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The Várkert Bazár (Castle Bazaar; former 
Buda Youth Park, Öntőház [Foundry] 
Court) is located between the southeast-
ern slopes of Buda Castle Hill and the 
Danube (Fig. 1). The area today called the 
Öntőház Court – built during the reign of 
King Sigismund of Luxembourg (1387–
1437) – was already located within the 
former fortifications in the Middle Ages 
(MAGYAR 2000, 39; MAGYAR 2010, 

A Várkert Bazár (volt Budai Ifjúsági Park, 
Öntőház udvar) a budai Várhegy délke-
leti lejtője és a Duna között helyezkedik 
el (1. kép). A mai Öntőház udvar – amely 
Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) 
uralkodása alatt épült ki – már a közép-
kor folyamán is az egykori erődítéseken 
belül foglalt helyet (MAGYAR 2000, 39; 
MAGYAR 2010, 203). Az Ifjúsági Park az 
úgynevezett Vízhordó lépcsőtől délre (a 
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(Budapest I, 2-6 Ybl Miklós Square, Lrn.: 
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Hrsz.: 6452/2)

1. kép: A volt Budai Ifjúsági Park és környezete (fotó: Civertan Stúdió)
Fig. 1: The former Youth Park and its environs (photo by Civertan Stúdió)
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203). The Youth Park was situated south 
of the so-called Vízhordó (water carrier) 
Stairs (over the dry moat), outside the 
stone walls. It was considered a suburban 
area.
 A number of trial trenches were opened 
in 1998-1999 in the territory of the Youth 
Park under the supervision of Károly Mag-
yar that yielded mostly medieval and Ot-
toman period finds. A detail of an Otto-
man period building was observed as well 
which was interpreted by the excavating 
archaeologist at that time as a trace of 
some kind of workshop activity.
 The part of the Castle Hill now occu-
pied by the former Youth Park appears on 
some medieval and Ottoman period de-
pictions (Fig. 2). A number of new archae-
ological features and also a large number 
of diverse and often unique archaeologi-
cal finds were unearthed during the work 
begun in 2012 that required large scale 
earthmoving.

szárazárkon túl), a kőfalakon kívül terült 
el és külvárosi résznek számított. 
 1998-1999-ben Magyar Károly vezeté-
sével több kutatószondát is húztak az If-
júsági Park területén, amelyből jórészt kö-
zépkori és hódoltság kori leletek kerültek 
feltárásra. Megfigyeltek továbbá egy török 
kori épületrészletet, amelyről az ásató ak-
kor azt gondolta, valamiféle műhelytevé-
kenység nyomaira bukkant.
 A Várhegynek azon része, ahol ma az 
egykori Budai Ifjúsági Park foglal helyet 
számos középkori és hódoltság kori ábrá-
zoláson szerepel ugyan (2. kép), de a 2012-
ben megkezdett – nagy tömegű föld kiter-
melésével járó – munkálatok során több, új 
régészeti jelenség, valamint nagyszámú, 
változatos és sokszor unikális leletanyag 
került a felszínre.

Középkori telepjelenségek és leletanyag
 A terület délkeleti részén – az ún. déli 
pavilon és a Várkert Bazár legdélebbi épü-

2. kép: Buda ostroma délről 1686. Michael Wening vegyes technikával készült műve Louis Nicolas d’Hallart 
rajza nyomán
Fig. 2: The siege of Buda in 1686 as seen from south. Mixed technique by Michael Wening based on a drawing 
by Louis Nicolas d’Hallart



95

Medieval settlement features and finds
 Three oval medieval pits cut into the 
marl and a two-layer baking surface were 
found in the southeastern part of the 
territory, between the so-called southern 
pavilion and the southernmost building 
block of the Castle Bazaar.
 We unearthed a pile of pottery in two 
of the three pits (Fig. 3) including a num-
ber of vessels excavated in an entirely 
intact form. These pots included small 
bowls decorated with an incised spiral 
line at uneven distances dating from the 
period after the Mongol Invasion and pots 
made of white clay decorated with rib-
bing and incised horizontal lines. In the 
third shallow pit we found the shards from 
a smashed white jar decorated with red 
paint and with a twisted handle. Potsherds 

lettömbje között – három ovális, márgába 
vájt, középkori gödör és egy kétrétegű sü-
tőfelület került elő.
 A három gödör közül kettőben egy-egy 
edénycsoportra bukkantunk (3. kép), több 
edényt teljes épségben bontottunk ki. Vol-
tak közöttük a tatárjárás utánra datálható, 
szabálytalan közű, bekarcolt csigavonallal 
díszített tálkák, fehér anyagú, bordákkal 
valamint bekarcolt vízszintes vonalakkal 
díszített fazekak is. A harmadik sekély gö-
dörben egy fehér anyagú, vörös festéssel 
díszített, csavart füllel ellátott összetört 
korsó töredékeit tártuk fel. A sütőfelület 
mindkét rétegében (eltérő mennyiség-
ben) edénytöredékeket fedeztünk fel (4. 
kép).
 Középkori leletanyag került még elő 
több hódoltság kori és újkori rétegből 

3. kép: Az egyik középkori gödörben feltárt edénycsoport
Fig. 3: A pile of pots that came to light in one of the pits
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were discovered from both layers of the 
baking surface in varying quantities (Fig. 
4).
 Medieval finds also came from a num-
ber of Ottoman period and modern lay-
ers located in the territory of the former 
Youth Park. Fragments of several faience 
floor tiles and a Gothic bronze book cor-
ner fitting came from this context as well.

Ottoman period settlement features and 
finds
 A detail of a large ditch probably filled 
in during the Ottoman period sieges at the 
castle was unearthed during the test exca-
vations carried out in the summer and au-
tumn of 2012 before the reconstruction of 
the Castle Bazaar designed by the archi-
tect Miklós Ybl. In addition to some iron 
tools and an almost intact leaded copper 
plate, a burial was uncovered. The incom-
plete skeleton was oriented west-east and 
was without any grave goods.
 Traces of damage caused by the fight-
ing were observed elsewhere too during 
the excavation of the layers that yielded 

is a volt Ifjúsági Park területén. Ilyen 
lelőkörnyezetből került feltárásra többek 
között számos majolika padlótégla töredé-
ke, valamint egy gótikus, bronz könyvveret 
is.

Hódoltság kori településjelenségek és lelet-
anyag
 2012 nyarán és őszén az Ybl Miklós által 
tervezett Várkert Bazár felújítását megelő-
ző, szondázó kutatás során nagyméretű, 
valószínűleg a hódoltság kori várostromok 
során betemetődött árokrészletet bontot-
tunk ki. A vaseszközök és egy majdnem ép, 
ónozott réztál mellett napvilágra került 
egy temetkezés is. A nyugat - keleti tájo-
lású, erősen hiányos váz melléklet nélküli 
volt. 
 A harcok során keletkezett pusztítás 
nyomait másutt is észleltük az ágyúgolyót, 
épülettörmeléket, késő középkori kerámi-
át tartalmazó rétegek bontásakor.
 2013-ban a terület északnyugati részén 
többször újjá-, vagy átépített török kori 
településrészt tártunk fel. A teraszosan 
kiképzett hegyoldalban öt, kőből épült 

4. kép: Középkori 
kemence sütőfelülete
Fig. 4: Baking surface of 
a medieval oven
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canon balls, building debris and late me-
dieval pottery.
 In 2013, we unearthed part of an Ot-
toman period settlement that had been 
re-constructed several times in the north-
eastern part of the territory. We could 
observe five details of stone buildings on 
the hillside formed with terraces, two on 
the upper, three on the lower terrace. The 
walls of the buildings were constructed 
from locally quarried stone and marlstone. 
The rubble walls of the building segment 
located more to the south on the upper 
terrace of the slope were burnt during a 
fire that devastated the area. A clay floor 
that had been burnt red and the debris of 
a stove consisting of glazed tiles and plas-
ter found scattered on it were found in 
the interior of this structure. During their 
removal we excavated a west-east oriented 
grave located partly under the western 
wall, which did not yield any grave goods 
either (Fig. 5).
 The walls of the building consisting 
of several rooms located to the north sat 
on the marl. We noted plaster on the in-
ner side of the walls of the northernmost 
room, the interior of which measured 
410x390 cm and also on the external side 
of the eastern wall. A doorway was ob-
served at the juncture of the southern and 
western walls of the room as well as a stove 
by the central part of the southern wall 
(Fig. 6). The average thickness of the walls 
was 60 cm. We found stone stairs by the 
northeastern corner of the building detail.
 We unearthed a brick floor in two of the 
building segments of the three buildings 
that had been located on the lower terrace. 
The southernmost one was furnished 
with a stove too. A number of weapons 
and a leaded copper lid were found on the 
brick floor in the latter structure (Fig. 7). 

épületrészletet sikerült megfigyelni, kettőt 
a felső, hármat az alsó teraszon. Az épü-
letek falai a helyben talált terméskőből 
és márgából készültek. A várlejtő felső 
teraszán álló, délebbre eső épületrész tört-
köves falai egy itt pusztító tűzvész során 
megégtek. Belsejében vörösre égett agyag-
padló, azon pedig mázas kályhaszemekből 
valamint tapasztásból álló kályhaomladék 
került elő. Elbontásakor, már részben nyu-
gati fala alatt, egy nyugat–keleti tájolású, 
szintén melléklet nélküli sírt tártunk fel 
(5. kép).
 Az ettől északra lévő, több helyiségből 
álló épület falait a márgára alapozták. A 
legészakabbi, 410×390 cm belméretű he-
lyiség belső falsíkjain, valamint a keleti fal 
külső oldalán is vakolatot találtunk. A helyi-
ség déli és nyugati zárófalának találkozásá-
nál ajtónyílást, a déli zárófal középső részé-
nél pedig egy fűtőberendezés maradványait 
figyelhettük meg (6. kép). Falainak átlagos 

5. kép: A feltárt csontvázas sír
Fig. 5: The excavated inhumation burial
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A cellar was located north of this building 
was cut into the hillside and its walls were 
constructed from quarried stone. Its inte-
rior measured 370×540 cm and the walls 
were 55-60 cm thick. We could document 
the western wall up to a height of about 
4 m (Fig. 8). A number of cannon balls 
were unearthed in the upper layer of the 
debris inside. We also found the barrel of 
a musket with its tinder, a piece of lace 
made with metallic yarn and a small shard 
from a vessel covered with Celadon glaze 
in the cellar fill.
 In the summer of 2013, further Otto-
man period building parts, a pit cut into 
the marl, a channel lined with flat stones, 
several surfaces paved with stone (side-
walk, road) and a plughole furnished with 

vastagsága 60 cm volt. Az épületrészlet 
északkeleti sarkánál egy kőlépcső került elő.
 Az alsó teraszon húzódó három épület-
részletből kettőben téglapadlót találtunk, 
a legdélebbit fűtőberendezéssel is ellát-
ták. Ennek a téglapadlójáról több fegyver 
mellett egy ónozott rézfedő is napvilágra 
került. Ettől északra egy a domboldalba 
vágott, terméskő falazatú, 370×540 cm 
belvilágú, 55–60 cm falvastagságú pin-
ce állt, amelynek nyugati falát mintegy 
4 m-es magasságig tudtuk dokumentálni 
(7. kép). Belső omladékának felső részéből 
számos ágyúgolyó került napvilágra. Szin-
tén a pince betöltéséből került elő egy 
kanócos muskéta csöve, egy fémfonalas 
csipke és egy apró, szeladon mázas edény-
töredék is.

6. kép: Többhelyiséges épületrészlet északi helyisége
Fig. 6: The northern room of a multi-room building segment
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an iron grate and a plate strainer (Fig. 9) 
were unearthed by the southeastern part 
of the former Youth Park.
 The building parts were located on a rock 
platform bordered by modern walls. The 
territory was probably the courtyard of a 
building from the Modern Period and this 
is how the Ottoman period building parts 
and other phenomena could survive. Some 
wall sections were, however, disturbed by 
modern walls and their continuation was 
destroyed by the construction of the lat-
ter, especially towards the east. Thus, we 
did not find any complete buildings or 
rooms bordered by walls on each side, but 
only relatively large segments of buildings 
with stamped floors or paved with stone. 
The average thickness of the walls of the 
former buildings was 55-65 cm and they 
most often sat on the marl, though we ex-
cavated a wall segment that was built on 
a layer of earth situated above the marl. 
The walls were constructed of limestone 
rubble, marlstone and occasionally some 
blocks of sandstone laid in clay. In several 
case, their inner surface was plastered in. 

 2013 nyarán a volt Ifjúsági Park délkeleti 
részén újabb hódoltság kori épületrészle-
tek mellett több, a márgába vájt gödör, 
egy lapos kövekkel kirakott csatorna, több 
kövezett járófelület (járda, út) és egy vas-
rácsos, szűrőlemezzel ellátott lefolyó is 
előkerült (8. kép). 
 Az épületrészletek egy sziklaplatón he-
lyezkedtek el, amelyet újkori falak határol-
tak. A terület az újkor folyamán egy épület 
udvara lehetett és ezáltal maradhattak 
meg a hódoltság kori épületrészletek és 
egyéb jelenségek. Voltak azonban olyan 
falszakaszok, amelyeket az újkori falak 
bolygattak meg és semmisítették meg a 
folytatásukat, elsősorban kelet felé, így 
teljes épületre vagy teljesen falakkal hatá-
rolt helyiségre nem bukkantunk, csak na-
gyobb épületrészletek kerültek napvilágra 
döngölt vagy éppen kövezett padlóval. 
Az egykori épületek átlagosan 55-65 cm 
vastag falait legtöbb esetben a márgára 
alapozták, de feltártunk olyan falszakaszt 
is, ami a márga feletti földrétegen he-
lyezkedett el. A falak agyagba rakott tört 
mészkőből, márgából és elvétve egy-egy 

7. kép: Sziklába 
vágott pincehelyiség 
kelet felől
Fig. 7: Cellar cut 
into the rock as seen 
from the east
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Inside the building parts of a number of 
destruction layers of varying thickness and 
with a varying density of finds could be 
documented. Some of them had been 
burnt red by the fire that devastated the 
area. These layers yielded for example an 
exceptionally well preserved iron lock, a sa-
bre, a stirrup, a breastplate, several glazed 
stove tiles, an iron axe, an iron tripod, and 
an axe-shaped pruning knife. We found 

homokkőtömbből álltak, belső falsíkju-
kon pedig több esetben vakoltak voltak. 
Az épületrészletek belsejében több, vál-
tozó vastagságú és leletsűrűségű, olykor 
az itt dúló tűzvész miatt vörösre égett 
pusztulási réteget tudtunk dokumentál-
ni. Ezekből a rétegekből került napvilágra 
többek között egy kivételesen jó állapotú 
vas zárszerkezet, egy szablya, egy kengyel, 
egy mellvért, számos mázas kályhaszem, 
vasbalta, háromlábú vasállvány és egy bal-
tás szőlőmetsző kés is. Az épületrészletek 
körül, sokszor egészen a falaknak támasz-
kodva különböző méretű kövekből készült 
járófelületeket találtunk, amelyek a helyi 
kőzetekből készültek. Az egyik ilyen felü-
let elbontása után egy másik hasonló kö-
vezett részbe illeszkedve került napvilágra 
a fogantyús szűrőlemezzel is ellátott lefo-
lyórács, amely lapos mészkőtömbök közé 
volt beépítve (9. kép). A terület legdéleb-
bi részén megtaláltuk a már korábban is 
észlelt, lapos mészkőtömbökből álló, nyu-
gat - keleti irányú, kelet felé lejtő csatorna 
újabb részletét, aminek keleti folytatását 
az egyik – a területet határoló – újkori 
fal semmisítette meg. A falak mellett és 
sokszor alattuk is gazdag leletanyagú, a 
török hódoltság korából származó gödrök 
kerültek elő, amelyek közül az egyik kőbé-
lésű volt. Egy másik gödörben kőbetétes 
aranygyűrűre és mintegy tucat ezüstpénzt 
magában foglaló éremleletre bukkantunk.
 A sziklaplatótól északra – mintegy 3 
m-rel mélyebben fekvő részen – további 
három hódoltság kori gödör került feltá-
rásra. Az egyik, közel 2 m mély, márgába 
vájt gödörből került napvilágra egy női ala-
kot mintázó csontnyéllel ellátott bicska.

Összegzés
 Az előkerült középkori és hódoltság kori 
településjelenségek és a gazdag leletanyag 

8. kép: A délkeleti részen előkerült hódoltság kori 
településjelenségek
Fig. 8: Ottoman period settlement features found in 
the southeastern area of the territory
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surfaces paved with stones in varying sizes 
around the building parts often set right 
against the walls. These were made from 
local stone materials. The grate had a plate 
strainer with a handle and was unearthed 
following the removal of one of these 
surfaces, set into another similarly paved 
part, built in between limestone slabs (Fig. 
10). In the southernmost part of the ter-
ritory we found one more detail from the 
already observed east-west running chan-
nel , constructed from limestone slabs 
and sloping towards the east. Its continu-
ation was destroyed in the east by one of 
the modern walls bordering the territory. 
Near the walls, and often also below them, 
we found pits dating from the Ottoman 
period that were rich in finds. One of the 
pits was lined with stone. In another pit 
we found a gold ring with a gemstone and 
a hoard comprised of ca. 12 silver coins.
 Three more Ottoman period pits were 
excavated 3 m deeper in an area to the 
north of the rock platform. A pocketknife 
with a bone handle carved into the form 

rávilágított arra, hogy a Várhegy ezen része 
mindkét korszakban lakott volt. A közép-
korból ugyan sem lakóépületek, sem egyéb 
gazdasági jellegű épületek nem kerültek 
elő a kutatott területen, de a gödrökből és 
a bennük talált ép kerámiaedényekből arra 
következtethetünk, hogy a közelben egy-
kor házak állhattak. Ezen épületek nyomai 
valószínűleg a hódoltság kori és újkori 
megtelepedés, valamint a visszafoglalás 
utáni tereprendezések nyomán pusztul-
hattak el.
 A területen több, teraszosan elhelyez-
kedő hódoltság kori épületrészletet és a 
hozzájuk kapcsolódó egyéb településjelen-
ségeket sikerült dokumentálnunk. A teljes 
egészében kőfalú, elsősorban valószínűleg 
lakhatás céljára szolgáló épületek, ame-
lyek a török foglalás ideje alatt épültek, 
az 1684-es, de legkésőbb az 1686-os ost-
rom során pusztulhattak el véglegesen. 
A leégett és összedőlt épületekben – a 
hirtelen pusztulásuknak is köszönhetően 
– megőrződött számos használati tárgy va-
lamint több fegyver is.

9. kép: Vasrácsos 
lefolyó és környezete 
kelet felől
Fig. 9: A plughole 
with an iron grate 
and its environs as 
seen from the east
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of a female figure was brought to light in 
an almost 2 m deep pit cut into the marl. 

Summary
 The excavated medieval and Ottoman 
period settlement features and the rich 
find material revealed that this part of the 
Castle Hill was inhabited in both periods. 
Though no medieval dwellings or out-
buildings were found in the area, the pits 
and the complete pieces of pottery yield-
ed by these features suggest that houses 
once stood nearby. The traces of these 
buildings were probably destroyed by the 
Ottoman period and modern settlement 
and leveling that followed the re-conquest 
of the castle from the Ottomans.
 We could document a number of Otto-
man period building segments and other 
related settlement features located on ter-
races. The buildings, constructed entirely 
of stone, that were probably dwellings, were 
erected during the period of the Ottoman 
conquest and might have been destroyed 
for good during the siege in 1684 or 1686 
at the latest. Several tools and weapons 
were also preserved because of the sudden 
destruction of buildings that burnt down 
and collapsed.
 In addition to the geodesy, aerial photo-
graphs and 3D laser scans were also made 
of the buildings. These media will provide 
scholars with valuable information during 
the future complex analysis and will refine 
our image of this area.

Dorottya B. Nyékhelyi
Gábor Szilágyi

György Terei

 Az épületekről a geodéziai felmérés 
mellett légifelvételek és háromdimenziós 
lézerszkenneres felmérés is készült, amely 
a későbbi teljes körű feldolgozás során 
értékes információkkal fog szolgálni és to-
vább árnyalja majd a területről kialakított 
képünket.

 B. Nyékhelyi Dorottya
 Szilágyi Gábor 
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