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Tóth Anikó 

Régészeti kutatás a Budapest, 
1 . kerület Csónak utca 1 -3 .  sz. 
telkek területén 

A terület feltárásának lehetőségét a telek újbóli beépíté
sének engedélyezése adta. A budai vár keleti lejtőjének 
Csónak utca-Magas utca-Király lépcső határolta részén 
Ybl Miklós tervezett és épített villát gróf Lónyay Meny
hért számára 1870-72 között. Az épületet 1944-ben 
bombatalálat érte, s teljesen elpusztult. Ennek helyére, 
az eredeti tervek felhasználásával építik fel újra a diplo
máciai célokra szánt villát oly módon, hogy a területén 
előkerült régészeti emlékek, falmaradványok az alagsori 
részen kialakításra kerülő romkertben megtekinthetők 
lesznek. 

A teljes feltárást megelőzően két alkalommal végez
tek ásatást a területen: először 1959-60-ban Gerő Győző, 
aki kisebb szondák segítségével azonosította az egykor 
a telken álló török bástya falait, majd 1997-ben Magyar 
Károly tárta fel az Aranybástya nyugati falszakaszait. 
Ekkor került elő a bástya területén belül két útszint, egy 
középkori tégla padlós ház részlete, a falakon kívül pedig 
egy hódoltság kori temető néhány sírja. A teljes feltárást 
a területen végzett biztosítási eljárásokhoz alkalmazkod
va 2000. december 11-16. ,  2001. január 29 .-június 29. 
és 2001 .  augusztus 22.-szeptember 4. között végeztük 
el (1. leép) . 

A temető 
A telek északi részén az 1997-ben előkerült 17 sír után 
2001-ben újabb 68 temetkezést tártunk fel. A temetőben 
férfi, női és gyermeksírok egyaránt voltak, helyenként 
több rétegben egymás felett, tájolásuk kevés kivétellel 
DNy-ÉK volt. A sírgödör nem volt érzékelhető, kopor
sóra utaló nyomot csak elvétve találtunk (szegek, rossz 
megtartású deszkamaradványok) . A csontvázak háton 
nyújtott helyzetűek voltak, kezek a test mellett, vagy a 
medencére, mellkasra helyezve nyugodtak. Szokatlan 
helyzetben találtunk egy női csontvázat: lábait térdben 
felhúzva helyezték el, lábfejei egészen a medencénél 
voltak, mellette csecsemő vázának maradványait talál
tuk (2. leép) . Melléklet csak szórványosan fordult elő: 
1-1 pénz a kézben, a mellkason, a medencében, vagy a 
fej alatt, ezek alapján a temető a 17. század első felére 
keltezhető. Kiemelkedett gazdagságával a 37. sír. A boly
gatott csontváz eredeti helyén maradt bal lábszárcsont
ja mellett, eredetileg a franciakapcsokkal záródó csizmán 
belül, valószínűleg bőrzacskóban tartott 89 db pénz (2 
török arany és egyéb török pénzek mellett II. Ulászló, 
II. Lajos ,  I. Ferdinánd, Miksa, Rudolf, I. Zsigmond 
lengyel király pénzei, 1509-1600-ig), és két kis bronz 
török pecsétnyomó került elő (3. kép). A temető lezárá
sát biztosan nem tudhatjuk, hiszen az északi oldalon 
még lehetnek feltáratlan sírok, de a török bástya építé-
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Archaeological investigations 
in the territory of  lots 1 - 3 Csónak 
Street, Budapest, 1 .  

The permission granted for the construction of a new 
building in the lot afforded the excavation of the terri
tory. ln the area enclosed by Csónak Street, Magas Street 
and Királylépcső on the eastern slope of the Buda 
Castle, Miklós Ybl designed and constructed a villa 
building for Count Menyhért Lónyai between 1870 and 
1872.  ln 1944, a bomb hit and destroyed the building. 
The villa, which will serve diplomatic purposes, will be 
rebuilt in its place after the original design in a way that 
the archaeological remains, wall fragments unearthed 
by the excavations will be exhibited in the ruin garden 
to be established in the basement. 

Excavations were conducted at two occasion preced
ing the complete excavation of the territory. First Győző 
Gerő excavated in 1959-60, and identified the walls of a 
Turkish bastion in smaller test trenches opened in the 
lot. Then Károly Magyar unearthed the western wall 
sections of the Aranybástya in 1997. This time two road 
levels and the detail of a medieval house with brick pave
ment were also uncovered in the territory of the bastion 
along with a few graves of the Turkish period outside the 
walls. The complete excavation of the territory, which 
had to be adjusted to the rhythm of the security measures 
carried out in the area, took place between 11. and 16. 
December 2000, 29. January and 29. June 2001 and 22. 
August - 4. September 2001, (Fig. 1) . 

Cemetery 
After the 17 graves that had been found in 1997, further 
68 burials were unearthed in 2001 in the northern part 
of the lot. The cemetery contained the graves of men 
women and children alike, sometimes overlying one 
another. Nearly all the graves had a SW-NE orientation. 
No grave shaft could be observed and there were only 
scattered traces of coffins (nails, poorly preserved board 
remains) . The skeletons lay extended on the back, the 
arms were beside the body or bent on the pelvis or the 
chest. The skeleton of a woman lay in an strange posi
tion: the legs were bent at the knee and drawn up so 
that the feet were at the pelvis. Beside it, we found the 
remains of an infant (Fig. 2) . There were only a few 
grave-goods: a coin in a hand, on a chest, in a pelvis or 
under a head. They date the cemetery from the first 
half of the 17'h century. Grave no. 37 was exceptionally 
rich. The skeleton was disturbed. Beside the intact bone 
of the left leg, inside a boot closed by hook-and-eyes, 89 
coins (2 gold and other Turkish coins and coins minted 
by II. Ulászló, II. Louis, I .  Ferdi n ;m rl ,  Miksa, Rudolf and 
I .  Sigismund Polish king, from between 1509 and 1600) 
were found probably kept in a leather pouch and two 
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sének idején már valószínlíleg nem volt használatban, 
a legdélebbi sírt ugyanis bolygatott állapotban, a bástyán 
belül tártuk fel. 

A töröle bástya 
Az 1684-es ostrom pusztítása után, a helyreállítás során 
a keleti várlejtőn, a Vízikaputól a Dunáig vezető úton 
húzódó korábbi sövényfal helyett szilárd kőfalat építet
tek, melyet két bástyával erősítettek meg: a kapu köze
lében nagyobb méretű, a nyolcszög öt oldalával záródó 
építmény az Arany-bástya; ettó1 kissé délkeletre egy ki
sebb, de hasonló pedig az Ezüst-bástya nevet kapta. Ezek 
építése 1685-re befejeződött. Területünkön az Arany
bástya maradványai kerültek elő. 1 

A telek déli részén álló falak egy része már 1997-ben 
előkerült, ezért elsősorban az akkor csak két kisebb szon
dával megkutatott keleti részre (a telken álló egykori 
Ybl-villa homlokzatától keletre) ,  valamint a nyugati ol
dalon egy kb. 15 méteres sávra bővítettük ki a kutatást, 
ahol egy beton cölöptámfal elkészítése után elbonthat
tuk a rézsűt. Mindkét részen jelentős feltöltést kellett 
elhordani, de végül a bástyát teljes vonalában sikerült 
feltárni (4-5. kép) . A bástyafal északkeleti része erősen 
leomlott állapotban van, bekötőfalát pedig az újkori 
építkezések (a fölé épített barokk kori ház és az ezt kö
vető Ybl-villa) erősen megbolygatták. Ez utóbbi nemcsak 
a rajta keresztülhúzott csatorna miatt volt rossz állapot
ban: kibontása után kiderült, hogy nem alapozták le a 
sziklára, hanem több, a bolygatás mértéke miatt nem 
rekonstruálható középkori falmaradványra építették rá 
(6. kép), s már a barokk épület pincéjének építése idején 
olyan rossz állapotban volt, hogy külső köpenyezéssel 
kellett ellátni. Előkerült a bástyafalhoz tartozó, nagyjából 
É-D irányú, a kapu felé vezető fal maradványa is, mely 
szintén nem volt a szikláig lealapozva, hanem egy göd
rön és egy nagyköves omladékon állt. 

A keleti oldalon, a bástyafal közepénél a bolygatat
lan török rétegek bontása közben egy üregbe szakad
tunk, ennek tisztítása során (nagy mennyiségű törmelék, 
és egy 1953-as 5 filléressel datált modern szemét volt 
benne) egy téglával kiboltozott áttörés került elő a török 
falban (4. kép) . A múlt század közepén, az Ybl-féle tám
falon kívülről ástak itt be, s anélkül, hogy a felszínt 
elérték volna, a sziklában egy kis helyiséget alakítottak 
ki, majd ezt késóob törmelékkel lazán visszatöltötték. 

Az 1686-os ostrom során eshetett el az a katona, 
akinek csontvázát a bástya délkeleti részén találtuk meg 
a törmelékes réteg alatt: kezében öt nagyméretű, jó álla
potú ezüstpénz, mellette pedig egy bronz fejesgyűrű 
volt. 

A védmlíró1 hővebhen: Magyar Károly: Török kori erődítések a 
hudai vár déli részén. ln: A Hódoltság régészeti kutatása. Opus
cula Hungarica I l l .  59-70. 

small Turkish bronze seals (Fig. 3) . It cannot be cer
tainly determined when the cemetery was closed, since 
some more graves can perhaps be situated in the north
ern side, which we have not unearthed. It certainly was 
not active any more when the Turkish bastion was built 
as the southernmost grave was already disturbed lying 
inside the bastion. 

The Turleish bastion 
At the time of the reconstructions fallowing the devas
tation of the siege in 1684, a solid stone wall was raised 
to replace the farmer wattle fence along the road lead
ing from the Vizikapu to the Danube on the eastern 
slope of the castle. It was strengthened by two bastions. 
The large construction closed by five walls of the octa
gon next to the gate was called Aranybástya (Golden 
Bastion) . A similar although smaller construction some
what to the east got the name Ezüstbástya (Silver Bas
tion) .  Their construction was terminated by 1685. The 
remains of the Aranybástya were uncovered in our ter
ritory.1 

Some of the walls in the southern part of the lot 
had already been faund in 1997, so the investigations 
concentrated on the eastern part, where only two 
smaller test trenches had been deepened (east of the 
facade of the farmer Ybl villa) and an about 15 wide 
stripe was unearthed in the western side, where the 
slope could be removed after the construction of a 
timber retaining wall. A thick filling had to be removed 
at both sites until the entire length of the bastion could 
be unearthed (Figs 4-5) . The northeastern part of the 
bastion was strongly ruined, while the joining of the 
wall was strongly violated by modern constructions (a 
baroque building built on top and the Ybl villa after it) . 
This latter one was damaged not only by the sewer run
ning across it. The excavations revealed that it was not 
faunded on the rock but it was built on some medieval 
wall remains, which were so strongly damaged that 
could not be reconstructed (Fig. 6) . It was in such a poor 
condition already at the time of the construction of the 
cellar of the baroque building that an exterior curtain 
wall had to be raised. The remains of the road that led 
to the gate in an approximately N-S direction were also 
faund. It was not either faunded on the rock, it lay over 
a pit and a debris layer of large rock pieces. 

A pit opened up during the clearing of the undis
turbed layers of the Turkish period in the middle of the 
bastion wall on the eastern side. After its cleaning (it 
contained large quantity of debris and modern garbage 
dated by a 5-filler coin from 1953) a break through was 
revealed in the Turkish wall, which was vaulted by bricks 
(Fig. 4) . ln the middle of the last century, the builders 

See more details on the defence work in Magyar Károly: Török 
kori erődítések a hudai vár déli részén in: A Hódoltság régészeti 
kutatása. Opuscula Hungarica Ill .  59-70. 
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Töröh hori emléhel� 
A temető területén, a sírok alatt két 16. századi leletanya
got tartalmazó gödör került elő, s egy negyedik gödör 
felső harmadában szintén korai török kori kerámia volt. 
A 14. gödör leletanyaga a szokásos fazék- és tálformákból 
állt, a 17. gödör viszont sekély volta ellenére jelentős 
török kerámiát tartalmazott: több majdnem ép gyertya
tartó és talpastál, valamint egy réz kanna került elő be
lőle. A 20. gödör felső részében fazekak, tálak voltak, 
valamint egy bronz, vödör alakú edény. 

A temető sírföldje egységes volt, törmelékes, téglás
köves sötétbarna réteg, melyet 16-17. századi kerámia 
keltezett, ami közvetlenül a 14. századi rétegekre került. 
Ez egyszeri, a temető indításához kapcsolható terepren
dezésre utal, bár a terület lejtését csak csekély mérték
ben próbálták kiegyenlíteni. 

A telek déli részén jelentős, a bástya építését megelő
ző török kori emlékek kerültek elő, melyek szintén a 
terület rendezését mutatják. Már 1997-ben eló'került a 
bástya területén belül két köves út, a 2001-es ásatás 
során ezek datálását sikerült finomítani .  A felső útszint 
szépen rakott, nagy kövekből állt, erró1 már '97-ben 
valószínűsíteni lehetett, hogy török kori, az újabb feltá
rás során a bástyától északra megtalált maradványai 
alapján pedig kiderült, hogy nemcsak az erődítésnél, 
hanem a temetőnél is korábbi. A nagy kövek felszedése 
után egy erősen égett, vörös, szemetes, csontos réteg 
került elő, mely jelentős mennyiségű és nagy változatos
ságot mutató díszkerámiát (kínai porcelán és perzsa 
fajansz) is tartalmazott, s nemcsak az út alatt mutatko
zott, hanem a déli telekrész teljes területén végig meg
volt, s a várhegy eredeti erős lejtését jelentősen szelídí
tette . Ez alatt a réteg alatt, a késóobi út nyomvonalától 
némileg eltérve egy korábbi, apróbb kövekből kirakott, 
keskenyebb és gyengébb minőségű út bukkant elő. En
nek északi széle és vízelvezető része közvetlenül a szin
tén már 1997-ben részben kibontott tégla padlós közép
kori ház törmelékes betöltésére épült, melynek kerámia
anyaga a ház teljes pusztulását és az utat is egyértelműen 
a 97-es elképzelésektől eltérően a török korra datálja (7. 
hép) . 

Középhori maradványoh 
Az 1997. évi előzetes feltárás során a középkorból a fent 
említett téglapadlós épületen kívül egy nagyjából É-D 
irányú hosszú fal részlete került elő, s ezek tisztázásán 
kívül nem is számítottunk újabb eredményre. Ezzel 
szemben mind a bástyán belül, mind északabbra, a te
mető területén intenzív középkori megtelepedés nyo
mait találtuk: kisebb falszakaszok, kutak és tárológödrök, 
vízelvezető csatornák, valamint négy újabb épület ma
radványai kerültek elő. 

A török utak köveinek felszedése után lehetőség 
nyílt a tégla padlós ház teljes kibontására. A felső, nagy
köves út, az alatta húzódó török szemetes réteg, majd a 
korábbi út kövei alatt a ház habarcsos, köves, épülettör
melékes betöltése következett. Ennek kitisztítása után 

dug into it from outside the buttressing wall built by 
Yhl anr :l a s1m1ll room was made in the rock, without 
reaching the surface, which was later loosely filled in 
with debris. 

The soldier, whose skeleton was found under the 
debris layer in the southeastern part of the bastion 
probably fel! during the siege of 1686. He held five large, 
well preserved silver coins in the hand and there was a 
bronze bezelled ring beside them. 

Remains from the Turhish period 
ln the territory of the cemetery, two pits with finds from 
the 16'h century were found under the graves, and ce
ramics also from the Turkish period were uncovúed in 
the upper third of a fourth pit. The find material of pit 
no. 14 consisted of common pot and bowl shapes, while 
pit no. 17, although it was rather shallow, yielded a 
significant Turkish ceramic material. Some nearly en
tirely preserved candlesticks and footed bowls and a 
copper canister were uncovered in it. Pots and bowls lay 
in the upper part of pit no. 20 together with a bronze 
bucket-shaped vesse!. 

The soil of the cemetery was a uniformly dark 
brown layer with debris, bricks and rubble. I t  was 
dated by pottery from the 1611i-1711i century. The un
derlying layer deposited in the 14'h century. This sug
gests a single landsca ping at the start of the cemetery, 
although the sloping of the territory was only slightly 
modified . 

Significant finds were found from the Turkish 
period, from before the construction of the bastion, 
which also indicate a landscaping activity. Two paved 
roads had already been found in the territory of the 
bastion in 1997, and the excavation of 2001 succeeded 
in refining the dating. The higher road leve! consisted 
of regularly laid large slabs. Its Turkish age was sup
posed already in 97, while the remains unearthed du; 
ring the recent excavations north of the bastion re
vealed that it was made earlier than the fortification 
and even the cemetery. After the large slabs had been 
cleared, a strongly burnt, red layer appeared mixed 
with garbage and bones, which also contained a large 
number ofvaried ornamental ceramics (Chinese china 
ware and Persian fayance) . lt  appeared not only be
neath the road but extended to the entire territory of 
the southern part of the lot and it significantly moder
ated the steep sloping of castle hill. Under this layer, 
a road appeared in a somewhat different direction than 
the above one. lt was narrower, made of smaller stones 
in a poorer quality that the later road . Its northern 
edge and its water channel was built over the debris 
filling of the medieval house with a brick pavement, 
which had also partly been unearthed in 1997. The 
pottery material of this layer dated both the final 
devast<Hion of the house and the road from the Turk
ish period, contradicting the theory set up in 1997 
(Fig. 7) . 
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előkerült a ház déli, belül vakolt falának megmaradt 
csonkja. Az épület nyugati fala teljes mértékben elpusz
tult, ezen a részen csak kisebb omladékot, valamint égett, 
agyagos-márgás felszínt találtunk. Mivel sem falat, sem 
falkiszedés nyomait nem találtuk, elképzelhető, hogy a 
nyugati oldalán húzódó, valószínlíleg telek.ha tárolóként 
funkcionáló falhoz építették hozzá. A ház keleti oldala 
is roncsolt állapotban volt, az itteni bolygatásra az útfe
lületben mutatkozó erőteljes horpadás is utalt. Itt a 
bontás során egy nagy, négyszögletes, 15 .  századi kerá
miát tartalmazó gödör került elő, négy sarkán a hosszabb 
oldalait támasztó két nagy gerenda sziklába vágott nyo
mával. A teljes kibontás után az alján előkerült a beom
lott faszerkezet is. Leletanyaga meghatározza az általa 
roncsolt téglapadlós épület korát is: ez legkésőbb a 15 .  
század végén elpusztult. 

Az épület északi előterének tisztításakor a ház fala 
és a mellette húzódó telek.határoló fal által közrefogott 
sarokban nagy kövekbó1 álló omladékot találtunk. A te
rület szikláig való kibontásakor kiderült, hogy ezek a 
kövek egy széles, ÉNy-DK irányú sávban húzódnak, s a 
sáv délkeleti vége az épület alatt van. Az omladék szét
bontása során faragott köveket is találtunk. A kövek el
hordása során derült ki, hogy ez egy, a házat korban 
megelőző vízelvezető csatorna volt, mely a kerítésfalig 
ÉNy irányban halad, ott pedig visszatörve ÉK felé, a fal 
alatt folytatódik. A fal alá bevezető rész tisztítása során 
megfigyelhető volt, hogy a csatornát a fal építésekor 
már nem használták, betömedékelték. 

A legjobb állapotban megmaradt épület az előzőek
ben említett háztól délre található. Az újkori falak, majd 
az alsó török út maradványainak elbontása után egy 
égett, köves, omladékos, épülettörmelékes gödör jött 
elő, melyet 15. századi kerámia keltezett. Az épülettör
melék alatt először egy sziklának épített, ÉNy-DK irá
nyú, habarcsos kötésű fal került elő, majd közvetlenül 
előtte egy habarcsos-téglás felület, amely egy üreg felet
ti boltív tetejének bizonyult. A további mélyítés során 
a fal alatt, annak előzményeként egy másik fal, valamint 
ettől északra egy sziklába faragott lépcső mutatkozott. 
A teljes felület kitisztítása során kiderült, hogy az alsó 
fal a sziklalépcsővel és egy szintén ÉNy-DK irányú fallal 
egy korai, kisebb épületet alkot, melynek keleti sávjában 
sikerült megfognunk az eredeti padlószintet, a pusztulá
si réteget, és a megújítást követő új padlót. A korai épü
let betöltése alapján a 13 .  század végén-14. század elején 
elpusztult, nagyobb alapterületen építették újjá, bejára
tát áthelyezték, és dél felé egy téglával kiboltozott mély
pincét vágtak a sziklába. A pincelejáró kibontása után 
egy meredek, sziklába vájt lépcsőt és egy lejtős folyosót 
találtunk (8. leép), majd egy téglalap alakú, a lejárattól 
keleti irányba kiöblösödő pincetérbe jutottunk. A lejá
rattal szemben egy kis, kővel kirakott aljú, talán vízgyűj
tőként funkcionáló gödör van, a nyugati oldalon egy 
téglával kirakott szellőző pedig egy sziklaüregbe vezet, 
amely kapcsolatban van a pincétől nyugatra lévő kúttal. 
A mélypince betöltésében kevés 15 .  századi kerámia 

Medieval remains 
Beside the a bove mentioned building with a brick pave
ment, the fragment of a long, N-S running wall was 
found from the Middle Ages during the preliminary 
excavations in 1997. This time we intended to clarify 
these features and did not expect new results. Neverthe
less, we found the traces of intensive medieval settle
ment both inside the bastion and north of it in the 
territory of the cemetery. Smaller wall sections, wells 
and storage pits, water channels and the remains of four 
more buildings were uncovered. 

After the stones of the Turkish roads had been 
taken up, the entire house with a brick pavement could 
be unearthed. Under the upper road paved with large 
slabs, the underlying debris layer from the Turkish 
period and the stones of the earlier road, the filling in 
of the house followed, which consisted of mortar, stones 
and building debris. As it had been cleared, the pre
served remains of the southern wall of the house came 
to light with the plastering on the inside. The western 
wall of the building was totally destroyed. Here only 
some debris and a burnt clayey-marly surface could be 
observed. Since we could not find either a wall or the 
ghost of a wall, in the west the house was probably built 
against the wall that functioned boundary between the 
lots. The eastern side of the house was also ruined, 
which was also indicated by a strong depression in the 
road surface. Here, a large quadrangular pit was found 
with ceramics from the 15'h century and the traces of 
two large timbers could be observed in the four corners. 
These timbers supported the longer walls of the pit. 
Even the timber construction was found fallen onto the 
bottom of the pit. The find material dated the ruined 
building with the brick pavement as well: it perished 
the latest at the end of the 15'h century. 

A debris layer of large stones was found in the cor
ner enclosed by the wall of the house and the boundary 
wall of the lot during the cleaning of the northern fore
grounds of the building. When the surface was cleaned 
until the rock surface we found that these stones stretch 
in a NW-SE directed wide stripe, and the southeastern 
end of this stripe extends under the building. In the 
debris layer we found a few carved stones as well. After 
the stones had been removed we found that there was 
a water channel built before the house, which ran in a 
NW direction until the fencing wall, where its direction 
broke and continued toward NE under the wall. We 
could observe during the cleaning of the section that 
extended under the wall that the channel was no longer 
used at the time of the construction of the wall, it was 
filled in. 

The best preserved building was found south of 
the above described house. After the modern walls, 
then the remains of the lower Turkish road had been 
removed, a pit was found with burnt, stony debris fill
ing, which was dated by pottery from the 15 'h century. 
Under the debris layer, first a NW-SE directed mortared 
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volt, a pincelejáróban néhány török kori töredék is elő
fordult. 

A bástya északnyugati részén álló pincébó1 keleti 
falának egy hosszabb szakasza, és az északkeleti falsarok 
maradt meg. A fal alatt egy 14. századi kerámiával kel
tezett gödör volt, s pusztulása után egy tárológödröt 
ástak bele, mely 15 .  századi kerámiát tartalmazott, tehát 
az épületet a 14. század végén-15.  században használ
hatták. Az itt talált gödör jellegében eltért a területen 
talált többitó1: bontása során az északi metszetében lát
ható volt két függó1eges faoszlop korhadt maradványa, 
amelyből a teljes kibontás után a kerek alapterületlí 
gödör fölött négy, sziklába vésett oszloptalpnyom segít
ségével egy négyzetes felépítmény rekonstruálható. 

A harmadik pince a bástyától és a hozzá épített 
barokk pincétől északra került elő, ennek csak a lejára
tát sikerült feltárni, a többi része az újkori bolygatások 
során elpusztult. Kora biztosan nem állapítható meg, 
bár környezete alapján 14. századi használata valószí
nlísíthető. 

A temető területén, a sírok felszedése után egy erő
sen átégett felület került elő, melyen valószínlíleg köny
nylí cölöpszerkezetlí építmény állt. Leletanyaga alapján 
ezt is a 14. században használták (10. kép) . 

A bástya területének keleti részén a középkorban 
több szintet alakítottak ki, egyenesre kiképezve az 
északkelet felé erősen lejtő hegyoldalt. Ezeket a szinte
ket mutatja két földbe rakott támfal, melyek a leletek 
alapján a 14. századra keltezhetők, valamint egy, a bás
tya középső részén lévő, félkör alakú terület, aminek 
közepén egy ÉK-DNy irányú cölöpsor vonul végig, de  
az újko ri bolygatás miatt nem rekonstruálható. Az  
északabbi, alsó szinten, a támfalhoz hozzáépítve egy 
rendkívül jó állapotban megmaradt, megújított platni
jú kemence került elő. 

Az épületeken kívül jelentős középkori életre utal 
a területen talált nagyszámú (összesen 27 db) kút és 
tárológödör is. Ezek közül egy, leletanyag híján, nem 
volt meghatározható, egy volt újkori, kettő török, és 
egyet használtak a középkor után a török korban is. 
Egyet a 16. század első felében töltöttek be, nyolcnak 
volt 15 .  századi leletanyaga, tizenhárom 14. századi, és 
egy 13. századi volt. Ezek közül hatot - mélységük (6-8 
m) ,  és a nagyon hamar (1,5-2 m körül) jelentkező, nagy 
mennyiséglí víz alapján - biztosan kútként használtak 
eredetileg (9. kép) . 

A gödrök egy része a jelentős számú kerámián (eb
bó1 igen sok épen került elő), állatcsonton és üvegen 
kívül sok szerves anyagot - faeszközöket (kanál, tál töre
déke, döngölő) és ágdarabokat, bőrmaradványokat (ci
pőtalp, erszény) , növényi magvakat (szőlő, som, dinnye, 
meggy) - tartalmazott. 

A 18. gödör nemcsak anyaga miatt volt érdekes, ha
nem bontása során ipari tevékenységre utaló nyomokat 
is találtunk. Először egy köves omladék került elő, ennek 
felszedése után egy erősen átégett, faszenes, vörös anya
gú, lefelé tölcsérszerlíen szlíkülő objektum alakult ki 

wall appeared built against the rock, then, right in front 
of it, a surfac:e c:overed with mortar and bricks, which 
later proved to be the top of a vault covering a pit. 
Digging deeper, another wall, the antecedent of the 
above one was found under this wall, and stairs ap
peared carved into the rock north of it. After the clear
ing of the entire surface we found that the lower wall 
together with the rock stairs and another also NW-SE 
directed wall belonged to an early, smaller building, 
in the eastern part of which we could observe the 
original floor level, the devastation layer and the new 
floor of the reconstructed building. The fillir1g dated 
the perishing of the early building to the end of the 
13'h century or the beginning of the 141h century. It was 
reconstructed on a larger surface, the entrance was 
replaced, and a deep cellar was carved into the rock 
toward south, which was vaulted by bricks. After the 
excavation of the entrance of the cellar, stairs carved 
into the rock and a sloping corridor were found (Fig. 
8), then we arrived into an oblong-shaped room, which 
widened eastward from the entrance. Facing the en
trance, a small stone-paved pit probably functioned as 
a cistern. An air shaft built of bricks on the western 
side led into a rock hole, which was connected to the 
well west of the cellar. The filling of the deep cellar 
contained ceramics from the 15 'h century, and a few 
fragments from the Turkish period also occurred in 
the entrance of the cellar. 

A longer section of the eastern wall and the north
eastern corner survived from the cellar at the north
western part of the bastion. There was a pit dated by 
pottery from the 14'h century under the wall. When it 
got destroyed, a storage pit was dug into it, which con
tained ceramics from the 15'h century, which implies 
that the building was used at the end of the 141h cen
tury and in the 15'h century. The character of this pit 
was different from that of the other pits found in the 
area: in the course of its cleaning, the crumbled remains 
of two vertical wooden posts could be observed in the 
northern cross-section. Finally, a quadrangular super
structure could be reconstructed with the help of four 
depressions carved into the rock to hold the posts over 
the round pit. 

The third cellar was found north of the bastion and 
the baroque cellar built against it. We could unearth 
only its entrance, the rest was destroyed by modern 
disturbances. It cannot certainly be dated although its 
environment suggests that it was used in the 141h cen
tury. 

ln the territory of the cemetery, a strongly burnt 
surface appeared under the graves, on which probably 
a post-structure construction stood. The finds dated this 
construction also from the 141h century. (Fig. 10) 

More than one leve! was förmed in the eastern part 
of the territory of the bastion in the Middle Ages to 
leve! the hillside, which steeply sloped toward north
east. These levels are indicated by two retaining walls 
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beló1e, mely öntőgödör lehetett, bár sem beöntőnyílást, 
sem olvadékot nem találtunk a feltárás során. A gödör 
teljes kibontása után egy, az alján É-D irányban keresz
tülhúzódó, nagy kövekkel fedett csatorna került elő. 

Hasonló csatorna több is előkerült a területen, ezek 
egy része kúpcserépből rakott, más részük kövekkel ol
dalt kirakott és lefedett volt, két esetben pedig megfi
gyelhető volt, hogy 1-1 gödörbe vezették bele. 

A területen talált legrégebbi emlék egy kis edényben 
elrejtett, 14 db IV. Béla denárból álló (CNH I. 254) együt
tes volt, mely a temető területén, alig 20 cm-rel az egyik 
sír koponyája alatt került elő. 

built on earth, which can be dated from the 14'" cen
tury after the finds, and a semicircular area in the 
central part of the bastion, in the centre of which a 
NE-SW directed post row can be observed, although 
modern disturbances hinder its reconstruction. An 
extremely well preserved oven with a renewed baking 
surface was found in the northern, lower level built 
against the retaining wall. 

Beside the buildings, numerous wells and storage 
pits (altogether 27 features) indicated intensive life in 
the Middle Ages. One of them had no finds and could 
not be dated, one came from the modern period, two 
were built in the Turkish period and one was used after 
the Middle Ages as well as during the Turkish period. 
One was filled in in the first half of the 16'" century, 
eight contained finds from the 1 5'" century, thirteen 
dated from the 14'h century and a single one from the 
13'h century. Six features were originally certainly used 
as wells because of their depth (6-8 m) and the large 
amount of water that appeared at a very high elevation 
(around 1 .5-2 m). (Fig. 9) 

Beside the significant number of ceramics (many 
in intact state) , animal bones and glass, som e of the pits 
also yielded many organic remains - wooden tools 
(spoon, fragment of  a bowl, a mallet) and branch frag
ments, leather remains (sole of a boot, a pouch), and 
also plant seeds (grapes, cornel, melon, sour cherry) . 

Pit no. 18 was interesting not only because of its 
material. During its cleaning, we found traces suggesting 
industrial activity. First a stony debris layer appeared . 
Underneath a strongly burnt red feature appeared nar
rowing downward in a funnel shape, which contained 
a charcoal. It could be a casting pit, although neither a 
casting hole, nor slag was found during the excavation. 
After the cleaning of the entire pit, we found a channel 
covered by large stones running in a N-S direction on 
the bottom. 

A few more similar channels were also unearthed 
in the territory. Some were made of conical tiles, other 
ones were built and covered by stones, and two of them 
led into each a pit. 

The oldest remain in the territory was the find as
semblage of 14 denars of king IV. Béla (CNH I. 254) 
hidden in a small vessel, which was found barely 20 cm 
under the skull in a grave of the cemetery. 
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1 .  kép Budapest, 1 .  Csónak  u tca 1 -3 .  Az ásatási terület a laprajza 

Fig. 1 :  Budapest, 1. Csónak Street. 1 -3 ,  plan of the excavation 
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2 .  kép: Budapest, 1. Csónak u tca 1 -3 .  A 1 3 . és 1 4 .  sz. sír 

Fig. 2 .  Budapest, 1. Csónak Street. 1 -3 .  graves nos. 1 3  and 1 4  

0 3 cm 

3 .  kép: Budapest, 1 .  Csónak u tca 1 -3 .  Török fel i ra tos pecsétnyomók a 3 7. sz. sírból 

Fig. 3 :  Budapest, 1. Csónak Street. 1 -3 ,  seal with Turkish inscription from grave no. 3 7  
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4. kép Budapest, 1 .  Csónak u tca 1 -3 .  Az Arany-bástya délkeleti része az á ttöréssel 

Fig. 4 Budapest, 1 .  Csónak Street. 1 -3 ,  the southeastern part of Golden Bastion with the break-through 

5. kép: Budapest, 1. Csónak u tca 1 -3 .  Az Arany-bástya északkeleti része 

Fig. 5: Budapest, 1. Csónak Street. 1 -3 ,  the northeastern part of the Golden Bastion 
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1m 

1 kőomladék 
2 szürke, tömött, szemcsés, sárga foltos 
3 tömött, szürke, kavicsos 
4 sárga agyag 
5 szü-ke, kevert, agyagos 
6 rozsdabarna, faszenes 
7 sárga agyagfoltos, kevert 
8 szürkésbarna, agyagos 
9 szikla 

10 kőporos 
11 barna sóderes, törmelékes 
12 szüre, tömött, szemcsés 

9 

6. kép: Budapest, 1 .  Csónak u tca 1 -3 .  Az Arany-bástya északnyugati része, 1 .  szelvény É-i metszet 

Fig. 6 :  Budapest, 1. Csónak Street. 1 -3 ,  N section of cutting 1 ,  the northwestern part of Golden Bastion 
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Fig. 7: Budapest, 1 .  Csónak Street. 1 -3 ,  S section of cutting 5 ,  stratigraphical position of the Turkish period roads and the house with the brick floor 
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8.  kép: Budapest, 1 .  Csónak u tca 1 -3 .  
Középkori ház pincelejá rója 

Fig. 8: Budapest, 1. Csónak Street. 1 -3 ,  entrance to the 
cel lar of the medieval house 

9. kép: Budapest, 1 .  Csónak u tca 1 -3 .  
1 3 .  századi ,  kővel rakott kút 

F ig . 9 :  Budapest, 1 .  Csónak Street. 1 -3 ,  stone road from 
the 1 3 th century 

1 0. kép: Átégett felü let cölöplyukakkal a temető terü letén a sírok a latt 

Fig. 1 0 : Budapest, 1 .  Csónak Street. 1 -3 ,  burnt surface with postholes i n  the territory of the cemetery 
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Nováki Gyu la - Terei György 

Aba, Belsőbáránd - Bolondvár 
felmérése 

A Belsőbáránd nevű kis település Aba község határában, 
a községtől É-ra 6-7 km-re van. Belsó'bárándtól K-re kb. 
600 m-re a Dinnyés-Kajtori-csatornán túl, annak bal 
partján elterülő rétbó1 erősen tagolt dombsor emelkedik 
ki. A Belsó'báránd felé eső részen van a Bolondvár. D-i, 
igen meredek, helyenként szakadékos aljában vezet egy 
földút K-re, Seregélyesre. 

Számos korábbi említés után 1949-ben Nováki Gyu� 
la járt a helyszínen, és vázlatosan felmérte az egész 
földvárat. A vázlatot és megfigyeléseit 1952-ben közölte. 
A felszíni leletek alapján a Vatya kultúrába helyezte a 
földvárat, az É-i részen lévő körárkot pedig az ott talált 
cserepek alapj án középkori erődítményként emlí
tette . 1  

1960-ban Kovács Tibor végzett próbaásatást a vár 
területén Bándi Gábor és F. Petres Éva részvételével. 
Két szelvényt nyitottak a vár D-i, nagyobbik részén . Egy 
4x4 méteres nagyságút (l. sz.) a Ny-i szélétó1 kb. 30 m
re, melyben 5 lakószintet állapítottak meg, házak alap
rajza és gödrök is kibontakoztak. A másik, 3x3  m nagy
ságú szelvény (II. sz.) e várrész DK-i sarka közelében, 
az előzőtől DK-re 25 m-re került feltárásra. Itt 246 cm 
mélységig 8 települési szint bontakozott ki. Az előzetes 
jelentésben a két szelvényből 3-3 ház leírását, a gödrök 
rajzát és 7 db bögre, illetve edény rajzát közölte Kovács 
Tibor. Rombolásnak, tűzvésznek nem volt nyoma, a la
kottság a rétegződések szerint folyamatos volt. A lelet
anyag a Vatya kultúra második felébe tartozik.2 

2001 tavaszán e sorok írói megbízást kaptak a föld
vár felmérésére. A terepmunkákra május hónapban 
került sor.1 Az egész terület művelésen kívül áll, É-i ré
szét fű és bokrok fedik, a D-i, nagyobbik részét helyen
ként sűrlí bokor és ritkás erdő takarja. Igen sok bolygatás 
nyoma látszik. Nemcsak a 2. világháború lövészárkai, 
hanem az azóta ásott turkálások is több helyen megvál
toztatták a domborzati viszonyokat, különösen az É-i, 
kisebbik részen. Felmérés közben ezeket a bolygatásokat 
figyelmen kívül hagytuk, és mindenhol csak az eredeti 
felszínen mértünk be pontokat. A rajz a körárok körül 
ennyiben „rekonstrukciónak" is tekinthető, de ez minden 
tekintetben a bolygatások előtti helyzetet tükrözi. 

A földvár nagyjából háromszög alakú, két részre 
oszlik. A háromszög csúcsa ÉÉNy-ra jelenti a kisebbik 
részt. Ennek D-i, szélesebb részén egy majdnem szabá
lyos kör alakú, 25x22 m átmérőjű területet árok vesz 
körül. Egész területe erősen bolygatott, sok gödör és 
árok miatt különösen az ÉK-i és K-i rész alig ismerhető 

NoVÁK1 1952. 7-8, 10, 6. kép. 
2 KovÁcs 1961-1962; MNM Adattár IV /1961/73 
3 A megbízást a Kulturális Örökség Igazgatósága adta. 

Gyu la Nováki - György Terei 

The survey of  Aba,  Belsőbáránd -
Bolondvár 

The small settlement called Belsőbáránd can be found 
next to Aba village, 6-7 km north of it. A strongly seg
mented hill row rises over the meadow along the left 
side of the Dinnyés - Kajtor channel about 600 m east 
of Belsó'báránd. Bolondvár can be found in the area 
closer to Belsőbáránd.  A dirt road leads eastwards to 
Seregélyes at its feet under the southern very steep side, 
which is sometimes broken by ravines. 

After a number of earli.er references, Gyula Nováki 
visited the site in 1949 and made a sketched survey of 
the whole earthen fart. He published his sketch and 
observations in 1952. Based on the surface finds, he af
filiated the earthen fart to the Vatya culture, and de
scribed the round ditch in the northern part as a medieval 
fortification after the sherds he had found there.1 

In 1960, Tibor Kovács conducted test excavations 
in the area of the earthen fart  with the collaboration of 
Gábor Bándi and Éva F. Petres. They opened two cut
tings in the larger, southern part of the fart. A 4x4 m 
large one (no. I) about 30 m from the western edge, 
where they found 5 habitation levels, the ground plans 
of houses and also pits. The other, 3x3 m large cutting 
(no. II) was excavated near the south-eastern corner of 
the same part of the fart, 25 km south-east of the farmer 
cutting. In this cutting, 8 settlement levels were found 
until the depth of 246 cm. Tibor Kovács published from 
the two cuttings the descriptions of each three houses, 
the drawings of the pits and the drawings of 7 cu ps and 
vessels in his preliminary report. There was no trace of 
destruction or fire, habitation was continuous according 
to the stratigraphic evidence. The find material came 
from the second half of the Vatya culture.2 

1 1 1  

The authors of the present paper were charged with 
the survey of the earthen fart in the spring of 2001. The 
field work was accomplished in May.� There is no agri
cultural cultivation in the area. The northern part is 
covered by grass and shrubs, the larger southern part 
was covered, at some places, by dense shrubs and a thin 
forest. Many traces of disturbance could be observed. 
The trenches from World War II and later pits distorted 
the geographical setting at several places, especially in 
the northern smaller area. These disturbances were 
disregarded by the survey, and measurements were 
taken only from the original surface. In this respect, the 
drawing can be considered as a "reconstruction" around 
the round ditch, but it reflects the situation prior to the 
disturbance in every aspect. 

NOVÁKI 1952. 7-8, 10, fig. 6. 
2 KovÁcs 1961-1962; MNM Archives IV /1961/73 
3 The survey was ordered by the Directorate of the Cultural Heritage. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2001 

fel. A körárok szélessége 6-9 m között váltakozik, mély
sége 0,5-1 m körüli. 

Az 1949. évi terepbejárás alkalmával a kör közepén 
egy nagy kő állt ki a földből 80 cm-re, teljes hosszát nem 
sikerült megállapítani. A kő szélessége 50, vastagsága 
20 cm volt. Alatta és körülötte kisebb-nagyobb termés
kövek voltak, némelyiken világosszürke meszes habarcs 
látszott. A kő mellett embercsontok voltak. Az árok fa
lában megállapítható volt, hogy 20 cm mélységig ka
viccsal kevert föld van, utána meszes talaj következik, 
amilyen a kiszedett falak után szokott maradni . Ennek 
a körnek a D-i árkában a katonai lövészárokban is sok 
embercsont volt (koponyatöredékek, csigolyák, lábszár
csontok), korongolt középkori cserepek és kisebb termés
kövek. Az árok fala erős elszíneződéseket mutatott. En
nek az É-i, kisebbik résznek a DK-i sarkában, a kör alakú 
árkon kívül a lövészárokban szintén erős elszíneződések 
látszottak. Az egyik keresztmetszet a következő volt: fe
lülró1 számítva 90 cm kevert föld, benne több paticsdarab, 
50 cm-tó1 kezdve cserepek, ez alatt 30 cm égett föld, ennek 
alján 1 cm vastag feketés-barnás, egészen sima sározás, 
ez alatt pedig 5 cm vastag, apró kavicsokkal kevert föld, 
benne egy állati csont, majd az érintetlen lösztalaj követ
kezett. E várrész É-i végében ugyanez volt a helyzet, a 
lövészárkok falában a föld itt is erős keveredést mutatott, 
sok bronzkori cseréppel és embercsonttal. 

Most az egész területet magas fü borítja, a lövészár
kok már beomlottak, sehol nem látszik az 1949-ben még 
csupasz árokoldal. A körárok, részben elhelyezkedése, 
részben a leletek miatt, külön egységet képez az őskori 
földvárban. Nováki Gyula 1952-ben, majd késóob Kovács 
Tibor középkori erődítésnek feltételezte. Terei György 
1998-ban a szakdolgozatában a kérdéses objektumokba 
sorolta.4 A 22-25 m átmérőjű körárok tulajdonképpen 
lehetne Árpád-kori földvár. Az elmúlt 30 évben külön 
tudományággá nőtte ki magát a kisvárkutatás, mely sok 
hasonló méretü és elhelyezkedésü objektumot ismerte
tett meg a szakmával és a nagyközönséggel. Néhány té
nyező azonban kétségessé teszi az erődítés funkciót. 
Hatházi Gábor vetette fel először, hogy a terep bejárása 
során a domb Ny-i aljában lokalizált középkori falu temp
loma és az azt körbevevő árok maradványairól van szó." 
Ezt a tényt támasztja alá a területen korábban talált fa
ragott kő és az embercsontok. A középkori falu meglétét 
bizonyítják továbbá Terei 2000 februárjában készített 
légi felvételei, amelyeken világosan látszik a középkori 
település árokrendszere. Természetesen nem kizárt, 
hogy egy korábbi erődítésbe építették a település temp
lomát, vagy késóob erősítették meg a területet. Mindket
tőre találhatunk példát a középkori erődítéskutatásban. 
Olyan történeti adattal nem rendelkezünk, amely kétsé
get kizáróan erre a településre vonatkozik, csak Györffy 
György említi a közeli Bárándról, hogy 1361 -ben Kont 

4 TEREI 1998 
'i Hatházi Gábor szíves szóbeli közlése. 

The earthen fort is approximately triangular, di
vided into two parts. The tip of the triangle in NNW is 
the smaller area. ln the wider sou thern part of this area, 
a nearly regular round ditch surrounds an area of 25x22 
m. The whole area is strongly disturbed and the north
eastern and eastern parts are difficult to identify be
cause of the many pits and trenches. The width of the 
round ditch varies between 6 and 9 m, its depth is bet
ween 0.5 and 1 m. 

A large stone projected to 80 cm from the earth in 
the centre of the circle at the time of the field walking 
in 1949. lts entire length could not be measured. The 
stone was 50 cm wide and 20 cm thick. There were smal
ler and larger undressed ashlars around it, some with 
the remains of light grey mortar. There were human 
bones next to the stone. ln the cross-section of the ditch, 
a soil mixed with pebbles could be observed to a depth 
of 20 cm followed by a limy soil, which resembles the 
soil left after a removed wall. ln the southern ditch of 
this circle, there were many human bones in the military 
trench (skull fragments, vertebrae, bones of the leg) 
together with wheel-thrown medieval pottery fragments 
and smaller ashlars. The wall of the ditch showed strong 
discolourations. Also strong discolourations appeared 
in the military trench outside the round ditch in the 
south-eastern corner of the smaller northern area. One 
of the cross-sections displayed the following sequence 
from the top: 90 cm mixed soil with some daub frag
ments, sherds from 50 cm, then a 30 cm thick burnt soil 
followed underlain by 1 cm thick blackish-brownish, 
very smooth mud plastering and finally a 5 cm thick 
soil appeared mixed with tiny pebbles, which contained 
an animal bone. The sequence was closed by the un
broken loess. The situation was the same in the northern 
end of the same part of the fort, where the earth in the 
wall of the military trench was mixed and contained 
many Bronze Age sherds and human bones. 

To date, the whole area is covered by high grass, the 
walls of the military trench fel! in and the exposed wall 
of the trench observed in 1949 has disappeared. The 
round ditch forms a separate unit inside the Prehistoric 
earthen fort partly because of its positions and partly 
due to the finds. ln 1952 Gyula Nováki and later Tibor 
Kovács supposed that it was a medieval fortification. 
György Terei grouped it among the uncertain features 
in his university thesis in 1998.4 Actually, the round 
ditch with a diameter of 22-25 m could be an earthen 
fort from the Árpádian Era. The research of small castles 
has developed into a separate branch of science in the 
last 30 years. lt has described many features of similar 
sizes and locations to archaeologists and also to the 
wider public. Some traits, however, question the forti
fication fu11ctio11 . Gúbor Hathúzi raised first tbc idea 
that it could be t hc rcrnain of a church and its c i rc u lar 
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Miklós nádor a csatkai pálosoknak adta.6 Érdekes ered
mények találhatók Hatházi Gábor rnunkáj;'ih<111 , <1111F.ly
ben a besenyó'k és kunok mezó'földi jelenlétéró'l ír.7 A 
mai Dinnyés-Kajtori-csatorna helyén egykor vizenyó's 
terület húzódott, mely a mezó'földi kun szállásterület 
határa volt. Lehetséges, hogy a Bolondvár alatti település 
kun falu volt. Régészeti feltárás adhatna választ ezekre 
a kérdésekre. 

A Bolondvár másik, hasonló magasságú, nagyobbik 
része a körárkos résztó1 D-re, DK-re esik. A két rész kö
zött széles árok húzódik, szélessége középtájon kb. 35 
m, de két vége felé kiszélesedik. Az árok mesterséges, 
vagy természetes eredetét ásatással lehetne csak eldön
teni. D-i oldala felett azonban a dombtetó' élesen levágott 
pereme mesterségesnek tűnik, sánc nincs. Ez a várrész 
megközelító'leg téglalap alakú, oldalainak hossza 65-95 
m között váltakozik. Az árok feletti peremhez hasonlóan 
a többi oldalon is perem zárja körül e területet, csak a 
Ny-i oldalon nehéz a perem vonulatát meghatározni. 
DK-i sarkában egy kis rész kissé kiemelkedik. E várrész 
D-i szélét rendkívül meredek, helyenként szakadékos 
domboldal határolja, alatta húzódik a már említett föl
dút Seregélyes irányába. 

E második, nagyobbik részben kevés bolygatás nyo
ma látszik. Középen egy igen nagy és mély gödröt ástak 
a közelmúltban, úgy tűnik, markológéppel. Az 1949. évi 
terep bejáráskor a lövészárkokban bronzkori cserepek és 
paticsok kerültek eló' a vatyai kultúrából. Az 1960. évi 
ásatás eredményei is ezt támasztották alá. 

Összefoglalás 
A Bolondvár teljes területe földvár volt a középsó' bronz
kori vatyai kultúrából, feltehetó'en már ekkor is kétrészes 
lehetett. A jó földrajzi feltételek miatt a középkorban is 
megtelepedtek a területen. A domb aljában település 
alakult ki és a domb tetején valószínűleg a hozzá tartozó 
templommal kell számolnunk. Egyelfüe nem lehet 
tudni, hogy ez a középkori település kapcsolatban állt-e 
a tó'le K-re, 1 ,5 km-re található, ugyancsak történeti adat 
nélküli Belsó'báránd - Ebvárral, amely a 25x10 m nagy
ságú, árokkal megeró'sített vár formája alapján az Árpád
kori, kisméretű várak közé tartozik.8 Közvetlen közelé
ben középkori települést az eddigi terepbejárások során 
még nem sikerült találni, ezért felmerül annak a lehetó'
sége, hogy talán a közeli Bolondvár alatti település állt 
kapcsolatban az Ebvárral. Mindkét helyszínen mind az 
ó'skori, mind a középkori rész tartogat olyan kérdéseket, 
melyekre csak további kutatás, illetve ásatás adhat vá
laszt. 

6 GYÖRFFY 1987, 399· 
7 HATHÁZI 1996 
8 TEREI 1998 

ditch, which used to belong to the medieval village he 
had discovered at the western foot of the hill du ring his 
field walking.s This fact is supported by the dressed 
stone and the human bones found earlier in the area. 
The existence of the medieval village is also justified by 
aerial photos made by Terei in February 2000, in which 
the ditch system of the medieval settlement is clearly 
visible. It is, of course possible that the church of the 
settlement was raised inside an earlier fortification or 
that the area was fortified at a later time. Both versions 
have been demonstrated by the research of medieval 
fortifications. There are no historical data that refer 
with certainty to this settlement, only György Györffy 
mentioned about the nearby Báránd that Miklós Kont 
palatine had donated it  to the Pauline monastery in 
Csatka in 1361.6 Interesting results can be read in Gábor 
Hatházi's work on the Pecheneg and Cumanian popu
lation in the Mezó'föld.7 There used to be a waterlogged 
area in the place of the present Dinnyés - Kajtor chan
nel, which was the boundary of the land of the Cumani
ans in the Mezó'föld. The settlement at the foot of the 
Bolondvár could be a Cumanian village but only an 
archaeological excavation can give an ultimate solution 
to this problem. 

The other larger part of the Bolondvár on the same 
altitude can be found S, SE of the area enclosed by the 
round ditch. There is a wide trench between the two 
areas with a width of about 35 m in the middle, widening 
at the two ends. Only excavations could tell if the trench 
is natural or artificial. However, the sharply cut rim of 
the top of the hill above the southern side seems arti
ficial, there is no rampart. This part of the fort is approxi
mately oblong-shaped, the length of the sides varies 
between 65 and 95 m. Similarly to the rim above the 
trench, similar rims enclose the area on the other sides 
as well, it is only on the western side where the line of 
the rim is difficult to follow. A small area is slightly el
evated in the south-eastern corner. The southern edge 
of this part of the fort is bordered by a steep slope, 
sometimes broken by ravines, and the dirt road, which 
was mentioned above, runs toward Seregélyes at the 
foot. 

1 13 

The traces of only a few disturbances can be seen 
in this second, larger part. A very large and deep pit was 
recently dug into the centre, it seems, with an excavator. 
Bronze Age sherds and daub fragments of the Vatya 
culture were found in the military trench at the time of 
the field walking in 1949. The results of the excavations 
in 1960 corroborated it. 

'i GÁBOR HATHÁZI's kind oral communication. 
6 GYÖRFFY 1987, 399. 
7 HATHÁZI 1996 
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Summary 
The whole territory of the Bolondvár was an earthen 
fort of the Middle Bronze Age Vatya culture and pro
bably it was divided into two parts already at that time .  
Due to  the advantageous geographic setting, people 
settled there in the Middle Ages as well. A settlement 
was established at the foot of the hill, and its church 
probably stood on the top of the hill. It cannot be told 
as yet if this medieval settlement was connected to 
Belsőbáránd - Ebvár, another medieval fort without 
historical data, situated 1 . 5  km E of it. It occupied a 
territory of 25x10 m and was fortified by ditches. Mor
phologically it belongs among the small forts of the 
Árpádian Era.R No medieval settlement could be found 
as yet in its direct vicinity by field walkings, so i t  is  also 
possible that the settlement at the foot of the Bolondvár 
was connected with the Ebvár. The Prehistoric and the 
medieval parts of both sites raise pro blems that can be 
solved only by further research and excavations. 

8 TEREI 1998 
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ABA·BaSÓ-BÁRÁND - BOLONDVAR 
FetmérfecNoVÓkl Gyula fis Terei György 200lmó1us 

1 .  kép: Aba, Belsőbáránd - Bolondvár. Szerzők felmérése, 2001 május 

Fig. 1 :  Aba, Belsőbáránd - Bolondvár. Survey by the authors, May, 2001 . 
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2. kép Aba, Belsőbáránd - Bolondvár. Terei György madártávlati légi felvétele, 2000. február 

Fig 2 Aba, Belsőbáránd - Bolondvár. György Terei's aerial photo, February, 2 000 . 
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3 .  kép Aba, Belsőbáránd - Bolondvár. Kőnig Frigyes rajza a légi Felvétel a lapján 

Fig 3 :  Aba, Belsőbáránd - Bolondvár. Frigyes Kőnig's drawing after the aerial photo. 
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