb forrása is egy ilyen hatalmaskodási 
ügyből maradt fenn, amikor 1430-ban a szentmiklósi jobbá
gyok magának a csepeli ispánnak a vezetésével támadták meg 
az apácák taksonyi jobbágyait.9 

À középkori falvak helyét ma már elég jól ismerjük. 
Csepelről már volt szó, s hozzá hasonlóan a középkori 
Szentmiklóst a mai Szigetszentmiklós területén, a sziget K-i 
oldalán kell keresni. Szentmiklóstól É-ra helyezkedett el Sző
lős, amelynek területén keresztülhalad az M0 autópálya. 
1988-ban feltártuk az Árpád-kori falunak az autópálya nyom
vonalába eső részét, és lehetőség nyílott arra is, hogy az autó-
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pályától délre elhelyezkedő Fővárosi Vízműtelepen kutatáso
kat végezzünk. A terepbejárás során azt tapasztaltuk, hogy az 
itteni Duna-parton 2-3 km hosszú, egybefüggő sávban talál
hatók régészeti leletek, helyenként az őskori, más helyeken 
pedig a középkori cserepek találhatók nagyobb számban az 
erősen bolygatott terület felszínén. A lelőhely D-i vége a víz-
műtelep D-i oldala körül sejthető, az É-i vége pedig benyúlik 
Budapest XXI. kerületének külvárosi házai közé.10 

Ugyanezeket a felszíni régészeti jelenségeket, különböző 
korszakok feldúlt lelettöredékeit találjuk a Csepel-sziget 
szemben lévő, Ny-i oldalán is. Itt a Fővárosi Vízművek épít
kezései során lezajlottak régészeti kutatások, de középkori, 
bolygatatlan helyről származó leletek csak egy helyen, az it
teni avar temető egyik sírja fölött kialakított Árpád-kori ke
mence tapasztásában kerültek elő.11 Terepbejárással próbáltuk 
meghatározni az itteni, ugyancsak több km hosszú régészeti 
lelőhely kiterjedését, de végül arra a meggyőződésre jutot
tunk, hogy ezen a partszakaszon több, egymáshoz közeli, kö
zépkori falu nyomai keveredtek össze a jelenkori építkezések 
földmunkáival. Ezen a lelőhelyen is áthaladt az MO autópá
lya, és az építkezések megkezdése előtt leletmentést végez
tünk. A feltárt objektumok akár Felharos, Alharos, Bacha fa
luja, vagy akár Födémes faluhoz is tartozhattak. Itt jegyezzük 
meg, hogy az autópálya nyomvonalában, a sziget belső része
in nem kerültek elő régészeti leletek, ez részben alátámasztja 
a terepbejárások alapján kialakult véleményünket, mely sze
rint az észak-Csepel-szigeti középkori falvak a Duna partján 
helyezkedtek el (1. kép). 

A sziget Ny-i oldalán kijelölt, feltárásra váró terület felszíne 
rendkívül bolygatott volt. A házak között sűrűn telepített szőlők 
és gyümölcsösök voltak. Már a terepjárás során látni lehetett, 
hogy az itteni késő középkori házak teljesen elpusztultak. A je
lenlegi tulajdonosok a szőlőművelés vagy az építkezés közben 
előkerült köveket kupacokba gyűjtötték, a használható darabo
kat pedig felhasználták. A felszántott föld tele volt paticcsal, 
kormos, hamus kemence- és házfaldarabokkal. A cserepek kö
zött sok XÏÏ-XIÏÏ. századi darabot is találtunk. 

A leletmentés során csupán 16 gödör alját lehetett feltár
ni. Az 1-5. és 8. gödör középkori, a többi őskori volt. Az 
egyes gödrök egymástól olyan nagy távolságban helyezked
tek el a feltárás helyén, hogy nem lehetett közöttük semmi
lyen összefüggést feltételezni. 

1. gödör. Valószínűleg gabonásverem volt. A verem szája a 
bolygatással elpusztult. A nyesett felszínen jelentkező kör 
alakú folt átmérője 160 cm. A verem oldala lefelé haladva ki-
hasasodott, legnagyobb szélessége elérte a 180 cm-t. Feneke 
enyhén homorú volt, a verem formája körte alakúnak mond
ható. A feltárt részlet 175 cm mély volt, űrtartalma kb. 1,5 m3. 

A nagyobb középkori vermek közé tartozik. A betöltés ki
emelése után látszott, hogy a vermet a használatbavétel előtt 
kiégették, az oldalak 3-4 cm, a fenék 4-5 cm vastagon volt 
átégve. Belső kiképzés nyomait már nem figyelhettük meg. A 
betöltés fekete, homokos földdel kevert háztartási szemét és 
konyhai hulladék volt. A XVI. század első felére jellemző ré
gészeti leletek betekintést nyújtanak egy módos falusi háztar
tás edény- és eszközkészletébe, étkezési szokásaiba. 
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2. gödör. Kaptár alakú gabonásverem. A nyesett felszínen je
lentkező, kör alakú folt átmérője 130 cm, a kiöblösödés átmé
rője 185 cm, mélysége 102 cm volt. Lekerekített falú, öblös fe
nekének az a része, amelyik a verem szája alá esett, vízszintes 
maradt. Űrtartalma kb. 1 m3 lehetett, ez is a nagyobb középko
ri vermek közé tartozott. A betöltésben néhány, a XVI. század 
elejére tehető cserépdarabot és állatcsontokat találtunk.12 

3. gödör. Szabadtéri tüzelőgödör. A szabályos kör alakú folt 
átmérője 82 cm, mélysége 24 cm volt. Kormos, faszenes, fe
kete föld volt benne. A gödör enyhén homorú alja 3-4 cm vas
tagon átégett. A betöltésben néhány jellegtelen XIII. századi 
cserép volt, két darabon bevésett vonaldísz volt.13 

4. gödör. Szemétgödör. A nyesett felszínen jelentkező kör ala
kú folt átmérője 114 cm, a gödör mélysége 30 cm volt. Egy 
10 cm mély, négyszögletes folt csatlakozott hozzá. Kormos, 
faszenes, barnásfekete földdel volt betöltve, amelyben né
hány jellegtelen XIII-XIV. századi edénytöredéket találtunk. 

5. gödör. Szemétgödör. A nyesett felszínen jelentkező, kör 
alakú folt átmérője 100 cm, mélysége 22 cm volt. Ugyano
lyan kormos, faszenes, barnásfekete földdel volt betöltve, 
mint a 4. gödör, de ebben nem kerültek elő régészeti leletek. 

8. gödör. Szemétgödör. A nyesett felszínen jelentkező, kör 
alakú folt átmérője 70 cm, mélysége 27 cm volt. A betöltés ré
gészeti leletek nélküli, szétmorzsolódott, kormos, patics-
törmelékes föld volt (2. kép). 

A bemutatott szerény régészeti leletek azért egyértelműen 
mutatják, hogy ez a faluhely az egész középkoron át lakott 
volt. A gabonásvermekbe öntött hulladékok pedig azokból a 
házakból származnak, amelyeknek a romjait a szőlőtőkék és 
a gyümölcsfák között megfigyeltük. Az 1. gabonásvermet be
töltő leleteket aprólékos, figyelmes munkával, darabonként 
szedtük ki, és így már az ásatás közben szétválogathattuk az 
egyes edényfajtákat. Feltűnő volt, hogy a rengeteg cserepet 
szinte csak a nyersanyag vagy a mázszín alapján lehet csopor
tosítani, mert alig voltak közöttük jellegzetes formákat vagy 
díszítést mutató darabok. Mindössze 5 fazék, 1 korsó és 6 fe
dő teljes restaurálását lehetett elvégezni, és ezek mellett csak 
51 fazék, 10 bögre és 16 korsó-kancsó jellegzetes darabját ta
láltuk. A fenéktöredékek szinte teljesen hiányoztak. Tehát az 
edények vastagabb részeit még valamilyen célra felhasznál
ták. A rekonstruálható edények is hiányosak voltak, ezeket is 
összetörve dobták a szemétre. 

CSERÉPEDÉNYEK 

FAZEKAK 

1. Fehér, vékony falú, közepes méretű fazekak. Perem á.: 16-17 
cm, fenék á.: 10 cm, magasság: 27-29 cm. Kihajló, legömbölyí
tett felületű peremük van, az alsó szélen éles borda fut körbe. A 
peremből indul a fazekak kicsi szalagfüle, amely a díszített sáv 
alatt simul az edény öblének felső részébe. Díszítés: az edények 
vállán körbefutó, egyenes és hullámvonalakból kialakított, vö-



rös festésű, sávos minta. Az edények nyakára és a perem külső 
szélére is festették vörös csíkokat. (3. kép 1-6) 
2. Sárgásszürke, vörös, fehér cserépből készült, vékony falú, 
jó minőségű fazekak. Olyan a formájuk, mint az 1. csoportba 
sorolt fehér fazekaké, de azoknál lényegesen kisebbek. Perem 
á.: 12-14 cm, magasság: 18 cm, fenék á.: kb. 10 cm. Előfor
dulnak az átlagosnál valamivel nagyobb edények (4, kép 3) és 
ilyen formájú kis fazekak vagy bögrék. (4. kép 5) Az edények 
többségének külső oldalát sárga engobe borítja, de előfordul
nak fehér és világosbarna engobe-ok is. Az edények belsejét 
sárga, barna, zöld vagy ezeknek a színeknek a keverékeiből 
készített mázakkal fedték. A színes mázak az edények pere
mén sűrűek és sötétek, előfordult, hogy a fazekak aljára már 
nem is nagyon csurgott le a máz. A mázakat a peremek külső 
oldalára is felkenték. A fazekak nyakán és vállán díszítésként 
vékony bordák futnak körbe. (4. kép 2-5) 

3. Sötétszürke cserépből készült fazekak. Az előbbiekhez ké
pest gyengébb minőségű darabok. Faluk is vastagabb, 0,4-0,6 
cm, a többi méretük olyan, mint a 2. csoportba tartozó faze
kak mérete. Külső oldalukat világosbarna, szürkéssárga vagy 
szürke engobe fedi, belsejüket pedig közép- vagy sötétbarna, 
sűrű, csillogó máz borítja. Ezzel javítják az edény enyhén po
rózus anyagának folyadékmegtartó képességét. Az edények 
legfőbb jellegzetessége az erőteljes szalagperem, amelynek 
átmérője 1-2 cm-rel nagyobb, mint a fazék öblének átmérője. 
A fazék kis szalagfüle a perem felső széléből indul, és a fazék 
vállába simul. Az edények nyakán kis, körbefutó borda van, 
és ez alatt az edény öblét ferde irányú lapos bordákkal díszí
tették. Erre a csoportra is jellemző, hogy a fazekakkal azonos 
formájú bögréket készítettek. (5. kép 1., 3-5) 

4. Az idesorolt edények anyaga és minősége ugyanolyan, 
mint a 3. csoportnál. Azonban más peremkiképzésű, vasta
gabb falú, (0,5-0,7) nagyobb méretű edények voltak. Az edé
nyek teljes formáját nem ismerjük, mert ezekből csak pere
mes oldaltöredékeket találtunk. (5. kép 2., 6-7) 

FEDŐK 

A magas, kónikus formájú, lapos fogógombos fedők szürke 
vagy vörös színűek. Méretük nagyjából egyforma, az átmérő 
16-18 cm, a veremben talált fazekaknál nagyobb edényekre 
illenek. (6. kép 5-6) 

BÖGRÉK 

1. Szürke vagy sárgásszürke cserépbögrék, belső oldaluk ál
talában zöld mázas, de sárga mázasak is előfordulnak. Mind
egyik darab töredék, rekonstruálható magasságuk 7-8. 
cm.Felmagasodó, külső oldalán bordázott vagy kihajló sza
lagperemük van. Gyakran kis szalagfülük van. A bögrék leg
főbb jellegzetessége az edények öblét teljes egészében bebo
rító, fogazott sorokból álló díszítés. (3. kép 7-10) 

2. A fazekak 2. és 3. csoportjában a fazekakkal teljesen mege
gyező formájú bögrék is előkerültek. (4. kép 5., 5. kép 5) 

KORSÓK 

1. Mindkét oldalán vörös, sötétszürke törésfelületű, mázatlan 
korsó. Szűk nyaka, egyszerű kiöntősre húzott szájpereme és 
vastag hurkafüle van. Magassága 28,5 cm. (6. kép 1) 

2. Mindkét oldalán vörös, sötétszürke, fekete törésfelületű, 
mázatlan, kb. 40 cm magas korsók. Karcsú, magas öblük van, 
(4. kép 1) nyakuk fölfelé haladva kissé Összeszűkül, és a 
perem alatt vastag, éles bordában végződik. Ebből indul a 
korsó vastag hurka vagy vastag, széles szalagfüle. A vékony, 
felmagasodó szájperem a nyakon lévő vastag borda fölött 
van, és cakkos kiöntősre van kialakítva. Az edény nyakán és 
vállán lapos, körbefutó bordák vannak. (6. kép 2-3) 

3. Mindkét oldalán vörös, szürke vagy szürkésfekete törésfe
lületű, mázatlan edények. Magasságuk kb. 28-30 cm, nyakuk 
2-3 cm átmérőjű. Szűk hengeres idom, amelynek a tetején 
erőteljesen bordázott gyűrűből indul a korsó vastag füle. Vé
kony, kis kiöntőpereme tölcséresen összeszűkül, a kifolyó át
mérője 1,8-2,2 cm. (6. kép 4) 

4. Finoman iszapolt, magas kaolintartalmú, vastag falú, fehér 
kancsók vagy korsók alsó részei. A belső oldalon erőteljes, 
éles korongolási gyűrűk vannak, amelyek az edények alja fe
lé sűrűsödnek. Kívül sárga engobe, belül világossárga vagy 
világoszöld máz van. A töredékek külső oldalán mázpettyek 
előfordulhatnak.14 

KÁLYHASZEMEK 

Különböző méretű, általában sárgásszürke vagy szürke, tál 
alakú kályhaszemek jellegtelen oldaltöredékei. 

Falazó- és padlótégla-töredékek. 
Kúpcserép darabja.15 

KOVÁCSOLTVAS TÁRGYAK 

SZÖGEK 

1. Ácsszögek. Nagy, vastag szárú, kerek fejű szögek töredé
kei. A szögek szára téglalap alakú és téglalap keresztmetsze
tű vaspántból készült. A szögfej átmérője 2,5-4 cm. Minde
gyik szögnek letörött a szára, és sérült, deformálódott a feje. 
(7. kép 5-6) 

2. Ácsszögek. T-fejű, vastag szárú, közepes méretű szögek. A 
szög szárának kerekded, lekerekített sarkú, négyszög alakú 
keresztmetszete van. Általában a szögek feje hiányzik, a szö
gek szára 10-11 cm hosszú. (7. kép 10) 

3. Szögek. Kerek fejű, T-fejű, kör- vagy négyszög kereszt
metszetű, 6-8 cm hosszú szögek törött, deformálódott darab
jai. (7. kép 7-9) 

4. Sasszög. (7. kép 16) 
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VASALÁSOK 

1. Rúdvasalás. Domborúra hajlított, vastag rúdvasalás egyik 
vége. Az épségben maradt sarkokban l-l szöglyuk van. 
(7. képi) 

2. Lemezes borítópántok. Egyenes és különböző formára haj-
lítgatott vasalások. Különböző szélességű és vastagságú pán
tok, vannak közöttük visszahajlított és derékszögben behajlí
tott szélű darabok is. Látszanak a felerősítőszögek helyei. 

MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZÖK 

1. Aratósarlók pengetöredékei. (7. kép 11) 
2. Sarlók penge- és nyéltüsketöredékei. (7. kép 3) 
3. Juhnyíró olló pengetöredékei.16 

HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSI TÁRGYAK 

1. Lakatpántok és négyszögletes zártestek darabjai. 

(7. kép 2) 

2. Függesztőkampó. (7. kép 15) 

3. Kengyelek darabjai. (7. kép 4) 
4. Kések. Vékony, apróra törött pengedarabok rekonstruálha-
tatlan késpengékből. Egyenes nyéltüskék a késpenge kis da
rabjával. Jobb állapotban maradtak a kovácsoltvas nyélborítá
sok, amelyeknél felismerhető a két vaslap közé rozsdásodott 
nyéltüske. Több darabban bennmaradtak a felerősítésre szol
gáló szögecsek. A késdarabok 4-6,6 cm hosszúak.17 

5. Lábbelire erősíthető sarokvasak darabjai. (7. kép 12-14) 

6. Ismeretlen rendeltetésű vasalások. Ovális alakú, vékony 
(5,6-6x2-2,5 cm) vaslapocskák, amelyeknek hosszanti olda
lain l-l, kb. 2 cm hosszú vastüske helyezkedik el. A vastüs
kéket a lemez széleivel együtt derékszögben behajlították, és 
így 2-2,5 cm széles felületet fogtak közre. Végül a vasaláso
kat hosszanti irányban enyhén homorították. Ép és törött, sza
bályos és deformálódott darabok kerültek elő. Feltűnően sok 
volt belőlük, hiszen 16 db többé-kevésbé formálgatva, de ép
ségben került elő. (8. kép 1-2) 

7. Vörösréz gyűszű. Csonkakúp alakú, palástját és tetejét be
nyomott pontsorok borítják. Átmérője és magassága 1,7 cm.18 

ÁLLATCSONTOK 

A viszonylag nagyobb darabokra és az egészen apróra vá
gott állatcsontok között felismerhetők a tenyésztett, vadá
szott, halászott állatok, sertés, szarvasmarha, juh, madarak, 
halak csontjai.19 Feltűnően sok tojáshéj, halszálka, halpikkely 
volt egy-egy csomóban bedobva a gödörbe, de ezek már nem 
voltak kiemelhető állapotban. Ugyancsak csomókba dobálva 
találtuk a folyamikagyló-héjakat. A Csepel-szigeti gabonás
verembe öntött háztartási hulladék és a benne lévő régészeti 

leletek korának a meghatározásában a falusi, XVI. századi 
pénzleletes edények segítettek bennünket. A Csepel-szigeti 
fazekak 2. csoportjába sorolt fazékkal megegyező formájú 
edényben voltak a nagykátai (Pest megye) 2. éremlelet darab
jai. A nagykátai vékony falú, belül zöld mázas fazék darabjai 
között I. Ferdinánd király (1526-1564) 153l-es, 1533-as 
évekből származó pénzei voltak elrejtve.20 A szápári (Veszp
rém megye) bögre az előbbi fazekak kicsinyített mása, ez is 
zöld mázas volt belülről. 246 db XVI. századi aprópénz volt 
benne, amelyek közül Matthäus salzburgi érsek 1540-es 
zweierje volt a legkésőbbi.21 Ugyancsak a Csepel-szigeti, 2. 
típusba sorolt fazekakkal mutat rokonságot a nagykátai (Pest 
megye). 1. éremlelet edénye is. A sárgásfehér, vékony falú, 
belső oldalán zöld mázas edényrészletben22 5600 db, 
1520-1530 közötti időszakból származó pénz volt.23 Ugyan
csak a XVI. század első feléből származó pénzeket találtak 
Szederkényben (Baranya megye), egy barnásvörös, homok
kal soványított agyagkorsóban, amelynek hiányzott a pereme 
és a füle. Ennek ellenére megállapítható, hogy ugyanolyan 
vékony nyakú, szűk szájú korsó volt, mint amilyenek a Cse
pel-szigeti korsók 3. típusába tartoznak. A szederkényi érem
lelet 9 kg, 16 dkg súlyú ezüstpénzből állt, amelyek között II. 
Lajos király (1516-1526) 1525-ben vert dénára volt a legké
sőbbi.24 Tehát a felsorolt éremleletek és természetesen a pén
zeket tartalmazó edények 1525-ben (Szederkény), 1530-ban 
(Nagykáta 1.), 1533-ban (Nagykáta 2.) és 1540-ben (Szápár) 
kerültek a földbe, ami azt jelenti, hogy a pénzes edényekkel 
megegyező Csepel-szigeti edények is ebben az időszakban 
voltak használatban. Mivel a Csepel-szigeti cserépedények 
között a pénzleletes edényekkel rokon darabok kerültek elő a 
legnagyobb mennyiségben, ezek az 1. gabonásverem egész 
betöltését a XVI. század első felére, az 1541 előtti évtizedek
re keltezik. Ezt a megállapítást az 1565-ös török adójegyzék 
is megerősíti, a Csepel-szigeti falvak közül már csak 
Szentmiklóst említik, mert a többi falu erre az időszakra el
néptelenedett.25 

Korábban említettük, hogy a Csepel-szigeti 1. gabonásve
remben talált cserepek legnagyobb része nagyjából azonos 
méretű, vékony falú, belül zöld, sárga mázas, jellegzetes pe
remű, majdnem teljesen egyforma fazekakból származik. 
Azonnal felvetődik az a kérdés, hogy ezen a környéken miért 
pont ezeket a fazekakat használták ilyen nagy mennyiségben. 
A főváros több hasonló korú leletegyüttesében is gyakori ez a 
fazékfajta, de többféle méretben s a többi edényhez hasonló 
mennyiségben került elő.26 A következő kérdés akkor merül 
fel, amikor a mázas edények XVI. század eleji elterjedését 
vizsgáljuk. Bár még nem készültek e tárgyban nagyobb terü
leteket érintő, összefoglaló tanulmányok, annyit azért lehet 
tudni, hogy a XVI. század eleji falusi leletek között nagyon 
kevés a mázas edény, még a Buda és Pest körüli falvakban 
sem terjedtek el túlságosan.27 Például a Budapest XXIII., So
roksár-Várhegyen feltárt kerekegyházi, késő középkori falu
részletben, azaz az innen származó leletek között is alig akad 
néhány mázas cserépdarab. A falu ekkor főnemesi család bir
tokában volt, de mivel lakói szegények voltak, az olcsóbb, 
egyszerűbb háztartási edényeket használták.28 

A Csepel-szigeti fazekak rendeltetésének meghatározására 
a technikai jegyek elemzéséből is ki lehet indulni. A cserepek 
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nem voltak kormosak, összeégettek, és már egészen vékony fa
luknál fogva sem voltak alkalmasak a nagyobb igénybevétellel 
járó konyhai főzésre. Tehát nem valószínű, hogy főztek bennük, 
bár rövid ideig tartó főzést vagy melegítést biztosan kibírtak. 
Valamilyen folyékony élelmiszert, esetleg tejet tároltak bennük, 
az űrtartalmuk kb. 2,5 liter, közel áll az újkori tejesköcsögök
höz. A funkció meghatározását segíti az a tény is, hogy a vermet 
nem fokozatosan, hanem egyszerre töltötték fel, a benne lévő le
letanyag annyira egységes, hogy feltételezhetjük: az a szemét
domb is, amelyet a verembe hordtak, szintén rövid időszak alatt 
keletkezhetett. Nincs az a paraszti vagy vidéki kisnemesi ház
tartás, amelyben a napi ételkészítés során tucatszámra ugyanazt 
az edényfajtát használták volna. Valószínűleg azért volt szüksé
gük sok egyforma edényre, mert nagyobb mennyiségben ren
delkeztek olyan élelmiszerrel, tejjel, amelynek tárolási vagy ké
szítési ideje közel egyforma időtartamot vett igénybe, és csak 
egy kisebb mennyiséget lehetett optimális körülmények között 
tárolni vagy feldolgozni. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy 
a feltárás környékén a középkor folyamán olyan család vagy 
családok éltek, akik sok tejelő állatot tartottak, és nagyobb 
mennyiségű tejterméket készítettek, amelynek egy részét eset
leg be kellett szolgáltatniuk, más részét pedig piacon árulták. 

A tejtermékek fogyasztása a középkori társadalom minden 
rétegében elterjedt. A sajtféle gyakran szerepelt a parasztok 
asztalán is.29 A böjti napokon gyakran ettek tejes vagy tejter
mékből készült ételeket, és ha tekintetbe vesszük, hogy minden 

1. PAIS Dezső: Magyar Anonymus. Béla király jegyzőjének 
könyve a magyarok cselekedeteiről. Bp. 1926.136-137. 

2. GYÖRFFY György: Budapest története az Árpád-korban. 
Budapest Története 1. Bp. 1973. 253., 265., 319. 

3. KUBINYI András: Budapest története a későbbi középkorban 
Buda elestéig (1541-ig) Budapest Története 2. Bp. 1973.30-31. 

4. BÁRTFAI 2. 
5. IRÁSNÉ MELIS Katalin: Adatok a pesti síkság Árpád-kori 

településtörténetéhez. MHB 4. Bp. 1983. 15. 
6. PERÉNYIJ.: Csepel. Bp. 1934.14-15. HÖLLRIGL J.: Árpád

kori kerámiánk I. Fenékbélyeges edények. ArchÉrt 44. 1930. 
148.95. képi., 150., 97. kép 2. 

7. BÁRTFAI 10-11. 
8. BÁRTFAI 29. 
9. BÁRTFAI 51., 158. 
10. IRÁSNÉ MELIS 41-70. 
11. Az ásatást dr. Nagy Margit, a Budapesti Történeti Múzeum 

tudományos munkatársa vezette, az Árpád-kori leletek pub
likálási lehetőségét itt köszönöm meg. 

12. Magyar Néprajzi Lexikon 2. Bp. 1979. 256-257. 
13. A dél-pesti határ és a Csepel-sziget Árpád-kori falvaiban 

általános volt a szabadtéri tüzelőgödrök használata. IRÁSNÉ 
MELIS 71-174. 

14. Ltsz.: 97.55.4/1-2. 
15. Ltsz.: 97.52.1/1^1. 
16. Ltsz.: 97.51.12. 
17. Ltsz.: 97.51.14. 
18. Ltsz.: 97.51.18. 
19. Az állatcsontokat dr. Vörös István, a Nemzeti Múzeum 

felnőtt, egészséges keresztény embernek a nagy egyházi ünne
pek előtti böjtök mellett kötelező volt minden héten két napot 
is böjtölni, így talán el lehet képzelni, hogy a tejtermékekből is 
nagyobb piaci kereslet volt. Á tehetősebb családok azonban 
nemcsak a böjti napokon főztek vajjal, több főzeléket általában 
vajjal készítettek, a XVI. századi és a XVII. század eleji sza
kácskönyvekben találhatók ilyen receptek.30 A böjti napokon 
fogyasztott tejtermékek mennyiségeit és a tejtermékekből ké
szült ételek fajtáit a Nádasdyaknak az 1550. év október havá
ról fennmaradt étrendjéből ismerjük. Hétfői és keddi napokon 
tartották a heti böjtöket, nagyjából minden héten ugyanazt et
ték. Az 5-6 fogásos ebédeken és vacsorákon különféle, vajjal 
készített főzeléknövényeket, vajas-túrós étket, lepényt tejben, 
vágott tejes étket, gombócot vajjal, köleskását vajjal stb. szol
gáltak fel. Természetesen kevés embernek volt ilyen gazdag 
böjti étrendje, azonban a felsorolt ételek közül bármelyik elké
szülhetett a szegényebb emberek konyháján is.31 

A középkori magyar élelmiszeripar történetével kevesen 
foglalkoztak, nem ismerjük eléggé a feldolgozás folyamatait, a 
készítési technikákat, a munkafolyamatokban használt felsze
reléseket, eszközöket. Kevés szó esett a középkori étkezési 
szokásokról, az ételekről, a konyhatechnikáról. Reméljük, 
hogy a középkori életmód-kutatások erre a területre is kiterjed
nek, mert az egyre szaporodó régészeti leletek is sugallják, 
hogy ez a témakör sokkal érdekesebb, szerteágazóbb, mint 
amilyennek a jelenlegi kutatási eredmények mutatják.32 

tudományos munkatársa határozta meg, kutatási eredményeit a 
régészeti beszámolót követően e kötetben teszi közzé. 
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IRODALOMJEGYZÉK 

BARTFAI=BARTFAI Szabó László.: Pest megye történetének 
okleveles emlékei 1002-1599-ig. Bp. 1938. 

BELÉNYESY=BELÉNYESY Márta: Egy XVI. századi főúri 
étrend kultúrtörténeti és néprajzi tanulságai (A Nádasdyak 
1550-ből származó számadásai alapján) Néprajzi Értesítő 40. 
1958. p. 133-153. 

HOLL-PARÁDI=HOLL Imre-Parádi Nándor: Das mittelalterliche 

Following the Hungarian Conquest (AD 896), Csepel Island 
became the property of the sovereign's tribe, and subsequently 
remained a royal estate until the end of the Middle Ages. 

According to written tradition, Grand Duke Árpád moved his 
horse stocks here at the time of the Hungarian Conquest (AD 
896). During the Period of the Árpád Dynasty, the center of the 
royal estate formed in the island's northern section that today cor
responds to the capital's 21st District. This royal outpost may be 
associated with the medieval village of Csepel. Csepel village 
was first mentioned in an AD 1138 document, when King Béla 
the Second transposed ten local wine masters to the Dömös 
Church District. Members of the royal family often visited this 
place during the 2nd half of the 13th century, King István the 
Fifth even died here in 1272. The king's bailiff in Csepel was 
legally in charge of the entire island. 

The names of villages located around the center of the royal 
estate (Halásztelek, Szolos, Födémes) all refer to employees of 
the royal court involved in provisioning. By the end of the Middle 
Ages (15th and early 16th century), numerous families of the 

Dorf Sarvaly. In: FontArchHung Bp. 1982. 97-98. 
IRÁSNÉ MELIS=IRÁSNÉ MEUS Katalin: Kerekegyháza közép

kori falu Budapest határában. Régészeti kutatások az MO 
autópálya nyomvonalán 2. In: BTM Műhely 6. Bp. 1992. 

PARÁDI=PARÁDI Nándor: Magyarországi pénzleletes középkori 
cserépedények (XI-XVII. század). ArchÉrt 90. 1963. p. 
206-251. 

lesser nobility inhabited the villages and small towns of Csepel 
Island. 

Traces of cemeteries for commoners, two from the Period of 
the Hungarian Conquest (10th century) and another from the 11th 
century, are known in the northern section of Csepel Island. 
Remains of houses and the church from the 11th-13th century vil
lage of Szolos, mentioned in a AD 1300 document, were detected 
on the island's eastern side in the path of the M0 Motorway that 
will cross the island. On the island's western side, also within the 
path of the planned motorway, pits from another medieval village, 
containing 13-14th century finds, were uncovered along a several 
kilometers long stretch that had been heavily disturbed by modern 
age construction. The volume of the largest pit was 15 m3. It was 
identified as Grain Storage Pit 1 and contained thousands of 
archaeological artifacts (sherds, iron tools and animal bones). On 
the basis of coin finds hoarded in pots in medieval Hungary, the 
time of use for Grain Storage Pit 1 on Csepel Island recovered in 
1988, may be estimated as the beginning of the 16th century, that 
is, the decades preceding Ottoman Turkish occupation. 

KATALIN MEUS IRAS 

ARCHAEOLOGICAL DATA ON THE MEDIEVAL HISTORY OF CSEPEL ISLAND 
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/. kép. Régészeti lelőhelyek az MO autópálya nyomvonalán (1987-1988). 

2. kép. Csepel-sziget, nyugati oldal. Az 1988-ban feltárt középkori gödrök. 



3. fó/?. Csepel-sziget, nyugati oldal. 1. gödör (1988). 1-6. Fehér, vörös festéssel díszített fazekak. 7-10. Bögrék. XVI. sz. első fele. 
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4. kép. Csepel-sziget, nyugati oldal. 1 gödör (1988). 1. Vörös korsó. 2-5. Belül mázas, vékony falú fazekak és bögrék. XVI. sz. első fele. 
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5. kép. Csepel-sziget, nyugati oldal. 1. gödör (1988). 1-7. Belül mázas fazekak és bögrék. XVI. sz. első fele. 
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6. kép. Csepel-sziget, nyugati oldal. 1. gödör (1988). 1-4. Vörös kancsók és korsók. 5-6. Fedők. XVI. sz. első fele. 
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7. kép. Csepel-sziget, nyugati oldal. 1. gödör (1988). 1-16. Kovácsoltvas eszközök és felszerelési tárgyak. XVI. sz. első fele. 
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8. kép. Csepel-sziget, nyugati oldal. 1. gödör (1988). 1-2. Vasalások kovácsoltvasból. XVI. sz. eleje. 
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