
DÉNES István

SSzzéékkeellyyffööllddii ttööllttééssvvoonnuullaattookk 11..

(Kivonat)
A Székelyföldön végigvonuló rejtélyes
töltésvonulatok kutatása már a múlt szá-
zadban megkezdõdött. A többek által a
római Dácia határvédelmi limesének tar-
tott töltésvonulatokról az utóbbi évtizedek
régészeti kutatásai igazolni látszanak,
hogy a kora középkori Magyar Királyság
keleti gyepûinek elemei, a határvédelmi
rendszer részét képezik. A mélységben ta-
golt töltésvonulatok és a mellettük álló
mészhabarccsal rakott kõfalú „várak”,
erõdök a megindult kutatások és az elõ-
került régészeti leletek alapján a 11. szá-
zad végére – a 12. század elejére kel-
tezhetõk. A két évtizedes terepi kutató-
munka eredményeként most elõször kerül
bemutatásra a töltésvonulat és töltéssza-
kaszok részletes leírása és térképe. Elsõ
részként a Rika-erdei szakaszt közöljük.

*
Az Árpád-kori Magyarországot legtöbb

irányban roppant szélességben erdõrengetegek
övezték. A nyugati határ egy részét mocsaras te-
rületek biztosították, délen részben nagy folyók
képeztek természetes határt.

Az ország határainak védelme a legfon-
tosabb feladatok közé tartozott. Ahol a sûrû er-
dõkkel borított hegykoszorú jelentette a termé-
szetes akadályt, ott csak az átjárók, szorosok és
gerincutak védelmét kellett megerõsíteni mester-
ségesen épített akadályokkal. Ilyen védelmi épít-
mények voltak a kutatások szerint a gerendákból
készített torlaszok, sövények, földbe ásott árkok,
és mellettük a kiásott földbõl felrakott töltések. A
töltésekre kõrakásokat vagy földdel töltött fa-
vázas szerkezeteket, palánkokat emeltek, ame-
lyek az árok feneke és a töltés teteje között több

méteres szintkülönbséget jelentettek, megakadá-
lyozva a kintrõl érkezõ lovas harcosok átkelését.

A határokon védelemre kiképezett tér-
séget gyepûnek nevezték. Ahol a hadi vagy köz-
lekedési utak elérték a gyepût, ott fokozottan
védett kapukra volt szükség, ezeket a megerõ-
sített országkapukat vaskapunak is nevezték. A
gyepûvonal elõtt, több napi járóföld szélesség-
ben, országválasztó, többnyire lakatlan  terület
húzódott, a gyepûelve.

A gyepûhatárok, az utak és kapuk védel-
mét az õrök látták el. A rájuk bízott feladat nagy
fontosságú volt, elsõsorban a székelyeket és be-
senyõket rendelték a határok õrzésére. Lovas
csapataik állandó éber készenlétben, folytonos
mozgásban, kerülésben voltak a gyepû mentén.
Támadás esetén hírt adtak, jeleztek és keményen
ellent kellett álljanak az elsõ támadásnak. A
segítség megérkezéséig feltartóztatták a támadót.
Az országba betört ellenséget a terep jó isme-
retében folytonosan zaklatták és akadályozták az
elõnyomulásban (TAGÁNYI, 1913; HERÉNYI,
1995; FERENCZI, 1998).

A székelyföldi rejtélyes töltésvonulatokat
és kõfalú várakat ORBÁN Balázs kutatta fel és
ismertette elõször, a Székelyföld leírásában. Ezek a
töltések északon a Görgényi-havasok nyugati
lábainál, patakok által szabdalt fennsíkrészeken
kezdõdnek és a Rabsonné-vára köré csoportosul-
nak. Földtöltéseket találunk a Firtos-vára közelében
is. Az oroszhegyi Lázról indulva már hegytetõkön,
meredek völgyoldalakon, pusztákon, irtványokon,
tehát hegyen-völgyön át követhetõ egy jelenleg
8–10 m széles és 0,5–1,5 m magas töltés, külsõ,
keleti oldalán árokkal. A Nagy-Küküllõ jobb völgy
oldalán beereszkedõ töltés a szemben levõ oldal
tetején folytatódik és átvágva a völgyeket, a ho-
moródi Lázon át a Kis-Homoród völgyéig követ-
hetõ. Újabb szakasza fent a Hargita oldalában
kezdõdik és déli irányba leereszkedik a Vargyas
völgyéig, majd a lövétei Lázon követhetjük a Var-
gyas-szoros tájékáig. A szorostól délre a Persány-
Rika hegység keleti oldalán vonul az Olt alsórákosi
szorosáig. Ezen a tájon, Erdõvidék nyugati szélén a
töltésvonulat két oldalán három kõfalú vár, erõdít-
mény helyezkedik el (Kustaly-vára, a Rikai vár,
Tepõ-vára), rövidebb töltésszakaszokkal övezve. A
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fõ töltésvonulat az Olt-szorostól délre is tovább
nyomozható, ORBÁN szerint egészen a Dél-
Persányi-hegyekig (ORBÁN, 1868) (1. ábra). A
székely nép a töltésekben „borozdát” (Kakas-
borozda, Ördögborozda), „árkot” (Ördögárok),
„határt” (Országhatár, Fejedelmi méta) vagy „utat”
(Ördögút, Tatárút, Rabsonné útja) látott. Több nép-
monda is fûzõdik ezekhez az építményekhez.

Az ORBÁN Balázs szerint „székely”
váraknak és fõleg a (BENKÕ József szerint 1505-
ig visszamenõen dokumentálható) töltésvonulatok-
nak, ezeknek a kelet-erdélyi objektumoknak az
eredete RÓMER Flóris 1876-os kérdésfelvetését
követõen folyamatosan izgatta a szakmát. 1894-
ben TÉGLÁS Gábor négyheti terepmunkával vizs-
gálta át a terepet, az Erdélyi Múzeum-egylet meg-
bízásából. TÉGLÁS több tanulmányban közölt
kutatási eredményeinek végkövetkeztetése az,
hogy a töltésvonulat a római Dácia keleti ha-
tárvédelmére épített limesvonulat, amely a Moldva
irányába tartó átjárók biztosításának volt az elsõ
vonala (TÉGLÁS, 1895, 1896, 1897 stb.).

A kérdés a ’30-as évek elején FE-
RENCZI Sándort is foglakoztatta, aki nem értett
egyet TÉGLÁSsal, inkább ORBÁNnak adott
igazat. A Székely Nemzeti Múzeum karolta fel
az ügyet – ROEDIGER Lajos is ekkor leltározza
ORBÁN vonatkozó helyeit a Székelyföld leí-
rásából, összeállítva (a Barcaságot és Aranyos-
széket leszámítva) a vonatkozó szövegrészek
corpusát. A kor azonban nem teszi lehetõvé a
rendszeres kutatást.

PAULOVICSot a ’40-es években már
csak a párhuzamos római limes-elemek érdeklik,
majd hosszú szünet következik.

A székelyföldi, mésszel rakott kõfalú
várak alaposabb régészeti kutatását végül FE-
RENCZI István és FERENCZI Géza kezdte meg,
az 1970-es évek elején.

A töltésvonulatokról vázlatos térkép is
elõször a FERENCZI testvéreknek a Korunkban,
1972-ben megjelent rövid tanulmányához csatol-
va jelenik meg. ORBÁN és TÉGLÁS nyomain
haladva bejárták a töltésvonulat ismertebb
részeit. Felhívják a figyelmet a kutatott területen
elõforduló gyakori, a határõrzéssel összefüggõ
helynevekre (Gyepû-patak, Õrhegy, Látóhegy,

Les, Kapus, Vaskapu, Lövéte stb.) (FERENCZI,
1972). A FERENCZI-testvérek terepbejárásai
nyomán lassan kirajzolódni látszott a várakból és
töltésekbõl álló délkelet-erdélyi (székelyföldi)
védelmi rendszer képe.

A Korunkban megjelent térkép 1974-ben
került a kezembe és meglepõdve láttam, hogy az
általam jól ismert (jobbára ORBÁN és TÉGLÁS
által is ismertetett) Vargyas-környéki töltések
nem jelennek meg ezen, illetve a szerzõk a Rika
vízválasztóján található, ORBÁN Balázs által
leírt rövidebb töltésszakaszok irányaiból kikö-
vetkeztetett, közel folytonos vonulatot jeleznek
térképvázlatukon. Jó évtizeddel késõbb, 1986-
ban ismerkedtem meg a FERENCZI testvérekkel.
Miután ismertettem a töltésvonulat erdõvidéki
szakaszaira vonatkozó kutatási eredményeimet és
az idõközben terepmunkám alkalmával a földtani
térképre is feltett töltésvonalrészt, közös kutatási
terveket szõttünk, majd az elkövetkezõ években
sikerült a Rika keleti szegélyén húzódó folytonos
töltést tovább nyomozni. Bebizonyosodott, hogy
a vízválasztón nincs folytonos töltésvonulat, csak
rövidebb szakaszok. Közös kutatóutak és táborok
alkalmával többször bejártuk és elõször 1:75 000-
es régi katonai térképre rajzoltuk be a töltésvonu-
latot, majd szerre egyre pontosabb, nagyobb lép-
tékû térképezés is történt. Sikerült az Olt alsó-
rákosi szorosától délre is azonosítani és követni a
töltésvonulat folytatását 10 km hosszúságban az
apácai–datki erdõkben (2. ábra). Néhány kereszt-
metszetet is készítettünk a töltés és az árok
szerkezetének és felépítésének a vizsgálatára
(FERENCZI, 1993; FERENCZI–DÉNES, 1994;
DÉNES–FERENCZI, 1995) (12.ábra). A közel-
múltban az erdõvidéki kora-középkori várak
(Rikai vár, Tepõ-vára) kutatásával párhuzamosan
elkészült az Olt alsórákosi szorosa és a Vargyas-
szoros közötti töltésvonulat és a melléktöltések
nagyléptékû (1:5000) térképezése és szelvé-
nyezése. Ezt a munkát szeretném a jövõben kiter-
jeszteni az egész székelyföldi töltésvonulatra.
Nyomvonalának részletes leírását, a szakaszon-
kénti térképezés után folytatásokban közlöm a
jelen kiadványban. Nyomdatechnikai okokból a
részletes és nagyméretû, 1:5000-es térképlapokat
nem lehet megjelentetni. Ezeket a Székely
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Nemzeti Múzeum térképtárába helyezem letétbe.
Írásomhoz csatolva 1:25 000-es léptékû, egymást
átfedõ térképlapokon jelenítem meg a töltés-
vonulatot.

AA VVaarrggyyaass--ppaattaakk sszziikkllaasszzoorroossaa ééss aazz OOlltt
aallssóórráákkoossii sszzoorroossaa kköözzööttttii ttööllttééssvvoonnuullaatt ééss
ttööllttéésssszzaakkaasszzookk lleeíírráássaa
A Vargyas-szoros bal völgyoldala felett

elterülõ Kõmezején, az elpusztult Árpád-kori
település (Varjas?) helyét jelzõ, ma Tatárkápolná-
nak nevezett templomromtól nem messze, a Mál
sziklasarkától a Pipások dombja kiemelkedõ, szik-
lás oldaláig húzódik a 350 m hosszú Tatársánc nevû
töltésszakasz. Árka kelet felõl helyezkedik el.
Töltése a Mál felõl számított 200 m-nél megtörik
délnyugat felé. Itt a töltésben és árokban egy rövid
megszakítás látható, majd 150 m után eléri a domb
lábát. A Pipások dombján, a Wietenberg és dák
település rétegei felett kora-középkori régészeti
leletek is elõkerültek a kutatások alkalmával.

A Vargyas-szoroson alul, az Alsó Mál
(929 m) tetejétõl délkelet felé egészen a Gyö-
keres-tetõig (704 m) és onnan be a Fehér patak-
ba, kelet felé nagyon meredek, sziklás hegyoldal
jelent természetes akadályt, így ide nem készítet-
tek mesterséges védelmi vonalat.

A fõ töltésvonulat, kb. 400 m-re a szoros
felé vezetõ erdõkitermelõ autóúttól, a Fehér-
patakból indul jól követhetõen fel a hegyoldalon,
erdõ között. A tetõ után kezd ereszkedni, ahol
erdei szekérutak keresztezik, majd egy hajlás
laposabb részén, kis tisztás belsõ szélét érinti,
aztán lereszkedik a Megyes-patakba. A két patak
közötti szakasz hossza 585 m.

A patakon túl nem találtuk folytatását.
Innen a Kerekhegy-patakáig közbeékelõdik a
Kerekhegy (812 m) piramis alakú tömbje, melynek
keleti, a Vargyas vize felé nézõ oldala sziklás mere-
dek. Ezen a részen valószínûleg nem is építettek
töltést, mert a terep elég védelmet biztosított.

A Kerekhegy-pataka jobb partjától, alig
fél kilométerre az erdõ szélétõl tovább követhetjük
a töltésvonulatot, fel a meredek oldalon. Kezdeti
délkeleti iránya ívben visszakanyarodik délnyu-
gatra, követve a Gódra-patak bal oldalán húzódó,
felfelé tartó hegyhátat. Mindenhol jól nyomozható

és követhetõ. A Zobor-tetõtõl (893 m) nyugatra éri
el az erdõ szélét, majd befelé kezd ereszkedni a
Szármánymezõnek nevezett pusztán. Ezen a sza-
kaszon látszik a legszebben, a terepszintbõl közel
1 m-re kiemelkedõ, 8–10 m széles töltése messzire
ellátszik déli irányba. Egy árokfej hajlásán átha-
ladva bereszkedik a Szármány-patakába (3. ábra).
A karsztforrás mellett átmegy a patakon, majd
fiatal erdõben kiemelkedik a Lencsés-domb (834
m) elõtti hegyháton levõ pusztára. A szekérút mel-
lett 1989-ben átvágást készítettünk, melyben ket-
tõs árok tûnt elõ. A töltésben szépen kirajzolódott
a téglapirosra égett, nagyobb faszéndarabokkal
körülvett töltésmag.

Tovább a töltés átmegy a Lencsés-
patakon, majd a túlsó oldalon felkapaszkodik a
Súgó-tetõ (835 m) karsztos dolinákkal lyuggatott
oldalára. Elhalad a Nagydolina keleti peremén.
Követése nem okoz gondot, hiszen jól láthatóan
kiemelkedik a térszínbõl. Ritkás erdõben lanká-
san ereszkedik, szekérút halad rajta. Megközelíti
a Súgólik-barlang bejáratát, majd átvágja a do-
linás szárazvölgyet és a Lencsés-patak meredek
völgyoldalának peremén, szinte az erdõ szélén
megy tovább, a tisztás déli csücskéig, ahol véget
ér. Irányában, a Súgó- vagy Feketehegy-patakába
igen meredek, mészkõsziklás oldal szakad le. A
patak túlsó oldalán, alig 170 m-re a Lencsés- és
Súgó patakok egybeszakadásától indul a töltés
tovább. Bükkerdõben követhetjük felfelé, majd a
hegyorra után leereszkedik egy árokba. Az erdei
utak bevágásaiban jól megfigyelhetõ a kiégett
réteg. Az ároktól tovább nehezen követhetõ a
bozótos oldal peremén és 200 m után leér egy
szekérútba. Az úton túl még 30 m-t haladhatunk
rajta, majd egy suvadásos rész következik, ahol a
töltés elpusztult. Irányát tartva, a suvadáson túl,
lefelé ereszkedve, a következõ erdei úttól, egy kis
tisztáson kívül már felismerhetõ. A töltés teste
ellaposodott és helyenként csak az égett, piros
szemcsék segítségével lehet nyomvonalát azo-
nosítani. Szintesen jön elõ az erdõben, majd be-
lejt az oldalon. Rövid szakaszon szinte semmi
sem látszik belõle. Tartva irányát, újra rátalálunk
és most már jól láthatóan bereszkedik a
Hagymás-patakába. A patakból kifelé, a legelõn
150 m hosszan kettõs töltés húzódik. Az itt ásott
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metszetben (1994) a téglává égett, piros töltés-
mag mögött elszenesedett, félbe hasított cserefa
rudakból készített faszerkezet lenyomatát találtuk
meg. Az ásatásban egyetlen korongozott kora-
középkori cserépedénytöredék volt. Az országú-
ton túl folytatódik a töltés, azonban itt a kettõs
gázvezeték lefektetésekor alaposan széttúrták. A
terepet tovább a mészkõbánya törmelékhalmazai
borítják. Eredetileg a töltés nekifutott a hajdani
Hagymáskõ egyik sziklabordájának.

A Hagymáskõ (745 m) tetejérõl indul
tovább a töltés déli irányba. A hegynyaktól
szépen látszik és könnyen követhetõ az erdõ
között a nyugatra levõ puszta szélétõl kissé ben-
nebb. Egy árok után a Csúzlik puszta keleti
szélén halad. Ezen a szakaszon 1996-ban
készítettünk átmetszést. Az árok elõtt, a keleti
oldalon alacsonyabb töltés van rakva. A Kõ-
patak felõli egyik szekérút mélyebb bevágásában
vastag, elszenesedett cserefa gerenda marad-
ványai rejtõznek a vékony gyepréteg alatt. A
pusztától erdõben ereszkedik be a töltés a Kõ-
patakba, majd kifut a túlsó oldalon, érinti a
Kereknyárorra-puszta sarkát, majd egy árok után
megkerül egy árokfejet és kiér a hegyháton ha-
ladó erdei útba. Innen a meredek oldalon leszáll
a pusztára, áthalad rajta, majd a Rika-patak felé
meredeken leszakadó tereplépcsõ peremén
ereszkedik le és elenyészik (4. ábra). Folytatását
a volt rikai országúttól kezdõdõen követhetjük
tovább. Széles töltése jól látható az útról. Az
úttól 200 m-re 1990-ben készítettünk átvágást,
amelyben elszenesedett, hasított deszka és oszlop
maradványokat és egy korongozott, párhuzamos
vonallal díszített cserépedénytöredéket találtunk.
A töltés könnyen követhetõ a kaszálókon kifelé.
Elérve a bozótosabb terepet, nyomozása kö-
rülményesebb, de nemsokára az erdõ szélétõl
kezdõdõen meredeken halad felfelé a Rika és a
Sóskút patakok közötti hegygerincre. Ezen a ge-
rincen haladt az innen 1 km-re, keletre levõ rikai
kora-középkori erõdítmény-együttestõl (Rikai
vár, Attila-vára) errefelé tartó középkori köz-
lekedési út. A töltés keresztbe vágja át a hegy-
hátat, majd a terep szintjét követve félkörben
elõkanyarodik a Sóskút-patak meredek völgy-
oldalának peremére.

A patak túloldalán találjuk meg foly-
tatását. Az erdészeti határjeltõl kezdõdõen erdõ
között halad kifelé a töltés a Kissomos (671 m)
mögötti legelõre. Átvág egy árokfejet, majd jól
láthatóan emelkedik ki a tetõre. Töltése (10–12 m
széles) és árka gyönyörûen látható. A tetõn átug-
rik egy mészkõsziklát és követi a gerincet, fel-
megy a Szilas-tetõre (710 m), majd leereszkedik a
nyeregbe és áthalad a Lapias hegyorrán. A
szekérúttól nem messze 1994-ben készítettünk
metszetet. Tovább haladva befelé tart a töltés,
átmegy egy kisebb patakon, majd a tisztáson
ereszkedik befele és az erdõben folytatódik.
Átvágja a Szilas-patak egyik mellékpatakát, utána
a Szilas-patakot és az erdei autóutat. Ettõl a pont-
tól, ahol az út szélén felfedezhetõ az égett réteg,
bozótos, meredek oldalon kapaszkodik felfelé,
déli irányban egy keskeny gerincen. Nem nagyon
látható a töltés, de az alig néhány lépés széles ge-
rincrõl nem lehet letérni. A 729 m-es magaslat
után egy hajlás következik, majd a 781 m-es ma-
gaslat, ahonnan kevéssé visszaereszkedik, majd
feljut a Kárhágó-fejére (823 m) (5. ábra).

A hajdan országútnak használt gerincúttól
délkeleti irányba halad tovább a töltés az erdõben,
lefele a Kárhágó gerincének a keleti peremén,
ahonnan meredek lejtõ szakad le a Szép-patak
felé. Helyenként az árkot csak párkány he-
lyettesíti vagy az árok a nyugati oldalra kerül át.
Az égett réteg és a faszéndarabok több helyen
elõbukkannak a töltés lepusztult testébõl. A 671
m-es kiemelkedés után, amikor a töltés eléri az
Olt felé nézõ meredek lejtõ szélét, megszûnik és
folytatását nem találtuk meg (6. ábra).

Az azonosított és lejárt töltésvonulat
(Kakasborozda) összhossza a Vargyas patak szo-
rosa és az Olt alsórákosi szorosa között 18,5 km.

TToovváábbbbii ttööllttéésseekk
A Kustaly-tetõ (751 m)–Csúzlik–Likat–

Gyepûbükke–Heveder-tetõ (814 m) délkelet-
északnyugat irányú hegyháton Csúzliknál halad
át a fõ töltésvonulat. Innen északnyugatra 3 km-re
találjuk Kustaly-várát (FERENCZI, FERENCZI,
1998). A vár elõtt keletre, 1 km-re, a Hagymás
tetõ felé tartó gerincen 180 m hosszú, a Likat felõl
jövõ gerincen 380 m hosszú, ároktól árokig tartó,
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a fõtöltés méreteivel és jellegével megegyezõ
töltésszakasz húzódik. A Kustaly-vára keleti
oldala elõtt közvetlenül egy 200 m hosszú mély
árok és töltés vágja át a hegynyakat (11. ábra).

A Rika-tetõn (708,5 m), a régi országutat
is átvágó, nyugati felén ásott árokkal 1150 m
hosszú töltésszakasz látható a vízválasztó gerin-
cen, amelyet Országhatárnak vagy Fejedelmi
métának neveznek (10. ábra).

A Rika és Sóskút patakok közötti
kelet–nyugat irányú hegygerincen a fõ töltés-
vonulattól 1 km-re keletre találjuk a bõséges
kora-középkori régészeti anyagot szolgáltató,
mészhabarccsal rakott Rikai várat és a Hegyes-
tetõn (680 m) állott, Attila-várának nevezett
kõtorony nyomait. A Hegyes-tetõ csúcsát kör-
beölelõ töltés beereszkedik a Sóskút-patak felé,
350 m hosszú-ságban. A hegynyeregben lévõ
romtól nyugatra 150 m-re, a tetõtõl a Rika-patak
felé 120 m hosszúságú töltésszakasz ereszkedik
befele az árokig (BORDI, DÉNES, 1999, 2000)
(7–8. ábra). A Hegyes-tetõ–Fehérkút-tetõ–
Közbérc feje (787,8 m) közötti hegygerincen az
Írott-kõ elõtt hármas töltés húzódik keresztbe a
gerincen (160 m, 100 m, 150 m) (9. ábra).

A Kárhágó-fején (823 m) áthaladó
fõtöltéstõl nyugatra 250 m-re a keskeny gerincet
egy 70 m-es árok vágja át. Tovább, 1 km-re nyu-
gatra, a Kövesdomb (803 m) elõtt ároktól árokig
tartó, kb. 2,5 m magas töltés húzódik keresztben
a gerincútra („Országútja”). Hosszúsága 270 m.
Innen 2 km-re emelkedik a rákosi Tepõ (819,7
m) piramis alakú mészkõsziklája. Ennek csúcsán
állott a mészhabarccsal rakott kõfalú Tepõ-vára
(DÉNES, BORDI, 1998).

KKöösszzöönneettnnyyiillvváánnííttááss
A terepi kutatásokat, felméréseket és tér-

képek (1:5000-es lépték) elkészítését a PRO
RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE Ala-
pítvány Történelem–Földrajz Szakmai Kollégi-
uma (Budapest) támogatta, amelyért ezúton
szeretném köszönetemet kifejezni.
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VVaalluurrii mmeeddiieevvaallee îînn SSeeccuuiimmee 11
(Rezumat)

Autorul începe sã prezinte prima descri-
ere (inclusiv harta) detaliatã a sistemelor de a-
pãrare constituite din valuri de pãmânt ºi piatrã
existente în Secuime. Acest sistem de apãrare a
fost întãrit cu „burg”-uri construite din blocuri de
piatrã legate cu mortar din var stins. Cercetãrile
arheologice efectuate în ultimul sfert al secolului
nostru au confirmat cã aceste obiective se pot data
la sfârºitul secolului XI ºi începutul secolului XII.

MMiiddddllee AAggee’’ss VVaalllluummss iinn
SSzzéékkeellyyfföölldd 11..
(Abstract)

The author presents from the first time a
very occurate description and maps of the vallum-
systems from the Székelyföld, made of the soil
(dirt) and the rocks. Thes vallums werw fortified
by forts build of rocks with hot lime and were
important parts of the border defence system of
the Hungarian kindgdom. The archaeological
reserches from the last qarter of our century con-
firmed that these vallums can be dated at the end

of the 11th and begenning of the 12th century.
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