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KUTATÁSOK A BUDASZENTLŐRINCI 
PÁLOS KOLOSTOR TERÜLETÉN 

A budaszentlőrinci pálos kolostor, mint az összes középkori pálos kolostorok anyakolos
tora és központja mind történeti, mind művészeti szempontból egyike fővárosunk legjelentéke
nyebb középkori emlékeinek.1 Az 1300 ós 1304 között alapított s a török alatt elpusztult kolostor 
romjai a XVIII. század vége felé még magasan fennállottak., de a múlt század húszas éveiben már 
alig találtak rá az azóta lepusztult és elhordott falakra. 

A kolostor területén több ízben folytak ásatások. 1847-ben Henszlmann Imre és Bugát 
Pál, 1934-ben Garády Sándor, 1949-ben pedig Gerevich László és Zolnay László végzett i t t kuta
tásokat. E kutatások folyamán bizonyos mértókig kirajzolódott a kolostor alaprajza. A templom 
két határozottan elkülöníthető építési periódusra oszlott. A kolostorépület alapfalai már kevésbé 
pontosan bontakoztak ki.2 Ez ásatások alkalmával készült felmérési rajzok ós meglehetősen gyér 
ásatási adatok azonban korántsem oldanak meg minden, a kolostor építéstörtónetével kapcsolato
san felmerült problémát. Még a részleteiben aránylag legjobban feltárt templom területén is akad
nak bizonytalanságok mind építészeti, mind pedig kronológiai szempontból, nem beszélve a kolos
torról, ahol — úgy tűnik — Garády az általa kiásott rövid falszakaszok összekötéséből rekonstru
ált alaprajzon különböző korú s feltehetően eredetileg össze nem függő falrészleteket is összekap
csolt bizonyos esetekben, s ebből több helyen alaprajzi problémák adódnak. Másutt az egyes össze
függő egységeken belül jelentkező, feltótlenül korábbi falak utalnak arra, hogy egy alaposabb 
kutatás az átépítések egész sorát tudná kimutatni az épületkomplexumon belül. 

Az átépítések s a különféle alaprajzi variációk lehetőségét az 1958 októberében végzett 
kisebb kutatás a legnagyobb mórtékben alátámasztotta. 

Az ásatás elsődleges célja a templom szentélyétől északi irányban elhelyezkedő sokszögű 
ópületalap s a tőle északra az 1949-ben feltárt két kisebb csatornaszakasz összefüggéseinek vizs 
gálata volt (1. kép). Az ekkor készült ásatási felvételi rajz alapján a csatorna kiásatlan folytatásá
nak ugyanis a sokszögű építmény északi fele alatt kellett elhaladnia, s amennyiben a csatorna 
és az ismeretlen rendeltetésű ópületa lapozás között konkrétan értékelhető összefüggés lett volna, 
talán pontosabb képet alakíthattunk volna ki magáról a sokszögű épületalapról is. Sajnos, ez utóbbi 
feltételezésünk nem volt helyes ; mint az ásatások folyamán bebizonyosodott, a csatornának az 
ópületalaphoz semmiféle köze nem volt. Más szempontból azonban érdekes megfigyeléseket tehet
tünk, amennyiben kiderült, hogy a kolostornak ezen az aránylag igen kis területén legalább négy 
különböző építési periódussal kell számolnunk, ezek további folytatásait vizsgálva, később fényt 
deríthetünk a kolostoron belül egyebütt kimutatható, egyelőre minden összefüggés nélküli korábbi 
falak kapcsolataira s így az épület sorozatos alaprajzai változásaira is. 

Az ez évi ásatásokról a következőket mondhatjuk el : 
A templom szentélyétől északra, kissé távolabb állott az a sokszögű alaprajzú építmény, 

melynek belsejét és falfelületeit teljesen feltárták 1949-ben, kívül azonban csak egy-egy pontját 
kutat ták meg. Ez épületet Garády — közel négyméteres falvastagsága alapján — toronynak, 
Gerevich ós Zolnay pedig talán a Szent l^rrmHiamvait magábafoglaló kápolnának tartot ta. Ehhez 
a nyugati oldalon széles fal csatlakozik, később hozzáépített támpillórrel. Ez alatt a fal alatt, ill. 
részben ebbe belevágódva fut a csatorna a sokszögű építmény északi széle alá, ahol az utóbbi 
alapozása mintegy körülöleli és rátámaszkodik a részben téglával, részben keskeny kövekkel bol-

19* 291 



tozott csatornára, bizonyítva., hogy a csatorna a sokszögű építmény emelésekor már i t t haladt 
(2—3. kép). A sokszögű épület belsejében már a korábbi ásatások felszínre hoztak egy egyenes, 
valamint több, első pillanatra szabálytalan elrendezésűnek tűnő falat, amelyek rendeltetése és 
esetleges összefüggései ismeretlenek voltak. A jelenlegi ásatások folyamán megtisztítottuk újra 
nagyjából az építmény belsejében levő falakat, megkutattuk alaposan a sokszögű építmény és az 
annak nyugati oldalán futó széles fal felületét, és kutatóárkot húztunk az építmény belsejében 
levő egyenes fal külső, északi folytatásában. Ez utóbbi árok szélén mutatkozott az építmény belse
jében levő fal folytatása, amelyről így kimutatható volt, hogy a sokszögű építménynél korábbi s 
annak emelésekor már minden funkciója megszűnt (2. kép). (A Henszlmann-féle alaprajz feltehe
tően e fal északi folytatását tünteti fel szaggatott vonalakkal, de nem jelöl semmiféle periódus
különbségeket a falak között). Ami a csatorna és e fal egymáshoz való viszonyát illeti : a csatorna 
áthalad e fal alatt, úgyhogy a fal alatt i szakaszon magassága csökken, ugyanitt a tóglaboltozat 
helyét három, szorosan egymás mellé helyezett kőív foglalja el, s a fal külső széle mellett újra fel
magasodó téglaboltozat majdnemhogy nekitámaszkodik a fal oldalának (4—5. kép). Mindez arra 
mutat , hogy a csatorna a fal felépítése után került inai helyére, tehát a korábbi fal és a későbbi 
sokszögű építmény közötti időben készült. Ezzel szemben a sokszögű építményből nyugatra futó 
fal alapozásába bevágódva látszanak a befalazott csatornaboltozat nyomai, amelyek, az előbbivel 
ellentétben, mutatják, hogy ez a fal vagy későbbi, vagy legalábbis egyidejű a csatornával. 
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1. kép. A terület teljes helyszínrajza (Garády, 
valamint a Seitl—Bálás — Virágh-íéle felmérés 

összeegyeztetéséből ) 



2. kép. Az 1958. évi ásatási terület helyszíni aj za (Seitl—Bálás—Virágh) 
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3. kép. Az ásatási terület nyugat felől nézve: a csator
na, a sokszögű építmény és a két észak—déli irányú Fal 

Az ásatások folyamán alaposan letisztítottuk a sokszögű építmény és a hozzá nyugatról 
csatlakozó fal felületeit is. Ennek eredményeképpen a nyugati fal felületén előkerült egy kis kes
keny, négyszögű keresztmetszetű, téglával bélelt csatorna, amelynek folytatását valószínűleg a 
sokszögű építmény emelésekor bontották el : a nyugati fal tehát korábbi a sokszögű építménynél. 

Ugyancsak az i t t végzett tisztítási munkák alapján oldódott meg a sokszögű építmény 
belsejében levő, ismeretlen rendeltetésű falak kérdése is. Az egyik, tompaszögben törő és a szögle
tekhez kívülről csatlakozó falnyúJ ványokkal ellátott fal eddig is nagyon emlékeztetett egy kis
méretű, gótikus templomapszis részletére (6. kép). Most a tisztítás folyamán megtaláltuk azokat a 
sokszögű építmény falába befalazott, attól világosan és élesen elváló egyenes falszakaszokat, ame
lyek közvetlen folytatását alkotják az előbb említett apszisnak s együttesen kisméretű szentélyt 
alakítanak ki (2, 7—8. kép). Ennek az apszisnak egyik támpillór-csücske belevágódik a sokszögű 
építmény belsejében talált, s kívül északi irányban továbbfutó, már említett egyenes falba : ebből 
következtethetően az apszis vagy korábbi, vagy legfeljebb egyidős lehet ezzel az egyenes fallal. 

Az előbbiekben említett apszis belsejében további falrészletek is mutatkoztak, amelyekről 
a kutatások folyamán ugyancsak az derült ki, hogy egy, az előbbinél kisebb, még korábbi apszis 
maradványai. Ennek is megtaláltuk a sokszögű záródáshoz vezető egyenes oldalfalát a kerek épít
mény falában, de csak a déli oldalon (7. kép), az északin a kerek építmény falazókövei elfedik a 
korábbi falelválást, amelyet kis bontással valószínűleg meg is találhattunk volna. Mivel azonban 
a további összefüggések vizsgálatára anyagi fedezet híján nem kerülhetett volna sor, 
i t t sem akartunk semmiféle bontást végezni. A két egymásba épült apszis tengelyei nem esnek 
egy vonalba, a belső kissé északra tolódik. A kisebb belső apszis belsejét a sokszögű építmény 
alapozásakor nem falazták ki teljesen, egyik része csak földdel volt betöltve. Az innen kikerült 
földtöltésből XIII—XIV. századi kerámia került elő. A két kis apszis déli oldalfalai közötti űrt 
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4. kép. A csatorna 



5. kép. A csatorna metszetei (Seitl K.) 



7. kép. Az apszisoknak a sokszögű építmény alapozásában mutatkozó déli oldalfalai, a közöttük levő be
falazásban a másodlagosan beépített XIV. sz.-i bordaindítással 
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G. kép. A sokszögű építmény belsejében levő külső kápolnaapszis és egyenes fal 



8. kép. A külső apszis északi oldalfala a sokszögű építmény alapozásában 

ellenben kifalazták a sokszögű építmény alapozásakor. E kifalazásban megtaláltuk másodlagosan 
befalazva az egyik, időközben lebontott vagy átalakított épület XIV. századinak tűnő bordaindí
tását (7. kép). Az apszisokat kb. a diadalívnek megfelelő magasságban vágja el a sokszögű épít
ménytől nyugatra eső, támpilléres fal, amelyben, a jelek szerint, kisebb kutatások árán egy elkö
vetkező ásatás alkalmával rábukkanhatunk a diadalív nyomaira is. Pillanatnyilag, sajnos,^ sem 
ennek alaposabb átvizsgálására, sem pedig a további nyugati irányú összefüggések feltárására 
nem volt lehetőségünk, de épp. mivel a szóban forgó csatlakozó területen soha semmiféle korábbi 
kutatás nem folyt, remélhetjük, hogy a további összefüggéseket megvilágító falak jó korhatározó 
leletanyag kíséretében kerülnek majd elő. 

Ami az előbbiekben említett, különböző korú falak és a hozzájuk tartozó szintek egymás
hoz való viszonyát illeti : a két egymásba épített apszis padlószintjeit egyelőre nem ismerjük. 
A nagyobbik apszis belsejében az 1949. évi ásatásnál ugyan mutatkozott valamiféle habarcsos 
szint-szerű réteg, amelynek nyomai ma már alig-alig találhatóak meg, de ez a külső kis szentély 
eredeti padlószintje nem lehet, mert mélyebben fekszik a benne előkerült belső apszismaradvány 
felszínénél. A két apszisfal jelenlegi magassága azonos, így mind a külső apszis, mind pedig a sok
szögű építmény belső, időközben elpusztult padlószintjének magasabban kellett ezeknél lennie. 
A sokszögű építményhez tartozó külső, durva, nagyköves szintalapozás nyomait találtuk meg az 
építmény in situ álló, faragott lábazati köve alatt, ott, ahol ez a hozzá csatlakozó nyugati, tám
pilléres fallal találkozik. Hasonló nagyköves szint mutatkozik e fal nyugati ojdalán is, egymagas-
ságban a mai falfelülettel. Mindez arra mutat , hogy a sokszögű építmény emelésekor a nyugati 
fal mai felszíne egybeesett az akkori szinttel s a sokszögű építmény a minden valószínűség szerint 
i t t lévő bejáraton keresztül volt megközelíthető. 

Összefoglalva az előbbiekben elmondottakat, látjuk, hogy e kis területen minimálisan négy 
különféle építési periódus mutatkozott : 1. a belső kis apszis, 2. a külső kis apszis ; ezzel vagy egy
idejű, vagy későbbi a sokszögű építmény belsejéből kiinduló egyenes fal, 3. csatorna, amely vagy 
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10. kép. K—Ny irányú metszetrajz (Nagy E.) 

egyidőben, vagy korábban készült a sokszögű építményhez nyugatról csatlakozó egyenes falnál, 
4. a sokszögű építmény. Ezek a különféle építési periódusok arra figyelmeztetnek, hogy a jövőben 
— eltérően az eddigiektől — milyen fontos szerepet kell tulajdonítanunk e gyakran átépített terü
leten a különböző periódusok vizsgálatának és szót választásának. Ez természetesen csak az egész 
terület szisztematikus feltárása alapján képzelhető el. 

Ami a sokszögű építmény rendeltetését illeti : erre az ásatás, sajnos, pontos feleletet 
ez idén sem tudott mondani. 

Az a tény azonban, hogy belsejében két kis kápolnaapszis került elő s hogy a középkorban 
előzőleg megszentelt helyekre később lehetőleg nem emeltek profán rendeltetésű épületeket, lohe 
tővé teszi azt a Gcievich—Zolnay-féle feltételezést, amely szerint a Szent Pál-ereklyék befogadá
sára szolgáló díszes, talán — vastag falait tekintetbe véve — toronyszerű épület lett volna, bár 
adataink szerint Szent Pál vörösmárvány koporsójának egy kisebb töredékét Henszlmanék a 
kerek építmény és a kolostortemplom szentélye közé eső kis kápolnában találták meg 
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E. NAGY 

FORSCHUNGEN IM GEBIET DES PAULINERKLOSTERS 
VON BUDASZENTLORINC 

Das in den Jahren 1847, 1934 und 1949 
zum Teil erschlossene Paulinerkloster von 
Budaszentlorinc ist eines der interessantesten 
mittelalterlichen Baudenkmäler Budapests. Ob
wohl die bisherigen Ausgrabungen die Kirche 
und mehrere Teile des Klostergebäudes frei
gelegt haben, bleiben der weiteren Forschung 
noch viele Probleme zu lösen. 

Der Zweck der Ausgrabungen von 1952 
war, jene Beziehungen bzw. Zusammenhänge 
aufzudecken, die mutmaßlich bestanden zwi
schen dem nördlich des Chors der Kloster
kirche liegenden Bauwerkfundament mit viel-
eckigem Grundriß und 4 m. dicken Mauern, 
dessen Bestimmung wir noch nicht ermitteln 
konnten, und den Kanalabschnitten, die wir 
in 1949 weiter im Norden gefunden haben. Wäh
rend der Grabungen stellte es sich heraus, daß 
der Kanal und das vieleckige Bauwerk in gar 
keinem näheren Zusammenhang standen und 
daß letzterer einer späteren Zeit angehört als 
der Kanal. 

Während der Grabungsarbeiten fanden 
wir im Fundament des vieleckigen Baues ein-

Abb. 1. Vollständiger Situationsplan des Gebietes 
(aus der Vergleichung der Vermessungen von 
Garády und Seitl — Bálás — Virágh) 

Abb. 2. Situationsplan des Grabungsgebietes. Aus
grabung 1958 (Seitl — Bálás — Virágh) 

Abb. 3. Grabungsgebiet vom Westen gesehen : Die 
Beziehungen des Kanals, des vieleckigen Bau
werks und des NS-Mauerzuges 

Abb. 4. Der Kanal 
Abb. 5. Schnitte durch den Kanal (K. Seitl) 

gemauert die Fortsetzung jener in 1949 im 
Inneren des Baues freigelegten Mauerzüge, 
deren Bestimmung nicht ermittelt werden 
konnte. Sie ergaben zusammen die Umriß-
linien von zwei ineinanderliegenden kleinen 
gotischen Apsiden. Innerhalb dieses engen 
Gebiets sind also zumindest 4 Bauperioden 
nachweisbar : 1. die innere kleine Apsis, 2. 
die äußere kleine Apsis, 3. der Kanal und die 
Mauer mit Stützpfeiler, die das gegenwärtig 
erschlossene Gebiet gegen Westen begrenzt, 
4. das Fundament mit vieleckigem Grundriss. 

Die Erfahrungen der Ausgrabungen dieses 
Jahres lehren, daß wir die Untersuchung der 
verschiedenen Perioden auf das ganze Kloster
gebiet also auch auf die bereits freigelegten, 
bisher aber aus solchem Gesichtspunkt un
beachtet gelassenen Partien, auszudehnen ha
ben. Man sieht nämlich aus den Ausgrabungen 
dieses Jahres — doch auch aus einigen früher 
ausgegrabenen Mauerresten —, daß die Grund
rißeinteilung des Klosters im Lauf seiner an 
die 250 Jahre dauernden Benützung als solches 
mehrfachen Änderungen unterworfen wurde. 

Abb. 6. Die äußere Kapellenapsis im Inneren des 
vieleckigen Bauwerks und die gerade Mauer 

Abb. 7. Die südlichen Seitenmauern der Apsiden 
im Grundgemäuer des vieleckigen Bauwerks, 
zwischen ihnen der sekundär vermauerte Rippen -
anfang aus dem 14. Jahrhundert 

Abb. 8. Nord wand der äußeren Apsis im Grundge
mäuer des vieleckigen Bauwerks 

Abb. 9. Durchschnittriß in NS-Richtung (E. Nagy — 
K. Seitl) 

Abb. 10. Durchschnittriß in OW-Richtung (E. Nagy) 

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 
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