
földházak, alapterületük átlagosan 9 m2. Szelemen gerendás tetőszerkezetük volt, a 
bejárattal szembeni sarokban kőből épített, tapasztott kemencék voltak. A házak Ny-i 
oldalán széles határárok húzódott, ebből ágaztak ki a házak közötti keskenyebb, 
mély határárkok. A köztük lévő távolság 23 m. A régészeti leletanyag alapján megál-
lapítható, hogy a települést a XII. szd. folyamán felszámolták, a későbbi falu beépítet-
len, mezőgazdasági területévé alakították. 

A lelőhely déli végén, a Vízműtelep 6. sz. kútja körül kiegészítő leletmentést végez-
tünk. Egy Xm. szd.-i falurészlet 46 objektuma, házak, árkok, szabadtéri tüzelőhelyek, 
kemencék, szemétgödrök, kagylószárító, és agyagkitermelő gödrök kerültek elő. Az 
ásatás legfontosabb mozzanata egy kétosztású, cölöpszerkezetű fallal épített ház 
nyomainak előkerülése volt. A középkori objektumok szabályos rendben helyezked-
tek el, s így rekonstruálni lehetett a XHI. szd.-ban elpusztult falurészlet három belső 
telkének beépítettségét. Az árokkal határolt telkek szélessége 25 m. A lakóház az 
ÉNy-i határárok közelében helyezkedett el, kisebb árok futott a ház D-i fala előtt. Ez 
utóbbi mentén helyezkedtek el a gabonásvermek, tárológödrök. Távol a háztól, a 
telek DK-i sarkában alakították ki a szabadtűzhelyeket, az aszaló-szárító gödröket és 
a kemencéket, 

A lakóépületek békés megszüntetése után a felhagyott területen nagy méretű 
kagylószárító és agyagkitermelő gödröket ástak. A fazekastelep is megszűnt a XIII. 
szd. második felében. Az események valószínűleg a XEtl. szd.-végi, királyi birtoka-
dományozásokkal lehettek összefüggésben, amelyek révén kialakultak a Háros 
szigeti premontrei kolostor, a csepeli és a margitszigeti domonkos apácák taksonyi 
birtokközpontjai. 

A feltárás folyamán a Vízmű területén számontartott romokról kiderült, hogy azok 
nem egy középkori templom, hanem egy XVIII. szd.-elejei temetőkápolna maradvá-
nyai. így a törökkorban is továbbélő, középkori Szőlős falu templomát máshol kell 
keresni. 

Budapest XXL Csepeli Vízművek. A csepeli Dunaparton a Háros szigettel szem-
ben lévő területen Háros falu XVI szd.-elejei házai helyezkedtek el. A szőlőművelés 
miatt a lelőhelynek ez a részlete teljesen megsemmisült csak két nagy gabonásverem 
maradt feltárható állapotban. Az egyik XVI. szd-elejei hulladékkal, változatos formájú 
cserép edények, vas használati tárgyak töredékeivel és étkezési állatcsontokkal volt 
betöltve. 

Az ásatási eredmények részletes, tudományos feldolgozását folyamatosan végez-
zük. Az első cikkek gyűjteménye Régészeti kutatások az MO autópálya nyomvonalán 
I. n. címmel 1992-ben jelent meg a Budapesti Történeti Múzeum Műhely sorozatában. 

Irásné Melis Katalin 

Várak a Börzsönyben 
A Börzsöny az Északi Középhegység legnyugatibb tagja. É-on Ny-on az Ipoly, D-

en a Duna, K-en a Nógrádi-medence határolja. Legmagasabb csúcsa a 939 m magas 
Csóványos. Innen indulnak különböző irányba a gerincek, és egyúttal ez a vízvá-
lasztó is. A hegység északi részét szűk, mélyen bevágódott völgyek tagolják; a ten-
gerszint feletti magasság itt 500-900 m között váltakozik. A D-i, 300-450 m magas részt 
kisebb-nagyobb medencék, tágasabb völgyek teszik változatossá. 

Településre elsősorban az Ipoly-menti 1-3 km széles, az ártérből néhány méterrel 
kiemelkedő dombok alkalmasak. A Duna mellett Szobnál (az Ipoly-torkolatnál) 2-3 
km, Nagymaros-Verőce között azonban csak mintegy 500 m széles ez a sáv. A hegy-
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ség D-i felében még a tágas medencék is kedvező lehetőséget kínáltak a letele-
pedésre. Erődítés szempontjából az egyes korszakokban különbözőek voltak az 
igények, attól függően, hány ember számára akarták biztosítani a védelmet, és milyen 
fejlett volt az erődítés technikája. 

A Börzsöny-hegységben legkorábban a bronzkorban készült erődített lakótelep.1 

A Nagybörzsöny-vámosmikolai határon, az Ipoly-völgyből mintegy 50-70 m-re ki-
emelkedő Gór-hegyen a kb. 300 m hosszú, 80-100 m széles lakóterületet a domb 
folytatása felől sánc és árok választotta el. A másik oldalon a meredek oldal természe-
tes védelmet nyújtott. A felszínre került leletanyag szerint a bronzkori hatvani kultúra 
népe élt itt.2 

Jellegzetesek a későbronzkori Kyjatice-kultúra földvárai, amelyek a Börzsöny 
legmagasabb hegyeiből álló középső tömbjének É-i és Ny-i részén találhatók, egymás 
közelében: Nagybörzsöny-Rustok-hegy és Magyar-hegy, Perőcsény-Halyagos, Kemen-
ce-Godóvár, Magos/a és Pléska-szikla, Diósjenő-Pogányvár. Tengerszint feletti ma-
gasságuk 480-914 m, a völgyek feletti relatív magasságuk 130-500 m között váltako-
zik. Valamennyi nehezen megközelíthető, meredek oldalú hegytetőn található. 
Alapterületük nagy: 2,21-10,16 ha közötti. Mindegyiket sánc övezi; csak a természet-
től amúgy is védett, igen meredek oldalaknál hiányzik az erődítés. A Godóvár kivéte-
lével egyrészesek. Az eddigi ásatások szerint a sáncok faszerkezetűek voltak. E várak 
belső területe alkalmazkodott a természeti adottságokhoz, így a várak egyes részei között 
nagy szintkülönbségek is lehetnek. A sűrű erdő ellenére mindegyikben sok a felszíni lelet, 
az edénytöredékek, ami hosszú és állandó lakottságra utal. 

A telepek fekvése a védelem szempontjából mindenképpen előnyt jelentett. A sű-
rűn lakott várak népének ellátását azonban az erődítés közvetlen közelében nem 
tudták megoldani. (A meredek hegyoldal, a köves talaj földművelésre alkalmatlan; az 
erdőtakaró a várak magasságában már a bükkös, amelynek szinte egyáltalán nincs 
aljnövényzete: tehát a telepek közelében állatot sem tarthattak.) Ezért valószínűsíthe-
tő, hogy a földvárak lakosságát az Ipoly-völgyben elhelyezkedő, hasonló korú tele-
pek látták el élelemmel. 

Jellege alapján a későbronzkori erődítésekhez kell sorolni a Hont közelében levő 
Jelene-hegy sáncait is. Itt azonban a többszöri terepbejárás és próbaásatás ellenére 
sem került elő lelet. Feltételezhető, hogy menekülővár lehetett, vagy pedig — amint 
erre az egyik sáncszakasz utal — nem fejeződött be a sáncépítés.3 

Az Árpád-korban (XI XIII. század) sűrűn benépesült az Ipoly-völgy, sőt — a 
hegység D-i részén — a hegyek közötti völgyek és medencék is. 

A várak közül legkorábbi a honti, amely a község belterületének É-i szélén, az 
Ipoly árterébe benyúló lapos félszigeten található. Tengerszint feletti magassága 140 
m, az Ipoly-völgy feletti relatív magasság mintegy 10 m. Három oldalról az Ipoly 
medre, illetve mocsaras árterülete nyújtott védelmet, a hegyek felől pedig árok válasz-
totta el a kb. 0,75 ha kiterjedésű lakóterületet. A domb peremén faszerkezetű sánc 
húzódott, ennek maradványait, szerkeztetét ásatással sikerült megfigyelni. 

1Zebegény-Kálvária rézkori erődítése ásatás nélkül nem bizonyítható. Vö. Dinnyés István 
- Kővári Klára - Kvassay Judit - Miklós Zsuzsa - Tettamanti Sarolta - Torma István-. 
Pest megye régészeti topográfiája. A szobi és a váci járás XII/2. k. Bp. 1993. Magyaror-
szág Régészeti Topográfiája 9. k. (A továbbiakban: MRT XIII/2. köt.) 38/1. lh. 565. old. 

2MRT XIII/2. köt. 18/1. lh. 196-197. old. 
3Nováki Gyula - Sándorfi György - Miklós Zsuzsa• A Börzsöny hegység őskori és közép 

kori várai. Bp. 1979. 84-87. old. 
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A leletanyag és a történeti adatok szerint a vár építése a X-XI. század fordulója kö-
rüli évekre tehető.4 

Több korszakban is lakott volt a Bernecebaráti-Templom-hegy. A Kemence-patak 
és a Bemecei-patak között emelkedő, hosszan elnyúló dombát két részét egy-egy 
mesterséges mélyedés választja el egymástól és a domb folytatásától. Az első telepü-
lést az újkőkori lengyeli kultúra népe hozta létre, őket a bronzkori hatvani kultúra 
népe követte. Az erődítés a X-XI. században épült: a domb I. részét faszerkezetű 
sánccal övezték. E sánccal övezett település déli részén áll a keletelt, egyhajós, nyu-
gati oldalán középtomyos, fallal kerített bernecei középkori eredetű templom. 

Az Árpád-koron belül a Xm. századot több vár is képviseli: lpolydamásd-Zuvár, 
Márianosztra-Bibervár, Szokolya-Királyrét-Várhegy, Szokolya-Paphegy és Kemence-
Tamásvár. Valamennyire jellemző a kis alapterület: a védett terület 0,04-0,23 ha 
között váltakozik. A völgyek feletti relatív magasságuk 20-250 m között ingadozik. A 
természeti adottságokhoz nagymértékben alkalmazkodtak; lehetőleg a természettől is 
védett területeket választottak ki vár céljára. Egy vagy több árokkal, sánccal, a hegy-
nyereg átvágásával fokozták a természet által nyújtott védelmet. A lakóterületen fából 
vagy kőből építették fel a kis alapterületű, valószínűleg többszintes, toronyszerű 
épületet. A Zuvár és a Bibevár kő lakótornyát kőfallal övezték; a sáncok, árkok a 
külső védelmi vonalat biztosították. 

Ezek a kisméretű várak a kutatások eddigi eredményei szerint a XH. század végén, 
XM. században épültek, és még a XIII. század folyamán, vagy legkésőbb a Xm. 
század végén, XIV. század elején elpusztultak, illetve elhagyták őket. Pusztulásuk 
összefügghet az Árpád-ház kihalását követő belharcokkal és a gazdasági viszonyok 
változásával is. Kis alapterületük arra utal, hogy csupán a birtokos és családja, vala-
mint néhány szolga számára nyújtottak védelmet. Epíttetőjük, tulajdonosuk a kör-
nyék birtokosa lehetett. 

Árpád-kori építésű, és a késő középkorban is működő börzsönyi várak közé tar-
tozik Diósjenő-Csehvár, Drégelypalánk-Drégelyvár, valamint Perőcsény-Salgóvár is. A 
Csehvár az előbbiekhez hasonlóan kisméretű: a 32 x 18 m-es lakóterületet körben 
sánc övezi. A felszíni nyomok alapján tégla vagy (és) kőépület állt itt. Első okleveles 
említése 1290-ből származik; pusztulása a XV. század végére, XVI. század elejére 
tehető.5 

A börzsönyi várak közül legismertebb a drégelyi vár, amelyet először 1285-ben 
említenek, a Hont-Pázmány család tulajdonaként. Később Csák Máté birtokolta, majd 
Hont vármegye székhelye lett. 1552. évi, közismert ostroma és bevétele óta romos. A 
80 x 24 m alapterületű kővárhoz a D-i oldalon elővár csatlakozik.6 

A perőcsényi Salgóvár (nem tévesztendő össze a Nógrád megyei, Salgótarján köze-
lében levő Salgóvárral!) első említése 1386-ból származik, de a felszíni leletek között 
Xm. századiak is előfordulnak, tehát a vár építése erre a századra tehető. A korábban 
királyi kézen levő várat 1394-ben már Szécsényi Kónya fia Simon birtokolta. Később 
is ez a család a tulajdonosa, míg végül 1424-ben, más várakkal együtt ezt is lerombol-
ták Salgai Miklós hamis pénzverése miatt. 

A vár romjai a Fekete-völgy felett emelkedő, rendkívül meredek oldalú hegytetőn 
láthatók. A hegytető relatív magassága a völgy felett kb. 370 m, tengerszint feletti 
magassága 730 m. A háromrészes vár falai erősen lepusztultak, több helyen ledőlt 
falrészletek is láthatók.7 

4Nováki - Sándorfl - Miklós-. A Börzsöny hegység őskori és középkori várai. Bp. 1979. 
29-36. old. 

5Nováki- Sándorfl - Miklós 1979. 21-23. old. 
6Nováki - Sándorfl - Miklós 1979. 27. old. 
1 Nováki - Sándorfl - Miklós 1979. 70-73. old.; MRT XIII/2. köt. 23/10. lh. 282-285. old. 
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Minden valószínűség szerint Károly Róbert király építtette az ipolydamásdi várat. 
A falu É-i végén, az Ipoly-völgyből meredeken kiemelkedő dombon álló vár magja a 
középkor folyamán vadászkastély lehetett. A fallal övezett kő lakótorony a XVI. 
század első felében pusztult el. A romos épületet 1581-ben a törökök újították fel, 
bővítették ki és tették védekezésre alkalmassá. Az Ipoly-völgyben fontos szerepet 
betöltő végvár l64l-ben pusztult el végleg.8. Területén jelenleg kertek, gyümölcsö-
sök vannak, a vár magját bozót fedi. 

A Börzsöny legfiatalabb, de nyomtalanul elpusztult vára Drégelypalánkon, a jelen-
legi falu belterületén állt; a törökök építették 1575-ben a templom körül. 1593-ban 
elfoglalták a magyarok. Pusztulása 1663-ban következett be, amikor ismét török 
kézre került. Az egykorú ábrázolások szerint a négyszögletes alaprajzú várat bástyák-
kal megerősített kőfal, azon kívül pedig palánk övezte. A védett terület a falut is 
magában foglalta.9 

Az eddigi váraktól eltérő szerkezetű a Diósjenő-Kámoron levő földvár. A kétrészes 
vár felső része a 662 m magas hegycsúcson található: az 58 x 22 m alapterületű felső-
várat a támadható oldalak felől árok övezi. Az alsóvár az ÉK-i hegyoldal lankás részét 
foglalja magába, erősen lekopott árok és sánc által védve. A felszíni leletek szerint az 
erődített területen az Árpád-korban és a késő középkorban laktak.10 

A börzsönyi várak ismerete, a gyermekekkel történő megismertetése fontos felada-
ta a környékbeli iskoláknak. Egyúttal arra is fel kell hívniuk a tanulók és szüleik 
figyelmét, hogy múltunknak ezeket az emlékeit óvják, területüket semmilyen módon 
ne bolygassák, ha pedig bármilyen károkozást, engedély nélküli ásást észlelnek, 
feltétlenül értesítsék a váci múzeum régészeit. 

Miklós Zsuzsa 

Bocskai István végrendelete egy 
1790-ben kiadott könyvben 

A szóbanforgó könyv 1790-ben jelent meg, valószínűleg Pesten, Victorini de 
Chorebo munkájaként.1 Negyven oldalnyi, magyar nyelvű betoldásokkal tarkított, 
latin nyelvű bevezetővel ellátva kezdődik a könyv, a szövegben és lapalji jegyzetben 
sok forrásra utalva. A következő fejezet tárgyalja a bécsi béke előkészítését és utóéle-
tét, egészen 1606. december 22-ig, magyar nyelven, megtűzdelve latin nyelvű idéze-
tekkel. Végül Toldalék címszó alatt közli a szerző Bocskai István Testámentomi 
rendelését, magyar nyelven. 

Rövid ismertetőm közreadását - a végrendelet kapcsán — azéit tartom indokoltnak, 
mert úgy tűnik, hogy az e korral és témával foglalkozó kutatók előtt kevéssé ismert 
ez a nyomtatvány. Bizonyságául idézem Szigethy Gábort: „Bocskai István Testá-
mentomi rendelése első ízben Katona István kiadásában látott napvilágot 1794-ben, 
majd később 1816-ban Rumy Károly György kiadásában jelent meg.2 Az általam 
tárgyalt nyomtatvány négy évvel előzte meg a Katona féle kiadást. 

A Bocskai végrendelettel — összehasonlítási lehetőségem lévén - egy-két mondat-
tal bővebben foglalkozom3 

8MRTXIII/2. köt. 9/1. lh. 103-108. old. 
9Nováki - Sándorfi - Miklós 1979. 28. old. 
10 Nováki - Sándorfi - Miklós 1979. 28. old. 
1 Victorinus de Chorebo Sinay Miklós 
írói álneve 
2Bocskai István Testámentomi rendelése. Bp. 1986. 27. old. 
3Szigethy Gábor i.m. és Magyar Gondolkodók a XV. szd.-ban 1979. 9-22. p. 
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