
ELŐZETES JELENTÉS AZ ÖTVÖSKÓNYI RENESZÁNSZ VÁRKASTÉLY FELTÁRÁSÁRÓL (1966-1972)

Somogy megye dny-i végvárrendszeréhez tartozó 
várak, várkastélyok fontos szerepet kaptak a török
kel vívott honvédő harcok során. A várrendszer sokat 
emlegetett véghelyei: Babócsa, Berzence, Csurgó 
mellett még a „kevésbé jelentősnek tűnő” kisebb vár
kastélyok: Ötvöskónyi, Koroknya, Lakvár is komoly 
történeti és művelődéstörténeti értéket őriznek.

A somogyi reneszánsz építőművészet jelentős ré
gészeti fo rrása it hozták felszínre az ötvöskónyi vár
kastély helyén 1966—72 között folytatott kutatása ink.

Az ötvöskónyi X V -X V II. századi várkastély fe ltárási 
területe a község ún. Szőlőhegyén ta lá lható . A fa lu 
ba vezető út jo b b o ld a lán : a 2 km hosszúságú és 180 
m m agas legkiemelkedőbb ponttal rendelkező dom
bon — az ún. kistanároki mélyút közelében — levő 
várromról már P e s t y  F r i g y e s  is írt 1864-ben.

A XV III. századtól erősen pusztu lásnak indult kas
tély romjai — az 1960-as évek közepéig — m agántu la j
dont képező földterületen feküdtek. A kastély lerom
bolt, elpusztított fa la it a gyom, a bozót és sűrű erdő 
borította.

1961-ben a terület akkori tu lajdonosa álta l végzett 
földmunka után igen jelentős kályhacsem pe-együttes : 
két püspökfejet ábrázoló  reneszánsz töredék (79. 
kép), illetőleg három XV II. század i felső kályhaorom- 
dísz forgója jutott a R ippl-Rónai Múzeum b irtokába .1

Az 1966-os fe ltárást megelőző műszaki felm érés á l
lapította meg, hogy a rom m aradványt északon 6 m, 
délen 8 m mély sánc veszi körül. S ekkor derült ki az 
is, hogy a sáncárok északi és nyugati külső peremét 
meredek rézsűvel képezték ki.

Az erdővel és bozóttal benőtt rom m aradvány terü
letének nyugat-keleti irányú műszaki átm érője 73 m, 
míg é szak -d é li irányú metszet-távolsága 53 m volt. 
Ugyanakkor az egyenetlen szintm agasságú terület a 
nyugati oldalon — a talpponttól számított 8—9 m-es 
legnagyobb m agasságot is elérte.

A műszaki rétegvonalas felm érés során m eg állap í
tották azt is, hogy a terület legnagyobb m agassága 
162 m, míg a legalacsonyabb pontja 157,5 m.2 (77. 
kép)

1. Merész István ötvöskónyi lakos egy kő, egy vas ágyú
golyóval, gyertyatartó töredékével és több üveg, ille
tőleg kerámiatöredékkel együtt ta lá lta . A három 
61.304.1. Ltsz. darab mérete: H =  13,2 cm, 11 cm és 
8,5 cm; Sz =  6,3 cm, 5,6 cm és 5,4 cm; V (alul) =  
0,8 cm, 0,8 cm és 0,6 cm.

2. Délen és északon a külső peremrész enyhén rézsüzött.

Az 1966-os régészeti fe ltárás eredm ényeként a vár 
területén húzott 1—2. sz. kutatóárok segítségével s ike
rült egy elsődleges képet kapni a vár felső rétegei
ről, belső objektum airól és kisebb mértékben a lelet
anyagáró l is .3

A kutatás során főképpen a pusztu lási, murvás ré
teg került elő. Ez -  a helyenként 2 -2 ,5  m-t is elérő 
— bontási réteg a kastély nagyméretű elpusztu lását, 
illetőleg lerom bolását jelezte .

Az 1. sz. (észak—déli) kutatóárok segítségével a d é 
li lőréses fal belső megerősítését szolgáló cölöpök, 
illetőleg a védőmű pusztulási szintje is előkerültek, S 
ugyanakkor m eghatározhatóvá vált egy nagyobb mé
retű alsószintes, téglaboltozatos elpusztult helyiség 
m aradványa, illetőleg két összefüggő járószint is.

Több — főképpen belső, ismeretlen rendeltetésű — 
fa lm aradvány mellett sikerült a déli meglévő, illetőleg 
az északi, kiszedett külső várfal a la p ja in ak  pontosabb 
felm érését elvégezni.

A  2. sz. kutatóárokkal történő keleti főfal kutatá
sakor a várfal közelében lévő boltozatos p ince le járat 
fe lszín rehozatala is megtörtént. A feltárt két kem en
ce nyoma a viszonylag késői, XV II. századi tüzelőbe
rendezések egyszerű és nélkülözhetetlen form áira is 
fényt derítettek.

A  keleti főfalon kívül előkerült reneszánsz ab la k 
hoz, illetőleg ajtóhoz tartozó kőtörmelékek a kastély 
gazdag XV. századvégi, de főképpen XVI. századi 
belső díszes kiképzésre utaltak.

A nagyobb szám ban előkerült idom és egyéb for
májú tég lák a különböző alapvető építkezési techn i
ka bizonyítékai.

A X V I—XVII. századi kerám iaanyag á lta láno sab b  tí
pusai mellett az 1966-os ása tás több je llegte len  zöld- 
m ázas, illetőleg szürke, piros, négyzetes ká lyhasze
mekből épített kályha meglétére adott bizonyítékot.

Az 1970-ben folytatott régészeti feltáróm unkák so
rán az 1966-os ása tás kutatószelvényeinek metszetei 
a la p já n  ellenőrzéssel, a m eghatározható középkori 
járószint feletti pusztu lási: murvás téglatörm elékes 
réteg e ltávo lítását végeztük el.

A sáncárkok legmélyebb pontján: ÉK-en 153, K-en 154, 
Ny-on és É-on 155, míg DNy-on már 157, s végül 
DK-en 158 m tengerszint feletti magasság jelentke
zett.

3. Az 1966-os régészeti kutatások vezetője d r. D r a -  
v e c z k y  B a l á z s  volt. Ezúton köszönöm meg, hogy 

feltárásának dokumentációját és közlési jogát átadta.



350 MAGYAR KALMAN

77, Az ötvöskónyi reneszánsz várkastély területének térképe. -  Plan des Renassance-schlosses mit Umgebung von
Ötvöskónyi.

Az ún. 1. sz. terület fe ltá rásán ak  megkezdése előtt 
a délkeleti fal mellett húzott 2 m széles kutatószelvény 
segítségével feltártuk a középkori járószintet. M un
kánk során -  a fal belső o ldala mellett — XV III. s z á 
zadi kályhacsem pe, edények (bögre, fazék) töredékei, 
zöldm ázas tég lák és ácsszegek is előkerültek.

A délkeleti várfa l 16 m-es szakaszának kibontása 
után a középkori járószinten továbbfolytattuk az 1. sz. 
ása tási egység pusztulási rétegének eltávolítását. Fen
ti m unkánk során az 1. sz. terület délkeleti sarkában 
— a lőréses faltól 5 m-re — egy külső p illér a la p já t ha
tároztuk meg. (78. kép) A  p illér közelében trapéz
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LXXIX. ötvöskónyi. 1 =  a várkastély egyik fa la ; II =  az egyik saroktorony (rondella). — I =  eine Maurer des
Schlosses; Il =  ein Eckturm (Rondell).



352 MAGYAR KALMAN

LXXX. Dtvöskónyi, XV._ s z á zadj mészkő pilaszterfejezet. -  Pfeilerkopf von Ötvöskónyi, aus dem 15. Jh,
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alakú téglák, illetőleg hasonlókorú piros főzőedények 
töredékeit is begyűjtöttük.

A fe ltárt p illér északkeleti sarkától nem messze 
(3,5 m-re) egy négyzetes a lap ra jzú  tég laép ít
ményt (p illé r? ) is felszínre hoztunk. (77. kép) M el
lette egy homokkőből készült, finom párhuzam os fa- 
ragású reneszánsz ab lakkeret kőtöredéke, valam int 
több XVII. századi bögre és m ázatlan XV I—X V II. szá
zadi kályhaszem d arab ja i kerültek elő.

A délkeleti fal belső részének járószintig történő k i
bontása $orán a lőréses fa lak  környékén levő fe ltö l
tést nyugati irányban teljesen eltávolítottuk. Itteni 
munkánk során az észak—déli kutatóárok keleti végé
től 1,5 m-re, illetőleg a fal belső sarkától 1 m-re vas 
ágyúgolyó is fe lszínre került. Ugyanakkor az említett 
terület törmelékes rétege a la tt megfigyelt faszenes, 
hamus, vörösre égett szint — az ágyúgolyóval együtt 
— a vár pusztulásához kapcsolható .

A lőréses várfal külső sáncig terjedő részén szin
tén faszén, illetőleg barna hamunyomokat tártunk 
fel. Itt került elő — a fal közelében — kis tég la lap  a la 
kú, piros szemcsés anyagú zöldm ázas Szent Kristófot 
ábrázoló két csempe töredéke/’

Az 1. sz. terület ún. gyűrűalakú törmelékes részének 
elbontása közben több je llegte len  X V I—XVII. századi 
kályhacsem pe és edénytöredék került elő. Az említett 
leletanyagtól 1 m-re — erősen téglatörm elékes, egysé
ges metszetet mutató rétegben — XVI. századi bordá
zott edénytöredék (szürke fazékperem stb.), valam int 
zöldmázas XV I—XVII. századi kályhacsem pe je lentke
zett korhatározóként.

Az ún. gyűrűalakú téglatörm elékes rész nyugati szé
lén tártuk fel az I. számú 95x95 cm nagyságú, négy
zetalapú pillért. A pillértől nyugatra (1,8 m távo lság
ra) három vájattal díszített, szélén gömbölyített tég
lából készült ún. II. sz. p illé ra lapozás nyomait is rög
zíthettük. Itteni m unkánk során a II. sz. pillértől nyu
gatra a III. sz. nagyobb, ugyancsak téglából készült 
pillér vájatos a la p já t is felmértük.

Az I .sz. kutatási terület pusztulási rétegének fe ltá
rását a vár nyugati részén lévő törmelék te ljes szint
behozatalával fejeztük be.

Az ún. 2. sz. ása tási terület pusztulási rétegének 
fe ltárását — az 1966-os ása tás 2. sz. kutatóárkával 
keresztülvágott -  ún. keleti nagy, törmelékdomb szint
behozatalával kezdtük. A törmelékdomb déli részének 
fe ltárásakor m egtaláltuk a keleti falhoz csatlakozó 
I. sz. szoba déli és délkeleti fa la it (LXXIX. t. I.)

A II. sz. pillértől északra (2,6 m-re) két L-alakú fa l
ból álló  p ince le járat tég la fa la i is előkerültek. (77.

4. A lőrés külső délkeleti sarkától 8 m-re, illetőleg a 
faltól 1,7 m távolságra. A 72.102.1. Ltsz. két darab 
mérete: H : =  9,9 cm, 8,3 cm; Sz: =  9 cm, 9,3 cm, 
V : =  2,2 cm, 21 cm.

5. Az említett helyen 16 db reneszánsz faragott követ 
találtunk.

6. A fejezet a keleti fal feltárt déli végétől 65 cm-re, a
fal belső szélétől 70 cm-re került elő. A mészkőből ké
szült faragvány méretei: H =  56 cm. Sz =  40 cm.

kép) A b e já rat mögötti ún. II. számú — boltozási 
nyomokat mutató — helyiségben nagyszám ú, zöld
m ázas, többnyire p iram idális XV I. század i kályhacsem 
pe d a rab ja it tártuk fel. U gyaninnen (nyugati részről) 
több, köztük faragott íves-kő m aradványát gyűjtöttük 
be.

Az ása tás fontos eredm ényének tarthatjuk, hogy a 
p ince le já ra t nyugati sarokrésze mögött, a téglával ki
rakott, középkori járószint nyomait is m eghatároztuk.

A törmelékdomb keleti részének fe ltá rása  során a 
fal külső o ldalán  nagyszám ú mészkőből faragott d í
szes, bordás ab lak , ajtókeret töredékeinek k ibontásá
ra került sor.4 5 6 A keleti falon belül ta lá ltuk  meg az 
1970-es fe ltá rás legkiem elkedőbb kőem lékét: a dom
ború fa rag ássa l díszített akantusz és tölgyfaleveles, 
illetőleg rozetta m intás p ilaszter fe jezetet.'1 (LXXX. t.)

A nagyméretű keleti törmelékdomb kibontása után 
mintegy 12 m hosszú, 105 cm széles külső, keleti fal 
együttese került elő.

A nagyszámú kőanyag fe lsz ín re ju tására a falon be
lül látható nagyobbméretű téglaboltív töredéke is 
m agyarázatot ad . Ezekben a leletekben -  úgy véljük 
— a palota pusztu lásakor befelé, illetőleg kifelé dőlő 
emeleti helyiségek faragott kő, illetőleg tég laanya
gát ta lá lhattuk  meg.

A keleti fal nyugati részének befejező jellegű kuta
tásakor az ún. III. sz. helyiség törm elékjében több XVI. 
század i m ázatlan , szürke kályhaszem  töredéke adta a 
helyiség tüzelőberendezésére a bizonyítékot.

A 2. sz. terület külső szélének kutatásakor az é sza
ki kiszedett fa lrész túlsó o ldalán  — a murvás, téglás, 
törmelékréteg elfogyott. Itt az é szak -d é li kutatóárok 
keleti légkülső pereme előtt már csak homok és 
agyagdom b szint-süllyesztésére kerülhetett sor. S csu
pán ezután végezhettük el a 2. sz. terület még meg
lévő pusztulási rétegének fe ltá rását, am elynek során 
újra elértük a középkori belső szobák járó , illetőleg a 
pince le já ra ti szintjét.

Az ún. 3. sz. ása tási terület fe ltá rásán ak  megkez
dése az észak—déli kutatóárok nyugati, homokos fe l
töltésében történt. Itt főképpen X V I—XVII. századi pi
ros kályhaszem ek és több főzőedény töredékei kerül
tek elő.

Az északi kiszedett fal felett húzódó nagyobb tör
melékdomb szintsüllyesztése során bukkantunk rá egy 
ún. tég lap illé r a la p o zá sá ra .7 A tég lap illér közelében 
fedőtöredék, középkori fenőkő és tetőcserép adta a 
pontosabb korhatározás elvégzésének lehetőségét.

A 3. sz. fe ltárási terület legfontosabb ásatási mun
kája az északi —nyugati sarok sáncrendszerének átvá-

V =  12 cm. A  faragott mező hossza 37 cm, míg az 
ívelt konzolrészé 19 cm.

7. A téglapillér északnyugati sarkától 70 cm-re, illető
leg az ÉK-i sarkától 1,5 m-re fontosabb leletanyag 
csoport került elő, egy zöldmázas, virágdíszből induló, 
két oldalon levéllel díszített XVI. századi kályhaorom- 
dísz, XVI—XVII, századi piros, mázatlan kályhaszem- 
töredék, sárga és zöldmázas XVII. századi bögretöre
dékek, egy vascsiholó, sok állatcsont és több faraqott 
kő.
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78. ötvöskónyi, a várkastély saroktornyának a metszete.

gásához fűződik. Az átvágás során a legalsó réteg 
látszott különösen fontosnak. Hiszen ezen a szinten 
-  az agyagos kötött ta la jb an  — égett réteg je len tke
zett. Az említett égett réteg felett átlagosan  70 cm 
vastagságú barna agyagréteg8 húzódott. Az említett 
agyagréteg felett pedig 0,5 m vastagságú , világosabb 
színű döngölt agyagsávot ta lá ltunk. Legfelül — a vát 
pusztulási rétegéhez hasonló anyagból álló  — 30—40 
cm vastag téglatörm elékes részt vágtuk át. (78. kép)

Az említett északnyugati sáncrész külső peremétől 
4 m-re került elő az 1,7 m m agas ívelt tég larondella  
megmaradt része. (LXXIX . t. II.) A köralakú védő
mű északnyugati és északkeleti részén lőrés nyo
mokat is megfigyeltünk. A rondella belsejében alu l 
murvás, téglatörm elékes réteget, míg fe ljebb szürke 
törmelékes földet ta lá ltunk. Legalu l a kiszedett ron
de lla fa l a la p já t tártuk fel. Az a lap  elérésekor az is ki
derült, hogy a rondella belse jének tég lapad ló ja  kö
zépirányban meredeken lejt.

A  rondella tég lapad ló ja  felett XV I. század i szürke 
kályhaszem ek, illetőleg zöldm ázas kályhacsem pe töre
dékei jelentették a korhatározó leletanyagot. U gyan
akkor a kiszedett és elpusztított részeknél a d é li-d é l
nyugati és délkeleti falrész a la p ja i mélyebben kerül
tek elő.

A fe ltárás során m egállap íthattuk azt is, hogy a 
rondellához csatlakozó északi falrészt is elbontották.
A  bontási réteg felett téglatörm elék, illetőleg egy száj-

8. Az agyagrétegből a XV. század végi perem és oldal
töredékek jutottak a felszínre.

Ötvöskónyi, Schnitt eines Eckturmes des Schlosses.

nyílásával észak fe lé á lló  X V III. század i összeomlott 
sütőkemence p aticsda rab ja i kerültek elő.

Az 1972-es tereprendezés során a rondella déli ré
szén m egállap íthattuk a legteljesebb pusztulási met
szetet. (78. kép) Ezen a metszeten jól követhető a 
rondella fa la in ak  kiszedett rétege is. Ugyanitt hatá
rozható meg a X V III. század i kem encének a rondella 
külső agyag sáncrétegébe történő bevágási metszete.

Ezek a lap ján  m ondhatjuk azt, hogy az északi vár
fal e lbontása után kerülhetett sor a kemence ép íté
sére a XV III. században . Míg végül a kemence pusz
tu lása után történhetett a rondella déli részének a la 
pig történő e lhordása .

A  rondella korával kapcsolatos -  eddigi fe ltá rá 
sunk a lap ján  k ia laku lt — előzetes vélem ényünk az, 
hogy a védőmű a X V —XVI. század elejéről szárm az
hat. Végsősoron azonban úgy tűnik, hogy a XVI. szá
zad első felében már á llt, mivel ekkor emelhették, 
a külső agyagsáncot e lé je . M agának a védőrend
szernek pusztu lása — az eddig előkerült leletanyag 
a lap ján  — a XV II. század végére, illetőleg a XV III. 
század e le jére  keltezhető.0

Az 1970—72-ben végzett kutatóm unkánk összefog
la lá sá n á l kell m egjegyeznünk, hogy feltáró munkánk 
a korábbi kutatás során előkerült pusztulási réteg 
e ltávo lításáva l — az 1. és 2. sz. ása tási területen — 
a későközépkori já ró , illetőleg lakószintet érte el.

Az 1. sz. ása tási területen előkerült a déli lőréses

9. A XVIII. századi kemence építését megelőző időszak
ban indult és folyamatosan a XX. század 60-as évéig 
tartott.
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zárófal. S ezen a zárófalon belül egy árkádos ud
var, illetőleg az alsó  helyiségekhez vezető p ince le
já ra t nyomait is feltártuk.

A 2. sz. fe ltárási egységen belül sikerült a keleti, 
illetőleg részben az északi vá rfa la t is m egtalálnunk. 
A várfalakon belül pedig az I — III. sz. belső lakó- 
helyiségek a la p fa la i kerültek elő több értékes le let
anyag kíséretében.

A 3. sz. fe lület pusztulási szintjének fe ltá rása  so
rán a külső sáncrész, illetőleg az északnyugati sa 
rokrondella egy nagyobb részletét is m eghatároz
tuk. A XV III. század i kenyérsütő (?) kemence kör
nyékének vizsgálata a várkastély pusztulásához az 
eddig legjobban fe lhaszná lható  m etszetadatot ad ta .

A kiemelkedő jelentőségű egyedi és reprezentatív 
darabokat — a várkastély már jelzett lelőhelyein — 
előkerült kályhacsem pe emlékek ad ták ."1

Kályhaorom díszekkel együtt került elő az egyedi 
formát képviselő, piros a lapanyagú  zöldm ázas, erő
sen domború püspöksüveges fe jáb rázo lást mutató 
két kályhatöredék. (79. kép) Az igen díszes rene
szánsz kályhához tartozó csem pedarabok a Báthori 
család  nagyhírű hum anista püspökének az a la k 
iát: Báthori M iklóst idézik em lékezetünkbe.10 11

A reneszánsz várkastély építészeti részeinek leg
rangosabb töredékét (LXXX. t.) : a mészkőből ké
szült pilaszter fejezet nyújtja . Ez a darab  a korok- 
nyai várból előkerült — több hasonló motívumot 
mutató — reneszánsz pilaszter fejezettel szorosabb 
műhelykapcsolatot mutat.

A koroknyai p ilaszterfejezet anyagával -  az ugyan
csak a koroknyai várban előkerült — M átyás-cím eres 
kőtöredék azonos. Ennek a lap ján  a két kőemlék 
a várban folytatott M átyás-kori építkezés fontos b i
zonyítéka.12

A nagyszámú reneszánsz kőem lék: bordázott fa- 
ragású ab lak, ajtó , illetőleg lábazati faragványok a 
vár gazdag építészeti kiképzésének további rangos 
emléke.

A különböző mintával e llátott egyszerű, illetőleg 
bonyolultabb idomtéglák közül a patkódíszes töre
dékek a lap ján  a XVI. század ele jén történő — való 
színűleg a végvár rendszer kiépítésével kapcsolatos 
-  átépítésre gondolhatunk. Egy pusztulási időszak: 
a XV I—X V II. század i ostromok emlékét idézi fel egy 
téglába fúródott nyílhegy töredéke is,

A várkastély pusztu lásához -  a várháborúk ost
romain túl — a vár későbbi, XV II. század végi — 
XX. századi használói nagyban hozzájáru ltak . S ezek
nek a pusztításoknak a régészeti nyomait ta lá lta  
meg főként fe ltárásunk.

10. A felső pusztulási rétegben folytatott kutatásaink ke
rámia anyaga — a várásatások felső szintjein tapasz
talható -  általánosabb típusokhoz: bögre, fazék, és 
különböző főzőedények, mázas, illetőleg mázatlan tö
redékeinek darabjaihoz tartoztak. Az egri, diósgyőri, 
siklósi és a nyírbátori várásatásoknál figyelhettem meg 
hasonló típusú leletanyagot,

11. A 69.73.11. Ltsz. nyírbátori zöldmázas, XVI. századi

79. ötvöskónyi, figurális kályhacsempe, XVI. század, 1 :2 
— Ofenkachel mit Figurenverzierung aus ötvöskónyi, XVI.

Jh.

A  kasté ly  t íp u sá n a k  m eg h atá ro zá sáh o z  a keleti 
részen  (1 —2. sz. te rü le t) a  v á rfa la k  á lta l körbezárt 
á rk á d o s  ud var p illé re i, ille tő leg  az em ele tes a lá p in 
cézett la kó h e ly iség ek  (I —III. sz. h e ly iség ) a la p fa la i 
a d tá k  a leg fo n to sab b  b izony ítékokat.

A  kasté ly  é sza k i, e lp usztíto tt külső  véd ő fa lá n a k  
nyugati sa rk á n  fe ltá rt  fé lk ö ra la k ú  lő réses védőmű 
— az e lő tte  levő a g y a g sá n c c a l — ille tő leg  a dé li lő
réses fa l be lső  o ld a lá n  húzódó cö löp ös fö ld töm és
sel a XVI —XVII. szá za d i k iseb b  vég vá r e rő d íté sre n d 
szere .

Edd ig i k u ta tá sa in k  a la p já n  a zo n b an  az ötvöskónyi 
v á rk a s té ly  a XV. szá zad  m ásod ik  fe léb en  ép ü lhete tt 
és a XVI. szá zad  e le jé n  á ta la k íto tt  nég ysaro k-b ástyás  
(? ) ren eszá n sz  kasté ly típ u sho z so ro lható .

A  tovább i fe ltá rá so k  tö rténeti és régészeti fo rrá-

reneszánsz kályhacsempén Báthori Andrást ábrázol
ták.

12. Az 58.81.1. Ltsz. palás szerkezetű, szürkésbarna kőzet
ből készült finom technikájú faragvány Rippl-Rónai 
Ödön hagyatékából került a múzeumba. Méretei: H =  
58 cm, Sz =  44 cm, M =  6 cm. Az 50.11.1. Ltsz. tö
redék az 58.81.1, Ltsz. pilaszterrel azonos anyagú. Mé
retei: H =  18 cm, Sz =  13,2 cm, V =  2,2 cm.
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sai az egykori főúri tu la jdonosok: a Báthori (s a ve
lük rokon Pekry) csa lád  — N yírbátorral, illetőleg több 
somogyi Báthori várra l is azonos vonásokat mutató

— középkori, (M átyás-kori ?) építő és kultúrkapcso- 
la ta inak  további fontos bizonyítékait nyújthatják szá
m unkra.1,1

M a g y a r  Ká lm án

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES FOUILLES DU CHARTEAU-FORT RENAISSANCE D'OTVOS-
KÓNYI

Au cours de la mise à jour du chateau-fort d’ötvös- 
kónyi, effectuée de 1970 à 1972, avec l’élimination des 
couches de dépérissement on a atteint le niveau des 
habitations du moyen âge finissant. Sur le champ de 
fouilles N° 1 est apparu le mur d’enceinte barbacane mé
ridional. A l’intérieure de ce mur nous avons trouvé les 
traces d’une cour à arcades, c'est-à-dire d’une cave me
nant dans des locaux inférieurs. Au cours de la mise à 
jour des murs d’enceinte Est et Nord, sont apparus les 
murs de fondation des locaux d'habitation intérieures N°

13. A 70-es évek közepére befejeződő feltárások után ke
rül sor a kérdés részletes kifejtésére. A nyugati kas
télytípusokhoz a liij hasonlítható típus (J.-F. FIN Ó : For
teresses de la France Médiévale. Paris 1967, 3—492. 
(Továbbiakban: FINÓ 1967.) a nyírbátori, a boldog
kői várkastélynál alig lehetett kisebb. (VÉGH K., 
HÓMÉ 6 (1966) 109—157.) A csehországi anyagban a 
prágai reneszánsz kerámialelet (HUM L V., AR 23 
(1971) magyar ford. 1—40.), a kisszombati vár leletei 
(DRENKO Z„ ZSNM 65 (1971) magyar ford, 1-5. o.)

I—III.. Lors de la mise à jour du niveau de dépérissement 
du champ N° 3, nous avons pu indiquer la partie exté
rieure du rempart, ainsi que la rondelle d'angle nord- 
ouest.

Les riches monuments de pierre et les carreaux de poêle 
datant du temps de la renaissance, trouvés sur les lieux 
du chateau-fort à 4 donjons d’angle, construit au cours 
de la deuxième moitié du XVe siècle et renforcé dans la 
première moitié du XVIe siècle, sont de précieux monu
ments sur l'architecture et l'installation de ce chateau.

K. Magyar

és a Strázky községi kastély feltárásának anyaga 
(DRENKO Z., ZSNM 65; (1971) magyar ford. 1—10. o.) 
hasonló jellegű. A keret védőművé| rendelkező várkas
tély (FIN O 1967, 290—297.) a dél-dunántúli végvár- 
rendszerbe tartozott. Nem szerepel azonban a tudo
mányos feldolgozásokban. (ROTH O. F., ZHVS 60 
(1969) I. 199-275. és ZHVS 61 (1970) II. 151-214.) 
Az ötvöskónyi várkastély környékén levő végvárak sze
repelnek a II. tanulmány 168—169. oldalán, valamint 
SZAKÁLY F„ SLÉ 2 (1971) 51-84.


