
HOBLEB FEBENC 

KÖZÉPKORI KŐFARAGÓ ÉS ELHELYEZŐ JELEK 
A BUDAVÁRI LAKÓNEGYED ÉPÜLETEIN. II 

A Budapest Régiségei 1955-ben megjelent XVI. kötetében (373. old.) közöltük hasonló 
cím alatt az 1954. december 31-ig összegyűjtött középkori kőfaragó és elhelyező jeleket, 
számszerint 91 darabot. Az akkori beszámoló folytatásaképpen az 1958. december 31-ig folyta
to t t tudományos kutatások során előkerült újabb kőfaragó jeleket ismertetjük (1—2. kép). A 
budai vár lakónegyedében az alábbi épületeken találtunk kőfaragójeleket : 

A középkori Mária Magdolna- (később Helyőrségi) templom hajómaradványainak további 
bontásakor az egyik kövön kőfaragójel (1. kép 1), további három faragott kövön kőelhelyező 
jelek (1. kép 2—4), azonkívül a főkapubéllet északi oldalának második sorában in situ egy 
darab kőfaragó jel (2. kép 8) került elő. 

Az Űri utca 37. sz. ház udvarán ásatásból előkerült boltozati bordatöredóken egy kőfaragó
jel (1. kép 5). Ugyanezen épület hátsó végében levő középkori torony keleti falához csatlakozó 
valószínűleg támpillér armírozásán, eredeti helyén egy kőfaragójel van (1. kép 6). 

A Szentháromság utca 5. sz. ház kapualjának keleti falán levő ajtótól északra álló nyílás
keret déli, váll alatti kövén, eredeti helyén egy kőfaragójel, ugyanezen ajtókeret északi, váll 
alatti kövén ugyancsak egy kőfaragójel van, mindkettő eredeti helyén (1. kép 7—8). 

A Nagyboldogasszony templom jelenleg folyamatban levő helyreállítása során, a főkapu 
köveinek vizsgálatakor kiderült, hogy annak egyes kövei eredeti középkori kövek, amelyeket 
Schulek Frigyes a századfordulókor végrehajtott restaurálása alkalmával eredeti helyükön meg
hagyott. A főkapu csúcsívének északi oldalán a váll feletti első kősorban levő egyik kövön, és 
a felette levő második sor ívkövén találtunk egy-egy kőfaragójelet (2. kép 1—2). Ezek mellett 
ugyancsak az első ós második kősorban egymásfeletti két kövön egy-egy (2. kép 3—4), a csúcs
íves kapubéllet déli oldalán a váll feletti második kősorban egy, a negyedikben ugyancsak egy 
(2. kép 5—6), összesen tehát négy darab azonos kőfaragójelet találtunk. Végül ugyancsak a déli 
oldalon a váll alatti egyik levóldíszes oszlopfő alatt egy kőfaragójel látott napvilágot (2. kép 7). 

Már most megállapítható, hogy a Nagyboldogasszony templom és a Mária Magdolna
templom építői nem azonos kőfaragó iskola mesterei voltak. 

1. kép. A Mária Magdolna-templom és budai házak 
kőfaragó jelei 

2. kép. A Nagyboldogasszony templom főkapujának 
kőfaragó jelei 
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F. HORLER 

M I T T E L A L T E R L I C H E S T E I N M E T Z - U N D V E R S E T Z U N G S Z E I C H E N AJN 

D E N G E B Ä U D E N IM W O H N V I E R T E L D E R F E S T U N G B U D A . I I 

lichen Haustein unter dem Kämpfer derselben 
Türeinfassung ebenfalls 1 Steinmetzzeichen, 
beide an ihren ursprünglichen Stellen. 

Als man während der Restaurierung der 
Liebfrauenkirche die Steine des Hauptportals 
untersuchte, stellte es sich heraus, das ei
nige von ihnen originelle mittelalterliche 
Hausteine sind, die von F. Schulek an ih
ren ursprünglichen Plätzen belassen wur
den, als er an der Jahrhundertwende die 
Kirche restaurierte. Je ein Steinmetzzeichen 
fanden wir an der Nordseite des Spitzbogens 
über dem Portal auf einem Werkstein in der 
ersten Steinreihe über dem Kämpfer, und auf 
dem darüber befindlichen Bogenstein der zwei
ten Reihe. Neben diesen fanden wir ebenfalls 
in der ersten und zweiten Hausteinreihe auf 
übereinander liegenden Steinen — je ein, auf 
der Südseite des spitzbogig abschließenden 
Gewändes in der zweiten Steinreihe über dem 
Kämpfer —• ein Stück, in der vierten eben
falls ein Stück, insgesamt also vier Stück iden
tische Steinmetzzeichen. Endlich kam eben
falls auf der Südseite unter dem Kämpfer und 
unter einer der Blattkapitelle ein Steinmetz
zeichen zum Vorschein. 

Soviel kann bereits jetzt festgestellt wer
den, daß die Baumeister der Liebfrauen
kirche und der Maria-Magdalenenkirche nicht 
derselben Steinmetzschule angehören. 

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. 1. Die Steinmetzzeichen in der Kirche der Maria- Abb. 2. Steinmetzzeichen am Hauptportal der Lieb-
Magdalene und der Häuser in Buda frauenkirche 

Im XVI. Band von Budapest Régiségei 
1955 (S. 373) habe ich unter ähnlichem Titel 
die bis zum 31. Dezember 1954 gesammelten 
mittelalterlichen Steinmetz- und Versetzungs
zeichen, der Zahl nach 91 Stück publiziert. Als 
Fortsetzung meines damaligen Berichtes publi
ziere ich nun die bis zum 31. Dezember 1958 
im Lauf unserer Denkmalforschungen gefun
denen Steinmetzzeichen. Im Wohnviertel der 
Festung von Buda fanden wir Steinmetzzeichen 
auf folgenden Gebäuden : 

Während der weiteren Niederreißung der 
Schiffüberreste der mittelalterlichen Marien-
Magdalenenkirche (spätere Garnisonskirche) ka
men auf einem Haustein ein Steinmetzzeichen 
und auf drei anderen behauenen Steinen Stein
versetzungszeichen zum Vorschein. 

1 Steinmetzzeichen auf dem Fragment 
einer Gewölberippe, das im Hof des Hauses 
Úrigasse Nr 37 ausgegraben wurde. — An der 
Eckverstärkung eines vermutlichen Stützpfei
lers, der sich der Ostmauer des mittelalterlichen 
Turmes an der Rückseite desselben Gebäudes 
anschließt, 1 Steinmetzzeichen an seiner ur
sprünglichen Stelle. 

Haus der Szentháromsággasse Nr. 5, Ost
mauer der Toreinfahrt : auf dem südlichen 
Haustein unter dem Kämpfer der Öffnungs-
rahmung nördlich der Tür — 1 Steinmetz
zeichen am ursprünglichen Ort ; auf dem nörd-
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GERO GYOZO 

HOL ÁLLOTT A BUDAI KÜCSÜK DZSÁMI? 

A budai mecsetek és dzsámik topográfiai viszonyainak kérdését többé-kevésbé már az 
eddigi kutatások tisztázták.1 A korábbi összefoglaló munkákban azonban még igen sok helytelen 
névazonosítással találkozunk, amelyektől sokszor maguk a korabeli török és nyugati források 
sem mentesek. A kérdés megoldásában Fekete Lajos jutot t a legmesszebbre, akinek nemcsak 
névazonosításait, de topográfiai megjelöléseit is jórészt magunkóvá tehetjük.2 A kérdés ennek 
ellenére ma még nem tekinthető véglegesen lezártnak, különösen pedig a Vár mecsetei ós dzsámijai 
esetében. A forrásokban szereplő és már azonosított épületek egy részének topográfiai meg
határozása nem minden esetben történt meg. 

A helyrajzi meghatározásoknál igen nagy figyelmet érdemel a Marsigli-hagyatékban 
talált, Budát ábrázoló részletes török térkép, valamint saját feljegyzései, az ún. Memóriáié.3 

A két forrás egymást kiegészíti, és segítségükkel az egykori török Buda építményei majdnem 
mindegyikének topográfiai helyzete megállapítható. 

A Memóriáié a Várban nyolc dzsámit sorol fel, ezek közül utolsónak említve a Kücsük 
dzsámit, amelyet mindjárt másik használatos nevén Capagha, azaz a Kapu Aga kis kápolná
jának nevez.4 Fekete szerint is a Kücsük dzsámi ós a Kapu agaszi meszdzsidi név egyazon épü
letet jelöl.5 

Evlia Cselebi Aga meszdzsidi néven említi, mint amely „leghíresebb a janicsárok lak
tanyája közelében".6 A török források tehát hol dzsáminak, hol meszdzsidinek nevezik. Fekete 
véleménye szerint a Kücsük dzsámi épülete sem eredeti török, mohamedán építmény,7 hanem 
egy korábbi templomból, közelebbről a középkori Szt. Mihály-kápolnából lett volna átépítve, 
amely a janicsárkaszárnyák környékén, a Vár déli részén állott;8 pontos helyét ő sem tudja. 
Az a feltevése azonban, hogy a dzsámit a Vár déli részén kell keresnünk, helyes. 

Károlyi—Wellmann csupán Capagha mecset néven ismeri, helyét azonban meg sem 
kísérli meghatározni.9 

Marsigli részletes török térképének behatóbb tanulmányozása közben az említett terü
leten valóban találunk egy középkori elrendezésű, keresztény templom-alaprajzot (1 kép), amely 
mellett elmosódott török írás látható. E rósz felnagyított fényképén a felírás elég jól olvashatóvá 
válik, amelyből most már félreismerhetetlenül kiolvasható a török szöveg : g-ela» &*?$£ 
(Kücsük dzsámi). Ez lenne tehát a keresett Kücsük dzsámi. A szöveg elmosódottságának oka 
nem az, hogy az esetleg elhibázott szöveget az író törölni akarta, hanem a papirosnak ez a része 
zsíros lehetett és a tus nem tudott egyenlő mértékben beleszívódni. Ha ugyanis nem ez, hanem 
a Vár valamely másik dzsámija lett volna a Kücsük dzsámi, akkor az i t t törölt szövegnek hibát
lanul, tisztán kiírva meg kellene lennie egy másik dzsámi felirataként. Az írás duktusa a többi 
szöveggel azonos, miszerint a térkép összes török felirata egy ember kezétől származik. Az elmon
dottakból kétségtelenül kitűnik, hogy dzsámink elnevezése tudatos és helyes. 

Magliar 1686. évi metszetén és a hozzátartozó legendában — amely a török elnevezé
seket is tartalmazza — hiába keressük akár a Kücsük dzsámi, Kapu agaszi meszdzsidi, vagy 
az Aga meszdzsidi elnevezést.10 

A Rabat tá hagyatékában talált Haüy-féle térkép11 (2. kép) az említett területen — 
Fehérvári kaputól kissé délkeletre — egy háromhajós, keletéit középkori templom alaprajzát 
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1. kép. A Küosük dzsámi és környéke Marsigli részletes török térképén 

3. kép. Siebmacher 1598. évi metszetének részlete 
a Szt. Zsigmond-templom ábrázolásával 

2. kép. A Szt. Zsigmond-templom alaprajza 
a Rabatta-féle térképen 



jelzi, amely a török térkép elnagyolt alaprajzával sok hasonlatosságot mutat . Ennek a templom
nak a képét jól láthatjuk Siebmacher 1598. évi metszetén (3. kép), amely Budát nyugati olda
láról ábrázolja.12 A templomot egy tornyos, nyeregtetővel fedett, nagyméretű ablakokkal át tör t 
épületnek ábrázolja. Hasonlóak a későbbi, XVII. századi metszetek ábrázolásai is. 

A Vár nyugati oldalának egyetlen bejárata a Fehérvári kapu volt. Védelmi szempontból 
nagy fontosságú hely, amelynek birtoklása vagy eleste döntő tényező volt a Vár további sorsára. 
Ezért nemcsak magát a védműveket erősítették meg a törökök, hanem a kapu közelében helyezték 
el a janicsárok kaszárnyáinak egy részét is. I t t lakott parancsnokuk, az aga is. Innen kaphatta 
a dzsámi az Aga meszdzsidi, illetőleg Kapu agaszi meszdzsidi elnevezést. 

4. kép. A Kücsük dzsámi romjai Fontana metszetén 

Az eddig elmondottakból kitűnik, hogy a három különböző néven ismert dzsámi, ill. 
mecset a Fehérvári kapu közelében állott középkori templomból lett átalakítva. Kérdés most 
már csak az, hogy melyik volt ez a templom. 

Haeufler helyszínrajzán az említett helyen álló templomot Szt. Zsigmond templomának 
nevezi.13 A középkorban i t t állott a Szt. Zsigmond prépostság temploma, amelyről a környező 
tér ugyancsak a Szt. Zsigmond tér nevet kapta. Ennek az épületnek török mecsetté való átépí
tésére utal Buda 1723. évi leírása is,14 amely azt mondja, hogy a karmeliták templomától — 
amely a mai Várszínházzal azonos — nem messze, az utca túlsó oldalán mecset állott. Némethy 
Szt. Zsigmond templomát tévesen a Jeni dzsámival azonosítja.15 

Az 1686. évi ostromban a mecset rombadőlt. Fontana metszetén a mecsetnek már csak 
romos, még a középkorból származó belső oszlopsorát láthatjuk16 (4. kép). A Vár nagyarányú 
rendezése során lebontják. Az épület alapfalainak egy része a volt Honvédelmi Minisztérium 
építésekor megsemmisült, másik fele pedig a mai Szt. György tér útburkolata alatt húzódik meg. 
Ennek feltárása már a múlt év végén megkezdődött. 

Az eddigiek alapján a következőket állapíthatjuk meg. Az Aga meszdzsidi, Kapu agaszi 
meszdzsidi és a Kücsük dzsámi elnevezések ugyanannak az épületnek más és más alkalommal 
használt nevei. Ez az épület pedig nem más, mint a középkori Szt. Zsigmond prépostsági templom
ból átalakított török mecset, amely hol mecset, hol meg dzsámi néven fordul elő. 
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J E G Y Z E T E K 
1 A budai török mecsetekről összefoglaló tanul

mány : Némethy L., Török mecsetek Budán. Bp. 
1878. — Ennek helyrajzi megállapításai azonban igen 
sok esetben tévesek. A hibákat jórészt korrigálja : 
Károlyi—Wellmann, Buda és Pest visszavívása 
1686-ban. Bp. 1936. 

2 Fekete L., Budapest a törökkorban. Bp. 1944, 
„Helyrajz" című fejezet. 

3 Marsigli részletes török térképét és Memorialé-
já t első ízben Veress Endre közölte : Gróf Marsigli 
Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és tér
képei Budavár 1684—1686-iki ostromairól, vissza
foglalásáról és helyrajzáról. Bud. Rég. IX. köt. 
Bp. 1906, 106. kk. (A Memóriáié a 135. oldaltól 
kezdődően ; a részletes török térkép fotókópiája a 
142. old. után kötve.) 

4 Bud. Rég. IX. köt. Bp. 1906, 135. 
5 Fekete i. m. 88. 
6 Karácson I., Evlia Cselebi török világutazó 

magyarországi utazásai 1660—1664. Bp. 1904, 243. 
7 Fekete i. m. 88. 
8 Uo. a 83. oid. után következő második tér

képen, amely „A budai vár egyházi épületeinek tér
képe", az Aga meszdzsidi tévesen van bejelölve a 

Vár északi részébe. Az ide vonatkozó szöveg ugyanis 
(88. old.) az Aga meszdzsidi helyéül a Vár déli részét 
említi. 

9 Károlyi—Wellmann i. m. 165—166. 
10 Verő della disegno regal cittá di Bvda metropoli 

di Vngheria Anno 1686. 
11 Plan de la ville et Chateau de Bude 1687. 
12 Contrafactvr der Havbstad Ofen in Vngern 

wie die von den Christe belegert gewest. Ano 1598. 
Mens. Octobri. (Megjelent Ortelius Chronologiájának 
mellékleteként 1602-ben.) 

13 J. V. Haeufler, Buda-Pest historisch-topo
graphische Skizzen. Pest 1854. (A térképen 9. számmal 
jelezve.) 

14 Neu aus Seinem Stein-Hauffen wiederum auf
wachsendes Ofen. 1733, 9. 

15 Némethy i. m. 13—14. 
16 Le plan, et perspective de la ville Royale de 

Bude, conguiste le II. de Septembre, L'an 1686 par 
les Armes invincibles du Très Auguste Leopold 
Premier. (Ugyanez a szöveg olaszul és németül is.) 
Sign. Johannes Dominicus Fontana. E(lias) Nessen
thaler fac. Viennae 1687. — Mérete: 153x76 cm. 
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OY. GERO 

O U É T A I T S I T U É L E K U T C H U K D J A M I D E B U D A ? 

L'emplacement topographique des djamis 
et des mosquées turcs est pour la plupart 
assez bien éclairci par les recherches faites 
jusqu'à présent. Malgré cela, il reste encore 
des bâtiments dont l'emplacement n'a pu 
être précisé exactement par les sources con
temporaines, c.-à-d. par les chartes, les gra
vures et les cartes. Il en est de même pour le 
Kutchuk djami. 

Dans son Mémorial, fait à la reprise de 
Buda en 1686, Marsigli énumère huit djamis 
sur le territoire de la Forteresse en mentionnant 
en dernier lieu le Kutchuk djami, il relève 
aussi le vocable «Capagha» c.-à-d. la chapelle 
de «Agha Kapou«. Selon l'avis de Lajos Fekete 
tous ces deux noms se rapportent à l'édifice con
nu, après d'autres sources, comme «Kapou ag-
hassi masdjidi». Evliya Tchelebi le nomme 
«Agha masdjidi», la mosquée d'Agha, et la 
situe à la proximité de la caserne des Janis
saires. Il aurait reçu ce dernier nom de la 
maison de l'agha janissaire, le commandant 
des casernes janissaires, lesquelles se sont 
trouvées, de même que sa maison, auprès de 
la porte de Fehérvár. Fekete identifie le 
Kutchuk djami par erreur avec la chapelle 
de Saint-Michel, située sur le côté sud de la 
Forteresse. D'après cela, le djami n'a pas été 
donc une bâtisse d'origine turque musul
mane . 

La carte exacte de Marsigli rendit possible 
la détermination précise de l'emplacement du 
djami. Sur la carte, au sud-est de la porte de 
Fehérvár, se trouve le plan d'une église à 

Fig. 1. Le Kutchuk djami et ses environs sur la 
carte détaillée turque de Marsigli 

Fig. 2. Le plan de l'église de Saint-Sigismond sur la 
carte de Rabattá 

type de moyen âge, avec un texte turc effacé 
Ç*OIA. ^ ^ y . Ce texte est devenu lisible 
par agrandissement photographique. Le tracé 
scriptural est identique en caractère à celui 
des autres inscriptions de la carte. 

Au même endroit, mentionné ci-dessus, 
la carte de Haüy indique aussi une église orien
tée, à trois nefs, semblable à l'esquisse turque. 
L'église à cette époque-là convertie déjà en 
djami, figure sur une gravure de Siebmacher 
de 1598, représentant Buda à l'époque turque, 
comme un bâtiment de caractère gothique 
couveit d'un toit à deux pentes et orné d'une 
tour. 

Au moyen âge, l'église, convertie en djami à 
l'époque turque, était connue comme l'église de 
la prévôté sous le vocable de Saint Sigismond. 
Le djami fut détruit au cours du siège de 1686. 
Une partie de ses fondements subsistants se 
trouve aujourd'hui même sous le revêtement 
du pavement de la place Saint-Georges, cepen
dant l 'autre partie fut complètement anéantie 
au cours de la construction de l'ancien Minis
tère de la Défense nationale. Les travaux d'ex
ploration pour la sauvegarde des restes de 
l'église sont mis en train sous la direction de 
MIle Emese S. Nagy. 

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons 
donc établir que le Kutchuk djami de l'époque, 
sous les vocables d' «Agha masdjidi» et «Ka
pou agassi masdjidi», est identique à l'église 
de la prévôté de Saint-Sigismond du moyen 
âge, église qui se dressait sur la place Saint-
Georges de nos jours. 

Fig. 3. TJn détail de la gravure de Siebmacher de 
1598, avec l'esquisse de l'église de Saint-Sigismond 

Fig. 4. Les restes du Kutchuk djami sur la gravure de 
Fontana 

T A B L E S D E S I L L U S T R A T I O N S 
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