B. Wellisch Márta

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál

Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg az ELTE Régészeti Tanszékén.1
Az Éri István által 1967–1968-ban feltárt és Koppány Tibor tervei alapján konzervált
alsódörgicsei templom- és lakóházromok (1. kép) tudományos feldolgozásának közzététele eddig váratott magára, bár úgy a jellegzetes román kori templomot, mint az annak a
kerítőfalához ragasztott épületegyüttest rendszeresen említi a Veszprém megye vagy a
Balaton környéke történeti emlékeivel foglalkozó irodalom – többek között a kezdetben a
vidék egyházi építészetét, majd később egyszerűbb középkori lakóépületeit, nemesi kúriáit és plébániaházait is kutató Koppány Tibor munkái.2 A széles értelemben vett középkori lakóházak vizsgálata abban az időben indult meg az országban – ma már egyre több
adat áll rendelkezésünkre ezen épületek szerkezetéről, hiteles ásatások nyomán egyre
jobban ismerjük az egyes kistájakra vonatkozó jellegzetességeket is. Úgy vélem azonban,
hogy az alsódörgicsei lakóépület-együttes részletesebb bemutatása nem csupán érdekes
színfoltként járulhat hozzá a további kutatáshoz, de megvilágíthatja a középkori nemesiegyházi lakóépületek legegyszerűbb formáinak ma még kevéssé ismert számos kérdését
is. Munkám közzétételével Éri Istvánnak is köszönetet kívánok mondani, hisz kutatási
anyagát egykor ő bocsátotta rendelkezésemre.
Történeti adatok
A Balaton északi partján, Veszprém megye egykori veszprémi járása területén ma
egy Dörgicse nevű település ismert, amely Alsó- és Felsődörgicse egyesítésével jött létre.
A két, egykor önálló falu egy keskeny völgyben, egymástól alig egy kilométerre fekszik,
napjainkra majdnem összeépültek egymással.3 Tovább északra találjuk Kisdörgicsét, s
délre, a Balaton partján Balatonakali községet. A középkori írott források azonban, néhány kilométerre a víztől, egymástól nem nagy távolságra öt Dörgicse nevű településről
szólnak: Kis-, Alsó-, Felső-, Ság- és Akalidörgicsét említik meg. Régészeti terepbejárások
tisztázták, hogy a ma Balatonakalihoz tartozó Ságpuszta az egykori Ságdörgicsével azonos, sőt az ott található templomromnál végzett ásatás bebizonyította, hogy talán ennek
az egyháza volt a legkorábbi az öt településé közül. Itt a templom kerítőfalán kívül az egykori plébánia épületét is feltárták, de a kutatások eredményeinek publikálására eddig még
nem került sor.4 Tőle nem messze, ugyancsak a mai Balatonakali község területén keresik
az oklevelek által említett Akali- vagy Hokolydörgicsét, de ennek templomát eddig nem
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Wellisch 1979.
Így legutóbb összefoglalóan: Koppány 1993. 21., 135., további irodalommal. Megemlítendő még MRT 1969.,
továbbá Balassa 1985. 87.
A falvak területén az őskortól a római korig számos lelet került elő, mely annak bizonyítéka, hogy ez a
terület a rézkortól a római koron keresztül lakott volt. A régészeti terepbejárások alkalmával előkerült
leletekre lásd: MRT 1969. 28–30., 84–87., 119.
Koppány 1993. 131., R ainer 1997. 105–106. Az ásatás eredményeit jelenleg készíti elő közlésre Palágyi
Szilvia és Csirke Orsolya.
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1. Az alsódörgicsei templomrom környékének légifelvétele (www.civertan.hu)

találták meg. Koppány Tibor feltételezi, hogy a mai katolikus templom az egykori román
kori templom alapjaira épült, de egy ezt megerősítő falkutatás még várat magára.5
A fent említett települések történetével nem foglalkozik kiterjedt irodalom, az okleveles adatok is igen gyérek, s valószínű, hogy számos esetben összetévesztették egymással a több hasonló nevű települést, vagy egyszerűen nem is különböztették meg őket, s
csupán Dörgicsének említették őket. Így sok esetben nehéz tisztázni, melyik Dörgicsére
is vonatkozik az adott forrás. Ugyanakkor segíti eldönteni a vitás kérdéseket, hogy a települések majdnem mindegyike más-más birtokos tulajdonában volt. Jelentős birtokos volt
itt az egyház, a tihanyi apátság, a veszprémi és a fehérvári káptalan, a világi birtokosok
közül a Bogát-Radvány nemzetség és helyi kisebb nemesek említendők meg.6
A fehérvári káptalan által birtokolt Alsódörgicse első említése egy 1251. évi oklevélből ismert, ekkor Menchel falu népei és a fehérvári káptalan Dörgicse falubeli népei között határt vonnak.7 1269-ban egy dörgicsei szőlő ügyében a fogott bírák döntéséhez beleegyezését adta a fehérvári káptalan kanonokja is.8 1333-ban a pápai tizedjegyzék szerint,
mely Fired Dergethe néven tünteti fel, János nevű papja 50 kis dénárt fizetett. Ebben az
összeírásban szerepel még Ság Dergethe, amelynek papja Péter, aki 30 kis dénárt fizetett,
valamint Hokoli Dergethe, melynek papja Balázs, aki 55 kis dénárt fizetett.9 A fennmaradt
adatok a káptalan zavartalan birtoklását bizonyítják egészen a 16. századig. A falut temploma védőszentjéről sokszor nevezték Boldogasszonydörgicsének is. Ezen a néven említi
egy 1495-ben kelt oklevél is, melyben a fehérvári káptalan birtokainak jegyzékét Orsini
Orsi teánoi püspök és pápai követ hagyja jóvá. Itt találjuk Boldogasszondergichesfalva,
5 Koppány 1972. 217–218.
6	Az okleveles adatok részletes ismertetése az egyes dörgicsei településekre vonatkozóan: Éri – G.
K rámer – Szentléleky 1964., Erdélyi 1908. 285–288, Holub 1933. 177–180.
7	MOL DL 42627.
8 Holub 1933. Oklevéltár I. 52.
9	Monumenta 1896–1908. II. 78.
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Ságdergeche, és Akalidergeche
nevét.10 Az 1534-ből származó
Zala megyei adórovás Bodoghazzon Dergycheén Horvát
Jeromosnak 9 szegény, 5 elhagyott és 1 tiszti portájáról tesz
említést.11
A templom a 16. század
végén–17. század elején az
evangélikus egyház birtokába került.12 1754-ben Mária
Terézia rendeletére ismét a katolikusok kapták meg, ekkor
Bíró Márton püspök még helyreállította, 1778-ban még működőképes, de 1816-ban már
romos volt.13 Egy, a veszprémi
káptalani levéltárban fennmaradt, Vászoly és Dörgicse 1781.
évi határpere kapcsán készült
2. Alsódörgicse, összesítő ásatási alaprajz
térkép tanúsága szerint ekkor
az alsódörgicsei templom még
állt, tornyán sátortetővel és két kereszttel, nyugati homlokzatán három ablakkal. A torony déli homlokzatán ugyancsak három ablak látszik. A hajó és a szentély eltérő gerincmagasságú tetőszerkezete szintén hitelesnek tűnik. Hiányoznak ugyanakkor a rajzról a
nyugati homlokzat előtti, illetve a szentély délkeleti sarkán levő támpillérek, s mind a déli
bejárat, mind pedig a déli oldalon elhelyezett ablakok sematikusnak látszanak.14
A templom kutatása
A dörgicsei templomok közül talán a legimpozánsabb alsódörgicsei egyház a falu
fölötti domboldalon épült. Hitelesítő ásatását az tette szükségessé, hogy falai omladoztak
és a pusztulás veszélye fenyegette, állagmegóvása illetve helyreállítása így elkerülhetetlen volt. A templom három emelet magas tornya még magasan állt, további falai változó
magasságban, igen rossz állapotban voltak, sok helyen alig emelkedtek a föld színe fölé.
A munkára az akkori Országos Műemléki Felügyelőség és a veszprémi Bakonyi Mú
zeum együttműködésével került sor 1967-ben (2. kép).
A templom kutatásának eredményeit a következőkben foglalhatjuk össze:15 A Boldog
asszony tiszteletére szentelt egyházat a fehérvári káptalan építtette a 13. század közepén
vagy második felében. A négyszögletes szentélyzáródású, egyhajós, karzatos templom
10 Monumenta 1896–1908. IV. 50.
11 Erdélyi 1908., 923. Okmánytár 154.
12 Nyírő 1901.
13 Koppány 1993. 135.
14 Erre az akkori káptalantóti plébános hívta fel az ásatást végző Éri István figyelmét: Éri 1967–1968. 37.
15	A templom és régészeti kutatásának részletes elemzése természetesen nem lehet most feladatunk.
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nyugati részén a hajófal teljes
szélességét magába foglaló,
három emelet magasságú toronnyal rendelkezett. A szentély belsejét színes freskó díszítette. A templom bejárata a
déli oldalon volt, a toronytest
közelében.
A második építési periódusban a templomot valamilyen
okból meg kellett erősíteni.
Ekkor épültek a tornyot megtámasztó hatalmas támpillérek,
a szentélyt, valamint a hajót
támasztó további három támpillér, valamint ekkor bővült a
3. Alsódörgicse, a templomtól
templom a szentély északi fadélre eső épületek ásatási alaprajza
lához kapcsolódó sekrestyével.
A templomot kerítőfallal vették körül, melyet több helyen
sikerült feltárni, szélessége általában 60 cm volt. E periódus
korát a 14. század végére, a 15.
század elejére vagy első felére
helyezhetjük.
Ezután kerülhetett sor egy
ossarium kialakítására, végül
egy harmadik periódusban
kisebb átalakítások történ4. Alsódörgicse, a templomtól
tek a templomban, ami azzal
délre eső épületek feltárása, 1967
magyarázható, hogy ekkor
az evangélikusok birtokába
került. Az evangélikus templomban nem volt szükség szentélyre, ezért ezt elfalazták,
vagy beszűkítették, továbbá elfalazták az ajtót, mely a sekrestyéből a szentélybe vezetett.
Ekkor a templom hajója lett az istentisztelet legfontosabb színtere, oratóriumot alakítottak ki, s a templom hajójának északi falához szószéket és úrasztalát építettek. Talán ekkor
alakították át a középkori bejáratot is. E munkákra a 16. század második felében vagy a
17. század elején kerülhetett sor.
A déli lakóházkomplexum feltárása16 (3-4. kép)
A templom környezetének ásatásakor derült ki, hogy a templomtól délre, a cinteremfalhoz közvetlenül hozzáépítve egy kőből emelt, nagyjából L alaprajzú épületegyüttes
16	Az ásatás eredményeit Éri István ásatási naplója, illetve dokumentációja alapján ismertetem: Éri 1967–
1968. L. minderre még: Éri 1968., Éri 1969.
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maradványai találhatóak. A
feltárás eredményeként két,
lényegében önálló, téglalap
alaprajzú épület vált meghatározhatóvá, melyeket egy keskenyebb összekötő szárny kapcsolt össze.17
Az északi épület (1. és 2.
tér) (5. kép) északi falát maga a
templom cinteremfala alkotta,
teljes hossza 11,2 m, szélessége 6,7 m volt. Emellett nyugati
szélén a hosszanti falak folytatásaként egy-egy 1,5-2 m hos�szú falcsonk csatlakozott még
hozzá. Ezek egyike a cinteremfal, amelynek feltételezhető folytatását azonban elbon5. Alsódörgicse,
a cinteremfal melletti (északi) épület alaprajza
tották. Hasonlóan kiszedték a
másik, déli falat is, ezért annak
funkcióját nem lehetett teljes
bizonyossággal megállapítani. Nem zárható ki, hogy egy további helyiség falának maradványairól van szó, de ennek ellentmondani látszik, hogy e részről nem kerültek elő
edénytöredékek.18
A nyugati, 7,5 × 5,7 × 7,9 × 5,5 m-es, szabálytalan négyszög alaprajzú 1. helyiség lakóhelyiség lehetett. Déli fala csak töredékesen maradt meg, de itt feltételezhető bejárata a
kiszedett fal helyére került kevert föld, illetve a járószint fölé emelkedő falcsonk alapján
hozzávetőlegesen 1,8 m szélességű lehetett. Északkeleti sarkában nagyméretű kemence
került elő egy 2,5 × 2 m-es felületen. Az ovális sütőfelület 1,5 × 1 m-es lehetett, s egy
hamus gödör kivételével a kemence környékén vastag agyagozás jelezte az építmény kiterjedését. A kemence alját cserépdarabokkal tapasztották ki. Boltozásából semmi sem
maradt ránk.
A kisebb keleti, 5,6 × 2,5 m-es 2. helyiség déli oldalán sem a falnak, sem az abban
feltételezhető ajtónak illetve küszöbnek nem maradt nyoma. Mivel az 1. tér felé eső falban nem volt ajtó, bizonyos, hogy ezt a helyiséget is délről, azaz az udvar felől lehetett
megközelíteni. A tér északnyugati sarkában törmelékfoltot észleltek, s itt egy nagy verem
került kibontásra, melyben nagy kövek voltak, valamint néhány 14–15. századi kerámia.
A verem metszetfalainak megfigyelése alapján tisztázható volt a ház építésének módja.
A cinterem falát a ház felépítése előtt ezen a szakaszon megbontották, majd az agyag
altalajba 1 m mélyen bevágódó gödröt ástak, s annak alját összefüggő habarcsos kövekkel töltötték ki. A gödör alján talált terméskövek idomtalanok voltak, valószínű ebbe
az építkezésnél fel nem használt köveket temették be. A nagyméretű kövek eltemetése
után épült fel a ház. Ezt a falkorrekciót talán az tette szükségesség, hogy itt a köritőfal
17 A továbbiakban az egyes épület-egységeket egymás után tárgyalom, de azon belül az egyes terek számozását
azonban általában folyamatosan adom.
18	A feltáró Éri István szíves tájékoztatása.
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6. Alsódörgicse, a déli épület K-Ny-i metszete
(A: 6. helyiség, B: 8. helyiség, 1: kevert, köves-habarcsos réteg,
2: omladék paticcsal, elszenesedett fával, 3: agyagos járószint, 4: agyagos altalaj)

íves vonalú lehetett, melyet az új építkezés előtt ki kellett egyenesíteni, hogy megfelelő
támfalként szolgálhasson Ezt látszik igazolni, hogy az épület északkeleti falsarka után a
cinterem fala kelet felé hajlik el és ismét olyan szélessé válik (80 cm) mint nyugatra eső
részén. A háznál a kerítőfal szélessége ugyanakkor csupán 55-65 cm. Egyébként e kisebb
tér további falainak alapozása nem nyúlt le a gödör aljáig, alatta erdei föld volt 20-40
cm vastagságban. Továbbá keleti zárófala sem volt olyan jól alapozva, mint az 1. térrel
közös nyugati. Az ásatás során Éri István arra a megállapításra jutott, hogy ez a helyiség
nem volt lakóhelyiség, letaposott járószintet, tüzelésre utaló nyomot sem talált. Az innen
előkerült leletanyagot 15. századi kerámia alkotta.
A cinteremfalhoz hozzáépített épületről tehát teljes bizonyossággal nem lehetett megállapítani, hány helyiségből állt, s természetesen azt sem, tetőszerkezete milyen lehetett.
A leírt északi lakóépületet a másik, déli, nagyobb épülettel három, kisebb helyiségből álló összekötő rész kapcsolta össze. Az egyes helyiségek falainak jellege, alapozásuk
mélysége különböző volt. A 3. helyiség, melynek rendeltetését nem lehetett megállapítani
– talán valamilyen gazdasági szerepet töltött be – nyugati fala nem volt megépítve, keleti
oldalán vékonyabb, sárba rakott fal került elő, s a 4. helyiséggel közös falának déli falának
alapozása is alig nyúlt a járószint alá. Fontosabb szerepet tölthetett be az utóbb említett tér.
Erre utal jól megépített keleti és déli zárófala, míg valamivel gyengébb volt a nyugati fala.
180 cm magasan megmaradt keleti falát illetve északkeleti sarkát kívülről támpillérrel kellett megtámasztani. Ezt később elbontották, s csak az alapozás mélységében találták meg
80 cm hosszú, már közvetlenül az altalaj agyagára helyezett egyetlen kősorát. A helyiség
belsejében egy, az annak észak részét elfoglaló, épített tűzhely maradványai kerültek elő.
A járószintet megnyesve, egy nagyjából ellipszis formájú 100 × 120 cm átmérőjű, kevert,
de tömören bedöngölt agyaggal kitöltött mélyedést találtak, egyenes fenékkel. A benne
talált néhány bronz olvadék alapján esetleg olvasztókemencére gondolhatunk, de az üreg
falain égésnek semmi nyoma nem mutatkozott, csupán az alján feküdt két átégett agyagdarab. Az üreg 50 cm-rel mélyebben kezdődött a felszín alatt.
A 4. tér keleti falán kívül egy jelentősebb kiterjedésű területen feltűnően nagy men�nyiségű fahamu került elő, ugyanakkor a tiszta hamurétegek váltakoztak faszenet és
szalmapernyét tartalmazó földes csíkokkal. Összesen négy hamuréteg és közte három
faszenes réteg volt megfigyelhető. A fahamu nagy mennyiségéből az ásató a nyugatról
szomszédos térben folytatott, valamiféle tűzzel kapcsolatos munkára következtetett, míg
faszenes rétegek eredetére nézve – mivel azok vastagsága és homogenitása eltérő eredet-
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7. Alsódörgicse, a déli épület É-D-i metszete
(A: 8. helyiség, B: 7. helyiség, 1: kevert agyagos,
2: omladékos, paticcsal, elszenesedett fával 3: sárga agyag)

re utalt – csak feltételezése volt, úgy vélte, hogy a zsupfedél több ízben történő leégéséből
származhatnak.
Az edénytöredékeket és több vaseszközt tartalmazó tiszta hamuréteg fölött leletanyagban különösen gazdag rétegre bukkantak, innen nagy mennyiségben került elő 15–16.
századi kerámia, a 16. század első feléből származó pénz, két könyvveret, üvegtöredékek,
vasalások, vasszerszámok és szögek. Ugyaninnen egy valószínűleg 17–18. századi sír is
előkerült, melyet már a ház pusztulása után ástak bele a feltöltési-pusztulási rétegekbe.
A déli épület, az épületegyüttes valószínűleg legkésőbb épített része két helyiségből (7-8. helyiség) és egy tornácból (6. helyiség) állt. Elrendezését és rétegviszonyait
alapvetően két – egy kelet-nyugati és egy észak-déli – kutatóárokkal (6-7. kép) sikerült
felderíteni.
A nagyobbik, 7. helyiség belmérete 5,3 × 5,5 m volt, keleti, a terepviszonyok miatt
támfal szerepét is betöltő zárófala 1,4 m magasan állt. A betöltését alkotó, mintegy 1 m
vastag törmelékréteg nagy részét felül köves habarcsos, alul átlag 40 cm vastag darabos,
vörösre égett, pelyvával kevert paticsréteg alkotta, mely arra utal, hogy a tér nem tiszta
kőépítmény volt. A paticsréteg alatt a sárgás agyagos járószinten egy átlagban 8-10 cm
vastagságú, elszenesedett fák alkotta réteg jelentkezett, egy, az épület pusztulásával kapcsolatos tűzvész emléke. A járószint alatt egy 1 m mély, tömör agyagos betöltésű gödröt
tártak fel, a belőle előkerült kerámiaanyag megegyezett a helyiségben találtakkal.
A déli, a 8. helyiséggel közös osztófal csupán 48 cm széles volt, ennek építéstechnikai
okai lehettek. Az épületet ugyanis valószínűleg úgy készítették, hogy először a lejtős
talajba bevágott teljes területet teknőszerűen kimélyítették. Az altalaj zöldes agyagának
szintje a falak alapozása illetve a helyiség belseje között menetelesen mélyül, a helyiség
közepe táján 40 cm-rel van mélyebben, mint a falak alatt. Ezt a szintkülönbséget erősen
letaposott, faszénnel és apró murvával kevert tömör barnásfekete, átlag 30 cm vastag
réteg tölti ki. Ez a réteg a válaszfal alatt is áthúzódik, az egyébként a keleti zárófalhoz is
csak hozzáfalazott válaszfal tehát nem volt kifejezetten aláalapozva, illetve azt csupán az
erre a padlószintet megalapozó földrétegre építették rá.
A válaszfal közepén került elő a két helyiség közötti ajtó, melyek küszöbét is megtalálták. A küszöbbe épített fagerenda méreteit az azt egykor rögzítő habarcslenyomat
alapján rekonstruálni lehetett, némi nyomai az ugyancsak fából készült két függőleges
ajtószár körülvakolásának is mutatkoztak. Az ajtónyílás így 1,8-2 m széles lehetett. A helyiség megmaradt falát paticsos tapasztás borította. Feltételezhetően ez lehetett a konyha,
bár tűzhelyének nyomát nem sikerült megtalálni.
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A déli, kisebbik 8. helyiség belmérete 3,8 × 5 m volt. Ez a helyiség lehetett a lakószoba, melynek egyik sarkában állt a cserépkályha. A keleti fal 1,4 m, a nyugati 1 m magasan
maradt meg. E falakat a domb lejtésének megfelelően különböző mértékben alapozták. A
nyugati fal 40 cm-rel mélyebben volt alapozva, mint az északi, mindkét helyen az altalaj
agyagába vájt gödör szélére húzták fel a falakat, a szintkülönbséget, mint erről már szó
esett, 16-18 cm vastag bedöngölt, barnásfekete földdel egyenlítették ki. E fölött, a helyiség közepe táján vastagodó omladékréteg volt megfigyelhető, benne egy szemeskályha
omladékával. A négyszögletes, tál alakú mázatlan kályhaszemek töredékei és a kályha
tapasztása mellett égett kövek, valamint meszelés nyomait mutató vakolat maradványai
kerültek elő innen.
A kályha egykori helyét ugyanakkor nem sikerült teljes bizonyossággal megállapítani. Tüzelőnyílását a nyugati fal középső részén feltételezték, ahol egy befalazott nyílás
mutatkozott. Ugyanakkor az sem zárható még ki, hogy kiszolgálása mégsem a tornácról,
hanem az északi, konyhaként értelmezett térből történt.
Az épület érdekes részlete végül a mintegy 1,5 szélességű nyugati tornác (6. helyiség). Ide nyílt az előzőekben leírt 7. helyiség bejárata. Küszöbe szintén habarcsba rakott
fagerenda volt, de az omladékban kidőlt állapotban megtalált faragott, de rossz anyagú
lyukacsos mészkőhasábok tanúsága szerint maga az ajtókeret kőből készülhetett. A tornác külső, nyugati bejáratának küszöbe is előkerült. A rétegek egyébként megfeleltek az
épületbelsőben észlelteknek: omladék, patics, elszenesedett fa. A feltöltésből egyébként
igen nagy mennyiségű leletanyag került elő. Számos vastárgy, így szegek, szerszámok,
zárszerkezetek, a délkeleti sarokból egy 15 cm magas kis bronzharang. A tornácra nyílhatott északon a konyha ablaka, bár ennek a fal lepusztulása miatt nem maradt nyoma.
A ház keleti falát az épület válaszfalánál kívülről egy négyszögletes pillér támasztotta meg, emellett az épület északkeleti sarkánál további két, a fallal párhuzamos, igen
sekélyen alapozott pillér került elő.19 Ez utóbbiak funkcióját nem lehetett teljes bizonyossággal megállapítani. Éri István feltételezte, hogy az épület emeletére vagy padlására
felvezető lépcső alapozása lehetett.
A déli épület területén összesen 5 sírt is kibontottak. A sírok korát a 17–18. századra
tehetjük, a templom körüli késői temető folytatásának. A lakóépületek teljes kiterjedésének megállapítására több kutatóárkot ástak az épület körül, azonban más helyiségre, vagy
egyéb jellegű építményre már nem bukkantak.20
A templomtól északnyugatra feltárt épület (8-9. kép)
A templom tornyától néhány méterre északnyugatra feltárásra került a kerítőfal egy
szakasza, mely itt egy téglalap alaprajzú, földbe mélyített, kőfalú helyiség délkeleti sarka
fölött húzódott. Ebből következik, hogy az Éri István által a 14–15. század fordulójára
datált cinteremfal építése előtt épülhetett ez az ismeretlen rendeltetésű épület. Ezt támasztja alá az is, hogy belső teréből meglehetősen korai leletanyag került elő, így nagyrészt kézikorongon készített, kvarcszemcsékkel soványított edénytöredékek, némelyik
19 A pillérek tisztításakor itt is nagyszámú kerámiatöredék került elő, köztük barnásvörös hullámvonaldíszes nagy fazék töredékei, valamint néhány üvegtöredék is.
20 Ugyanakkor néhány tisztázatlan részlet is megemlítendő. Így a déli épület északi zárófalától északra
2,2 m-re egy kb. 60 cm széles, kelet-nyugati irányú falat vágtak át, amely közvetlenül a járószint alatt
kezdődött, s mindössze egy sor 20 cm mélységű kőrétegből állt.
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hullámvonalas díszítéssel, s ezek aligha
lehetnek a 14. századnál későbbiek.
Az egy észak-déli illetve egy keletnyugati kutatóárokkal átvágott, majd ezt
követően nagyrészt teljesen feltárt épület
belső méretei: hossza 5,4 m, szélessége
középen 4 m, az északi és a déli falnál
3,4 m. Az alig 35-40 cm széles kőfalakat
a bolygatatlan zöld nyers agyagra illetve a
sziklára rakták, felmenő részük 45-50 cm
magasságig maradt meg. A sziklavonulatba vésték a helyiség keleti, északi és részben nyugati falát, valamint a temetőkerítés
alapozásához is mintegy 30 cm mélyen levéstek sziklából. Az épület keleti zárófala
kváderformára alakított terméskövekből,
egysorosan épült rá a sziklára, később az
eső lemosta a keleti fal mentén a sárga
agyagos törmeléket a helyiséget eredetileg borító téglatörmelékes-mészhabarcsos
terrazzo-padló felszínéről. Nagyjából hasonló volt a templomban a foltokban megmaradt eredeti öntött padló összetétele is.
Az előkerült korai leletanyag ebbe az
öntött padlóba volt beletaposva, illetve a
helyiség nyugati részében hiányos öntött
padlós csík felett húzódó, 10-15 cm vastagságú, apró köves, földes rétegben volt
található.
A sziklaalap a helyiség közepe táján
égési foltokat mutatott, lehetséges, hogy
tüzeltek itt. A délkeleti sarokban mintegy
1,5 m szélességben három lépcsőfok került
elő, amely jelzi, hogy a külső járószintnél
a padlózat kb. 60 cm-rel volt mélyebben.
A déli falon, a nyugati sarok közelében a
falra rakódott apró köves rétegben egy fehér kőből faragott gótikus ablaktöredéket
találtak, mely nem valószínű, hogy ehhez
az épülethez tartozott, inkább a templom
feltételezhető gótikus átépítése során kerülhetett ide.
Az épület funkciójára vonatkozóan
csak feltételezések lehetnek. Éri István
– a tüzelőfolt, valamint a betaposott kerámia alapján – lakóhelyiségnek vélte, de
nem kizárt, hogy más rendeltetése volt.

8. Alsódörgicse, a templomtól ÉNy-ra
előkerült ház feltárása, 1967

9. Alsódörgicse , a templomtól ÉNy-ra
feltárt északi ház alaprajza
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10. Lóvakaró

11. Szőlőmetszőkés

Építésének ideje valószínűleg egybeesett a román kori templom építésével, amit a benne
talált kerámia kora is igazol. A pusztulás időpontját valószínűleg Mária királynő 1383.
évi pénze jelzi, amelyet a ház délkeleti sarkánál a templomkerítés falának alapozásában
találtak, ott, ahol az metszi az épületet, s ez egyben a cinteremfal építésének korát is
hozzávetőleg meghatározza.
A leletanyag
A következőkben a jelen kötet jellegéből adódóan nincs módom az ásatás során előkerült gazdag tárgyi anyag – a szakdolgozatomban természetesen elvégzett – beható
ismertetésére, célom csupán annak érzékeltetése, hogy az ismert eszközök, felszerelési
és berendezési tárgyak mennyire tükrözik az egykori épületekben folyt életet. Mint arról szó esett, a templomtól délre állt épületegyüttest egy katasztrófa pusztította el, valószínűleg leégett, s így a szerszámok, eszközök nagy része megtalálható volt az egyes
helyiségekben.
Az innen előkerült gazdasági eszközök közül állattartásra csikózabla és patkó-töredékek, lóvakaró (10. kép),21 s néhány vasalásdarab utalt, mely feltételezésem szerint kocsi
tartozéka lehetett. A szőlőmetsző kés (11. kép) a ma is híres szőlőtermő vidéken e mezőgazdasági tevékenység korabeli fontosságát jelzi. Az un. baltás tipushoz tartozik, mely a
középkorban általánosan elterjedt volt.22

21	A pengét hosszában félhenger alakúra görbítették és mindkét szélét csipkézték, külön darabból készítették
a többnyire két ponton hozzászegecselt nyéltüskét: Müller 1982. II. 533.
22 Müller 1982. II. 516., 520. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a gabonatermesztés eszközei
a házban és területén nem kerültek elő. Így a sarló, ekevas, a kapa hiányzik. Ebből azt a következtetést
lehet levonni, hogy az általunk plébános házának tartott házigazdaságban nem voltak erre alkalmas eszközök, a plébános földjét a parasztok saját eszközükkel művelték, de a szőlőmetsző kés a plébános saját
eszköze lehetett.
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12. Szekerce

13. Lakat
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14. Kulcsok

A fa megmunkálásához szükséges szerszámokat egy eredetileg ívelt szöghúzós rés�szel is ellátott, köpűs felerősítésű ácskalapács képviseli, melyen mesterjegy is látható.
Ide tartozik még egy bárd vagy ácsszekerce, keskeny téglalapalakú pengével (12. kép),
valamint egy kisebb kalapács. Ismerünk továbbá fogót, fúrót és feltehetően kő megmunkálására szolgáló vésőt is.
A mindennapi élet egyszerű eszközei voltak a jellegzetes késő középkori kések. Ezek
nyélmegoldását az jellemzi, hogy szélesebb lemez két oldalára szegecselték rá a nyélborítást, mely sokszor csontból vagy fából készült. A leletek között ugyanakkor a korábbinak
tartott nyéltüskés változat is felfedezhető, mikor a tüskét verték a fa nyélbe. Az evőeszközök között előfordult egy kétágú villa is, nyele hengeres vékony huzalból készült.
A szerelékek közül különösen fontosak az előkerült zárszerkezetek, kulcsok. Ép állapotban maradt meg egy egyszerű szerkezetű tolózár,23 egy hossznégyszög alakú lakat
(13. kép), valamint három kulcs (14. kép). A lakat igen egyszerű szerkezetű volt – a borítékban elhelyezett rugóból, nyelvzárból valamint zárköldökből állt –, és formája alapján
a 16. század első felében készülhetett.24 A kulcsok közül egyik igen nagyméretű, bonyolult tollazatú, szárán bekarcolásokkal díszített. Négyzetes átmetszetű sínvasból készítették, a tollazatát kifűrészelték vagy kivágták. Kora a 15. század vége–16. század eleje.25
Korábbinak tűnik az egyszerű tollazatú, üreges szárú kulcs, melynek párhuzamait a 14.
századból ismerjük. A kulcs fejét kerek átmetszetű huzalból hajlították lapított ellipszis
alakúra, a szárát lemezből hajlították. A kulcsot két helyen forrasztva állították össze.26 Itt
említendők még meg a nagy számban előkerült különböző ajtó- és ablakvasalások, pántok
is, valamint a déli ház tornácán talált egyszerű füles, kissé megnyúlt alakú, díszítetlen, 14
cm magas kis bronz harang, mely az alakja alapján a 16. században készülhetett.27
Az ásatás során előkerült kerámia túlnyomó részét a főzésre szolgáló fazekak adják,
kisebb számban kerültek elő asztali és tárolóedények. Ez vonatkozik a templomtól északnyugatra feltárt épület betöltéséből előkerült, csak cserépanyagból álló, kis számú leletre
23 Pontos mását lásd a 11–17. századi zármechanizmusokat feldolgozó munkában: Temesváry 1961.
24 E lakatok a 16–17. században tucatszámra, nagyjából azonos méretben készültek és szinte minden helyre eljutottak. „Közönséges lakat” néven 15 dénárt kértek értük. Vö. Temesváry 1961. 163., Temesváry 1963. 126.
25 Temesváry Ferenc szíves meghatározása.
26 A harmadik, most fényképen nem közölt kulcs fazár kulcsa lehetett, kisméretű lapos füle lemezből kalapált,
s kilyukasztották, szára kerek átmetszetű huzal. A „tollazat” érdekes módon merőleges a szár síkjára.
Keltezése kérdéses.
27 Patay Pál szíves közlése.
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15. Táltöredékek

16. Cserépfazék

is, mely a 13–14. századra helyezhető. Közülük megemlítendő néhány fedő-, több durva
sárgásbarna-barna, kavicsszemekkel soványított s ezért érdes anyagú, kézi korongon készített, csigavonalas díszű fazéktöredék, valamint néhány fehér és szürke vászonfazékdarab. Előkerült innen egy szürkésbarna, kisméretű, közepes, egyenletes falvastagságú,
a használattól erősen kormos fazék is, pereme enyhén kihajló, teste fokozatosan gömbölyödik, az egész testet sekély fogaskerék- vagy pálcikadiszítés borítja, mely közvetlenül a
perem alatt indul, s az edény aljáig tart. Anyaga kvarcszemekkel soványított, kézi korongon készült, falvastagsága egyenletes.
A templomtól délre végzett feltárás cserépanyagában az edények színét tekintve feltűnő a fehér kerámia igen kis aránya, továbbá mázas edényből is csak egy-két töredék ismert. Az is feltűnő, hogy a 15–16. században az országban másutt meglehetősen elterjedt
szürke, ún. bécsi fazekak közül egy sem került elő. A kerámia tehát túlnyomórészt főzőedényekből áll, anyaguk főleg vörös, vörösesbarna, barna, sárgásbarna színű. Korukat
meglehetősen könnyen meghatározhatjuk, elsősorban a házak területén talált pénzek 28
segítségével. A házak építése a 15. század elejére vagy közepére tehető, a pusztulása a 16.
század második felére. A pénzleletek a 16 század első és második feléből valók, így az itt
talált leletanyag is erre a korra datálható, eltekintve azt a néhány töredéket, amely a házak
építése előtti időben került ide.
A legjobban meghatározható cserépanyagot az asztali díszkerámia alkotja. Kisszámú
pohár, bepecsételt tálak töredékei képezi ezt a csoportot, valamint a néhány vörös festésű
engobos, edénytöredék. Közülük kiemelendők a sárgásvörös, igen jól iszapolt anyagú
nagyméretű tálak töredékei (15. kép), melyek széles peremén, belső oldalán és fenekén
egyaránt olyan pecsételt díszeket találunk, melyek a hasonló korú poharakról is ismertek.
Párhuzamaik alapján a 15. század végén–16. század elején készültek.29 Két vörös színű
tál is előkerült az anyagból. Az egyik díszítetlen, a másikra nem pecsételéssel, hanem
valamilyen hegyes tárggyal karcolták a tál peremére, belső oldalára és fenekére a díszí28 Az ásatás során e területről az alábbi pénzek kerültek elő: Az átjáróként szolgált 5. térből I. Ferdinánd
(l526–l564) dénára K-B verdejeggyel, a pontos évszám nem látszik, de az 5 és 6 szám jól kivehető. A déli
előtti részből került elő egy Boroszlóból származó veret, II. Wladislaus (1471–1516). Végül az északi ház
déli zárófalától északra 5 db alsó-ausztriai I. Ferdinánd hamisított pfennigje a 16. sz. első feléből.
29 Holl Imre szerint „ a széles, meredek oldalú, lapos peremű tálforma rendszerint ónozott rézből készítve
a feudális és polgári háztartások kedvelt kézmosó edénye, főleg étkezés közben használták Ez lehetett a
mintája azoknak a mázas és mázatlan bepecsételt tálaknak, amelyeket Budán is találtak. Itt bepecsételt
mázas példányok kerültek elő, gótikus felirattal a peremén.” Holl 1963. 361.
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17. Sarokkályhaszem
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18. Kályhaszemek töredékei

tést. E tálak falvastagsága átlagosan 1 cm, szájátmérőjük 32 cm, fenékátmérő 20-21 cm,
magassága 9-10 cm lehetett, tehát elég nagyok voltak. Funkciójukat tekintve elsősorban
kézmosó tálként szolgáltak.
Néhány töredék jelzi, hogy volt néhány szép bepecsételt pohár is a plébános háztartásában. Az egyik töredék sárgásvörös, jó anyagú peremtöredék, testén bepecsételt sorokkal. A másik vörös, szintén nagyon finom anyagú, vékonyfalú perem, melyet szintén párhuzamos sorokban körbefutó pecsétlőkkel díszítettek.30 A leletanyagban a morvaországi
Losticéből származó pohár töredéke is előfordult, s végül szép asztali edény lehetett egy
fehér engobbal és piros festéssel díszített edény.
A konyhai edények között csak három-négy fehér-sárgásfehér fazekat találtunk, közülük meg kell említeni azt a nagyméretű edényt, melynek nyakát közvetlenül a perem
alatt körbefutó bepecsételt sor díszíti. A többségük anyagának színe vörös, vannak köztük durvább, vastag falú, kavics- és homokszemekkel soványított edények, de előfordul
finomabb, kvarcszemekkel soványított, gondosabban kidolgozott és kiégetett anyagú főzőedények is. Peremük elég változatos megoldást mutat: fedő számára kialakított szögfejforma, kihajló, tagolatlan legömbölyített perem mellett egyes esetekben az alsó szélén
ujjbenyomásokkal csipkézett, de egyszerű kihajló peremmel is találkozunk. A fazekak
teste a vállnál a legöblösebb, felső szájátmérő 16-21 cm, magasságuk 25-32 cm, díszítésük nem túl változatos: vállon több soros bekarcolás, fogaskerékdísz vagy körbefutó
bekarcolt vonal (16. kép). Érdemes megemlíteni egy vörös fazekat, melynek egész testét
díszítés borította: fésűvel bekarcolt hullámvonal fut körbe több sorban az egész felületén.
Ismert néhány kisebb, 10-15 cm magas edény is, hullámos peremű, peremből kiinduló
szalagfüllel. Majdnem mindegyikük testét sűrűn beborítja a fogaskerék-díszítés Ugyanez
figyelhető meg egy kis vörös agyagból készült pohár esetében is.
A folyadék tárolására szolgáló asztali edények, a korsók és a kancsók igen töredékesen kerültek elő. Meghatározható volt egy vörös színű, mintegy 30-32 cm magas kancsó,
szája hullámos kiképzésű, vastag hurkafül indul ki a legöblösebb részéből, amely a nyaknál csatlakozik az edény testéhez. A kancsó testét fogaskerék-díszítés borítja, mégpedig
30	Ez a díszítésmód német fazekasoktól került hozzánk, elterjedése a 15. század vége–16. század eleje. Széles
körben a 16. század folyamán készítették már vidéki fazekasok is, kevésbé bonyolult pecsétlőmintákkal.
A poharak eredetileg fémből vagy fából készültek, ezek alakját utánozták Hasonló darabok kerültek elő
a közeli Csepelyen is: Kovalovszky 1969. 33. kép.
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úgy, hogy 5-6 sor után egy üres rész, majd újabb 5-6 sor díszítés következik. A kancsó
anyaga jól kiégetett, apró kavicsszemekkel soványított. Emellett egy széles szájú kancsó
is előkerült, melynek testét szintén fogaskerék-díszítés teszi változatossá. Más díszítésmód is előfordul, sekély bekarcolás-köteggel való díszítés, valamint a fül különböző módon való díszítése: körömbenyomás és bekarcolás.
A déli lakóépület 8. terében nagyszámú kályhaszem-töredék került elő a feltárás során,
melyek kivétel nélkül a késő középkor legegyszerűbb típusait alkotják. Túlnyomórészt
tálalakú kályhaszemeket ismerünk, kivétel nélkül mázatlan kivitelben. Több sarokhoz
tartozó, a négyzetes tál alakú és a téglalap alakú vályús elem összeépítésével kialakított
kályhaszem is meghatározható volt (17-18. kép). Anyaguk nem egységes, ami arra utal,
hogy a legalább az alsó részét tekintve hasáb alakú fűtőberendezést többször is meg kellett újítani. Az anyag nagy részét sárgásbarna, sárgásvörös színű szemek alkotják, de
előfordultak különösen jól kiégetett vörös valamint barna és barnásszürke darabok is. A
töredékek között háromszög alakú szemek is voltak, sőt olyanok is, amelyek kúpos teteje
alapján a kályha oromdíszeinek határozhatók meg.31
Összefoglalás
A 13. század közepén épített, majd többször átalakított alsódörgicsei templom, illetve
a falu körülötte húzódó temetője kezdetben még nem rendelkezett szilárd anyagú kerítőfallal.
Valószínűleg már korán felépült a templomtól északnyugatra az a földbe illetve sziklába mélyített egyosztatú kis épület, melynek falait nagyrészt szabálytalan alakú kövekből rakták, s melynek terazzo-jellegű öntött padlójához három lépcső vezetett le. A benne
talált 13–14. századi leletanyag alapján vagy elpusztult már az 1380-as évek előtt, vagy
pedig az alapozásában talált Mária-érme alapján ekkor emelt körítőfal építésekor bontották el – a helyiség délkeleti sarkát átvágja az éppen itt ívelő cinteremfal. Funkcióját
nehéz meghatározni, a közepén talált tüzelésnyomok alapján esetleg lakóépületre gondolhatunk. Nem kizárt, hogy épp a falu papja lakott itt eredetileg. Ennek kiderítéséhez
feltétlenül szükséges lenne a templomtól északra eső terület feltárására is.
Az azonban szinte bizonyos, hogy a plébános háza lehetett a kerítőfal déli oldalához
csatlakozó L-alaprajzú épületegyüttes, mely legalább két periódusban épült ki. Először
önálló épületként létezett egy kelet-nyugati hossztengelyű ház, melynek északi falát a
kerítőfal egy szakasza alkotta. A épület két helyiségből állt, egy kisebb, talán kamra céljául szolgáló keleti térből, valamint egy meglehetősen nagy alapterületű lakókonyhából,
amelynek északkeleti sarkában volt a kemence. A bejárat a déli oldalon volt, amennyire
ezt a kiszedett fal eltérő betöltéséből meg lehetett állapítani. Az nem volt igazolható,
hogy a nyugati falcsonkok egy egykori további térre utalnának.
A másik, szintén önálló épületnek felfogható, déli házat építették később. Ezt is, mint
az előzőt, szabálytalan alakú kövekből építették fel, ugyancsak két helyiségből állt, de a
helyiségek előtt itt egy keskeny folyosó (tornác) is épült, szintén kőből. A domboldalba
épült ház hossztengelye merőleges a másik épületére, falai így egész magasan fennmaradtak. A nagyobbik helyiség lehetett a konyha, de mivel a padlószint fel volt forgatva,
tüzelőhely, kemence nyomára nem bukkantak. Ajtaja a tornácra nyílott, s egy másik a
31	A kérdéshez. Szabó 1938., Parádi 1957., Holl 1958., Holl 1971., Kozák 1972., Sabján 2001.
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szomszédos, meglepően kisméretű szobába vezetett, ahol egy kályhaszemekből rakott
kályha állt. A kályha helyét nem lehetett pontosan meghatározni, bár ebből következtetni
lehetett volna, hol állt a konyhai kemence, ahonnan általában a szobai kályhát fűteni
szokták. A szoba nyugati falán elfalazott ablak maradványait találták meg. Ugyancsak
meghatározható volt a tornác udvar felőli bejárati nyílása.
A két házat összekapcsoló kisebb helyiségsor gazdasági célokat szolgálhatott. Az egyik
helyiségben kemence került elő. Mögötte lehetett az épületegyüttes szemétlerakó helye.
Az L-alapajzú épületegyüttes fénykora az ásatás során előkerült gazdag leletanyag,
köztük a pénzleletek alapján a 15. század és a 16. század első fele lehetett. Az utóbbi időszakban minden bizonnyal mindkét része használatban volt, mint erről a meglehetősen
homogén kerámiaanyag és a pénzleletek is tanúskodnak. Az itt lakó plébános nem lehetett
nagyon szegény, ezt a házban talált díszkerámia (bepecsételt tálak, poharak) bizonyítják
Jelentősebb gazdasági tevékenységre nem utalnak különösebb nyomok, hiányzik a sarló,
ekevas, a kapa. Egy szőlőmetsző kés viszont előkerült, utalva a már az Árpád-kortól
adatolt dörgicsei szőlőművelés jelentőségére. A házakban talált többi eszköz egy átlagos
háztartás eszköztáraként értékelhető.
Az épületek pusztulására a 16. század folyamán kerülhetett sor, a padlószinteken talált égett, faszenes rétegek alapján tűzvészre következtethetünk. Bár maga a falu sohasem néptelenedett el teljesen, az épületeket már nem építették újjá, helyükön a 17–18.
században már temető működött.
Az itt röviden bemutatott alsódörgicsei lakóházak jelentős helyet foglalhatnak el
középkori lakóházaink kutatásában. Az itt feltárt épületek szervesen illeszkednek a
Veszprém megyében eddig feltárt hasonló korú és rendeltetésű házak sorába,32 ugyanakkor további elemzésük árnyalhatja az e témában az utóbbi évek során megjelent összefoglalásokban megfogalmazott téziseket.33
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