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The huge area belonging to the build-
ing complex of the Várkert Bazár (Castle 
Bazaar) in Buda is divided into two large 
parts from the archaeological-historical 
point of view, at least if looking back to 
the Middle Ages. The northern part has 
belonged to the courtyard-like fortifica-
tion of the royal palace running down to 
the Danube, the so-called Eastern ward, 
since the 15th century. This territory 
has been called the Öntőház (Foundry) 
Court since the Baroque period. The part 
of the southeastern slope located south of 
the ward was, however, originally situated 
within the borders of the twin settlements 
of early Pest called Pest Minor which was 
located on the right bank of the river and 
then, from about the late 13th century un-
til the end of Ottoman Period, this suburb 
of Buda was called Alhévíz, later Tabán. 
This area of the settlement was destroyed 
during the re-conquering siege in 1686. 
For a long time after that it remained an 
empty defensive zone of the castle ar-
ticulated only by earthworks. Then, from 
the late 18th – early 19th century it was 
slowly filled in again with civilian build-
ings. From the mid-1870s, the buildings of 
the Castle Bazaar designed by Miklós Ybl 
were erected in the north, partly within 
the courtyard, partly in front of its east-

A budai Várkert Bazár épületegyütteséhéz 
tartozó hatalmas terület régészeti–törté-
neti szempontból két nagy részre oszlik – 
legalábbis a középkorig visszatekintve. Az 
északi rész a 15. századtól a királyi palota 
Dunához lenyúló, udvarszerű védművéhez, 
az ún. Keleti falszoroshoz tartozott. Ezt a 
területet a barokk kor óta Öntőház udvar-
nak is nevezik. A Várhegy délkeleti lejtőjé-
nek a falszorostól délre eső része viszont 
eredetileg a korai Pest jobb parti testvérte-
lepülésének, Kisebb Pestnek határai közé, 
majd a 13. század vége tájától a törökkor 
végéig Buda Alhévíznek, majd Tabánnak 
nevezett külvárosához tartozott. Az 1686-
os visszafoglalási ostrom során elpusztult 
településrész ezután sokáig a vár beépí-
tetlen védelmi zónája volt, amelyet csak 
sáncolatok tagoltak, majd a 18. század vé-
gétől – 19. század elejétől lassan újra pol-
gári épületekkel építették be. Az 1870-es 
évek közepétől az Ybl-féle Bazár épületeit 
északon részben az udvarba, részben annak 
keleti fala elé, délen pedig az imént emlí-
tett, rövidéletű polgári házak helyére emel-
ték (MAGYAR 2014, 80–93; NYÉKHELYI 
2014, 103–106 , TEREI 2014, 107–112).
 A budai királyi palota háború utá-
ni helyreállítása során, az 1950-es 60-as 
években végzett, nagyszabású régészeti 
ásatásokból a Várkert Bazárhoz tartozó te-
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ern wall and in the south, in place of the 
aforementioned short-lived civil houses 
(MAGYAR 2014, 80–93; NYÉKHELYI 
2014, 103–106; TEREI 2014, 107–112).
 The territory comprising the Castle Ba-
zaar was to all intents and purposes omit-
ted from the large scale archaeological 
excavations carried out during the recon-
struction of the Royal Castle of Buda af-
ter World War II, in the 1950s-1960s. The 
archaeological works in the territory of 
the Eastern ward, that is, in the Öntőház 
Court in the northern area of the Bazaar, 
were basically limited to observations con-
nected to the reconstruction of historical 
monuments, primarily in the area of the 
so-called Danube-side curtain wall enclos-
ing the courtyard to the east (GEREV-
ICH 1966, 229–231) and the so-called 
Southern curtain wall (GEREVICH 1966, 
231–233, 236–237) with its casemate cor-
ridor running parallel to it, the so-called 

rületek gyakorlatilag kimaradtak. A Bazár 
északi részéhez tartozó Keleti falszoros, 
vagyis Öntőház udvar területén a régészeti 
munkák akkor jobbára a műemléki hely-
reállításhoz kapcsolódó megfigyelésekre, 
elsősorban az udvart keletről lezáró, ún. 
Dunai zárófal környékére (GEREVICH 
1966, 229–231.), valamint az ún. Déli 
zárófalra (GEREVICH 1966, 231–233., 
236–237.), illetve az azzal párhuzamos ka-
zamatafolyosóra, az ún. Vízhordófolyosóra 
korlátozódtak. Így derült ki például, hogy 
a Dunai zárófal déli szakaszának koroná-
ját fedő, többszörös ráépítés alatt megőr-
ződött az eredeti, középkori “gyilokjáró” 
járószintje, és egy sor, kereszt irányban 
elhelyezett kettős, közös háttámlával ki-
képzett kőpad maradványa (1. kép). Utób-
bi megoldásra a többi középkori budai 
várfalak esetében máshol nincs példa. A 
„gyilokjáró” idézőjeles használatát éppen 
ez a tény indokolja, ugyanis a viszonylag új 

1. kép: A Dunai zárófal koronáján korábban megfigyelt kőpadok és lőrések felmérési rajza Gerevich 1966 nyomán
Fig. 1: Survey drawing of the stone benches and loopholes observed previously on the top of the Danube-side 
curtain wall, after Gerevich 1966
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“Vízhordó” (water carrier) Corridor. These 
excavations revealed for instance that the 
floor level of the original medieval wall-
walk was preserved under the multiple ad-
ditional constructions covering the top of 
the southern section of the Danube-side 
curtain wall and also the remains of a row 
of double stone benches with a common 
back-rest placed perpendicularly to the 
axes of the wall-walk. (Fig. 1). No other 
example of this latter solution is known 
elsewhere on the curtain walls of Buda. 
Stone benches, otherwise relatively com-
mon in medieval architecture (see e.g. 
those in the window niches in the Gothic 
hall of the Buda Palace) obviously fulfilled 
rather “civilian” functions here connected 
to comfort rather than military purposes.
 During the time of the reconstruc-
tion works, no trace of openings could be 

keletű terminus technicus a várépítészeti 
szakirodalomban a faltetőn elhelyezkedő 
védőfolyosókra használatos. A középkori 
építészetben egyébként gyakori kőpadok 
(l. pl. a palota gótikus csarnokának ablak-
fülkéinél) itt nyilvánvalóan sokkal inkább 
civil, kényelmi szempontokat szolgáltak.
 A kőpadokhoz tartozó vékony mellvéd-
fal visszabontott koronáján nyílások helyét 
annak idején már nem észlelhették, így 
az itt ma látható kőkeretes ablaksor-re-
konstrukció pusztán feltételezésen alapul 
– jóllehet az említett kőpadok alapján va-
lóban hasonló megoldással számolhatunk 
eredetileg is. A padokat eltakaró későbbi 
vastagításban azonban két, valószínűleg 
az 1530-as évekből származó kettőstöl-
cséres (vagy X alakú) lőrés maradt meg. 
Két hasonló, középkor végi lőrés marad-
ványait találták meg a fal északi szaka-
szán is, amelyek itt is már másodlagos, 
átépített állapotot jeleztek. Ma ezen fal-
szakasz északi végén még egy harmadik, 
helyreállított lőrés is látható. Nem tudni 
azonban, hogy ennek a rekonstrukciónak 
van-e valós alapja. Gerevich azonban fel-
hívta a figyelmet arra, hogy itt semmilyen 
nyomát nem látták a déliekhez hasonló 
kőpadoknak, ráadásul itt az eredeti mell-
védfal az előbbinél valamivel vastagabb 
volt. A Dunai zárófalnak a falkorona szint-
jén két, ilyetén formában eltérő jelleggel 
kialakított szakaszát – amire egyelőre 
nincs magyarázat – egy, a külső, keleti fal-
síkból enyhén kiálló lépcsőtornyocska vá-
lasztotta, illetve választja el egymástól. Az 
ebben elhelyezkedő rövid, kelet-nyugatról 
észak-dél felé megtörő kőlépcső egy továb-
bi, a zárófal déli szakaszának külső oldala 
mentén, hosszában elhelyezett, valószínű-
leg könnyűszerkezetes lépcsőhöz vezetett, 
amelyen keresztül egykor a Duna-parti út 
szintjére lehetett lejutni. 

2. kép: A Dunai zárófal koronája alatt átvezetett 
kővályús csatornák egyike
Fig. 2: One of the channels made of stone lobes lead 
under the top of the Danube-side curtain wall
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observed on the demolished top level of 
the thin parapet wall connected to the 
stone benches, so the row of carved stone 
framed windows presented here today is 
only hypothetical . Nevertheless, based on 
the aforementioned stone benches a simi-
lar solution may indeed have originally 
been used here as well. However, the later 
thick fill covering the benches preserved 
two double funnel-shaped (or X-shaped) 
loopholes from the 1530s. The remains of 
two similar, late medieval loopholes were 
found on the northern section of the wall 
too. These mark the presence of a second-
ary, re-constructed state of affairs here as 
well. Today, a third, reconstructed loop-
hole is also presented by the northern end 
of this wall section. It is not clear, however, 
whether this reconstruction was based on 
any real remains. Gerevich pointed out 
though that no traces of stone benches 
similar to those on the southern side were 
observed here. What is more, the original 
parapet wall here was somewhat thicker 
than in the aforementioned southern sec-
tion. The two sections of the Danube-side 
curtain wall were thus formed differently 
at their tops, a situation which at the mo-
ment cannot be explained. They were 
separated by a small staircase turret that 
protruded slightly from the external, east-
ern wall surface. The short flight of stairs 
installed in this wall that first ran east-
west and then after a right angle break, in 
a north-south direction, lead to another 
flight of stairs, probably with a light-frame 
construction, placed longitudinally along 
the external side of the southern section 
of the curtain wall. This stairwell once 
lead down to the road running along the 
Danube bank.
 However, probably no archaeological ex-
cavation could be carried out at that time 

 Magán az udvar területén azonban ré-
gészeti feltárásra valószínűleg nem volt le-
hetőség. Bár Gerevich a közvetlenül a Du-
nai zárófal melletti belső, keskeny sávot 
úgy tünteti fel az ásatások (egyébként ál-
talában rendkívül pontos) összesítő alap-
rajzán (GEREVICH 1966, 8.), mintha az 
altalajig fel lett volna tárva, ez az általunk 
végzett ásatások alapján – mint látni fog-
juk – tévedésnek bizonyult. A helyreállítás 
során a fal szinte teljes hosszában, azzal 
párhuzamosan egy, a csapadékvíz össze-
gyűjtését szolgáló, kb. 1,50 m mély árkot 
ástak ki, ahol Gerevichék feltehetőleg csak 
megfigyelést végezhettek. Ennek során a 
zárófal belső oldala mentén előbukkant 
egy, mellé másodlagosan épült, jóval vé-
konyabb sekély alapozású falazat is. (Az 
árokban ekkor betonvályút alakítottak ki 
a vízelvezetés céljára, amely végig pusztí-
totta az említett, másodlagos építésű fal 
koronáját. Ásatásaink folyamán ezt teljes 
hosszban észleltük.) Az itt, az árok alján 
mutatkozó szilárd felületet gondolhatták 
Gerevichék az udvarszintnek, illetve az 
altalajnak. Ezt látszhattak alátámaszta-
ni azok az általuk nem sokkal a kőpadok 
szintje alatt megtalált eredeti, kővályús 
csatornák is, amelyek a zárófalon vezették 
át a belső oldalon felgyülemlett vizeket 
a külső oldal vízköpőihez. A csatornák – 
részben kiegészítve – máig megvannak: 
kettő a déli (2. kép), egy az északi sza-
kaszon. (Az említett betonvályút éppen 
ezekhez vezetve alakították ki.) Jóllehet, 
ez a szint gyanúsan magasnak tűnhetett 
a falszorost körülvevő, különösen a faltól 
keletre eső, külső terepszinthez képest, 
elvileg azonban nem volt kizárható, hogy 
itt a várhegy tömbjének keletre kiszögellő, 
teraszszerű nyúlványáról lenne szó. 
 A fentieket leszámítva a helyszínre vo-
natkozóan csak a történeti adatok, első-
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in the actual territory of the court. Though 
Gerevich indicated the narrow zone inside 
the Danube-side curtain wall right next 
to it on the complex ground plan of the 
excavations (otherwise quite precise in 
general), as having been excavated down 
to the subsoil (GEREVICH 1966, 8), this 
proved to be a mistake based on our ex-
cavations, as presented below. During the 
reconstruction, an approximately 1.50 m 
deep trench was dug almost all along the 
curtain wall, in parallel with it in order to 
collect rainwater. Gerevich and his col-
leagues probably used the ditch to carry 
out archaeological observation. Another, 
much thinner wall with a shallow founda-
tion built secondarily next to it was found 
in this trench along the inner side of the 
curtain wall. (A concrete lobe was estab-
lished in the trench at that time for drain-
ing water. This lobe destroyed the top of 
the aforementioned secondarily built wall 
all along its length. We could detect this 
along its entire length during our excava-
tions.) Gerevich and his colleagues may 
have considered the solid surface observed 
at the bottom of the ditch to be the lev-
el of the courtyard or the subsoil. Some 
original channels made of stone lobes that 
were found not much below the level of 
the stone benches by them perhaps ap-
peared at this time to support this idea. 
These channels drained the water that 
accumulated inside through the curtain 
wall to the spouts on its exterior side. The 
– partly reconstructed – channels still ex-
ist: two by the southern (Fig. 2) and one 
by the northern section of the curtain 
wall. (The aforementioned concrete lobe 
runs exactly to these spouts.) Though this 
level might have appeared suspiciously 
high compared to the level of the terrain 
around the wall-walk, especially east of 

sorban a képi ábrázolások álltak rendelke-
zésünkre, és hasonló volt a helyzet a déli 
résszel, a volt Ifjúsági Park területével is. 
Így tehát, amikor az 1990-es évek első felé-
ben a Várkert Bazár helyreállításának terve 
felmerült, a tervezéshez sem tudtunk ér-
demi régészeti adatokat szolgáltatni. Töb-
bek között ennek kompenzálására kezdőd-
tek el a szondázások. 
 Az Öntőház udvaron először 1998-
2000-ben végeztünk előzetes, „szondá-
zó” ásatásokat, amelyek célja – az ekkor 
felmerült helyreállítási elképzelésekhez 
kötődően – az általános feltöltési- (réteg) 
viszonyok és a feltételezett objektumok 
helyzetének tisztázása volt (MAGYAR 
2002, 174–175.). A munkában közremű-
ködött Benda Judit és Tóth Anikó kolléga-
nőm. (2000-ben a bazár déli részén, a volt 
Ifjúsági Park területén is végeztünk kisebb 
szondázást, amelyben Benda Judit volt se-
gítségemre. – Ezt a területet az újabb ku-
tatások során Nyékhelyi Dóra kolléganőm, 
majd Terei György kollégám vette át. Be-
számolójukat lásd a jelen kötetben!)
 A próbafeltárásokat – tekintettel a 
helyszín régészeti védettségére – teljes 
felületű és mélységű feltárásoknak kellett 
volna követnie, hogy a tervezés a napvilág-
ra hozottak alapján történhessen meg. A 
teljes feltárások azonban sajnos mind ak-
kor, mind a későbbiekben elmaradtak. A 
tervezés így végül csak a próbafeltárások 
eredményeinek ismeretében, azok több, 
de inkább kevesebb figyelembevételével 
történt meg. Egy 2012-es újabb, de ki-
sebb léptékű szondázást leszámítva (MA-
GYAR–NYÉKHELYI 2013, 151–152.) 
további, részleges ásatásokra már csak a 
kivitelezés, illetve annak előkészítése ide-
jén, 2012 vége – 2014 eleje között nyílt 
lehetőség, de ezekre a tervezés már alig 
tudott reagálni. Valójában az eredeti el-



66

the wall, it theoretically could not be ex-
cluded that a terrace-like projection of the 
Castle Hill was located here that protrud-
ing towards the east.
 Apart from these features, only histori-
cal data were available about the site, es-
pecially visual images. The situation was 
similar concerning the southern part, in 
the territory of the former Ifjúsági Park 
(Youth Park). Consequently, when the 
idea of reconstructing the Castle Bazaar 
was raised in the first half of the 1990s, we 
could not provide any archaeological data 
for the planning. Test excavations were, 
among others, begun with the aim of fill-
ing this gap in our knowledge.
 We carried out the first preliminary ex-
cavations in the Öntőház Court in 1998-
2000 using the “sondage” method. The 
aim of these excavations – connected to 
the ideas that emerged that time concern-
ing the reconstruction – was to clarify the 
general stratigraphic context and the po-
sition of the hypothesized features (MA-
GYAR 2002, 174–175). The archaeologists 
Judit Benda and Anikó Tóth took part in 
the work as well. (In 2000 we carried out 
a small scale test excavation in the south-
ern part of the Bazaar, in the area of the 
former Youth Park, in which I was assisted 
by Judit Benda. This area was taken over 
by Dorottya Nyékhelyi and later by György 
Terei in the most recent research efforts; 
for their results see their account pub-
lished in this volume.)
 In view of the archaeologically pro-
tected nature of the site, the test exca-
vations should have been followed by a 
complete excavation of the territory down 
to its entire depth so that the results of 
the research could have been taken into 
consideration during the planning pro-
cess. However, complete excavation was 

képzelés ellenkezője valósult meg: ekkor 
már csak a tervezés által beépítésre vagy 
közműfektetésre kijelölt területek régé-
szeti kutatására, megfigyelésére került sor, 
rendkívül feszített tempóban, igazodva a 
kivitelezés menetéhez. Így – különösen a 
Park területén – esély sem volt a munkák 
során előkerült maradványoknak a tervek-
be történő beillesztésére vagy akár meg-
mentésére.
 Az Öntőház udvar esetében már az el-
ső próbafeltárások is fontos eredményeket 
hoztak, míg a volt Ifjúsági Park területén 
ásott, csekély számú – és a kutatandó te-
rület méretéhez képest elenyészően kis 
felületű kutatóárkokból – sokkal kevesebb 
következtetést lehetett levonni. (Az épí-
tést megelőző, illetve ahhoz kapcsolódó 
földmunkák a déli részen végül jóval 
túlterjedtek a Park eredeti telekhatárán, 
amin túl viszont mi, akkor eleve nem 
folytathattunk szondázást. A szondázott 
felület aránya így még jóval kisebbnek bi-
zonyult az egész területhez képest.)
 Az Öntőház udvar területén eredetileg 
két helyen kezdtünk próbaásatásokat, s a 
későbbi feltárások során is ezek környékén 
értük el a legfontosabb eredményeket. Egy 
szelvénnyel (1. szelvény) az udvar délkeleti 
sarkának, az Ybl-féle Északi (lépcső) pavi-
lonnak környékét igyekeztünk felderíteni. 
Egy másik, kelet – nyugati kutatóárokkal 
(2. szelvény) pedig a teljes udvart átvág-
tuk keresztirányban, a Dunai zárófaltól 
a nyugati oldali támfalig. Ezeket részben 
még a szondázások későbbi fázisában ki-
bővítettük, illetve további, nagyobb felü-
leten nyitott szelvényekkel egészítettük ki. 
(2/É, 3–4–5. szelvény – 3. kép). A mostani, 
már a kivitelezéshez kapcsolódó megelőző 
feltárások során az építésre kijelölt felüle-
teken számos új szelvényt nyitottunk, de 
felhasználtuk „szelvényként”, azaz meg-
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unfortunately omitted at that time and 
later as well. Only the results of the test 
excavations were known and, more or less, 
but rather less, taken into account during 
the planning process. Already, apart from 
a more recent, small scale test excavation 
in 2012 (MAGYAR–NYÉKHELYI 2013, 
151–152) further – only partial – research 
could be carried out only during the con-
struction work and the preparation for it, 
between late 2012 and early 2014. Howev-
er, hardly anything could be incorporated 
from that work into the planning process. 
In fact, the exact opposite of the original 
plans was realized: By that time, archaeo-
logical research and observation already 
could cover only those places that were 
designated by the planning side for con-
struction or laying down of public utilities 
in a very tight rhythm, accommodated to 
the schedule of the construction work it-
self. Thus – especially in the territory of 
the Park – there was no chance at all to 
incorporate the remains found during the 
works into the architectural plans or even 
to save them.

figyelésre, információszerzésre az új köz-
műárkokat is. (Utóbbiaknál annyit sikerült 
elérni, hogy a legkritikusabbnak tűnő sza-
kaszokat mi, gyakorlatilag régészeti feltárás 
formájában áshassuk ki, de a többségnél 
csak megfigyelésre és különböző mértékű 
dokumentálásra volt lehetőség.) Az Öntő-
ház udvaron és környékén így összesen 48 
ásatási, vagy megfigyelési szelvény nyílt a 
szondázások kezdetétől a régészeti mun-
kák befejezéséig, 2014 január közepéig, 
ami azután a folytatódó kivitelezés ideje 
alatt még további három „szelvénnyel” 
gyarapodott (1. kép). A „tényleges” szelvé-
nyek közül azonban csak nagyon kevésben 
tudtunk leásni az altalajig, s gyakran még 
a középkori rétegeket sem sikerült elérni. 
Egyes esetekben a szelvények átmetszésbe 
kerültek egymással. (Pl. az 1. szelvény felü-
letét a kivitelezés előrehaladásával, annak 
igényei szerint ki kellett bővíteni a koráb-
ban kialakított 3. szelvény rovására.) 
 A 2000-ben félbemaradt, majd 2012–
2014-ben folytatott ásatások dokumentá-
ciós anyagának összevetése, és az előkerült 
leletek feldolgozása jelen sorok írásakor, 
2014 áprilisában még jószerével el sem 
kezdődött. Az alábbi rövid beszámoló 
tényközléseken túli, értékelő jellegű meg-
állapításai így tehát jórészt csak előzetes 
benyomásokra épülnek, és a későbbiekben 
sok tekintetben revízióra szorulhatnak. 
Mindazonáltal indokolt, hogy a követke-
zőkben együtt foglaljuk össze a korábbi 
próbaásatások és az újabb kutatások fon-
tosabb eredményeit.

 A próbafeltárások során a 2. számú ku-
tatóárok hozta a legtöbb új ismeretet. Bár 
ez a kutatóárok nem hatolt le túl mélyre 
(átlag 2–3 m-re az egyébként változó te-
repszinttől), már viszonylag közel a fel-
színhez jelentős építészeti maradványok-

3. kép: Az Öntőház udvar és környéke F. Langer 
1749-es Buda helyszínrajzán
Fig. 3: The Öntőház Court and its surroundings on a 
plan of Buda by F. Langer from 1749
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 Already in the case of the Öntőház 
Court, the first test excavations produced 
significant results, while the few test 
trenches opened in the former Youth Park 
– the surface of which was disproportion-
ally small compared to the extent of the 

ra bukkantunk. Nagyjából az előzetesen 
várt helyen rátaláltunk a látképeken a 16. 
századtól, a helyszínrajzokon a 17. század 
végétől szereplő két, téglalap alaprajzú 
építmény (3. kép) közül a keletebbi két, 
hosszanti főfalának egy-egy szakaszára. 

5. kép: A keleti 
öntőház épület 
maradványai a 
munkák 2012-es 
újrakezdésekor 
(2., 2É., 4., 5. 
szelvények)
Fig 5: The remains 
of the eastern 
foundry when 
resuming the work in 
2012 (trench 2, 2É, 
4, and 5)

4. kép: Az Öntőház udvar területén és környékén végzett régészeti munkák szelvényeinek összesítő alaprajza
Fig. 4: Complex plan of the trenches opened during the archaeological works carried out in the Öntőház Court 
and its surroundings
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area to be covered by the research – per-
mitted far fewer conclusions to be drawn. 
(Earthmoving prior to and during the 
construction work by the developer in the 
end greatly overreached the original bor-
der of the plot of the Park on its western 
and southern sides, but at that time we 
were not able to open trenches outside 
these borders. Consequently, the propor-
tion of the territory researched with sond-
ages proved to be even smaller compared 
to the entire area.) Originally, we started 
the test excavations in two places within 
the Öntőház Court, and the most impor-
tant results were also produced here dur-
ing later excavation work. One trench (No. 
1) was intended to investigate the south-
eastern corner of the courtyard, the area 

Emellett a nyugati épület egyik hosszanti, 
nyugati(?) falát is azonosítani tudtuk ala-
pozási szinten. A barokk helyszínrajzokon 
„öntöde-” vagy „ágyúöntöde”-ként meg-
jelölt funkció a keleti épületnél egyértel-
műen igazolható volt. A próbafeltárások 
későbbi időszakában lehetőség volt az ere-
deti kutatóárok kibővítésére (2/É), illetve 
közvetlenül hozzákapcsolódó szelvények 
kialakítására (4-5. szelvények – 4-5. kép), 
így mind külső, mind belső falaiból hosz-
szabb szakaszokat tártunk fel (5–6. kép), 
valamint azonosítottuk a délkeleti sarkát 
(7. kép). Valamennyi falazat nagy számban 
tartalmazott már másodlagosan felhasz-
nált középkori kőfaragványt. Viszonylag 
nagyobb felületen rábontottunk az épület 
kormos, égett padlózatára, a keleti oldalon 

6. kép: A keleti öntőház épület keleti főfalának egy szakasza a korábbi 2. szelvény területén
Fig. 6: A section of the main wall of the eastern foundry in the territory of the earlier trench 2
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of the Northern (staircase) pavilion built 
by Ybl. We used another east-west orient-
ed trench (No. 2) to transect the entire 
courtyard, from the Danube-side curtain 
wall to the supporting wall on the west-
ern side. These trenches could be partly 
in a later phase of the test excavations, 
and were complemented with further 
trenches covering a larger surface (trench-
es 2/É, 3–4–5; Fig. 3). During the most 
recent excavations already connected to 
the constructions we opened a number of 
new trenches on the surfaces designated 
for construction, and we utilized the new 
public utility trenches as “archeological 
trenches”, that is, for observation and 
collecting information. (Concerning the 
latter, we were able to insure through ne-
gotiation that the sections which seemed 

pedig egy, mélyen a padlószint alá süly-
lyesztett, erősen átégett tüzelőtér (olvasz-
tókemence?) maradványait is feltártuk. A 
valamikor a 18. század végén, 19. század 
elején lebontott építmény betöltésében és 
környékén nagy mennyiségű színesfém-
olvadékot, salakot, valamint különböző 
méretű és formájú, grafitos anyagú téglá-
kat és égett agyagtapasztás-maradványokat 
találtunk. Jóval később, 2013 végén, 2014 
elején, sőt márciusában közműárok ásása 
során nyílt csak lehetőség az építmény – 
immár bizonyítottan „öntőház” – további 
részleteinek megismerésére: azonosítot-
tuk délnyugati sarkát, és északabbi felének 
néhány falazatát is. Mindazonáltal a „kele-
ti öntőház” nagyobb része feltáratlan ma-
radt. Nem ismerjük teljes, hiteles alapraj-
zát, belső beosztását és így a működését 

7. kép: A keleti öntőház épület délkeleti sarka egy később hozzáépített újkori faltömbbel (4. szelv.)
Fig. 7: The southeastern corner of the eastern foundry with a modern wall block built against it later (trench 4)
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most critical were dug by us in essence 
using archaeological excavation methods. 
However, in most cases we could only ob-
serve and document archaeological mate-
rial to varying extents.) Thus, a total of 48 
trenches were opened for archaeological 
excavation or observation in the Öntőház 
Court and its surroundings from the be-
ginning of the test excavation until the 
termination of archaeological work in 
mid-January 2014. This was complement-
ed with a further three “trenches” during 
the continuing construction work (Fig. 1). 
However, we could dig down to the level 
of the subsoil in only a few of the “real” 
trenches, and we were often not able to 
reach even the medieval layers. In certain 
cases, the trenches cut across each other 
(e.g. Trench 1 had to be extended as re-

sem. Az 1998–2000-ben kiásott maradvá-
nyok egészen 2012 teléig – finanszírozás 
hiányában – szabadon, állagvédelem vagy 
konzerválás nélkül maradtak, majd ekkor 
– kisebb konzerválás után – visszatemetés-
re kerültek. 
 Bár a korabeli helyszínrajzok szerint jó-
val nagyobb méretű nyugati épület emlí-
tett főfalának, pontosabban a főfal alapo-
zásának végül hosszabb szakaszát sikerült 
feltárni 2013 tavaszán (12–16. szelvények 
– 4., 8. kép), de még ez sem tette lehetővé 
sem a tényleges alaprajzi kiterjedésének, 
sem az egykori funkciójának meghatározá-
sát. Az építmény más falainak vagy padló-
jának sajnos egyetlen részletét sem tudtuk 
megfogni sem saját kutatóárkainkban, sem 
a megfigyelés alá vont közműárkokban. 
(Így pillanatnyilag az is csak feltételezés, 

8. kép: A nyugati öntőház(?) épület nyugati falának alapozásmaradványai újkori meszesgödrökkel (12-16. szelv.)
Fig. 8: Foundation remains of the western wall of the western foundry(?) with modern lime pits (trench 12-16)
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quired by the proceeding construction, at 
the expense of Trench 3).
 The comparison of the documenta-
tion material of the excavations stopped 
in 2000 and then continued in 2012-2014, 
and the analysis of the unearthed finds 
had hardly even been started when these 
lines were written in April 2014. The 
statements connected to the evaluation 
work in the following brief account that go 
beyond pure presentation of the facts are 
thus based mostly on preliminary impres-
sions, and might need to be revised later in 
many respects. Nevertheless, there is some 
justification to summarize the important 

hogy a hosszabb szakaszon feltárt alapozás 
a nyugati főfalat jelöli.) Ennek oka az le-
het, hogy ez a hegy lejtőjébe vágott épület 
jóval magasabban volt alapozva, mint a ke-
leti, kisebb párja, így a 18. század végi, 19. 
század eleji bontási és planírozási munkák 
idején az építmény jó részét teljesen, az 
alapozás aljáig leborotválták. Az építmény 
déli lezárásának meghatározására sajnos 
nem végezhettünk ásatást. Az egykori 
helyszínrajzok alapján sejthető területén 
belül előkerült, mélyebb objektumokban, 
pl. török kori szemétgödrökben nem talál-
tunk öntési munkára utaló anyagokat, míg 
azon kívül, dél – délkeletre igen.
 A „legelső ásónyomok után” előbuk-
kant két építmény maradványai min-
denesetre legalább hozzávetőlegesen 
igazolták az említett képi források által 
sugalmazott elrendezést. Kezdetben úgy 
véltük, megtaláltuk a magyarázatot az első 
ismert Buda-ábrázolás, az 1493-ban meg-
jelent ún. Schedel-krónika metszetének 
(9. kép) ide vonatkozó részletére, a Du-
nai zárófal felett megrajzolt nagyméretű 
tetőzetre. Azt feltételeztük, hogy vagy a 
rajzoló, vagy a rajzból készült metszet al-
kotója egybemosta a fal mögött elhelyez-
kedő egyik vagy mindkét épület tetejének 
látványát. A „keleti öntőház” falainak 
vizsgálata és különösen padlójának átvá-
gása után azonban ezt a feltevést rögtön 
módosítanunk kellett. Egyrészt a falak 
nagy számban tartalmaztak másodlago-
san beépített középkori követ, ami egy 
1490 körüli ábrázoláson szereplő épület-
nél legalábbis furcsa lett volna. Másrészt, 
perdöntő elemként, kevéssel a padlószint 
alatt egy, az épület keleti falával nagyjá-
ból párhuzamos másik, visszabontott fal 
tűnt elő. Ebben ráadásul megőrződtek 
egy nyugatra nyíló kapuzat maradványai, 
a déli oldalán eredeti helyzetben lévő ke-

9. kép: A királyi palota a Keleti falszorossal (a 
későbbi Öntőház udvarral) 1493 előtt, részlet a 
Schedel-krónika Buda ábrázolásáról
Fig. 9: The Royal Palace with the eastern wall-walk 
(later Öntőház Court) before 1493. A detail from the 
representation of Buda in the Nuremberg Chronicle 
by Schedel
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results of the previous test excavations to-
gether with those of the recent research 
on this territory.
 Trench 2 produced the most new in-
formation during the test excavations. 
Though this trench was not very deep 
(with an average depth of 2-3 m measured 
from the otherwise varying surface level), 
significant architectural remains were al-
ready found relatively close to the ground 
surface. Approximately in the place where 
we expected to find them, we detected 
segments of the two main longitudinal 
walls of the eastern building of the two 
rectangular buildings (Fig. 3) that were 
depicted on the vedutae from the 16th 
century and on the plans from the late 
17th century. We could also identify one 
of the longitudinal, western (?) walls of 
the western building at the foundation 
level. The function marked as “foundry” or 
“cannon foundry” on the Baroque period 
plans could be verified unambiguously 
in the case of the eastern building. We 
were able to extend the trench in a later 
phase of the test excavations (2/É) and to 
open trenches connected directly with it 
(Trench 4 and 5; Figs. 4–5). Thus, we ex-
cavated long segments of both the exter-
nal and the internal walls (Figs. 5–6), and 
we could identify the southeastern corner 
as well (Fig. 7). All the walls contained a 
large number of medieval stone carving 
spolia in secondary positions . We exca-
vated the sooty, burnt floor of the building 
over a relatively large surface. On the east-
ern side we unearthed the remains of an 
intensively burnt firebox (from a smelting 
furnace?) as well that was sunk deep below 
the floor level. In the fill of the construc-
tion demolished sometime during the 
late 18th – early 19th century and around 
it we found a large amount of melted non-

rékvető kővel. Ezt a falat azután mind a 
keleti épület teljes feltárt felületén (2. és 
5. szelvények), mind az udvar délkeleti 
sarkában lévő 1. szelvényben (4. kép), s a 
későbbi szondázó szelvényekben (3–4.) is 
sikerült több szakaszon azonosítani, ösz-
szesen mintegy 40-50 m hosszúságban. 
Mivel a fal déli vége közvetlenül az udvar 
déli zárófalához csatlakozott, nyilvánvaló-
vá vált, hogy itt a „keleti öntőház” építé-
sét megelőzően egy olyan hatalmas épület 
állt, amely az udvar keleti részét, mintegy 
1/3-át észak-déli irányban valószínű-
leg faltól-falig betöltötte. Legészakabbi 
pontját csak legutóbb, 2013 tavaszán fog-
tuk meg az Ybl-féle északi lakóház, ún. 
Testőr palota déli fala mellett (22. szel-
vény) – az Északi zárófalhoz bekötő to-
vábbi szakaszát éppen a palota építésekor 
semmisítették meg. A fal déli szakaszán 
előbukkant egy másik kapu is, amelynek 
szerencsére mindkét, negyedköríves for-
májú kerékvető köve in situ maradt meg 
(1. és 3. szelvények). Ugyanitt, 2013 ta-
vaszán–nyarán sikerült nagyobb felületen 
feltárni az épület padlóját is (10. kép). Az 
egyszerű lejárt, agyagos padlót itt vastag, 
kormos-hamus réteg borította, bizonyít-
ván, hogy az épület leégett. Az épület 
belső osztásáról sem itt, sem máshol nem 
sikerült adatot nyerni, s egyelőre a lefedés 
belső alátámasztásáról sem tudunk bizto-
sat mondani. Valószínűnek tartjuk, hogy 
az építmény keleten teljes hosszában a 
Dunai zárófalra támaszkodott. A mintegy 
80×14-15 m alapterületű épület a két, 
eddig feltárt kerékvetőköves kapuja (egy 
további valószínűsíthető északabbra!) és 
az egyszerű földpadlója alapján csak va-
lamilyen alárendelt, gazdasági funkciót, 
pl. raktár, csűr, esetleg istálló, tölthetett 
be. Ezt a már korábban is felismert tényt 
azért kell hangsúlyozni, mert egyes kuta-
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ferrous metals, slag, bricks in varying sizes 
and forms and made from a material that 
contains graphite as well as pieces of burnt 
daub. We were able to discover further de-
tails concerning the building – by that 
time already verified as being a foundry – 
much later, in late 2013 – early 2014, even 
in March, during the excavation of the 
public utility trenches. We identified its 
southwestern corner and a few walls be-
longing to its northern part as well. Still, 
the major part of the “eastern foundry” re-
mained unexcavated. We do not know the 
complete and authentic ground plan, its 
interior arrangement, and thus, nothing 
of its operations. The remains excavated 
in 1998-2000 were left uncovered without 

tók részéről felmerült, hogy a Schedel-
féle krónikában itt ábrázolt, magas tetős 
épület valójában egy reprezentatív nagy-
termet magába foglaló palota lett volna 
(Bugár-Mészáros Károly előadása 2014. 
április 7-én a MÉSZ [Magyar Építő-
művészek Szövetség] által rendezett „A 
Várbazár megújítása” c. konferencián „A 
budai vár középkori óriásterme a Várba-
zár testében” címmel). A rendelkezésre 
álló régészeti adatok alapján legkorábban 
Zsigmond uralkodása (1387–1437) alatt 
épülhetett, de az sem kizárt, hogy már 
Mátyás korában (1458–1490) emelték. 
Pusztulását valószínűleg az 1541-es né-
met ostrom okozta, amikor a „Vízvárat”, 
azaz a Keleti falszorost először lőtték 

10. kép: Az Öntőház udvar K-i felét elfoglaló Zsigmond kori(?) gazdasági épületének égett járószintje (előtérben 
az Ybl-féle Északi pavilon külső lépcsőjének téglafalai – 1. szelv.) 
Fig. 10: 10. The burnt floor level of the outbuilding dating from the Sigismund period (?) that occupied the 
eastern part of the Öntőház Court (in the foreground the brick walls of the external stairs of the Northern 
Pavilion built by Ybl – trench 1)
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any protection or conservation – due to 
the lack of financing – until the winter of 
2012 and then they were re-buried follow-
ing small scale conservation efforts.
 Finally, in the spring of 2013, we were 
able to excavate a long segment of the 
main wall (or more precisely its founda-
tions) from the westernmost building that 
turned out to be much larger based on 
its contemporary plans (Trenches 12-16; 
Figs. 4 and 8). However, this same research 
did not allow us to determine the actual 
extent of the groundplan or the former 
function of the structure. We were not 
able to detect any other detail concern-
ing the remainder of the walls or anything 
about the floor of the building, neither in 
our test trenches nor in the public util-
ity trenches covered by the observation. 

ágyúkkal a Duna túlsó oldaláról. Az sem 
kizárt azonban, hogy csak a 16–17. század 
fordulóján tett visszafoglalási kísérletek 
idején pusztult el teljesen.
 Közvetlenül az előbb leírt 2. szelvény 
keleti, a Dunai zárófalhoz kifutó vége 
mellett, délre nyitottuk a 4. szelvényt. 
Az eredetileg L alakú (később, csekély 
mélységben, téglalap alakban kibővített) 
szelvény hosszanti, kelet-nyugati szárának 
nyugati végében tudtuk megfogni az em-
lített „keleti öntőház” délkeleti sarkát, egy 
hozzá délről csatlakozó újkori falazattal, 
valamint a Zsigmond-kori fal rövid szaka-
szával. A szelvény Dunai zárófal melletti, 
észak-déli szakaszán először azt a fala-
zatot találtuk meg, amelynek koronáját 
már Gerevichék is láthatták a bevezetés-
ben említett vízlevezető árok ásásakor. (A 

11. kép: A Dunai zárófalon nyitott átjáró és a hozzávezető újkori(?) lépcső maradványai (4. szelv.)
Fig. 11: The passage opened through the Danube-side curtain wall and the remains of the modern(?) stairs 
leading to it (trench 4)
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(Thus, it is no more than a hypothesis at 
the moment that the relatively long exca-
vated foundation segment marks the main 
western wall of the building.) The reason 
for this might be that this building, cut as 
it was into the slope of the hill, was estab-
lished at a much higher level than the cor-
responding but smaller eastern building. 
Thus, most of it was destroyed down to its 
bottom of its foundation, during the de-
molishment and leveling works in the late 
18th – early 19th century. Unfortunately, 
we could not carry out any excavation work 
to identify the southern end of the west-
ern building. We did not find any material 
that suggested that there had been metal 
casting taking place in the deeper features 
(e.g. in the Ottoman period refuse pits) 
unearthed within its territory as hypothe-
sized on the basis of coeval plans although 

zárófallal párhuzamos, közvetlenül mellé 
épült falazat az összes, a keleti oldalon 
nyitott korábbi és későbbi szelvényben 
– délről északra: 1., 3., 6., 4., 2., 10., 11. 
– előbukkant.) E fal alatt, illetve mellett 
egy délről északra lejtő lépcsőt tártunk fel 
már a szondázások idején. A zárófal járó-
szintjétől számítva mintegy –80 cm körül 
induló és –410 cm körüli mélységig süly-
lyedő lépcső egy rá merőlegesen a Dunai 
zárófalban nyitott átjáróhoz vezetett (11. 
kép). A lépcső aknájában lévő feltöltésben 
nagy mennyiségű, török korival kevert új-
kori kerámiát találtunk, valamint az öntő-
ház/ak bontásából származó olvadékokat, 
salakot. Ennek, illetve az átjáró szintviszo-
nyainak alapján jelenleg az tűnik valószí-
nűnek, hogy a lejáró és a falban láthatólag 
másodlagosan tört, de utóbb – feltehető-
leg Ybl korában – téglával lefalazott átjá-

12. kép: A Zsigmond kori gazdasági épület nyugati fala alatti feltöltési rétegek ásatás közben (1. szelv.)
Fig. 12: Fill layers under the western wall of the Sigismund-period outbuilding during the excavation (trench 1)
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we did find such casting materials outside 
the building to its south-southeast.
 The remains of the two buildings found 
“in the first spit” at least approximately 
verified the arrangement suggested by the 
aforementioned visual sources. First we 
thought that we had found the explana-
tion for the relevant detail in the earli-
est known representation of Buda in the 
so-called Schedel Chronicle published 
in 1493 (Fig. 9), the large roof depicted 
above the Danube-side curtain wall. We 
assumed that either the creator of the 
drawing, or of the engraving that was pro-
duced on the basis of this drawing, com-
bined the view of the roof of one of the 
two buildings or of both located behind 
the wall. However, we had to modify this 
hypothesis after the examination of the 
walls of the “eastern foundry” and espe-
cially after cutting through its floor. On 
the one hand, the walls contained a large 
number of medieval carved stones placed 
in secondary positions, which would at the 
very least have been odd for a building de-
picted in an image from about 1490. On 
the other hand, another dismantled wall 
was unearthed slightly under the level of 
the floor as a decisive element that ran 
more or less parallel to the eastern wall of 
the building. In addition, this dismantled 
wall preserved the remains of a gateway 
opening to the west with an in situ spur-
stone on its southern side. Several seg-
ments of this wall could also later be iden-
tified over the entire excavated surface of 
the eastern building (trenches 2 and 5) 
and in trench 1 located in the southeast-
ern corner of the courtyard (Fig. 4), and 
in the later test trenches (Nos. 3 and 4), 
altogether over a length of 40-50 m. As the 
southern end of the wall joined the south-
ern curtain wall of the courtyard directly, 

ró, valamilyen, a fal túloldalán egykor állt 
újkori (barokk?) épülethez, annak emele-
tére vezethetett. A 4. szelvény fal melletti 
részét 2012 nyarán 8,70 m-ig mélyítettük 
tovább és – részben a 2. szelvény rovására – 
valamelyest ki is bővítettük. Ennek során a 
lépcső északi végén lévő falakat lebontot-
tuk. Utóbb, 2012 késő őszén – 2013 tava-
szán a teljes lépcső is lebontásra került. (A 
tervek szerint a Dunai zárófal belső oldala 
mentén, teljes hosszban eredetileg egy, az 
alapozásig lehatoló angolakna került volna 
kialakításra. Ennek előjátékaként került 
sor a 4. szelvény szondázó továbbmélyíté-
sére, és az „útban lévő” falak lerombolásá-
ra. Utóbb az angolaknát egy csupán 2,5-3 
m mély szivárgóárokkal helyettesítették, 
így az ennél mélyebben elhelyezkedő lép-
cső- és falmaradványok lebontása végül 
fölöslegesnek bizonyult.) A lépcsőből és a 
nagyrészt törtköves falból több, másodla-
gosan felhasznált középkori kőfaragvány is 
előkerült, illetve a lépcsőből egy római sír-
kő töredéke. A lépcső alatt és mellett folyt 
ásatások során kitűnt, hogy az elért, 8,70 
m mélységig feltöltésben jártunk, amely 
lefelé még láthatóan folytatódik. Ez vilá-
gosan cáfolta Gerevichék fentebb említett 
elképzelését a jóval magasabban elhelyez-
kedő altalaji terepszintet illetően. (Utóbb 
ez minden olyan helyszínen megerősítést 
nyert, ahol nagyobb mélységet értünk el – 
l. pl. 1. szelvény.)
 Röviden visszatérve a Dunai zárófalra, 
illetve az annak belső oldalán végighúzó-
dó, korábban említett, visszabontott falra 
(1., 3., 6., 4., 2., 10., 11. szelv.), az utóbbi 
szerepének tisztázása még hátra van. A 
100-110 cm vastag falazat anyaga megle-
hetősen homogén volt: kis- és közepes mé-
retű törtkövekből állt össze, másodlagosan 
felhasznált kőfaragványok nélkül. Elszór-
tan viszont kevéske tégla, ill. téglatöredék 
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it became clear that a huge building had 
stood here prior to the construction of the 
“eastern foundry” that occupied the east-
ern part of the courtyard wall-to-wall, ap-
proximately over one third of it in a north-
south direction. Its northernmost point 
was detected only recently, in the spring 
of 2013, next to the southern wall of a 
modern period, northern house designed 
by Ybl, the so-called Testőrpalota (Guard-
house; trench 22). The segment, that once 
joined the northern curtain wall was de-
molished during the construction of this 
modern building. Another gateway could 
be observed in the southern section of 
the wall. Here, both quadrant-form spur-
stones have luckily survived in situ (trench 
1 and 3). We could excavate the floor of 
the building as well over a large area in the 
spring and summer of 2013 (Fig. 10). The 
simple pounded clayey floor was covered 
here by a sooty-ashy layer showing that 
the building had burnt down. We could 
not find out anything about the interior 
arrangement of the building, either here 
or elsewhere, and we cannot say any-
thing for sure about the interior support 
for the roof either. We think that in the 
east, the building was probably supported 
by the Danube-side curtain wall along 
its entire length. The building measured 
80×14-15 m. It must have filled some 
kind of subordinated, out-building func-
tion based on the two gateways with spur-
stones unearthed to date (the existence of 
one more gateway can be assumed more to 
the north!) and the simple earthen floor, 
it may possibly have been some kind of 
warehouse, a barn or perhaps a stable. This 
fact, already recognized previously, must 
reemphasized because some researchers 
have suggested that the building covered 
with a high roof depicted in this area in 

felfedezhető volt benne. Habarcsa alapján 
sem a közép-, sem a török kori eredetét 
nem tudjuk kizárni. E pillanatban, a kap-
csolódó metszet-, illetve szintviszonyok 
összehasonlító elemzése híján még az 
sem kizárható, hogy a „Zsigmond-kori” fal 
keleti pendent-járól van szó. A fal a Dunai 
zárófal belső oldalán húzott szivárgóárok 
miatt sajnos teljes hosszban lebontásra 
került. Mögötte viszont 2,5-3 m mélysé-
gig láthatóvá vált a zárófal belső felülete. 
Ez a durván vakolt felület – leszámítva a 
Gerő-féle helyreállítások során megboly-
gatott felső, 30-80 cm-es sávot – teljes 
hosszban homogénnek mutatkozott, min-
denféle függőleges elválás nélkül, beleért-
ve az említett lépcsőtornyocska vonalát is. 
(Ez tehát csak keleti irányban szögellt ki.) 
Mindez, bár nem segít megoldani a falko-
ronán mutatkozó eltérő kialakítás okát, de 
cáfolja Gerevich azon feltételezését, hogy 
itt esetleg eltérő korú falszakaszok talál-
kozásáról lenne szó (GEREVICH 1966, 
231.).
 A szondázás kezdetén, 1998-ban az 
udvar délkeleti sarkában nyitott, 1. szám-
mal jelölt szelvényünket a későbbiekben 
tovább bővítettük és mélyítettük. Az Ön-
tőház udvari ásatások során végül 2013 
őszén itt értük el a legnagyobb mélységet, 
ami a lépcsőzetesen kiképzett indulási te-
repszinthez képest mintegy 12-14 m-t (!) 
jelentett. Itt először az Ybl-féle Északi 
(lépcső) pavilonhoz tartozó külső lépcső 
maradványaira bukkantunk rá (11. kép – a 
lépcsőt a háború utáni helyreállítás során 
bontották le). A modern kori és barokk 
planírozási rétegek alatt előkerültek a tö-
rök kor végi pusztulási rétegek, majd az 
említett, hatalmas gazdasági épület falá-
nak, belső szóhasználat szerint röviden: 
a „Zsigmond-kori falnak” déli szakasza és 
padlója. Ezek alatt még további, mintegy 
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the Schedel Chronicle might have been a 
palace including a banquet hall (see e.g. 
a paper with the title “The great medi-
eval hall of the Buda Castle within the 
body of the Castle Bazaar” presented by 
Károly Bugár-Mészáros on 7 April 2014 at 
the conference on “The renovation of the 
Castle Bazaar” organized by the MÉSZ 
[Association of Hungarian Architects]). 
Based on the available archaeological data 
it was built during the reign of Sigismund 
of Luxembourg (1387–1437) at the ear-
liest, but it cannot be excluded that the 
building was already standing in the time 
of King Matthias Corvinus (1458–1490). 
It was probably destroyed during the Ger-
man siege in 1541, when the “Vízvár” 
(Water fort) that is the Eastern ward, was 
hit by canon fire from the opposite side of 
the Danube. It cannot be excluded, how-
ever, that it was completely destroyed only 
during the attempts to re-conquer the 
castle from the Ottomans at the turn of 
the 16th century. 
 Trench 4 was opened south of the east-
ern end of the previously described trench 
2 and extended to the Danube-side cur-
tain wall, right next to it. We could detect 
the southeastern corner of the aforemen-
tioned “eastern foundry” together with a 
modern wall joining it on the south and a 
short section of the Sigismund period wall 
in the western end of the longitudinal, 
east-west oriented segment of the origi-
nally L-shaped trench (later extended into 
a rectangle down to a small depth). First 
we found the wall that Gerevich and his 
colleagues had also seen the top of when 
digging the drainage trench mentioned in 
the introduction, in the part of the trench 
which ran north-east, close to the Dan-
ube-side curtain wall. (The wall built right 
next to the curtain wall, in parallel with it, 

10 m vastag középkori feltöltés feltárása 
következett (12. kép). Az egymást köve-
tő rétegek lehámozása során fokozatosan 
előtűntek a Dunai és a Déli zárófal eddig 
feltöltés által takart belső felületei, s ezál-
tal érzékelhetővé vált, milyen elképesztő-
en nagy munkát végeztek a Zsigmond-kor 
építőmesterei. A 2,60 – 2,80 m vastag fala-
zatokat a Dunai zárófal esetében 12, a Dé-
li zárófalnál 16-20 m magasságig emelték 
fel az alapozási szinttől (13. kép). Sajnos 
a két fal találkozását, az udvar délkeleti 
sarkát az Ybl-féle Északi pavilon építé-
sekor csaknem az alapozásig átvágták. 
A falcsatlakozás belső szöglete azonban 
mégiscsak megmaradt az alapozás szintje 

13. kép: A Déli zárófal belső oldala a feltöltés 
elbontása közben (balra az Ybl-féle Északi pavilon 
íves téglafala – 1. szelv.)
Fig. 13: The inner side of the Southern curtain wall 
during the excavation of the fill (on the left the 
curved brick wall of the Northern Pavilion built by 
Ybl – trench 1)
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was observed in all trenches opened earli-
er or later on its eastern side; trenches 1, 3, 
6, 4, 2, 10, 11 from south to north.) Under 
and next to this wall we excavated a flight 
of stairs already found sloping from south 
to north during the test excavations. The 
stairs starting at a depth of -80 cm mea-
sured from the surface belonging to the 
wall-walk of the curtain wall, and descend-
ing to approximately -410 cm, leading to a 
passage opened through the Danube-side 
curtain wall which encompassed a right 
angle with the stairs (Fig. 11). We found 
a large amount of modern and Ottoman 
period pottery mixed in the fill of the 
shaft of the stairs, as well as molten metal 
and pieces of slag from the destruction 
of the foundry (or foundries). Based on 
this discovery and the context of the lev-
els of the passage, it seems probable that 
the stairs and the secondary passage later 
broken through the wall – probably at the 
time of Ybl’s construction activity – was 
walled up with bricks and lead to the up-
per floor of a modern (Baroque?) building 
that once stood on the other side of the 
wall. In the summer of 2012 we proceeded 
to excavate the part of trench 4 located 
next to the wall down to a depth of 8.70 
m, and we extended it as well, partly at the 
expense of trench 2. During this time we 
demolished the walls located at the north-
ern end of the stairs. Later, in late autumn 
2012 and spring 2013, all the stairs were 
demolished as well. (According to the 
plans, a light shaft extending to the foun-
dation level should have been installed 
along the inner side of the Danube-side 
curtain wall along its entire length. Be-
forehand, trench 4 was deepened further 
with sondages and walls that were “in the 
way” were destroyed. Later, the light shaft 
was replaced with a 2.5-3 m deep drainage 

felett mintegy 1,5-2 m magasságig. E fal-
maradványok közvetlenül az Északi pavi-
lon padlója alatt, annak felbontása után 
bukkantak elő (32. szelvény).
 A régészeti munkák kezdetén úgy gon-
doltuk, hogy az udvart (falszorost) közre-
fogó falakat itt egyszerre építették ki a vég-
ső magasságig, majd ezután töltötték fel a 
mögöttük lévő területet a maihoz hason-
ló, teraszszerű formára. Az ásatások során 
azonban kitűnt, hogy a falazatokat szint-
ről-szintre emelték, majd a mögöttük lévő 
területet időről-időre feltöltötték, s így 
belül újabb és újabb építési szinteket ké-
peztek ki. Mindamellett a Déli zárófal egy 
szakaszán azt is megfigyelhetttük, hogy a 
hagyományos, a falban gerendákkal rögzí-
tett állványrendszert is használták. Bár a 
hegyoldal itteni szakaszának lejtését nem 
ismerjük, annyi bizonyos, hogy a várfalak 
mögötti terasz kialakításához végül legke-
vesebb tízezer köbméter földet kellett ide-
szállítani. A változatos anyagú és formájú 
feltöltési rétegekből erősen kevert leletek 
kerültek napvilágra az őskortól az Árpád- 
és Anjou-koron át (8. kép) a Zsigmond-ko-
rig. 
 A szelvény területén azonban későbbi 
objektumok, jelenségek és leletek is nap-
világra kerültek. Ezek közül most csak egy, 
közvetlenül a Dunai zárófal mellett, annak 
déli végénél észlelt „jelenséget” említünk. 
A falat itt dél felől, mint fentebb láttuk, az 
Ybl-féle Északi (lépcső) pavilon építésekor 
vágták át szinte teljes mélységben. Mellet-
te, nyugatról a lépcsőpavilon körívét kö-
vetve a külső lépcső, majd alatta az építési 
munkagödör bolygatása következett. A ron-
csolt zárófal, a bolygatatlan feltöltés és az 
Ybl-féle bolygatások határán, felületben és 
metszetben (azaz az Ybl-féle munkagödör 
által elvágva) egy részben égett, szemetes, 
fekáliás foltot észleltünk mintegy 2-2,50 m 
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ditch. Thus, the destruction of the wall 
remains and the stairs located below this 
level ultimately proved to be unnecessary.) 
A number of medieval stone carvings were 
found built in secondary position into 
the stairs and into the wall that were oth-
erwise mostly constructed from rubble. 
The stairs yielded a fragment of a Roman 
period grave stele as well. As excavations 
continued beneath and next to the stairs 
we were still digging in a fill layer at the 
maximum depth we reached of 8.70 m. 
This fill seemed to continue further down. 
This clearly disproved the aforementioned 
hypothesis of Gerevich and his colleagues 
concerning the significantly higher level 
of the subsoil. (Later, the deeper level of 
the subsoil was confirmed at each location 
where we reached a deeper level, see e.g. 
trench 1.)
 Briefly returning to the Danube-side 
curtain wall and to the dismantled wall 
running along its inner side mentioned 
above (trenches 1, 3, 6, 4, 2, 10, 11), the 
role of the latter still needs to be clari-
fied. The building material of the 100-
110 cm thick wall was extremely homog-
enous comprising small and middle size 
blocks of rubble without any re-used 
stone carvings. Here and there, however, 
a small number of bricks and brick frag-
ments could be observed in its material. 
It was constructed either in the Middle 
Ages or in the Ottoman Period but it is 
impossible to say only on the basis of the 
mortar. At the moment, it cannot even be 
excluded that it was the eastern equiva-
lent of the “Sigismund period” wall. The 
wall was unfortunately demolished along 
its entire length because of the establish-
ment of a drainage ditch on the inner side 
of the Danube-side curtain wall. Behind 
it, however, the inner surface of the cur-

mélységben. (Felette egy kisebb, a zárófal 
mellé húzott, hevenyészett, törtköves falú, 
török[?] kori építmény helyezkedett el.) A 
változó, többnyire 1,50–1,80 m átmérőjű 
folt, amely első ránézésre „egyszerű” sze-
métgödörnek tűnt, végül több mint 9 m 
mélységig követhető volt. Különböző szin-
teken azonban eltérő, időnként szinte el-
veszni látszó kontúrokkal. A felül mutatko-
zó rétegsorok igen erős nyugat-északnyugat 
– kelet-délkeleti dőlést mutattak, lejjebb a 
különböző rétegek dőlésszöge változó, de 
többnyire kevésbé meredek volt. A betöl-
tésből nagy mennyiségű 15. századi végi 
– 16. sz. eleji leletanyag, közte eddig is-
meretlen kályhacsempe típusok töredékei 
jöttek napvilágra (14-16. képek). A „jelen-
ség” lehetséges magyarázatát feltételesen 
egy, a Dunai zárófal aljában előbukkant, 
kelet-nyugati irányú, rövid, alagútszerű 
járat adhatja, amely nagyjából annak vo-
nalába esik. A kb. 1 m széles, legkevesebb 
1,40-1,50 m magas (az alját nem sikerült 
kitakarítani), boltíves járatnak először a 
keleti, azaz a zárófal külső oldala felé eső 
vége bukkant elő az Északi pavilon északi 

14. kép: Mázatlan kályhacsempe arcos díszítéssel (1. 
szelv. – „emésztő akna”)
Fig. 14: Unglazed stove tile displaying a face (trench 
1 – “cesspit”)
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tain wall was displayed down to a depth 
of 2.5-3 m. This roughly plastered surface 
proved to be homogenous along its entire 
length – except for the 30-80 cm wide up-
per zone disturbed by the reconstruction 
carried out by Gerő – without any vertical 
discontinuities in it or, along the axis of 
the aforementioned small staircase turret 
either. (Accordingly, this turret protruded 
only towards the east.) These observations 
– though they do not help us understand 
why the upper part of the wall had a dif-
ferent form – disprove Gerevich’s hypoth-
esis about the juncture of wall sections of 
different dates found here (GEREVICH 
1966, 231).
 We extended and deepened trench 1 
that was opened in the southeastern cor-
ner of the court at the beginning of the 
test excavation in 1998. This was the place 
in the Öntőház Court where we reached 
the greatest depth in our excavations in 

mellékterében. A fal vastagságában, azaz 
kb. 2,80 m hosszban mutatkozó objektum 
nyugati vége téglafallal volt lezárva, amely-
ben még egy félig beomlott íves mécses(?) 
fülke is látható volt (17. kép). Mindezek 
alapján kezdetben úgy tűnt, hogy itt egy 
kisméretű, a zárófalban másodlagosan ki-
alakított pincét találtunk, amely eredetileg 
a Bazár építéséig itt álló, 18–19. századi 
épületekhez tartozhatott. A zárófal belső 
oldalán mélyítve azonban kitűnt, hogy a 
járat boltozati ívére a belső oldal durva va-
kolata egyértelműen ráfedett, azaz a járat 
egykorú a fallal, a nyugati irányú tégla lefa-
lazása viszont már kétség kívül újkori (18. 
kép). Eredeti funkciója egyelőre bizonyta-
lan. Lehet, hogy ideiglenes átjárónak ké-
szült a part és a falszoros által lehatárolt 
terület között. Mivel azonban helye egybe-
esik a fentebb leírt „jelenség” függőleges 
vonalával, felmerül, hogy a kettő kezdettől 
összefüggött: itt egy, a falon át kivezetett 

15-16. kép: Zöldmázas és többszínmázas kályhacsempék töredékei arcos díszítéssel (1. szelv. – „emésztő akna”)
Figs: 15-16: Fragments of stove tiles with green and polichome glaze decorated with face motifs (trench 1 – “cesspit”)
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2013, about 12-14 m (!) measured from 
the level of the staggered original surface. 
Here we first unearthed the remains of the 
original external stairs connected to the 
Northern (staircase) pavilion constructed 
by Ybl (Fig. 11 – the stairs were demol-
ished during the reconstruction following 
the war). Beneath the layers of modern 
and Baroque period leveling we found de-
struction layers dating from the late Ot-
toman Period, followed by the southern 
section of the wall of the aforementioned 
huge outbuilding – or “Sigismund period 
wall” as we call it – and the corresponding 
floor. Beneath these features we excavated 
a further, approximately 10 m layer of me-
dieval fill (Fig. 12). When the subsequent 
layers were peeled down one by one, the 
inner surfaces of the Danube-side curtain 
wall and the Southern wall, previously 
hidden by the fill, were gradually uncov-
ered, displaying what enormous work had 
been undertaken by the architects and 
masons in the period of King Sigismund 
of Luxembourg. The walls were 2.60–2.80 
m thick. The Danube-side curtain wall 
was elevated to a height of 12 m and the 
Southern curtain wall rose to a height of 
16–20 m from the foundation level (Fig. 
13). The juncture of the two walls was 
unfortunately reduced almost to the level 
of its foundation when Ybl’s Northern 
pavilion was built. The inner corner was, 
however, preserved up to 1.5-2 m above its 
foundation level. These wall remains were 
found right below the floor of the North-
ern pavilion after its removal (trench 32).
 When we started the archaeological 
research we hypothesized that the walls 
flanking the court (the ward) were built 
in one single phase up to the final height, 
and that the area behind them was filled 
up after this to create a terrace-like form 

csatornáról van szó, amelyhez belülről egy 
akna tartozott. A feltöltésben kialakított 
függőleges, eredetileg valószínűleg faszer-
kezetű akna később beomolhatott, s ez in-
dokolná a szintenként eltérő foltsort. (Az 
akna fala nem lehetett kőből, mert erre 
utaló kőtörmelék nem volt észlelhető.) A 
fenti elképzelést azonban két dolog teszi 
bizonytalanná: 
 1./ A betöltésben nem találtunk az akna 
faszerkezetére utaló maradványokat. (Ezek 
persze akár teljesen el is pusztulhattak.)
 2./ A függőlegesen többé-kevésbé folya-
matosan követhető szemetes foltot épp a 
járat boltozata fölötti utolsó 60-80 cm-es 
feltöltésben nem észleltük már. 
 A fent leírt két „fő hadszíntér” mellett 
a többiről itt csak néhány érdekességet 
tudunk említeni. Az udvar keleti felében 

17. kép: Alagútszerű, nyugati végén lefalazott járat a 
Dunai zárófal déli végének aljában, K-ről
Fig. 17: Tunnel-like passage at at the bottom of the 
southern end of the Danube-side curtain wall, the 
western end of which was walled in, seen from the east
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18. kép: Az alagútszerű járat újkori lefalazása Ny-ról (jobbra az Ybl-féle Északi pavilon alapozása – 1. szelv.)
Fig. 18: The modern wall closing the tunnel-like passage seen from the west (on the right the foundation of the 
Northern Pavilion built by Ybl – trench 1)

19. kép: Kő ágyúgolyók az újkori feltöltésben (1. szelv.)
Fig. 19: Stone cannonballs in the modern fill (trench 1)
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similar to the present terrain. During ex-
cavations, however, it turned out that the 
walls were erected in different stages and 
that the area behind them was filled up 
sporadically. Thus, new construction levels 
were continuously formed inside. Further-
more, we could observe that they used the 
traditional form of scaffolding fixed with 
beams set into the walls on a section of 
the Southern curtain wall. Though we do 
not know to what extent the hillside sloped 
here, it is sure that a minimum at least ten 
thousand cubic m of earth had to be trans-
ported here when the terrace was created 
behind the castle walls. The layers of fill 
comprised divers materials and form yield-
ing a largely mixed set of material finds 
dating from the prehistoric period through 
the Árpád and Angevine periods (Fig. 8) to 

nyitott szelvények fölsőbb rétegsorában 
(így a már említett 1. és 2. szelvényben 
is), egy vagy két rétegben elterítve igen 
nagy mennyiségű, különböző méretű kő 
és fém ágyúgolyót találtunk (19. kép). 
Nyilvánvaló volt, hogy ezeket nem be-
lőtték, hanem eredetileg is a helyszínen 
raktározták, majd jelentőségüket vesztve, 
jórészt valószínűleg a barokk kor végén, 
egyszerűen feltöltésre használták fel, sőt 
némely újkori falban falazóanyagként is. 
(Megjegyzendő azonban, hogy mélyebb 
rétegekben belőtt ágyúgolyókra is rábuk-
kantunk.) 
 Új, eddig ismeretlen török kori épít-
ményre bukkantunk az udvar délnyugati 
sarkában lévő 20-21. szelvényben. Az al-
talajba mélyített pincének sajnos csak a 
keleti oldalát volt módunk feltárni. Falait 

20. kép: Török kori pince maradványai az Öntőház udvar délnyugati sarkában, mögötte nagyméretű, lapos török 
kori szemétgödör foltja (20-21. szelv.)
Fig. 20: Remains of an Ottoman period cellar in the southwestern corner of the Öntőház Court, and behind 
that the contour of a large, shallow refuse pit from the Ottoman Period (trench 20-21
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the Sigismund period. Of course, the most 
recent finds will be considered decisive in 
determining the time of the construction.
 Later features, phenomena and finds, 
however, were unearthed in the area of 
the trench as well. Among these features 
and finds only a “phenomenon” observed 
right next to the Danube-side curtain 
wall, at its southern end will be men-
tioned. Here, as seen above, the wall was 
cut through almost down its entire depth 
when the Northern (staircase) pavilion 
was built by Ybl. On its western side, the 
external stairs followed the curve of the 
staircase pavilion, under which we found 
the disturbance caused by Ybl’s construc-
tion trench. At the juncture of the dam-
aged Danube-side curtain wall, in the un-
disturbed fill layers and the disturbances 
by Ybl, we could observe the contour of a 
partly burnt fill mixed with rubbish and 
feces, both in the surface and in the sec-
tion wall (that is, cut by Ybl’s work pit), 
down to a depth of 2-2.5 m. (Above that, 
a small rough-and-ready Ottoman period 
[?] building with rubble walls was built 
next to the curtain wall.) The contour and 
the diameter of this feature measuring 
1.50–1.80 m, appeared at first sight be a 
“simple” refuse pit, could finally be fol-
lowed down to a depth of 9 m. However, 
it looked different at various levels, and 
sometimes almost disappeared. The upper 
layers sloped sharply from north-northwest 
to east-southeast. Deeper down, the angle 
of inclination of the distinct layers varied, 
but mostly they did not slope as steeply as 
above. The fill mostly yielded finds from 
the late 15th – early 16th century includ-
ing fragments of previously unknown 
types of stove tiles (Figs. 14–16). A short 
tunnel-like passage running east-west and 
found at the bottom of the Danube-side 

már a középkori palota leomlott köveinek 
felhasználásával rakták (20. kép).
 Az egész udvar területén nagyszám-
ban kerültek elő török kori szemétgödrök. 
Ezek többségét eredetileg valószínűleg 
tárolóveremnek használták, s csak később 
töltötték fel szeméttel. Ez a „szemét” 
azonban gyakran nagyon fontos korabeli, 
sőt olykor korábbi leleteket őrzött meg szá-
munkra. Az előbb említett pincétől keletre 
lévő gödörből például ép, Mátyás-kori ma-
jolika padlótéglák is előkerültek (21. kép).
 Az udvaron három, délebbre, a Száraz-
árok területén további egy sírra bukkan-
tunk. Míg az utóbbi korát egyéb leletanyag 
híján és a bolygatott rétegviszonyok miatt 
nem tudtuk meghatározni, az udvar keleti 
oldalán, a Dunai zárófal melletti sávban, 
északon (22. kép), középen és délen feltárt 
csontvázak a török kor végi ostromok idő-
szakából származhatnak.
 Nem minden eredmény származik a 
régészeti feltárásból vagy földmunka meg-

21. kép: Mátyás kori majolika padlótégla török kori 
szemétgödörből (20-21. szelv.)
Fig. 21: Faience floor tile dating to the time of King 
Matthias Corvinus found in an Ottoman period 
refuse pit (trench 20-21)
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22. kép: Sír a Dunai zárófal északi szakasza mentén
Fig. 22: . Grave along the northern section of the Danube-side curtain wall

23. kép: A kazamatafolyosó déli homlokzata a Szárazárok felől az Ybl-féle átjáró újra kibontása után
Fig. 23: The southern facade of the casemate corridor seen from the side of the dry moat after re-opening the 
passage built by Ybl
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curtain wall, may provide us with a pos-
sible explanation for the “phenomenon” 
which is approximately located along its 
axis. First the eastern end – that is, to-
wards the external side of the curtain wall 
– of the approximately 1 m wide and at 
least 1.40-1.50 m high vaulted passage (its 
bottom could not be cleaned) was found 
in the northern side room of the Northern 
pavilion. The western ending of the 2.80 
m long feature observed low down on the 
wall was closed down by a brick wall which 
also displayed a partly collapsed arched 
niche (for light?; Fig. 17). Based on all 
these facts, we first thought we had dis-
covered a small cellar cut secondarily into 
the curtain wall that must originally have 
been located in the 18th-19th century 
buildings that stood here prior to the con-
struction of the Bazaar. Digging deeper on 
the inner side of the curtain wall, however, 
it appeared that the rough plaster of the 
inner side clearly covered the vaulting of 
the passage, so it must have been built 
together with the wall. The brick walling 

24. kép: Az Ybl-féle 
átjáró helyén előtűnt 
középkori kapu 
keleti kávájának 
maradványai a Déli 
zárófalban, északról
Fig. 24: Remains of 
the eastern revealing 
of the medieval gate 
found in the place of 
the passage built by 
Ybl in the Southern 
curtain wall, seen 
from the north

25. kép: Vízvezeték elhelyezésére szolgáló újkori (?) 
alagút a Szárazárok területén
Fig. 25: Modern(?) tunnel for a water conduit in the 
territory of the dry moat
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in the west, however, beyond any doubt 
dated from the Modern Period (Fig. 18). 
Its original function is still uncertain. It 
cannot be excluded that it was created as 
a temporary passage connecting the bank 
and the territory bordered by the ward. 
Since, however, its location corresponds to 
the vertical axis of the “phenomenon” de-
scribed above the two features could even 
have been connected from the beginning: 
it is a channel leading through the wall 
connected with an interior shaft. The 
shaft was established vertically through 
the fill and probably originally had a wood-
en structure that may have collapsed later, 
explaining the differences in its horizontal 
sections observed at different levels. (The 
shaft did not have stone walls as no stone 
debris could be observed suggesting this.) 
This hypothesis is weakened, however, by 
two factors:
 1/ We found no wooden remains in the 
fill either. (Such remains may also have 
been completely decomposed, of course.)
 2/ The contour of the fill with the re-
fuse which could be followed, more or less, 
continuously as it proceeded vertically 
with the excavation, could no longer be 
detected in the 60-80 cm fill right above 
the vault of the passage. 

 Besides the two “main battlefields” de-
scribed above, only a few bits of interesting 
information can be mentioned here con-
cerning the rest. We found a great number 
of stone and metal cannonballs in various 
sizes in the upper stratigraphic levels of 
the trenches opened in the eastern end of 
the court (such as trenches 1 and 2 men-
tioned above), spread within one or two 
layers (Fig. 19). These were obviously not 
spent balls but may even have been stored 
here originally, and when they lost their 

figyeléséből. Ybl a Déli zárófalat és a mel-
lette húzódó, ma „Vízhordó folyosónak” 
nevezett, Szapolyai-kori kazamatafolyosót 
átvágva átjárót nyitott az Öntőház udvar 
és a déli kertek között. Az átjárót a hábo-
rú utáni helyreállítások során elfalazták, 
mintegy „helyreállítandó” a középkori 
falszoros „eredeti” zártságát. Csakhogy az 
átjáró mostani újra kibontása során (23. 
kép), az Ybl-féle téglaköpenyezést eltávo-
lítva kiderült, hogy már az eredeti, Zsig-
mond-kori falban is volt itt egy kapuzat. 
Ez bizonyosan nem másodlagos kialakí-
tású, mert a kapukávák eredeti síkot (24. 
kép), nem a falba utólag befaragott felüle-
tet mutattak. Ez azt a feltételezést látszik 
bizonyítani, hogy a Duna partján húzódó 

26. kép: Arany fülbevaló egy, az Öntőház utca 
területén feltárt török kori szemétgödörből
Fig. 26: Golden earring found in an Ottoman period 
refuse pit excavated in the territory of the Öntőház 
Street
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functional significance – probably mostly 
at the end of the Baroque period – they 
were simply used for fill and even in the 
masonry of some modern walls. (It should 
be noted, however, that in the deeper lay-
ers we also found spent cannonballs as 
well.)
 A new, previously unknown Ottoman 
period construction was found in trench 
20-21 in the southwestern corner of the 
court. Unfortunately, we were only able to 
the eastern side of the cellar that was cut 
into the subsoil. Its walls were constructed 
using the stones that had collapsed from 
the walls of the medieval palace (Fig. 20).
 A large number of Ottoman period re-
fuse pits were found all over the entire 
court. The majority of these pits were 
probably used originally as storage pits 
and were filled with garbage only later. 
This “garbage”, however, often preserved 
important contemporary and sometimes 
even earlier finds. Intact faience floor tiles 
dating to the period of King Matthias 
Corvinus’ rule were brought to light in a 
pit located east of the aforementioned cel-
lar (Fig. 21).
  Three graves were unearthed in the 
court, and another one more to the south, 
in the area of the dry moat. The dating of 
the latter could not be pinpointed due to 
the absence of associated finds and to the 
disturbed stratigraphic contexts. However, 
the skeletons excavated in the eastern part 
of the court, in the zone next to the Dan-
ube-side curtain wall, in the north (Fig. 
22), in the middle and in the south, dated 
from the time of the sieges during the late 
Ottoman Period.
 Not all the results came from archaeo-
logical excavation or observations during 
earthmoving operations. Ybl opened a 
passage between the Öntőház Court and 

úttal párhuzamosan, a hegyoldalban is 
régóta vezetett egy út (a mai Öntőház ut-
ca előde), amelyet a Keleti falszoros kiépí-
tése után is keresztülengedtek a területen. 
Az viszont kétségtelen, hogy a Szapolyai-
kori kazamata ezt már elzárta. 

 Végül két megfigyelés az Öntőház ud-
varon kívüli területekről. 
 Az előbb említett Déli zárófaltól, illetve 
a Vízhordó folyosótól délre elterülő száraz-
árok Duna felőli végében alapozási mun-
kák során egy földalatti folyosóra bukkan-
tak a kivitelezők. A folyosót megvizsgálva 
kitűnt, hogy az, egykor némi töréssel, ke-
let-nyugati irányban haladt (25. kép). Ke-
leti végét már valószínűleg a Bazár építése 

27. kép: Török kori épület égett kőpadlója az Öntőház 
utcai közmű árokban
Fig. 27: Burnt stone pavement of an Ottoman period 
building in the utility trench opened in the Öntőház 
Street
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the southern gardens cutting through 
the Southern curtain wall and the case-
mate corridor running along it that today 
is called the “Vízhordó (water carrier) 
Corridor” and which dates to the time 
of King János Szapolyai. The passage was 
walled up during the reconstruction work 
following World War II to “restore” the 
“original” enclosed character of the me-
dieval ward. After removing this walling 
(Fig. 23) and the brick shell added by 
Ybl, however, it turned out that a gate-
way had been located here even in the 
original Sigismund-period wall. This was 
certainly not a secondary construction, 
since the revealing of this gate displayed 
the original plane (Fig. 24) and not a 
surface carved secondarily into the wall. 
This seems to demonstrate the hypoth-
esis that a road (the predecessor of to-
day’s Öntőház Street) had also long run 
on the hillside, parallel to the road run-
ning along the Danube bank. The road 
lead through this area after the construc-
tion of the Eastern ward. It was, without 
doubt, closed off by the casemate built in 
the time of King János Szapolyai.
 Finally, there are two observations that 
should be made concerning the territory 
outside the Öntőház Court:
 The construction workers found an un-
derground corridor during the foundation 
works carried out on the Danube-side end 
of the dry moat located south of the afore-
mentioned Southern curtain wall and the 
Vízhordó (water carrier) Corridor. During 
examination of the corridor, it turned out 
to have once run down a slight slope in 
an east-west direction (Fig. 25). Its east-
ern end was probably cut off when the 
Bazaar was constructed and it was walled 
up in the west. This part of the corridor 
ran underneath the casemate. The muti-

idején elvágták, nyugat felé viszont elfa-
lazták. Ez a része behúz a kazamata alá. 
Csonkolt, pár méter hosszú szakaszának 
felmérésére csak 2014 áprilisában került 
sor. Az tűnik valószínűnek, hogy a járat az 
egykor az árok keleti végében állt, a palo-
ta ellátását szolgáló vízműhöz tartozott, 
amely – ha átépítve is – a török kortól az 
1870-es évekig működött. (Ezt látszik bi-
zonyítani a folyosó aljában talált öntöttvas 
vízvezetékcső is.) Magának a folyosónak a 
korát egyelőre nem tudtuk megállapítani.
 Az Öntőház utca teljes hosszában (több 
mint 160 m) közműárok ásására került sor, 
amit folyamatosan megfigyeltünk. A meg-
figyelés sokáig meddőnek tűnt. Az ud-
var kapujától indított árokban, a kaputól 
mintegy 70 m-re azonban egy kisebb török 
kori szemétgödör csekélyke foltját fedez-
tük fel. A bolygatott gödör maradékának 
feltárásából, egyéb korabeli leletek mel-
lett, egy aranyfülbevaló jött napvilágra. Ez 
az eredetileg köves fülbevaló (26. kép) az 
itt, az Öntőház udvar környékén 1998-óta 
folytatott ásatások egyetlen aranylelete. 
Kissé északabbra a keskeny árokban egy 
ugyancsak török kori épület kormos kő-
padlóját sikerült feltárnunk (27. kép). E 
csekélynek tűnő adat azt mutatja, hogy az 
utca nyomvonala az idők során nem volt 
egészen változatlan.

 Magyar Károly
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lated, few meters long section of the cor-
ridor was surveyed only in April 2014. The 
passage seems to have once stood in the 
eastern end of the ditch and it probably 
belonged to the water management sys-
tem supplying the palace, which – even if 
in reconstructed form – operated from the 
Ottoman Period to the 1870s. (The cast-
iron water-conduit pipe found in the bot-
tom of the corridor seems to demonstrate 
this hypothesis.) It is not yet possible to 
determine the dating of the corridor.
 A public utility ditch was excavated along 
the full length of Öntőház Street (over 
more than 160 m), which was monitored 
by continuous archaeological observation. 
The observation appeared fruitless for a 
long time. The faint contour of a small Ot-
toman period refuse pit was, however, de-
tected in the ditch starting from the gate of 
the court, at a distance of about 70 m. The 
excavation of the remains of the disturbed 
pit produced a golden earring in addition 
to a number of contemporary finds. This 
earring was originally ornamented with a 
gem (Fig. 26) and was the only gold object 
found during the excavations carried out 
here since 1998 in the area of the Öntőház 
Court.. It was possible to unearth a bit of 
it including the sooty stone pavement of a 
building that also dated from the Ottoman 
period (Fig. 27). This seemingly insignifi-
cant information suggests that the street 
did not follow a completely constant path 
over the centuries.

Károly Magyar

MAGYAR 2014 • Magyar K.: A Várkert 
Bazár és környéke a történeti és régészeti 
adatok tükrében. (81–93.) Régészeti ása-
tások az Öntőház udvar területén. (94–
103.) In: Királyi Várkert Bazár 1875–2014. 
A Várkert Bazár Újjászületése – 2014. áp-
rilis 3. Emlékkönyv. Budapest 2014, 80–03. 
MAGYAR–NYÉKHELYI 2013 • Magyar 
K. – Nyékhelyi D.: Budapest I. ker., Vár-
kert Bazár, Hrsz.: 6452/2. Aqfüz 19. (2013) 
151–152. 
NYÉKHELYI 2014 • Nyékhelyi D.: Ré-
gészeti kutatások az egykori Ifjúsági Park 
területén. A keleti várlejtő nyugati oldala. 
In: Királyi Várkert Bazár 1875–2014. A 
Várkert Bazár Újjászületése – 2014. április 
3. Emlékkönyv. Budapest 2014, 103–106. 
TEREI 2014 • Terei Gy.: A volt Ifjúsá-
gi Park részén feltárt középkori és török 
kori emlékek. In: Királyi Várkert Bazár 
1875-2014. A Várkert Bazár Újjászületé-
se – 2014. április 3. Emlékkönyv. Budapest 
2014, 107–112. 




