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IL V I L Á G I C É L T S Z O L G Á L Ó É P Í T M É N Y E K . 

1. A Tabáni kiásott középkori épület- és falmaradványok. 

A Tabánban 1936. június 3-án kezdtük el az ásatásokat és 
november 19-én fejeztük be. Ezeknek során a római katolikus templommal 
szemben öt középkori épület, illetőleg épületcsoport, a volt Árok-utca 
és Szarvas Gábor- (azelőtt Aranykéz-) utca összeszögellésénél az Ördög
árok mentén egy támfal és a hozzácsatlakozó hídfő maradványaira 
akadtunk. (Ld az 1. képet és vesd össze a Budapest Régiségei XII I . 
kötete 404. és 405. oldalán megjelent 1. és 2. látképet is.) Azonkívül 
négy helyen falazott földalatti járat egy-egy darabja is előkerült. 

Az épületmaradványok közül az I.-el jelölt a Görög- (volt Iskola), 
Fehérsas-utca és Virág Benedek-utca összeszögellésénél a közelmúltban 
egészen a Tabán lebontásáig fennállott »Mélypince vendéglő« falai alól 
került elő. (Ld a 2. képet.) Mindenesetre érdekes, hogy a XVIIIí—XIX. 
századbeli, tehát újabbkori épület aránylag jóval gyengébb minőségű 
falainak megépítője gondosan óvakodott attól, hogy a régi falakat pince
vagy alapfalul fölhasználja. Ezt különben a többi középkori épület
maradványnál is tapasztaltuk. Egyedül az Ördög-árok menti támfal 
volt e tekintetben kivétel. 

Az I.-el jelölt épület hosszúkás négyszögalakú, 24-30 m hosszú, 
7*35 m széles, kereken 1*00 m vastag falakkal, a hosszoldal közepe táján 
mind a két oldalán egy-egy ötméter széles kapunyílással, az észak felé 
eső keskeny oldalán egy 2-45 m ajtónyílással. (L,d a 3. képen a hossz- és 
keresztmetszetet és a 4. képet.) A nyugati fal két helyén a belső oldalon 
egy-egy falpillér nyoma mutatkozott; sőt az egyiknél (ld a 2. képen a 
»BV« jelzésű falpillért) késő gótikus ízlésű faragott boltváll felfelé szét
ágazó bordákkal. 
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Ugyanilyen boltvállkő és a belőle kiágazó sudarak láthatók két egymás 
fölé tartozó jókora faragott kövön, amelyek az I. épület belsejéből az 
»A« pont melletti sarokból kerültek ki. (Iyd az 5. képet.) Az egyik kövön 
még az eredeti szerkesztési rajz is megmaradt. 

Ugyanitt került elő több gótikus íves kapubéllet-faragvány is, 
továbbá boltozati bordák töredékei, azonkívül »F«-nél és az »A3«-nál 
talált lezuhant boltív-, illetőleg boltozatdarabok arról tanúskodnak, hogy 
itt a XV. századból származó, késő gótízlésű nagy beboltozott helyiség 
nyomára akadtunk. A legnagyobb valószínűség szerint ez földalatti 
helyiség lehetett és fölötte még egy vagy két emeletsor. Mellékesen meg
jegyezzük, hogy e faragvány okon piros, fehér, zöld és fekete színű festés 
nyomai látszanak. Ez is a föld színe fölötti elhelyezkedésre mutat. Azon
kívül a kapubéllet faragványok (Id a 6. képet) az itteni, sima 
oldalú két szemközti nyílásba alig helyezhetők el. Ennek a helyiségnek 
a padlószíne a Duna 0 pontja fölött + 8-00 körül lehetett, tehát 
a közelmúlt talaj színe alatt kb. 4-80—5-30 m-re feküdt. Végül innen 
nyílott az északi oldalon egy földalatti járat ajtaja és alighanem az új 
útvonal mellett talált földalatti járat-rész is erre irányult. 

Ennek tehát földalatti helyiségnek kellett lenni, amelyből a két szem
közti öt-öt méter széles kapu más — ma már meg nem állapítható —, 
tágas földalatti helyiségekbe torkollhatott. 

Ezt a nagy helyiséget később valamilyen okból, talán az északi 
oldalon levő földalatti nyílás védelmére F—Hx derékszögben megtörött 
fallal kettéosztották. Ezen a falon egy 0-40/0-37 m méretű ablakocska és 
egy félköríves záródású letompított élű 1-20 x 1*65 m bel világú ajtónyílás 
van, azonkívül »F« pont közelében egy támpillér erősíti. Ezt a falrészletet 
az újabban épült pince építkezésénél is felhasználták. (Iyd a 7. képet.) 
Az épület rendeltetését illetőleg csak találgathatunk. Valószínűnek tartjuk, 
hogy elsősorban védelmi célokat szolgált, egyúttal földalatti úton össze
köttetésben volt Buda várával. 

Erről Bonfini Antal is megemlékszik ismert Decasában,1 amidőn 
leírja a mai Tabán helyén elterült királyi kerteket : »Extra arcem in 
proxima convalle horti subjacent amoenissimi, marmoreaque villa. Huj us 
propylaeum columnis tessellatis, embrycatisque circumdatum, quae aenea 
candelabra sustinent. Triumphales sunt villae postes et triclinium cubicu-
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lumque cum laquearibus et fenestris usque adeo spectabile, ut lautissimam 
antiquitatem propius accederet. Qua spectat in hortos, porticus subest. 
In hortis labyrinthus, ex arboribus consitis institutus. Insuper aviaria, 
e peregrinis nostratisque avibus : quae ferrea retia coercebant . . . Insuper 
crypto porticus, prata, lithostrata, piscinae. Turres quoque coenaculis ac 
pergulis obductae, in quibus coenationes cum vitreis speculatoribus usque 
adeo jucundae, ut nihil putes amoenis«. 

Az első, amiről megemlékezik, az úgynevezett »Aula marmorea«. 
Ez Buda várának valamennyi nyugati látképén megtalálható. Négy sarok
oszloppal ábrázolják maradványait, ezeknek tetején ércgyertyatartók 
állanak. Megemlíti azonkívül a fákból alkotott útvesztőt, továbbá a 
madárházakat, amelyekben hazai és külföldi madarak voltak a rács 
mögött. Végül rejtett folyosóról, rétekről, kövezett utakról, halastavakról 
és tornyos épületekről is megemlékezik, amelyekbe üvegezett kilátó- és 
étkezőhelyek is voltak beépítve. 

Böiif minek ezt a leírását kiegészíti gróf Leslie Walter nek 1665-ben a 
szultánhoz vezetett követségében úti káplánként működő Tafferner Pál 
jezsuita atya idevonatkozó megjegyzése:2 »Ab arcé descensus in extimo 
muro arcuatus ad thermas regias et submoenianum hortum deducit«. 

Erről emlékezik meg Schams is »Beschreibung der Stadt Ofen« c. 
1822-ben megjelent müvében, ezeket írván róla:3 »Ein bedecker Gang 
führte von der Burg zu dem, in diesen Bezirk eingeschlossenen Königs
nunmehrigen Raitzen — oder Neu-Bade . . .«. 

Nem lehetetlen tehát, hogy az I.-el jelölt épület is egyike azoknak a 
tornyos épületeknek, amelyeket fenti leírásában már Bonfini is meg
említ. Ezt a feltevést támogatják az alább említett leletek is. 

Ugyanazon a helyen ugyanis a többi faragvánnyal együtt kerültek 
elő ablakosztó bordák töredékei (Id a 8. képen az 1. számot), egy travertin 
mészkőből való kisebb medence vagy váza és egy fehér márványból való 
nagyobb vízmedence töredéke (ld a 8. képen a 3. és 4. számot), azon
kívül köldökös üvegek töredékei is, 

A török idők alatt ezt az épületet, vagy ennek fölhasználásával egy 
fölötte épült újat, alighanem vágóhíd vagy mészáros foglalhatta el, mert 
a faragott kő és törmelékréteg fölött az A—E szakaszon (Id a 3. képen 
levő metszetet) fekete trágyaszerű réteget találtunk marha- és birka-
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csontokkal és törökkori edények töredékeivel. A nyugati falon látható 
három gerenda váj at is ebből a korból eredhet, amidőn a boltozat már 
beomlott és helyette gerendákon nyugvó padlózatot készítettek. 

Az I. Épület északi oldalán levő ajtónyíláson át középkori földalatti 
járat nyomaira akadtunk, amelyet azonban újabbkori építkezésekkel 
részben megsemmisítettek. Az V-tel jelzett kereken 4-70 m hosszú, 2-93 m 
széles és 2-35 m magas pincerész azonban durván faragott kőből készült 
oldalaival és boltozatával (Id a 3. képen levő M-M és m-m metszetet) 
réginek látszik. A hozzá csatlakozó fal- és boltozatrészek azonban már 
újabbkori téglából készültek. 

Az V. pincerész és az / . Épület között az I. épületbe is benyúló 0-80— 
1-50 m magas törmelékréteg feküdt. Bbből faragott kövek és a többi 
között egy hosszúkás hatszögalakú majolika padlóburkoló-lap került elő, 
a lap felszínén kerekes kutat ábrázoló képpel. Erről már jelentésünkben 
is megemlékeztünk.4 Ez Hunyadi Mátyás király egyik jelvénye (emblé
mája). Ilyen alakú és ábrájú még a budai királyi várpalotából is előkerült, 
de csonkább állapotban. Egy másik lobogó tüz fölött álló katlant ábrázoló 
padlóburkoló-lap, amely ugyancsak a várpalotából való, Hültl Dezső 
birtokában van. 

Az V. pincerész és az I. Épület között a nyugati oldalon a löszbe 
vájt, csúcsívvel lezárt nyílást is találtunk. Alsó szélessége 1*60 m, magas
sága 1-70 m. A nyílás tele volt törmelékkel. Idő hiánya miatt tovább 
ásni, illetőleg a törmeléket teljesen kihordani már nem tudtuk. (I/d a 
9. képet.) 

Az V. pincétől nyugatra (ld az 1. képet) a l l . és III . kutatóárok és 
a Ji VI. kutatógödör útján újabb földalatti járat nyomaira akadtunk. 
Ez már bonyolultabb elrendezésű. Amennyire a rendelkezésre állott 
aránylag rövid idő alatt ki tudtuk ásni, egy észak-déli irányú, 2-10— 
2-48 m belső szélességű vegyesfalazatú, de nagyobbára kőből épült 
beboltozott folyosórész a déli végén betorkollik egy tágasabb — 0-60—0-60 
m méretű pillérekkel támogatott — helyiségbe, amelyből az előbbire 
derékszögben nyugat felé egy »f«-el jelölt folyosó ágazik ki. Ennek a 
helyiségnek valószínűleg összeköttetése volt az V-el jelölt földalatti 
folyosórésszel is, mert annak nyugati falában egy utólag befalazott ajtó
nyílást találtunk. 
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2. kép . — Tabán. Az I. épület és környékének helyszínrajza. 





A Jj—VI. folyosórész és a vele kapcsolatos helyiség középkori voltát 
a falazatban több helyütt talált középkori téglák bizonyítják. Ennek a 
földalatti járatnak padlószíne -f 7-00 a Duna 0 pontja felett, tehát kerek 
egy méterrel mélyebben feküdt, mint az I. épület és a hozzácsatlakozó 
földalatti járat valószínű padlószintje. 

A földalatti járat oldalfalai 0-40—0-50 m vastagok, terméskőből, 
közbe-közbe középkori téglákkal. A boltozat csak 20 cm vastag— 40 cm 
vastag erősítő bordákkal -— megfaragott kövekből készült. A ránehezedő 
földnyomást tekintve nem mondhatók túlságosan erős méreteknek. 

A10., 1 l.és 12. kép tájékoztat ennek a földalatti járatnak egyik részéről. 
A 10. képen a J — VI. kutató gödör déli oldala látható a háttér felső részében 
két újabbkor! épület alapfalával. I^ent a gödör fenekén balra a földalatti 
járat egyik oldalfala, jobbra a déli pillér, mellette lezuhant boltív darabja. 

A 11. kép az üjabbkori falrészek eltávolítása utáni állapotot mutatja. 
A háttérben a földalatti járat oldalfala most már hosszabb darabon 
látható, az előtérben két pillér, közöttük a lezuhant boltívdarab, alatta 
földdel, a közbenső részen a lezuhant boltozat kövei. 

A 12. képen a J r—VI. kutatógödör nyugati része látható keletről 
nézve, most már teljesen kiásott állapotban. Az egyik pillér lábánál a 
palás kőzet egyúttal burkolatul is szolgált, az előtér középrészén feltörő 
forrásvíz tócsája látható. 

Mindenesetre kár, hogy nem volt módunkban ezt a földalatti labirin
tust bővebben föltárni. A mellette látható Fx—-G—H falrész már semmi 
összefüggésben nincsen vele. Hz egy jóval magasabban fekvő, de szintén 
középkori épület maradványa. 

Budavára 1686-iki ostroma folyamán — amint azt Károlyi Árpád 
elbeszéli5 — egy alkalommal megtörtént, hogy a keresztény hajók 
kirakodásakor a markotányosok targoncáinak és kis szekereinek sűrű 
raja indult meg. Az addig nyugalommal szemlélődő töröknek a rendet
lenség szemet szúrt s kicsapásra ösztönözte. Háromszáz török lovas 
ugratott ki a F ej érvári kapun s a tabáni házak romjai közül ugyanannyi 
janicsár bújt elő a szekerek megrohanására. 

Ezek a janicsárok csak úgy bújhattak elő a tabáni házromok közül, 
ha a várral összeköttetésben levő földalatti járat ebben az időben még 
használható állapotban volt. 
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Az / . épület nyugati falához az »E«-pont mellett csatlakozó kőből 
falazott pöcegödör későbbi építmény, a bennetalált leletek szerint a 
XVII. századból származó. 

Az I. épületről az ásatási munkák közben a 13. kép ad összefoglaló 
tájékoztatást. Az előtérben álló kitűzőrúd mellett az épület »B«-vel jelölt 
sarka, attól a háttér felé balra »A—B« hosszoldala, »B«-től jobbra B—D 
oldala, a háttérben A—C oldala. Belsejében részben még állanak az 
újabbkori lebontott épületek alap- és pincefalai. 

Az / . épülettel kapcsolatban említjük meg a volt Virág Benedek-utca 1., 
Fehérsas-utca 6. sz. sarokház alatt az új útvonal mentén megtalált föld
alatti járatrészietet is. (Iyd az 1. képet.) Ennek mindössze kerek öt méter 
hosszú — az újabbkori épületek alap- és pincefalai közé ékelt — szakaszát 
sikerült kiásnunk. Bzen a darabon a boltozat is ép. Belső magassága 
1-75 m, szélessége 1-80 m. Bllenfalai agyagba rakott, boltozata erős mész
habarcsba rakott mészkőből készültek. Padlószintje a Duna 0 pontja 
felett -jr 6-00, tehát egy méterrel mélyebben fekszik, mint az I. épület 
mellett talált földalatti járat és kettővel mélyebben, mint az I. épület 
és az onnan kivezető földalatti járaté. (Ld a 14. képen alaprajzát, hossz -
és keresztmetszetét.) 

Ezen a megtalált szakaszon, annak északkeleti részén, egy ugyan
olyan keresztszelvényű délfelé nyíló oldaljárat kezdetére is akadtunk, a 
folytatása azonban törmelékkel el volt torlaszolva. 

A 15. képen a földalatti járat északkeleti, a 16. képen pedig dél
nyugati végét láthatjuk. Az előbbin jobbfelé látható a déli elágazás 
nyílása, a háttérben pedig a további folytatást részben elzáró újabbkori 
pincefal. Az utóbbin pedig a háttérben a kutatógödör nyílása, amelyen 
át a járatot megtaláltuk. 

E földalatti járat iránya az I. épület felé mutat. 
Az I. épülettől északkeletre, tőle 15 m távolságra, közelebb az 

Attila-kőrúthoz a II-vei jelölt épület maradványait találtuk meg. (I*d a 
17. képet.) Ez jóval kisebb az előbbinél. Belvilága 10-85x6-85 m. Alap
rajza nem derékszögű négyszög, inkább trapézalakú. A másik hossz
oldalának belső mérete ugyanis csak 10-0 m. Az ilyen eltérések a derék
szögű négyszögtől nem szokatlanok a középkorban. A falak átlagos 
vastagsága egy méter. Padlószintje, amennyire ez megállapítható volt, 
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3. kép. — Tabán. Az I. épülethez tartozó épületek. 
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4. kép. — Tabán. I. épület. Az északi falban levő nyilason át a földalatti járat déli vége. 

kerek 1-70 m-rel magasabb, mint az I-el jelölt épületé (a bejárati ajtó 
küszöbénél + 9-68 a Duna 0 pontja fölött). 

Két ajtónyílást találtunk ez épületnél. Az egyiket a nyugati oldal 
közepe\ táján (ld a 18. képen a háttérben levő ajtónyílást), a másikat 
vele szemben a keleti falon. (ívd a. 19. képet.) Az első valószínűleg a szabad
ból nyílott az épületbe, az utóbbi a földalatti épülethez csatlakozó és a 
Duna felé irányuló földalatti járatba vezetett; 

Ez az épület is az ajtónyílások kiképzése (kissé csúcsívesek és az élek 
letompítottak), valamint az épületben talált ajtóbéllettöredék (metszetét 
és nézetét Id a 20. képen) alapján ítélve a XV. század első felében 
épülhetett. A talált ajtóbéllet és egyéb íves ablakkerettöredékek is bizo
nyítják, hogy fölötte még legalább is egy emeletsornak kellett lenni. 
A benne talált erős hamu- és törmelékréteg viszont arról tanúskodik, 
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hogy az épület leégett. A most megtalált helyiség szintén csak pince, 
tehát földalatti helyiség lehetett. Tekintve, hogy ebből is földalatti 
járat vezetett ki, valószínű, hogy elsősorban védelmi célokat szolgált. 
Budavárának előretolt bástyájául, vagy ha többemeletes volt, őrtornyául 
szolgálhatott. Sajnos a XVII—XVIII. századból ismert metszetek 

nem nyújtanak erre közelebbi 
táj ékoztatást. Mind a II. épület 
belseje, mind a földalatti járat 
föltárt darabja újabbkori fa
lakkal volt beépítve. A föld
alatti járat padlószintje a 
Duna 0 pontja fölött +8-34. 
Egy ott fakadó forrás miatt 
most 0-20 m magasan állan
dóan víz borítja a fenekét. 
Mikor a földalatti járat teljes 
egészében épségben volt, ez 
a forrásvíz bizonyára leveze
tést talált. Teljes falazata 
dunakavicsos kövér mész
habarccsal kőből épült. Ezt 
nagyobb mérete is szükségessé 
tette. Belső szélessége ugyanis 
2-50m. A I I . épület fölött leg
utóbb kelet-nyugati irányban 
a Fehérsas-utca vezetett el. 

Közvetlen szomszédságában egy jelenték-

5. kép. Tabán. Az I. épületben talált boltvállkő 
metszete és nézete. 

(Ld az 1. helyszínrajzot.) 
telenebb — III-al jelölt —- középkori épület maradványaira akadtunk. 
I t t is csak körfalakat találtunk. Ennek is egyik sarka már teljesen 
hiányzott. Falméreteit (0-55 m) tekintve csakis földszintes lehetett. 

A IV-gyel jelölt középkori épületcsoport falait a z l . épülettől észak
nyugatra találtuk meg, részben a már ismertetett földalatti járat fölött. 
Ezekből is már csak meg-megszakadó darabok (ld az 1. helyszínrajzon a 
6—H—J—K falrészleteket) maradtak meg és szintén csak jelentéktele
nebb épületek lehettek. Legfeljebb azt érdemes még megemlíteni ezekről, 
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6. kép. — Tabán. I. épület kapubéllet ives darabja. 



7. kép. - Tabán. I. épület »H^ sarokrész, a háttérben balra »C« sarok délnyugatról néi 

hogy a G—H falon egy körszelet alakú boltívvel lezárt 1-75 m széles 
nyílást találtunk, amelynek belvilága azonban a G—H fal alapjától 
számítva csak 1-07 m magas volt. Bajos most már megállapítani, mi 
volt a célja ennek az alacsony, jóformán az alapfalban lévő nyílásnak. 

Az V. épületmaradványról már szólottunk. Ez tulajdonképen az I. 
épülettől észak felé kiágazó földalatti járat megmaradt szakasza. 

A VI. épületmaradvány az I. épülettől északra kerek 40 méter 
távolságra került elő. (Ld az 1., és a 21. és 22. képet.) Belsejének hossza 
8-95, illetőleg 9-25 m, belső szélessége 4>48 m. A körítőfalak itt sem merő
legesek egymásra. A falak vastagsága 0-80, illetőleg 0-90 m. A déli fal 
ugyancsak 0-43-0-48 m, de nem teljes, mert az újabb építkezésekkel 
lefaragták. Az épületet egy utólag beépített 0-35 m vastag fallal ketté
osztották. Valamennyi fal terméskőből, dunakavicsos kövér mész
habarccsal készült. 
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8. kép. — A tabáni ásatások alkalmával előkerült faragott kövek rajza. 
1. Ablakosztóborda. 2—4. Medence- és vázatöredékek. 5. Pillérlábazat. 

Az elválasztó fal nyugati fele hiányzik, illetve csak a nyoma látszik, 
tehát nem tudhatjuk, volt-e ezen a falon nyílás. Nem tartjuk azonban 
valószínűnek. Ugyanis mind a két helyiségnek külön-külön van egy 
bejárata. Nagyobbrészt még meglévő kőpadozat a egyszinten van, hiszen 
a középfalat ráépítették. Ügy véljük, hogy bolthelyiségekül szolgáltak. 

Az északi helyiségbe három lépcsőfokon kellett lemenni. A lépcsőkar 
hossza 0-58 m széles pihenővel együtt 1-20 m, szélessége 2*20 m. Az egész 
magasságkülöhbözet a pihenő vagy külső utcaszint és a belső helyiség 
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9. kép. — Tabán. I. épület. »A«.-ponttól északra a löszbe vájt nyílás keletről nézve. 

. 



padlóburkolata között 0- 65 m. A padlószint a Duna 0 pontja fölött + 10-89. 
Miután a fal éppen a bejáratnál alacsonyabb, az ajtónyílás szélessége felől 
nem vagyunk tájékoztatva. A másik helyiségnek a keleti oldalon levő 
bejárati nyílása 1-45 m széles. A megmaradt falak magassága a padló
szint fölött 0-30—1-00 m között váltakozik. Az épületnek északkeleti 

10. kép. — Tabán. »Jx« falak (VI. gödör déli fala),. 

részében folytatása lehetett, mert az északkeleti sarokból egy csonka 
falrész áll ki. 

Az épület közelebbi korát korhatározó leletek, elsősorban faragványok 
hiányában nem lehet megállapítani. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a 
visszafoglalás előtti időből való. 

Végül a volt Árok-utcában a most már beboltozott Ördög-árok 
mentén talált — A2 B2 C2 D2-vel jelölt középkori eredetű támfalról és a 
hozzá csatlakozó hídfőmaradványról kell megemlékeznünk. (L,d. a 23. 
képet.) A támfalnak A2 és C2-pontok közép eső része közvetlenül a bebol
tozott Ördög-árok mentén fekszik. Éppen ezért nem is áshattunk le egészen 
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11. kép. — Tabán, VI. kutatógödörben levő »/j.« falak északnyugatról. 

az alapjáig, mert a támfal és az Ördög-árok boltozatának ellenfala között 
annyira összeszűkült a szabad tér (0-25 m-re), hogy ott már dolgozni nem 
lehetett. (L,d a 23. képen a B2 metszetet.) 

Kz a faldarab 24-35 m hosszúságban egyenes vonalban halad, azután 
egy kissé északkeleti irányban megtörik és 8-33 m hossz után eléri a 
C2-pontot. Ez a darabja tehát összesen 32-68 m hosszú. Mind A2, mind 
C2-pontnál derékszögben megtört, vele egybefalazott folytatása van. 
Az A2-pontnál csak kerek 3 méterre lehetett megállapítani meglétét, 
mert ott egy újabbkori fal, illetve épület építése alkalmával a folytatását 
lebontották. A helyét azonban az egyik oldalon még egy kb. két méteres 
darabon megtaláltuk. 

A C2-pontnál kb. derékszögben megtörve a D2 sarokpontig 7-75 m 
a hossza s ott kelet felé újból megtörve még 3-00 m-ig a falazat megvolt 
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12. kép. — Tabán. »J\« gödör (VI.) K-röl. 

található, azontúl D2 saroktól 9-30 m-ig, az ott mutatkozó 1-70 m vastag 
keresztfalig már csak a nyoma látszott. 

A fal határolta belső részen B2—-D2 között és D2-n túl mutatkozó 0*45 
m vastag falak újabb építmények. A fal felső szintje + 12.00 \- 12-36 
a Duna 0-pontja fölött. A fal keresztmetszete B2-nél a következőkép 
alakul: 0-75 m a korona szélessége, 1-40 m mélységig függélyes oldalak, 
azon alul a külső oldalon körülbelül 1 : 10 hajlású síkkal, vagyis minden 
méter magasságra 10 cm a vastagodás. A hátsó (belső) oldala függélyes, 
1-40 m-nél 0*20m-es alapfok, tehát onnantól 0*95 m a fal szélessége, amely 
a falkoronától le 4-45 m mélységben eléri az 1*30 m szélességet, 

A külső homlokzat úgynevezett hárshegyi homokkőből faragott 
kövekből készült 24-5—26 cm magas rétegekkel. A belső oldal durván 
megmunkált vakolás nélküli. 
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13. kép. — Tabán. Az I. épület dél felől nézve az ásatási munkálatok folyamán. 

A C2—D2 falrész alapja lépcsőzetes. A sarkon még 5-20 m mélységben 
sem találtuk meg az alapot, de 1-20 m távolságra a saroktól már 2-60 m-re 
az alapfeneket elértük. Innen azután rohamosan csökken a fal magassága, 
illetve az alap mélysége. Alatta azonban agyagba rakott terméskőfalra 
akadtunk és ennek tetején, ott, ahol a habarcsba rakott falhoz csatlakozik, 
10 cm széles 5 cm vastag középkori téglára akadtunk. Ebben az agyagba 
rakott falban egyébként több középkori téglát is találtunk. Bz alighanem 
egy régebbi falnak lehet a maradványa. 

Az egész falon csak az A2 saroktól 2-35 m-re találtunk egy 0-80 m 
széles ablaknyílást. 

A támpillér a fallal nem volt egybeépítve, hanem külön falazták. 
Nagyobbrészt travertin mészkőből készült. Alapja is magasabban fekszik, 
mint a falé, 4-23 méterre a fal tetejétől. (Lda 23. képen az északi nézetet.) 
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A falról két fényképet adunk. Az egyik (ld a 24. képet) az A2—B2—C2 

falrészt ábrázolja C2 közeléből nézve. A háttérben tehát A2 sarokpont 
látszik, B2-nél a fal megtörik és az előtérben C2-nél csatlakozik hozzá a 
támpillér. A B2—C2 falrészlettől B2 felől tekintve már adtunk egy képet 
a »Jelentés«-ben6 A másikon 
(Id a 25. képet) a C2—D2 

falnak a C2 pont közelében 
levő részletét adjuk. A C2 

saroktól jobbra látható a 
támpillér faragott kövektől 
megfosztott része, balra a 
lépcsőzetesen alapozott C2—D2 

falrész, alatta az agyagba 
rakott falakkal. 

Az A2 B2 C2 D2 fal tetején 
több helyütt még megmaradt 
silányabb voltánál fogva, vala
mint a benne talált újabbkori 
téglák alapján könnyen meg
különböztethető, a legutóbb 
lebontott Aranykéz-hez cím
zett újabbkori épület falazata. 
I t t ugyanis a támfalat az 
újabb épület alapjául fölhasz
nálták. A támfalon belül levő 
törmelék között négy darab 
gótikus ízlésű nyolcszögletű 
pillérlábazatot találtunk. (Ld 
a 8. képen az 5. számot.) 

A C2—D2 falrésztől északnyugatra, 4-80 m-re ráakadtunk egy szintén 
középkori fal maradványára. (Ld a 23. képet.) Nagyrészét akkor bont
hatták le, amikor az Ördög-árkot beboltozták. Egy másik részét pedig a 
mellette elhúzódó új csatorna építésekor. Ez a falrészlet a C2 D2 falhoz 
csatlakozó hídfő maradványa lehetett. További kutatásokat az új út 
kiépítésének sürgőssége miatt itt nem végezhettünk. 

14. kép. — Az Árok-utca mellett talált 
földalatti folyosó. 
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ép. — Tabán. Az új útvonal melletti földalatti járat nyugatról. 

Az A2 B2 C2 D2 fal és az utóbb említett falmaradvány falazási módja, 
a faragott kövek megdolgozása, a fal mögött talált Arpádkori festett cserép
töredékek, továbbá egy Kálmán király korabeli dénár töredékei, I. Ulászló 
és II . Lajos dénárja, azonkívül a falon belül talált négy gótikus nyolc
oldalúoszlopláb (Ida 8. képen az 5. számot) a bizonyítékai azok középkori 
eredetének. Azonkívül a támpillérből travertin mészkőből való faragott 
töredéket vettünk ki, amelyen kőfaragó jel van. (14 a 26. képen a 
baloldalit.)7 A legkorábbi térképek, amelyeken az Ördög-árkon átvezető 
hidak is be vannak rajzolva, az 1686-iki ostrom idejéből valók. Ezeken az 
ásatások folyamán napvilágra került, fentebb ismertetett A2 B2 C2 D2 fal 
tájékán egy híd vezet át az Ördög-árkon. Ez az Ördög-ároknak a Dunába 
való betorkolásától számított második híd. Az első a Gellért-hegy alatt 
elvezető út számára szolgál. Ilyen térkép például, amelyen ez a híd is 
látható, a Hallart-féle Budát és Pestet ábrázoló ostromrajz8 és egy 
»Pianta di Buda città reale nell'Ungharia inferiore« feliratú is.9 

A Hallart-féle térkép azért is említésre méltó, mert azon a tabáni 
utcasorok is be vannak rajzolva. Helyesebben két fő útvonal látható, 
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16. kép. — Tabán. Az új útvonal melletti földalatti járat keletről. 

amelyről ráismerhetünk a mai Attila-kőrútra és a volt Görög-utcára. 
Természetesen nem kívánhatunk ezektől a térképektől méretbeli pontos
ságot, inkább csak képek. A Hallart-félén még a mérték sincsen rajta, 
amelyben azt készítője rajzolta. 

A Hallart-féle térkép bizonyság tehát arra, hogy a Tabán főútvonalai 
már a török uralom végén kialakultak és nagyjában egyeztek a legutóbb 
lebontott útvonalakkal. Érdekes, hogy a tabáni mecset az első főútvonal 
mentén, annak keleti oldalán állott, körülbelül ott, ahol most a Szarvaspék 
háza áll. Hangsúlyozzuk azonban újból, hogy itt teljes pontosságról nem 
lehet szó. 

Az Ördög-árokra vonatkozólag nem hallgathatjuk el, hogy nem 
tartjuk valószínűnek de la Vigne mérnök azon állítását,10 hogy az Ördög
árok ekkor csak két láb (0-63 m) mély és három láb (0-94 m) széles volt, 
mert teljesen lehetetlen, hogy az azóta elmúlt közel kétszáz esztendő 
alatt mélyült volna el hat méterre vagy még annál is többre és szélesült 
volna ki legalább is 8—10 méterre, mert becslésem szerint a nyolcvanas 
évek elején ezen a.lielyen legalább is ennyi, sőt ennél jóval több is volt a 
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felső szélessége. Erről különben ez időtájt készült fényképek is tanúskod
nak. Az lehetséges, hogy abban az időben egy csöpp víz sem folyt benne, 
ez nagy szárazság idején máskor is megesett. 

De la Vigne talán a kis víz által elfoglalt mederrész szélességét és 
mélységét érthette az általa közölt méretek alatt. 

Áttérve ezekután az apróbb leletekre, elsősorban az említésre méltó 
fémtárgyakat soroljuk föl : 

1. Egy ovális alakú, sík peremű, kidudorodó közepű (6-9x4-9 cm 
méretű) bronztárgy, valószínűleg lószerszámveret. A peremén a meg
erősítésére szolgáló két lyuk és a dudor tetején egy tíz m/m átmérőjű gomb. 
Mindez egy darabból kiverve. Alighanem a XV. század első feléből való. 
(ívd a 27. sz. képen a 3. számot.) 

2. Egy összelapított csörgő rézből a XV. századból. Kedvelt ruhadísz 
volt akkoriban. 

3. Egy szívalakú rossz ezüstből készült lemez, öntött és poncolt 
renaissance díszítéssel, a fölerősítésre szolgáló apró lyukakkal. Talán öv-
vagy ruhadísz a XV. századból. (Ld a 28. sz. képen a 7. számot.) 
Hossza 5-2 cm, szélessége 3-2 cm. 

4. Három darab függőlakat vasból. Egyformák. Ezek közül kettő 
erősen megrongált állapotú, a harmadik meglehetős ép. Ennek képét 
adjuk. (Iyd a 29. képen a 4. számot.) A XV. századból való lehet. Kulcsa 
és retesze hiányzik. Összehasonlításképen a Hidegkúti-út 48. sz. telken 
megtalált Mátyás király vadászkastélyából adjuk kettőnek (1—2) és egy 
lakatkulcsnak (3) a képét. 

5. Egy gótikus bronz gyertyatartó letörött felső taftórésze. Nyolc-
szegletű, a szára hiányzik. 

6. Egy ujjra húzható, ugyancsak bronz gyertyatartó, hatszögletű, 
két áttört oldallal. (L-d a 27. képen az 1. számot.) Hossza 6-5 cm. A párját 
is megtaláltuk, de ennek ujjkarikája hiányos, a fele letörött. A XV. 
századból valók. 

7. Kettős golyóöntő alsórésze, egy harmadik valószínűleg erről 
törött le. A XVII. századból való lehet. (Ld a 27. képen a 
2. számot.) 

Mindezek a tárgyak a II-vel jelölt épületből kerültek ki. Ezeken 
kívül ugyanonnan még 
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17. kép. — Tabán. A II. es III. középkori épület helyszínrajza. 





18. kép. — Tabán. A II. épület belseje keletről nézve. 

8. egy teljes lópatkó (Id a 27. képen a 6. számot), valamint lópatkó-, 
ácsfúró- és fejsze töredékek, 

9. csáklya, 
10. kisebb-nagyobb különböző alakú kovácsolt vasszögek és derék

szögben meghajlított kampók. (ívd a 27. képen az 5. és 8. számot.) 
11. Egy kardmarkolat keresztvasa (Id a 27. képen a 7. számot) 

k négyszögű keresztmetszettel. 
Az A2 B2 C2 D2 fal mellől — az újabbkoriakat figyelembe nem véve — 

a következő fémtárgyak kerültek ki : 
12. Rézrózsa, aranyozás nyomaival. Vert munka, vésett szegélyezéssel. 

A közepe rászögecselt poncolt díszítéssel. (ívd a 28. képen a 6. számot.) 
Talán könyvdíszül szolgált. A XVI. századból való lehet. 
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19. kép. — Tabán. A II. épület keleti falán levő, a földalatti járatba vezető ajtónyílás. 



0 5 10 15 ZC ím 

20. kép. — Tabán. A II. épületben talált 
ajtóbéllet darabja. 

13. Négyágú bronzdísz a fel
erősítésre szolgáló két lyukkal. 
Öntött, véséssel. (ívd a 28. képen 
az 1. számot.) Talán ruhadísz 
lehetett. 

14. Rózsaalakú rézgomb. A füle 
letörött. (ívd a 28. képen a 2. szá
mot.) Átmérője 14 %. Közepe ki
emelkedő. Öntött, utána vésett 
bemélyedésekkel. 

15. Rézcsörgő 20 m/yn átmérőjű. 
XV—XVI. század. (Ld a 28. képen 
az 5. számot.) A füle mellett két
oldalt egy-egy lyuk. 

16. Tojásdad alakú, tízkaréjos 
rézcsüngő. Öntött, áttört munka, 
középen kiemelkedő szívvel, körü
lötte indás, bogyós díszítéssel. 
A felső karéjon a felfüggesztésre 
szolgáló lyuk van. (ívd a 28. képen 
a 3. számot.) 

17. Lapított rézsodronyból 
hajlított kacskaringók, amelyeket 
szorosan egymás mellé tekert finom 
rézsodrony tart össze. (L,d a 28. 
képen a 4. számot.) Talán kapocsul 
szolgált. 

Jóval nagyobb az égetett 
agyagból készült leletek száma. 
Legnagyobbrészt természetesen tö
redékek, vagy töredékekből össze
ragasztott és kiegészített tárgyak. 
Annyira változatosak, hogy rész
letesebben ehelyütt nem is foglal
kozhatunk velük. 



I t t elsősorban a tabáni ásatások folyamán talált legrégibb közép
kori cserépedényeket említjük föl. Ezek a fenékbélyegesek. Ilyenekből 
azonban csak töredékek (fenékdarabok) kerültek elő. Höllrigl megálla
pítása szerint a fenékbélyegesek az Árpád királyok korából valók.11 Ügy 
véljük azonban, hogy ez az edényfajta még a XIV. században is divatos 
volt. Erre mutat, hogy a tabáni 18. számú gödörből is előkerült egy ilyen 
fenékdarab a XIV—XV. századbeli edények társaságában. Igaz ugyan, 
hogy ez az egy töredék véletlenül is közéjük keveredhetett, hiszen a 18. 
gödörből kelta edények is kerültek elő. 

Ezekhez legközelebb állók, de fiatalabbak néhány fenékbélyeg 
nélküli, szürkére, illetve füstös sárgára égetett, fületlen fazék. 

Az egyik közepes iszapolású, sötétszürkére égetett agyagból készült. 
Pereme kihajló, felül vízszintesen levágott, kívül egy bordával erősítve. 
A nyak alatt csigavonalban körülfutó hét barázda. Magassága 18-2 cm, 
peremének átmérője 15-8 cm, fenékátmérője elég kicsiny, 7-3 cm. 

A másik, vele egy helyről előkerült12 ép, fületlen fazék. Füstös
sárgára égetett. Pereme kihajló, rézsútosan levágott, úgyhogy fent élben 
végződik. A nyak alatt ugyancsak hét csigavonalban körülfutó baráz
dával, (ívd a 30. képen a baloldalit.) Érdekessége még a fenekén excent
rikus körökben bemélyített barázdák. (Ivd a 31. képet.) Magassága 22-5 
cm, peremének átmérője 17-8 cm, szájnyílása 16-5 cm, fenékátmérője 
9-7 cm. 

Fentiekkel együtt tizenöt különféle peremű edény (fazék) és két 
korsó, helyesebben csak töredéke, is került elő. A peremek metszetét egy 
táblázatba foglalva a 33. képen adjuk. Ezek inkább XV. századbeliek. 
Mindenesetre bámulatos a peremek alakításának ilyen nagy változatos
sága. Az akkori gölöncsér -— úgy látszik — ebben élte ki díszítő kedvét. 

Ezekhez az edényekhez csatlakoznak a fehérre égetett, vörösbarna 
festékkel díszítettek. Ezeknek is csak töredékeik kerültek elő, egész 
edény egy sem. Ezekből a töredékekből sikerült néhány darabot, bár 
hézagosan összeállítani és gipsszel kiegészíteni. Ilyen egy kancsó. (L,d a 
32. képen a középsőt.) A füllel szembenlévő perem-darab hiányzik, gipsszel 
van kiegészítve. így persze nem tudjuk biztosan, csücskös volt-e. Magas
sága 24 cm, peremének átmérője 14 cm, a fenéké 9-5 cm. Erősen kihasa-
sodó, a nyak alján egy körülfutó bordával, a hasán két barázdával. 
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21. kép. Tabán. A VI. épület és az Árok-utcai földalatti folyosó. 





22. kép. — Tabán. A VI. épület délről nézve. Az előtérben rajta új falrészletek. 

A borda és a két barázda közötti sáv kezdetleges módon egymást keresztező 
ívalakú szalagokkal, fogazással és rácsozással van díszítve. A fülnél a 
szalagok egymást keresztező végei a két barázdán alól majdnem a 
fenékig lógnak. 

Egy másik ilyenfajta edény füles fazék, szintén lobogó szalagos 
díszítéssel. Ennek a nyaka alján vörösbarna körülfutó sávon négyfogú 
fésűvel bekarcolt — az edény sárgásfehér alapszínében mutatkozó — 
ívben hajlott díszítés, alatta pedig hullámvonalas ékítmény. Pereme az 
előbbinél fejlettebb formájú, kifelé hajló. (Ld a 32. képen a jobboldalit.) 
A perem belső oldala aranysárga mázas. Az előbbinél valamivel későbbi 
korú lehet. 

Ide tartozik hasonló anyagú, vörösbarna díszítésű két korsó is. 
A nagyobbik 26 cm magas, a kisebbik 19-6 cm. Mind a kettőnek csücskös 
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és szűrős a szájnyílása. A szájnyílás átmérője 5-0, illetve 4-0 cm. Mind a 
kettőnek a vállán párhuzamos körök között zeg-zúgba átmenő hullám
vonalas dísz, a hason széles sáv, illetve hullámosvonal, amelyet farkasfogak 
szegélyeznek. Mind a kettőnek a füle szalagszerű, a nagyobbikon szopóka 
is van, a kisebbikén a felső tövénél két lyuk. Mind a kettőnek a pereme, 
sőt a nagyobbik fülének egy része is mázas, a nagyobbiké zöld, a kisebbiké 
mangánviola. A nagyobbik képét adjuk. (Iyd a 32. képen a baloldalit.) 

Ezekkel egyidős és azonos anyagú egy korsónak a felső része. A pereme 
letörött, hiányzik, ugyancsak az alsó része is. Érdekes, hogy a hasi rész 
alsó éle eléggé szabályosan körülfaragott. Ügy látszik törött állapotában 
faragták így körül és talán gyertyatartónak használták. Ugyanolyan 
vörösbarna díszítésű, mint az előbbiek és a szájnyílás felé eső sávon zöld 
mázas. (Iyd a 34. képen az 1. számot.) 

Ezeknek az edényfajtáknak kora eléggé tág határok között mozog. 
A XIV., de a XV., sőt a XVI. században is megtaláljuk. 

Ezekhez csatlakozik egy zárt edénycsoport, amely egy Zsigmond
kori éremmel és II. Antonius (1402—1411) aquilejai érmével együtt a 
71. számú gödörből került elő. Az edények a XV. század első feléből valók. 
Érdekes csak az, hogy ebben a csoportban is akadt egy edény fenék
töredéke körben kereszt alakú fenékbélyeggel. 

Ennek a mintegy 40 egész és töredék darabból álló zárt edénycsoport
nak a legjellemzőbb alakjai a) sárgásfehérre égetett fületlen fazekak, 
a vállon bekarcolt hullámvonalakkal vagy csigavonalban körbefutó 
vízszintes barázdákkal vagy benyomott négy szögsorral. Magasságuk 
32—39% cm között váltakozik, b) Kisebb 12—21 cm magas füles köcsö
gök. Ezek egyikét a 35. képen mutatjuk be. Szürkére égetett kihajló 
peremmel, amelyen a füllel szemközt leyő oldalon egy kis csücsök és kör
alakú bemélyedés van. Füle tojásdad keresztmetszetű. A nyak alatt 
körben futó barázda, egyébként az edény külseje simított, pereme és 
belseje zöld mázas. Magassága 12-5 cm. Peremének átmérője 15-5 cm, a 
fenéké 12-5 cm. 

c) Ebben a csoportban említésre méltó 9 drb talpas serleg. Anyaguk 
finoman iszapolt, kifelé hajló aj akós peremmel. Enyhén kihasasodók, a 
hason csigavonalban körülfutó barázdák. A talp kissé fölfelé hajlik, alsó 
lapján excentrikus körökben barázdált. (Iyd a 34. képen a 4. számot.) 
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23. kép. — Tabán. Az Árok-utca és volt Szarvas Gábor-utca sarkán talált középkori fal. 





24. kép. — Tabán. Az Az, B2, C2 támfal északról nézve. 



25. kép. — Tabán. A B2l C2, D2 falrész északnyugatról nézve. 

Hz a fenék, habár nem található meg mindig, jellemzi a XV. századbeli 
edényeket. Egyébként ezek a serlegek egy kivételével csontfehérre ége
tettek. Magasságuk 10—15 cm között váltakozik. A szájnyílásuk többnyire 
8—9 cm átmérőjű, a talpátmérő 5—6 cm. Hasonló serlegek vagy 
töredékeik kerültek elő a Hidegkúti-út 48. sz. telken I. Mátyás király 
nyaraló- és vadászkastélya maradványai között, továbbá a Csalogány
utcai ásatásoknál is. 

d) Ugyancsak ide tartozik 8 drb füles kancsó és 2 drb füles korsó.13 

A kancsók közül egy jellemző darabot ismertetünk. (Ld a 36. képet.) 
Jól iszapolt agyagból készült. Pereme hevederszerű, három bordával, 
elől (a füllel szemközti oldalon) csücskösre összenyomott (csücsös-
nek is mondják). Füle szalagos, a perem aljától a vállig terjed. 
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Egyedüli dísze a vállon csigavonalban körülfutó hét barázda. Rózsa
színre égetett. Alakja karcsú, arányos. Ennek a fenekén is megtalál
hatók az excentrikus körökben futó barázdák. Magassága 43-5 cm. A száj
nyílás átmérője 9-8 cm, a fenéké 13 cm. A többi kancsó magassága 
30-5—46-5 cm között váltakozik, alakjuk és díszítésük hasonló a fentebb 
ismertetetthez. 

A korsók egyikét képben szintén bemutatjuk. (IA a 37. képet.) 
Finoman iszapolt sárgásfehérre égetett, a nyakon öt csigavonalban körül
futó barázdával. Magassága 32 cm, a szájnyílás átmérője 3 cm, a fenék
átmérő 9-5 cm. A 71. gödörből kikerült edény-anyag ismertetését két 

kicsivel fejezzük be. Az egyik 
jól iszapolt, apró kavics
szemeket tartalmazó agyagból 
készült takarékpersely (két 
példány). Hagyma-alakú, a 
felső lapján párhuzamos kö
rökben barázdák, rózsaszínre 
égetett. (Ld a 34. képen a 2. 
számot.) Magassága 6 cm, 
legnagyobb átmérője 8 cm, a 

26. kép. - Tabán. Köfaragójelek. fenék á t m é r ő j e 4 c m > A persely 

nyílása a vállán van. Összetört 
állapotban találták. Egy másik hasonló alakú, jóval kisebb, a Tabán más 
helyén (a 18. gödörből) került elő. Ez durvább iszapolású, szintén rózsa
színre égetett, semmiféle díszítése nincsen, a persely nyílása a tetején van. 
Magassága mindössze 3-8, cm, legnagyobb átmérője 6 cm, a fenéké 3 cm. 
Egyébként Budán egyebütt is kerültek elő ilyenek vagy töredékeik, 
annak jeléül, hogy a takarékosság, ha előbb nem, de a XV. században 
már szokásban volt. A másik kis edény egy három lábon álló úgynevezett 
»lábas«. Inkább játékszernek tekinthető. (Iyd a 34. képen a 3. számot.) 
Fehérre égetett finom agyagból készült, befelé hajló peremmel, két füllel, 
a hasán két körülfutó párhuzamos barázdával. A belseje és részben a 
füle is zöld mázas. Magassága mindössze 7cm. Peremének átmérője 6-5cm. 
A tabáni ásatások során persze ennél jóval nagyobbak töredékei is 
előkerültek. Ezekből egy teljeset és egy hiányosat sikerült összeállítani. 
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Az egyik, a teljes : nagyméretű, magasoldalú, kétfülű, természetesen 
ugyancsak három lábon álló edény (az egyik hiányzó lábat gipsszel 
pótoltuk), a másik a csonka : lapos, nyeles. A harmadik lába peremének 
egy részével együtt hiányzik. (Ld a 38. képet.) 

Az elsőnek teljes magassága 15 cm, oldalának magassága 9 cm, 
peremének átmérője 28 cm, a másiknak teljes magassága 8 cm, jóformán 
alig van oldala, inkább a feneke van kissé fölhajlítva, olyan, mint egy 
mai palacsintasütő. Peremének átmérője 20 cm. Az elsőnek befelé hajló a 
pereme, a két füle szalagalakú, lábai kissé kifelé hajlók, üregesek, tövük 
két oldalán egy-egy, összesen tehát két gömbszelet alakú bemélyedéssel. 
Külseje rnázatlan, a belseje aranysárga mázas. 

A másiknak a pereme kifelé hajló, kívül egy bordával erősítve, a 
nyele hengeres, a végén egy karimába összeszűkül, a karima lyukas, 
mert a nyél belseje üreges. Ennek az az előnye, hogy nem melegszik 
annyira át. A nyél tövénél három lencsealakú mélyedés. A lábak tojásdad 
keresztmetszetűek, erősen kifelé hajlók. A lábak tövénél egy-egy lencse
alakú bemélyedés. Az edény belseje aranysárga, nyele és peremének külső 
része zöld mázas. 

Az edénytöredékek egy nagyobb csoportját a perem-, illetőleg fül
bélyeges edények maradványai alkotják. Ezek nagyrészben grafitosak, 
tehát szürkék, vagy feketék, de van közöttük rőtbarnára égetett is. 
A leggyakoribb a pólyás-keresztes bélyeg különféle nagyságú és alakú 
címerpaizson. Akad a pólyás-keresztes bélyegek között olyan is, amelyik
nél a kereszt jobb és felső ága között egy »T« betű van. 

A pólyás-keresztes bélyegtől eltérőek között első helyen említjük a 
pusztán »T« betűset. A »T« betű szárának jobb (címertanilag jobb) oldalán 
két, a baloldalán egy pont. Egy másik peremen háromszög alakban el
helyezett három lencsealakú mélyedés. Egyharmadikon egymás fölött egy 
»U« alakú, egy négyzetes és egy vonalszerű bemélyedés. Ez is ismétlődik. 

Az egyik grafitos fenéktöredéken a fenék belső oldalán van egy 
csillagalakú bélyeg benyomva. 

Ezeket a bélyegeket a 39. számú táblázatba foglaltuk össze. Koruk a 
XV. század végéből a XVII. század elejéig nyúlik. 

E bélyegek utolsóját — a 19. számút — az itteni ásatások folyamán 
előkerült, szürkére égetett vízvezető csövön találtuk. 
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27. kép. — Tabán. Különböző leletek. 

28. kép. — Tabán. Különböző fémtárgyak. 



29. kép. — Tabán és Hidegkúti-út 48. Lakatok és kulcs. 

Ezekről a bélyegekről már többször esett szó.14 lyegutóbb Szabó 
Kálmán emlékezett meg róluk.15 Nézete szerint »Biztosra vehető, hogy 

hazánk területén voltak olyan vá
rosok, ahol grafitos anyagból főző
edényeket szintén gyártottak . . .« 
Mi is valószínűnek tartjuk ezt, 
hiszen írásos adatok vannak arról, 
hogy hazai fazekasaink panaszkod
tak a bécsi fazekasok készítményei 
ellen és kérték azok behozatalának 
betiltását,16 tehát a verseny elég 
erős volt. Érdekes Komárom város 
tanácsának 1680-ban erre nézve 
hozott határozata : »Az komáromi 
fazekas céhbeli mesterek és komáromi 
cserépedénnyel kereskedők között 
ilyetén módon determináltatott : 
elsőbben mivel nyilvánvaló dolog, 
hogy az bécsi fazék tovább tart, 
mint az itt való munka és azelőtt is 

T&.m 
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30. kép. — Tabán. Fazekak metszete. 



31. kép. — Tabán. Fazék feneke. 

32. kép. — Tabán. Festett agyagedények. 



nem tilalmaztatott, hogy ne árulhassák az itt való kereskedők ; azért ezután 
is a komáromi kereskedők mint annak előtte, az bécsi fazekat szabadon 
árusíthassák. Másféle cserépedényt pedig, kit az itt való céhbeli mesterek 
nem tudnak csinálni, azt szabad lészen házon kívül és házaikban az 
kereskedőknek árulni, de piacon nem. Az olyan cserépedény pedig az 
minemüt az itt való fazekas céhbeli mesterek csinálnak, semmi úttal az 
vásárokon kívül sub confiscatione ne merészelyenek se titkon, se nyilván 
az vásáron árulni, hanem összességgel máshova eladni megengedtetik. 
Az fekete kályhát17 pedig se üdőközben es vásárokon nem engedtetik, 
hogy az fazekas céhbeli mestereken kívül sub confiscatione valaki árulna«. 
Mindenesetre érdekes világot vet e jegyzőkönyv a gölöncsérség akkori 
viszonyaira éppen ezért helyénvalónak tartottuk Takáts Sándor nyomán 
annak közlését. 

Az úgynevezett vascserepek, tehát a perem- és fülbélyeges edények 
származásának további tárgyalásától e helyen eltekintünk, csupán arra 
hívjuk fel különösen a figyelmet, hogy a pólyás-keresztes címerek alakja, 
amint azt már fentebb is említettük, nagyon változó, tehát vagy külön
böző időszakokban, vagy különböző mesterek által használtattak. (I,d 
a 39. kép ábráit.) 

A grafitosokkal kapcsolatban említünk meg a Tabán három külön
böző helyéről18 való lapos tálat. (Iyd metszetét a 33. táblázaton a 13. 
számnál.) Szürke grafitos anyagból égetettek. Peremük majdnem víz
szintesen levágott, kissé behajló széllel, átmérőjük 29-—35 cm között 
változik, magasságuk azonban mindössze 4*5—6-5 cm, falvastagságuk 
7—10 m/m. Valamennyinek a feneke közepén 20—22 m/m átmérőjű lyuk van. 
Mire szolgálhattak, nem tudjuk. 

Inkább sejthető egy füles fazék rendeltetése, amely a 68. gödörből 
került ki összetört állapotban, némi hiánnyal. Összeragasztattuk, a 
hiányt gipsszel kipótoltuk. Ennek a fenekén utólagosan négy lyukat 
fúrtak. Szabó Kálmán úgy véli, hogy ezeket burgonyasütésre, vagy 
hasonló célra használták föl.19 A burgonya azonban Amerikából szár
mazott át Európába s a XVI. században nálunk még mint élelmiszert 
nem ismerték, annál kevésbbé a szármát a-jazigok. Inkább ügy vélném, 
hogy olyan élelmiszert raktak bele, aminek a levét akarták kicsurgatni, 
pl. a túróból a savót. 
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33. kép. — Tabán. Edényperemek metszetei. 



A fazekak közül nem hagyhatjuk említés nélkül a XV—XVI. század
ban divatos benyomkodott peremű vagy csipkésszélű füles fazekakat. 

Ilyenek a tabáni ásatások során is előkerültek, még pedig mind az 
egyszerű benyomkodott szélű, mind a kétszer csipkézett pereműek is. 
Ezek kiképzése nagyon változatos. 

^ Bz utóbbiakból kettőnek a képét adjuk. (M a 40. képet.) A kisebbik 
inkább köcsögnek mondható. Peremének átmérője 10-7 cm, a fenéké 

34. kép. — Tabán. Különböző agyagedények. 

35. kép. 
Tabán. Fülesköcsög. 

36. kép. 
Tabán. Füleskancsó. 

37. kép. 
Tabán. Füleskorsó. 



6 cm, magassága 10-5 cm. Peremének készítése aránylag egyszerű. Az elő
ször hevederszerűen kiesztergált peremet a hüvelyk- és mutatóujjal 
szabályos közökben benyomkodták. Szürkésbarnára égetett, a füle 
szalagos, külseje végig enyhén barázdált, a pereme sötétzöld, a belseje 
sárgásbarna mázas. 

A nagyobbik peremének átmérője 17-8^—18-1 cm, a fenéké 10-6 cm, 
magassága 20-3—20*5 cm. Durvább munkájú, mint az előbbi, barnára 
égetett külsején végig csigavonalban körülfutó barázdák, a belseje olaj
zöld mázas. Bz kétszer csipkézett szélű. 

Az edények közé tartozik egy kis félmajolika renaissance tálacska 
is a XVI. századból. (Iyd a 41. képet.) Peremátmérője mindössze 14-3 cm, 
magassága 2-4 cm, fenék
átmérője 7-0 cm. Sárgás
fehérre égetett, a külseje 
eléggé durva simítású, 
máznélküli, a belseje 
indiai vörös alapmázon 
sárgásfehér, a központ 
felé csigavonalban zá
ródó körből kinövő nyolc 38- kéP- - Tabán- L á h a ^ < -
stilizált levél és kacska
ringó. A festés fölé alkalmazott átlátszó ólommáz még most is ragyogó. 

A házi eszközök során még egy szürkére égetett agyagból készült 
gyertyatartót említünk meg. (Iyd a 42. képet.) 

A nagy számmal talált, igen változatos díszű törökkori és habán 
edények mostani feladatkörünkön kívül esvén, ezeket itt nem ismertetjük. 

Meg kell még itt emlékeznünk arról a XV. századbeli hatszögletű 
majolika padlóburkoló lapról, amelyen pálcára tekert kékszínű szalagos 
keretben Hunyadi Mátyás király egyik jelvénye (emblémája), a kerekes 
kút látható. Képét jelentésünkben20 már közöltük. Ugyancsak írt róla 
Höllrigl József21 a »Történetírás« hasábjain. Jobb állapotban van, mint 
a budai kir. várpalota építkezése során talált ugyanilyen alakú és ábrá
zolású padlóburkoló lapé, csak az a kár, hogy az olajzöld színű máz két 
helyen is végigcsurgott rajta és így azt elrontotta. Höllrigl ebből helyesen 
azt következteti, hogy itteni készítmény egy elrontott darabja. Való-
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színűleg Olaszországból idehívott majolikaművész munkája. Ez a lap 
különben, amint fentebb már említettük, az I. épület alsó törmelékréte
géből került elő. Ilyen alakú padlóburkolólapok Olaszországban a XV. 
században divatosak voltak. I t t csak a nápolyi San Giovanni a Carbonara-
templom melletti Carracciolo-kápolna padlóburkolatát említjük meg.22 

40. kép; —•* Tabán. Csipkézett peremű fazekak. 

41. kép. — Tabán. Félmajolika tálacska. 
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Közelfekvő az a gondolat, hogy Hunyadi Mátyás felesége, nápolyi 
Beatrix hozatott atyja országából ehhez értő míveseket. 

A 77. Épületben a törmelék között azonkívül négyzetalakú mázas 
padlóburkoló lapra és töredékére is akadtunk. Az egész lap 11-5 cm, 
oldalhossza 2-2 cm vastag, kúpos oldalakkal, aranysárga habos mázzal, 
a töredék 1-9 cm vastag, világoszöld mázas. Ezekhez hasonlók kerültek 
elő tömegesen a Hidegkúti-út 48. számú telken megtalált Hunyadi 
Mátyás király nyaraló- és vadászkastélyában is. Ezek azonban valamivel 

kisebb méretűek 11-0—11*3 cm oldalhosszal. Végül a 
budaszentlőrinci páloskolostorban is találtunk ilyeneket, 
de 10-6 oldalhosszal. 

Még röviden a kályhacsempékről és fiókokról 
emlékezünk meg. Különösen a II. épületben sok 
tálalakú szürkére égetett kályhafióktöredék került elő. 
A köcsög- vagy bögrealakúakat, amelyek már inkább a 
török hódoltság korába esnek, ezúttal mellőzzük. 

Említésre méltó az I. épületben előkerült két kályha
csempetöredék; Mind a kettő zöld mázzal bevont lapos 
domborművű páncélos vitéz alakját mutatja. Az egyik 
(nagyobbik) darabon az ágaskodó ló eleje és a vitéz fél 

Tabán. Gyertyatartó teste látható, amint dárdájával lefelé döf. A dárda 
égetett agyagból hegye a töredéken hiányzik. Ugyancsak hiányzik a vitéz 

feje is. A vitéz mellén egyenlő szárú, szélesvégű kereszt 
van. A másik (kisebbik) darabon a vitéz és a ló hátsó felének egy része 
maradt fönn. A két darab nem együvé tartozó, hanem két különböző — 
bár ugyanazt a lovas vitézt ábrázoló —- kályhacsempe töredéke. Azt 
hisszük, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a lovas vitéz a sárkány ölő 
Szent György lovagot ábrázolja. A vitéz és a lószerszám után ítélve 
e kályhacsempetöredékek a XV. századból valók. (Iyd a 43. képet.) 

Végül a már előbb is említett, szürkére égetett agyagból való víz
vezetéki csőről emlékezünk meg. Enyhén kúpos alakú, az egyik — 
keskenyebb — végén tagozott gallérral. A gallér fölötti rész letörött, 
hiányzik. Hossza így csonkán 47 cm. Nagyobb külső átmérője 12-5 cm. 
A közepén címerpaizsba foglalt »T« betűs keresztes bélyeg van, kétszer 
egymás mellé benyomva. (Ld a 39. képen a 19. számot.) A Táborhegyi-
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úton ugyanilyen alakú és méretű vízvezetéki csöveket találtunk ugyan
azzal a bélyeggel,23 Ezek épek. Hosszuk 51-5 cm. A cső metszetét és nézetét 
a 44. képen adjuk. 

A különféle agyagáruk bő sorozata önkéntelenül is fölveti azt a kér
dést, nem kellett-e itt fazekasmûhelyeknek is lenni ? Hiszen a közelben 

43. kép. — Tabán. Lovasvitézí ábrázoló kályhacsempetöredék. 

rendelkezésre álló kiscelli agyag szinte kijelöli ezt fazekasműhelyek 
telepének. Az ókorból a tabáni és gellérthegyi ásatások során kerültek 
elő kelta agyagégető kemencék.24 Ezeket a vakszerencse megőrizte 
számunkra. Bizonyára voltak itt fazekasműhelyek a középkorban is, 
de a folytonos építkezések és rombolások elpusztították nyomukat, 
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vagy az is lehetséges, hogy a Tabán olyan helyein rejtőznek, amelyeket 
nem volt módunkban felásni. 

Kétségtelen azonban az is, hogy ezen a helyen állandóan vásárok 
voltak, hiszen a kispesti rév összekötőkapocs volt kelet és nyugat között. 
Az agyagáruk egy része tehát nem helybeli készítmény, hanem idehozott. 
Persze nagyon nehéz a talált anyagnak ebből a szempontból való teljes 

szétválasztása, éppen azért, mert fazekasműhelyeket 
nem találtunk. Bbben a tekintetben a Csalogány-utcai 
ásatások anyagának ismertetése fog erre a kérdésre 
legalább fényt deríteni. 

Az agyagáruk után még az üvegárukról kell szóla-
nunk. Két kisebb palackot és egy vázát kivéve persze 
csak töredékekről beszélhetünk. Az üvegleletek nagyobb 
része a XVII—XVIII. századból való. Bzek nagyon 
változatosak, díszesek, festettek, de mostani feladatunk 
körén kívül esnek. 

A XV—XVI. századból eredők a köldökös üvegek 
töredékei, továbbá talpas poharak csigavonalban össze
tekert szálakból készült talpa, végül úgynevezett kotyogós 
üvegek töredékei. Csavaros nyaktöredék több van. Bzek 
mindötágúak. Az egyiknek a teste nyolcszögletű, tizenkét-
gerezdes. Az Iparművészeti Múzeumban levő két ép 
példány, a Delhaes-féle hagyatékból, külföldről került 
hozzánk. Bzek nyaka négyágú, az egyiknek teste 

hengeres, 10 gerezdes, a másiké gömbalakú. A Tabánban találtak azért 
töredékeikben is becsesek, mert a fentiektől eltérőek és valószínűleg hazai 
készítmények. 

Megemlítendőnek tartjuk, hogy a lebontás területén hét jó állapotban 
levő, kőből falazott kutat találtunk. A kutak korára nézve közelebbi 
támpontokat nem tudtunk találni, mert nem volt # módunkban azokat 
kitisztítani, illetőleg kikutatni. 

Záradékul a Tabán területén talált közép- és renaissancekori érmékről 
adunk egy összeállítást. 

44. kép. — Tabán 
Vízvezetéki cső. 
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A Tabánban talált közép- és renaissancekori érmék jegyzéke : 
Lelőhelye 

1. Valószínűleg Kálmán király ( 1095—1114) 
ezüst dénárjának töredékei. 

2. I. Lajos (1340—1382) ezüst dénárja 
C. 72. A. 

3. I. Lajos király ezüst dénárja C. 89. A. 
4. Zsigmond király két ezüst dénárja 

C. 229. 
5. I. Ulászló király réz dénárja C. 143. A. 
6. I. Ulászló réz obulusa két db 

C. 145. A. 
7. I I . Ulászló ezüst dénárja C. 276. 
8. I I . Ulászló ezüst dénárja 1501. vagy 

1505. 
9. I I . Ulászló ezüst dénárja 1504. C. 277. 

(»R. VNGAR.« változat.) 
10. Lengyel ezüst moneta Sándor (1501 — 

1505). 
11. I I . Lajos rézgarasa három darabra törve. 
12. I I . Lajos ezüst dénárja 1524. C. 309. 
13. I I . Lajos ezüstdenárja 1524. C. 308. B. 
14. I I . Lajos ezüstdenárja 1524. C. 308. A. 
15. Lengyel garas Zsigmond király idejéből. 

1527. 

A2 B2 C2 D2 fal mellett. 

J-L fal bolthajtás alatt. 

I I . Épület »V« sarok. 
G—H fal mellett. 

A2 B2 C2 D2 fal mellett. 
Közelebbi helye ismeretlen. ! 

G—H. fal mellett. 
G—H. fal mellett. 

I I . Épület N—P között, belül 
»P«-től 2*40 m mélyen. 
Közelebbi helye ismeretlen. 

I. Épület »C« pontnál belül. 
73. gödör. 
I I . Épület »P«pontnál 4 m mélyen. 
A2 B2 C2 D2 fal közelében. 
A« B, C„ D , fal közelében. 
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JEGYZETEK 
BUDAPEST TERÜLETÉN VÉGZETT KÖZÉPKORI ÁSATÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ 
ISMERTETÉSE 1931 — 1941 C. TANULMÁNYHOZ 

i Ld Bonfini A. Rerum ungaricarum Deca-
dis IV. Liber VII. Az 1744-iki pozsonyi 
kiadásban a 496. oldalon. 

a Ld Caesareo Legaiio quam Mandante 
Augustino Rom: Imperatore Leopoldo I. 
ad Portám Ottomanicam suscepit perfecit-
que Excellentissimus Dominus, Dominus 
Walterus S.R. I. Cornes de Leslie etc., etc. 
Viennae. MDCLXXII. Megjelent Lipcsé
ben 1700-ban németül is. 

3 I. m. 194. oldalán. 
4 Ld Garády S. jelentését Budapest Régiségei 

XII I . kötetében és az ott, a 407. oldalon 
közölt 4. képet. 

s Ld Károlyi Árpád, Buda és Pest vissza-
vívása 1686-ban. Az eredeti kiadásban a 
235—236., az újban a 214. old. Károlyi 
Árpád az okát nem kutatta, hogyan kerül
hettek a romok közül elő a janicsárok. 
Megvolt reá az oka, mert az ásatások 
eredményének ismerete nélkül legfeljebb 
csak találgathatta volna. 

6 Ld Garády S. m. i. Jelentésében a 406. 
oldalon a 3. képet. 

7 Azért vettük ki, mert tartani lehetett attól, 
hogy elvész. Á 2. sz. kőfaragójelet az 
I. épületből kikerült párkány kő rézsútos 
lapján találtuk. E kőfaragó jeleknek eddig 
párjára nem akadtunk. A baloldali két 
körbe rajzolt négyszög, a jobboldali 
ugyanilyen négyszögek és háromszögek 
segélyével szerkeszthető meg. A szerkesz
tést útbaigazításom alapján Schauschek 
János végezte. 

s Ld A Székesfővárosi Történeti Múzeum 
gyűjteményében. Latin felirata a követ
kező : Facies Budae Regiae Metropolis 
Hungáriáé Ab Aquilinis Romani Imperii 
et Bavarici Leonis unguibus, simul et 
viribus Brandenburgicis unanimiter Co-
adunatis, belli f lammis undique deformatae 
et Infidelium manibus auxiliante gratia 
Divina victricibus armis ereptae. Die 2. 
Sept. Anno 1686. Károlyi Árpád i. m. újabb 
kiadásában közzétéve. 

9 Ld u.-o. L. 51. sz. metszetet. Úgy ennek, 
mint a Hallart-f élének szí ver rendelkezésre 
bocsátásáért Schoen Arnold igazgató úr
nak ezúton is köszönetemet fejezem ki. 

io Károlyi Á. i. m. régi kiadása 282. lapján 
idézett magyar fordításában idősebb de 
la Vigne mérnöknek június hó 26-án kelt 
Badeni Hermannhoz intézett leveléből. 

ii Ld Höllrigl József, Árpádkori kerámikánk 
I. Fenékbélyeges edények. Arch. Ért . 
XLIV. évf. 1930. 

i2 Ugyancsak a 18. sz. gödörből. 
i3 A bővebb szájúakat kancsóknak, a szű

kebbeket korsónak nevezzük. Ez termé
szetesen megállapodás dolga. 

i* Arch. Ért . XV. 1895. 287. és 377. b). 
U.-o. XVII. 1897. 350., 371., 381. c). 
U.-o. XVIII. 1898. 77—79. d). U.-o. XXI. 
1901. 74—77. és 446—448. ej . U.-o. XXII . 
1902. 331. f). U.-o. XXV. 1905. 318—330. 

g). U.-o. XXVI. 1906. 
is Dr. Szabó Kálmán i. m. 101—103. 
i6 Ld dr. Takács S. A bécsi fazekasművek. 

Magy. gazd. tört. szl. 1904. XI . 159—160. 
i7 A komáromi fekete kályhák nagyon kere

settek voltak az országban. 
is A 32., 62. és 68. gödörből valók. 
i9 Ld dr. Szabó K. i. m. 107. oldal. 
20 Ld Garády S., i. m. Jelentése 407. oldalán 

levő 4. kép jobboldalát. 
2i Ld Höllrigl J., Magyarországi olasz majo-

likacsempék I. Mátyás korából. Történet
írás I. 1937. évf., 143. sk. 1. 

22 Ld Henry Wallis, Italian ceramic art. 
Color Plates. Plate I I I . I t t a hatszögletű 
lapok négyzetalakúakkal vannak össze
illesztve. 

23 Ld Garády Sándor Jelentését a Budapest 
Régiségei előző kötetében 412—413 1. 

34 Ld Nagy Lajos, Tabán a régészeti ásatások 
világában. Tanulmányok Budapest múlt
jából IV. 1936. 22. és U.-a. Az eraviszkusz 
kultúra emlékei Budapest környékén. 
Budapest története I. 1. 252. 

443 





SÁNDOR GARÁDY 

BERICHT ÜBER DIE MITTELALTERLICHEN AUSGRABUNGEN 
AUF DEM GEBIET DER HAUPTSTADT BUDAPEST 

1931—1941. 
(FORTSETZUNG DES ARTIKELS IM BD. XIII.) 

I I . DIE GEBÄUDE WELTLICHEN URSPRUNGS. 

1. DIE IM STADTVIERTEL TABÁN AUSGEGRABENEN MlTTEI.AI/TERIJCHEX BAU RESTE. 

Die Resultate der Ausgrabungen im 
Jahre 1936 können wir folgendermassen 
zusammenfassen : 

Gegenüber der römisch-katholischen Pfarr
kirche haben wir fünf mittelalterliche 
Gebäude, resp. Gebäudegruppen ausge
graben, bei der Ecke der gewesenen Árok-
gasse und der Szarvas Gábor-Gasse dem 
sog. Ördögárok entlang die Reste einer 
mittelalterlichen Strebemauer und des an
schliessenden Brückenkopfes und ausserdem 
an vier Stellen die Reste eines gemauerten 
unterirdischen Ganges. Der Lageplan auf 
Abb. 1. dient zur Orientierung. 

Von diesen ist Gebäude I. 24.30 m. lang, 
7.35 m. breit, mit rund 1.0 m. starken 
Mauern. Die noch an der ursprünglichen 
Stelle und im Schutt vorgefundenen spät
gotischen Gewölbeanlaufsteine beweisen, dass 
das Gebäude im XV. Jahrhundert erbaut 
wurde. 

Von diesem Gebäude, dessen Mauer reste 
schon bloss den unterirdischen Raum um
schlossen haben, gingen in drei Richtungen 
unterirdische Gänge aus. Von zwei Gängen 
fanden wir nur den Ausgang, vom dritten, 
an der Nordseite, auch ein gewölbtes Stück. 

Aus den Resten folgernd war das Gebäude 
wenigstens einstöckig und diente wahr
scheinlich in erster Reihe Verteidigungs

zwecken. Es war auf unterirdischem Wege 
mit der Festung Ofen verbunden. 

Schon Anton Bonfini erwähnt dies in 
seinem bekannten Werke »Rerum Hun-
garicorum Decades«, als er die an der 
Stelle des heutigen Stadtteiles Tabán liegen
den königlichen Gärten beschreibt. Es ist 
also nicht unmöglich, dass das Gebäude I 
zu diesen mit Turm versehenen Gebäuden 
gehörte, die auch Bonfini erwähnt. In diesem 
Falle diente es auch Unterhaltungszwecken. 

Ein Teil des unterirdischen Ganges, 
unter dem Eckhaus Virág Benedek-Gasse 1. 
— Fëhérsasgasse 6, der neuen Strassenlinie 
entlang gefunden, richtete sich auch gegen 
dieses Gebäude. 

Nordöstlich vom Gebäude I fanden wir 
die Überreste des Gebäudes II , die geringer 
sind, als die vorher beschriebenen. Die 
Lichtweite beträgt 10 .85x6x85 m. Das 
Gebäude ist eher trapezenförmig. Wir 
fanden nur den unterirdischen Teil (Keller). 
Dieser hatte zwei Ausgänge ; der westliche 
führte wahrscheinlich ins Freie, der andere 
aber wieder in einen unterirdischen Gang, 
von welchem wir ein Stück aufdecken 
konnten. Dieser Gang hatte die Richtung 
gegen die Donau. 

Wie die Ausbildung der Türöffnungen 
und die im Gebäude vorgefundenen Quader ~ 
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steine beweisen, wurde es wahrscheinlich 
in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts 
in spätgotischem Stil erbaut. 

In der Nähe des Gebäudes I I fanden wir 
die Reste eines weniger bedeutenden mittel
alterlichen Gebäudes. (III). 

Den Gebäudekomplex IV fanden wir 
nordwestlich vom Gebäude I oberhalb des 
schon erwähnten unterirdischen Ganges. 
Auch diese sind unbedeutender. 

Die Baureste IV kamen nördlich vom 
Gebäude I in rund 40 Meter Entfernung 
zum Vorschein. Sie bestanden aus zwei 
Räumen. Sie gehören vielleicht schon der 
Türkenzeit an und konnten Verkaufslokale 
sein. 

Endlich erwähnen wir die entlang der 
schon überwölbten Ördögárok (Teufels
graben) vorgefundene Strebemauer (siehe 
auf Abb. 23 den Mauerteil A2, B2, C2, Z>2) 
und den anschliessenden Brückenkopfüber
rest. Die Tange dieses Mauerteiles beträgt 
32—68 m. Er ist im Punkte D. rechtwinkling 
gebrochen und seine Tange beträgt bis zur 
Ecke D2 7.75 m. weiter sind nur seine 
Spuren sichtbar. 

Die Art der Bearbeitung der Front und 
die stellenweise eingemauerten mittelalter
lichen Ziegel beweisen, dass die Mauer im 
Mittelalter errichtet wurde. Innerhalb der 
Strebemauer fanden wir vier achteckige 
Pfeilerfüsse gotischen Stiles. 

Neben der Mauer wurden Denare der 
Könige Koloman ( 1095—1114), Vladislaus I 
(1490—1516) und Ludwig II (1516—1526) 
vorgefunden. 

Von den Funden erwähnen wir einen 
gotischen Bronzeleuchter, drei mittelalter
liche eiserne Vorhängeschlösser, verschiedene 
Verzierungen und Geräte, Kupferschellen 
(siehe Abb. 27 und 28). 

In grösserer Anzahl sind die aus ge
branntem Ton verfertigten Funde vertreten. 
Es sind meistens Bruchstücke oder aus 
Bruchstücken zusammengeklebte und er
gänzte Gegenstände. 

So fanden wir den Bodenteil einiger Ge-
fässe mit Bodenstempel. Diese stammen 
vielleicht aus der Arpadenzeit. 

Am nächsten stehen zu diesen einige 
grau, respektive rauchig-gelb gebrannte 
henkellose Töpfe, ohne Bodenstempel, die 
aber jünger sind. Sie haben einen einfachen 
Rand, charakteristisch ist die unter dem 
Halse in der Schulter in siebenfacher 
Spirallinie umlaufende Furche. 

Diese miteingerechnet kamen Töpfe mit 
fünfzehn verschiedenartigen Rändern und 
zwei Krüge, oder richtiger ihre Fragmente 
zum Vorschein. Den Schnitt der Ränder 
geben wir auf Abb. 32. Ihre Mannigfaltigkeit 
ist überraschend. Mangels anderer Ver
zierungen offenbarte sich hier die Ver
zierungslust des Töpfers. 

Es kamen weiter gelblich und weissge-
brannte, mit rotbrauner Farbe bemalte 
Gefässe zum Vorschein. Diesen Typ finden 
auch in den XIV—XVI. Jahrhunderten. 

Eine aus 40 Stücken bestehende ge
schlossene Gefässgruppe kam aus der Grube 
No. 71 zum Vorschein, zusammen mit einer 
Münze des Antoninus I I (1402—1411) aus 
Aquileia. Also gehören sie in die erste Hälfte 
des XV. Jahrhunderts. Man kann sie in vier 
Gruppen einteilen : 

a) gelblichbraun gebrannte henkellose 
Töpfe, an der Schulter eingeritzte Wellen
linien oder in Spirallinie umlaufende hori
zontale Furchen oder eingedrückte Viereck
linien. Ihre Höhe schwankt zwischen 32— 
39*/2 cm. 

b) Kleinere 12—21 cm hohe Milchtöpfe 
mit Henkeln. 

c) Neun Stück gelblichweiss gebrannte 
Pokale. Ihr Rand ist lippig und auswärts 
gebogen. Sie sind ein wenig bäuchig, am 
Bauche sind in Spirallinie umlaufende 
Furchen (siehe Abb. 34). 

d) Mit Henkel versehene Humpen und 
Krüge. Sie bestehen aus feingeschlämmtem 
gelblich-weiss gebrannten Material. Ihr Rand 
ist gurtartig, mit drei Rippen, vorne 
schnauzenartig zusammengedrückt. Einen 
Krug zeigen wir auf Abb. 36. 

Zusammen mit diesem Material kamen 
zwei Sparbüchsen zum Vorschein (siehe 
Abb. 34, No. 2). 

Während der Tabáner Ausgrabungen 
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kamen auch auf drei Füssen stehende be
schattete Kochtöpfe zum Vorschein. (Siehe 
Abb. 37.) 

Einen grossen Teil der Gefässbruchstücke 
bilden die aus den XV—XVII. Jahrhunder
ten stammenden Gefässe mit Rand-, resp. 
Henkelstempeln. Diese sind teilwise mit 
Graphit bemalt, also grau oder schwarz, 
doch gibt es auch braungebrannte unter 
ihnen. Am häufigsten ist der Stempel mit 
Balken und Kreuz vertreten (siehe Abb. 38). 
Auch dieser Stempel kann in verschiedenen 
Formen erscheinen. Diese Gefässe nennen 
wir Wiener oder Eisenscherben, weil sie zum 
grossen Teil in Wien und Nieder-Österreich 
zum Vorschein kamen, aber wahrscheinlich 
wurden ähnliche auch bei uns verfertigt. 
Diese Frage ist noch nicht entschieden. 

Aus dem XV. Jahrhundert sind noch 
Gefässe mit zackigem Rand zu erwähnen 
(siehe Abb. 39). 

Wir erwähnen noch ein Renaissance-
Schüsselchen aus Halbmajolika, (siehe Abb. 
40), weiters einen grau gebrannten Leuchter 
(Abb 41). 

Endlich erwähnen wir die sechseckige 
majolika Fussbodenplatte aus dem XV. 
Jahrhundert, an welcher wir ein Emblem 
des Königs Matthias Hunyadi, den Rad
brunnen erblicken. Sein Bild haben wir im 
Bande X I I I veröffentlicht. 

Neben viereckigen Fussbodenplatten mit 
und ohne Glasur erwähnen wir das Bruch
stück eines Ofenkachels, an welchem wir 
den Ritter Georg in Relief sehen (siehe 
Abb. 42). 

Endlich müssen wir den Wasserleitungs
rohr erwähnen. 

Von Glaswaren kamen nur Bruchstücke 
aus den XIV-—XVI. Jahrhunderten zum 
Vorschein. So die Fragmente von Butzen
scheiben, die Füsse von Bechern, Bruch
stücke von Kuttrolfen. Die letzteren weichen 
von den ausländischen Produkten insofern 
ab, dass ihre Hälse fünfzweigig sind, während 
die der ausländischen vierzweigig sind. Sie 
sind wahrscheinlich heimische Produkte. 

Den Artikel schliessen wir mit dem Ver
zeichnis der gefundenen Münzen. 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N . 

Abb. 
Abb. 
Abb. 

Abb. 5. 
Abb. 6. 
Abb. 7. 

Abb. 8. 

Abb. 9. 

Abb. 10. 
Abb. 11. 
Abb. 12. 
Abb. 13. 
Abb. 14. 
Abb. 15. 

Lageplan der Tabdner Ausgrabungen. 
Tabán. Lageplan des Gebäudes I. und seiner Umgebung. 
Tabán. Gebäude I. Das südliche Ende des unterirdischen Ganges durch die Öffnung 
in der nördlichen Mauer. 
Profil und Ansicht des, im Gebäude I. vorgefundenen Gewölbeanlaufsteines. 
Tabán. Gebäude I. Bogiger Teil der Türverkleidung. 
Tabán. Gebäude I. Eckteil »H^ im Hintergrund links Ecke »C« von Südwesten aus 

Die bei den Tabaner Ausgrabungen zum Vorschein gekommenen Quadersteine. 
1. Fensterteilerrippe. — 2—3. Becken- und Vasenbruchstücke. 4—5-. Pf eiler socket. 
Gebäude I. Eine, nördlich vom Punkt »A« in den Löss geschnittene Öffnung von 
Osten aus gesehen. 
Tabán. »Jx« Mauern. (Südliche Wand der Grube VI.) 
»/i« Mauern in der Grube VI. von Nordwesten aus. 
Tabán, »/j« Grube VI. Von O. aus. 
Tabán. Gebäude I. von Süden aus gesehen während der Ausgrabungsarbeiten. 
Der neben Árokgasse gefundene unterirdische Korridor. 
Tabán. Der neben der neuen Strassenlinie vorgefundene unterirdische Gang von 
Westen aus gesehen. 
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Abb. 16. — Tabán. Der neben der neuen Strassenlinie vorgefundene unterirdische Gang von 
Osten aus gesehen. $ 

Abb. 17. — Tabán. Lageplan der mittelalterlichen Gebäude II. und III. 
Abb. 18. — Tabán. Das Innere des Gebäudes II. von Osten aus gesehen. 
Abb. 19. — Tabán. Die Türöffnung an der östlichen Mauer des Gebäudes II, die in den unter

irdischen Gang führt. 
Abb. 20. — Tabán. Ein Stück der Türverkleidung im Gebäude II, vorgefunden. 
Abb. 21. — Tabán. Gebäude VI. und der unterirdische Gang von Arokgasse. 
Abb. 22. — Gebäude VI. von Süden aus gesehen. Im Vordergrund sind neue Mauerteile sichtbar. 
Abb. 23. — Mittelalterliche Mauer an der Ecke der Arokgasse und der gewesenen Szarvas Gabor-

Gasse gefunden. 
Abb. 24. — Tabán. Die Strebemauer A2, B2, C2 von Norden aus gesehen. 
Abb. 25. — Tabán. Der Mauerteil B2, C2, D2 von Nw. aus gesehen. 
Abb. 26. — Tabán. Steinmetzzeichen. 
Abb. 27. — Tabán. Verschiedene Funde. 
Abb. 28. — Tabán. Verschiedene Metallgegenstände. 
Abb. 29. — Tabán und IlidegkuterStrasse 48. Schlösser und ein Schlüssel. 
Abb. 30. — Schnitte von Töpfen. Taban. 
Abb. 31. — Tabán. Boden eines Topfes. 
Abb. 32. — Bemalte Tongefässe. 
Abb. 33. — Tabán. Schnitte von Gefassrändern. 
Abb. 34. — Tabán. Verschiedene Tongefässe. 
Abb. 35. — Tabán. Milchtopf mit Henkel. 
Abb. 36. — Tabán. Henkelkrug. 
Abb. 37. — Kochtöpfe. Tabán. 
Abb. 38. — Tabán. Randstempel. 
Abb. 39. — Tabán. Töpfe mit zweimal gezacktem Rahmen. 
Abb. 40 — Schlüsselchen aus Halbmajolika. 
Abb. 41. — Tabán. Leuchter aus gebranntem Ton. 
Abb. 42. — Tabán. Ofenkachelbruchstück, einen Reiter mit Pferd darstellend 
Abb. 43. — Tabán. Wasserleitungsrohr. 
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