
A BUDAI VAR HÁZAINAK 1957. ÉVI MŰEMLÉKI 
KUTATÁSAI 

A műemlékvédelem elvi szempontjai a kikristályosodás útján haladnak. A budai vár 
házainak 1957, évi műemléki kutatásai ezt a fejlettebb folyamatot jól tükrözték vissza. 

A Közópülettervező Vállalat, Budapest Főváros Tanácsa VB Műemléki Osztálya, az 
I. ker. Tanács Házkezelési Igazgatóság Műemléki Osztálya lehetővé tették az 1958. évi építkezési 
munkálatok előtt a Várnegyed házainak előzetes kutatásait. 

A Várnegyed lakóházainak sortatarozásával kapcsolatban elvégeztük a régészeti fel
tárásokat, amelyek dokumentációi nélkülözhetetlen alapot nyújtanak a tervezőknek. Az 1957-ben 
végzett kutatások folytatásai az eddigi feltárásoknak. 

A Budapesti Történeti Múzeum megbízatása 36 ház feltárására terjedt ki. Sajnos e kuta
tások nem feleltek meg mindig a teljesség követelményeinek. A házak lakottsága ós egyéb körül
mények nehezítették meg munkánkat. Az elért eredmények gyakran további kutatásokat igé
nyelnek még. Űj eredményeinket összevetve az eddigi adatokkal, jelentős mértékben gyarapí
tottuk a Várnegyedre vonatkozó ismereteinket. 

A feltárt építészeti részletek legtöbbször önmagukat magyarázzák. Ezen emlékek gyakori 
megjelentetése felidézi az egykori városképet, egyben építészeti összefüggéseket is érzékeltet. 

Több esetben munkánk eredményeképpen nemcsak a középkori építészeti emlékeket 
tudtuk rekonstruálni, hanem egyéb településtörténeti adatokat is kaptunk. Ezek főleg a Haüy-féle 
térkép használhatóságát támasztották alá. Azonban a feltárt alaprajzok egy-két helyen eltérnek 
a térkép ábrázolásaitól. Ez arra enged következtetni, hogy a térkép szerzője már nem mérhette 
ezeket az alakzati formákat, vagy térképének nagy méretaránya bizonyos mérvű Összevonásokat 
te t t szükségessé. Bizonyosra vehető azonban, hogy a XIII. századi lakónegyed mellókutcahálózatát 
később megváltoztatták. 

A főutcák tengelyvonala és a háztömbök megmaradtak, annak ellenére, hogy a külső 
bástyafalakat átépítették. Eredményeink azt mutatják, hogy a forrásanyag értékelésénél (határ
járások, birtoklási viszonyok stb.) főleg a XV—XVII. századi állapotok rögzítésére a Haüy-
térkép szolgálhat alapul, 

A kutatások a fentiek mellett fényt vetettek egyes esetekben a Vár lüktető kereskedelmi 
életére is. Az újonnan előkerült, feltehetőleg műhelyekhez, boltokhoz tartozó ablaknyílás keretkő 
maradványok szaporítják az eddig feltártak sorát. A középkori homlokzatokon félköríves ablakok 
mellett kisebb ajtónyílásokat is találtunk, amelyek valószínűleg műhelybejárók valtak. A fellelt 
sarokarmírozások azt mutatják, hogy a Várra nagyobb mértékben volt jellemző a középkori 
fogazott utcavonal, mint azt eddigi adataink mutatták, 

A felszínre került építészeti részletek formavilága a XIV—XV. századra tehető. Fel
tehetőleg a korábbi település nyomait tár tuk fel az Űri utca 19. sz. ház udvarában. E falmarad
ványok további kutatása lényeges adatokat szolgáltat az oly fontos XIV. század előtti település 
megvilágításához. A XIII. század derekán épült templomok mellett telepítések alakultak, amelyek 
később átépítéseknek, majd pusztulásnak estek áldozatul. Ennek több bizonyítéka is van, pl. 
az Űri utca 19, Űri utca 41. stb. sz. házak feltárt falmaradványaiban. A XIII—XIV. századi 
település viszonyait csak nagyobb kutatómunkával lehetne megismerni. Ezeknek a feltárásoknak 
szinte utolsó lehetősége most adódik, mivel a Várnegyed teljes újjáépítése hosszú időre lezárja 
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az ez irányú tevékenységeket. Lényeges lenne ezért a mélypincék, a pincékhez közvetlenül csat
lakozó falak, továbbá a pinceszintek megnyitása és a városkutak feltárása, mert ezek sok új adatot 
szolgáltatnának a korai települések történetéhez. 

Igen érdekes a barokk házak átépített téglaíves utcai homlokzata és az udvarokban igen 
gyakran megtalált árkádívek (Űri utca 34, 18. stb. sz.). 

A Várnegyed területének zárt egysége lehetővé teszi, hogy az építészeti részletek bemuta
tásával a Vár középkori jellegét őrizzük meg és ezeket az emlékeket mutassuk be. 

Szerintünk a Várnegyed területén ez még akkor is indokolt, ha egyes esetekben ez az 
újkori építészeti emlékek háttérbeszorítását jelenti. 

Műemléki kutatásaink csak abban az esetben szolgálhatják a műemlékvédelmi szempon
tokat, ha a tervezők és helyreállítók, továbbá a tervbírálók figyelme fokozottabb mértékben 
terjed ki a feltárások dokumentációs anyagára és ezek nem maradnak sok esetben pusztán tudo
mányos értékek. 

Kötelességünk felhívni a figyelmet arra, hogy a lakóházak középkori ós barokk freskói, 
szekkói eltűnnek, illetve pusztuló félben vannak. Ezt a sürgős kérdést az illetékesek együttes 
munkája és támogatása oldhatja csak meg, nem különben a restaurátorok megértése. 

Az alábbiakban adjuk az egyes házak műemléki kutatásainak eredményét. A közölt 
anyag elsősorban az építészettörténeti eredmények feldolgozása. Ezt kell követnie még az ezekre 
vonatkozó történeti forrásanyag ériékelésének. 

Seil! Kornél 

DÍSZ TÉR 11. SZ. 

Zártsorú, két utcára néző egyemeletes lakóház a Dísz tér felé neobarokk átalakítással, 
módosított klasszicista homlokzattal. 

A kutatás munkálatait a földszinti homlokzaton húzott vízszintes kutatósávval kezdtük el. 
A kaputól jobbra a kutatósávban egy modern, téglával elfalazott falszakaszt találtunk. Az elfalazás 
fölött az ablak vasrácsának magasságában középkori téglákból készült ív maradványa volt már 
korábban is látható. Az elfalazás helyén ajtó- vaRy ablaknyílás lehetett. Az elfalazás kibontásakor 
előkerült egy középkori eredetű ajtónyílás, amelynek keretköve hiányzott, belső oldala pedig" 
sárgás habarccsal vakolt ós szürke színű volt. Az ajtónyílás jobb oldala elpusztult a jelenlegi 
ablak beépítésekor. A nyílás elfalazása két periódusban történt. Első ízben az utcai homlokzat 
felől zárják el a téglák tanúsága szerint a XIX. század folyamán. A helyiségbe néző részét ekkor 
falifülkévé alakítják át. Ezt igazolja a baloldali bellet falán levő többrétegű meszelés is, amely a 
század elején elfalazott falifülke befelé ívelő sarkainak maradványa. 

Az épület földszinti homlokzatának északi szakaszán levő egyetlen ablak jobb oldalán 
egy ugyancsak középkori téglákból falazott félköríves záródású boltablak maradványát tártuk 
fel, keretköve ennek is hiányzott s bélletét az ajtóéhoz hasonló vakolat és festés borította. A feltárt 
ajtó ós ablak alapján kiderült, hogy Venerio Ceresola az it t állott középkori ház földszinti homlok
zatát az újjáépítés során felhasználta ós az ott levő ajtónyílást, valószínűleg eredeti rendeltetésétől 
eltérően, ablakká alakította át. A nagyméretű középkori boltablak befalazása minden valószínűség 
szerint az újjáépítéssel egy időben vagy korábban történhetett. 

A Haüy-fóle térképen feltüntetett sarokkiugrás nyoma a kutatás során nem került elő. 
Az épület földszintjének déli homlokzatán barokk-kori téglából készült ívrószletek kerül

tek elő, a jelenlegi ablakok mindkét oldalán. A közös telekhatárt jelző falvarrat nem mutatkozott 
a főhomlokzaton. Az emeleten középkori maradványok nem kerültek elő. 

A kapualj kutatásakor középkori maradványokra csak a déli falon bukkantunk. E falnak 
egy szakasza kisméretű megmunkálatlan kövekből készült és sóderos habarccsal kötött . I t t került 
elő egy homokkőből faragott ablak kerete a hozzá csatlakozó nyílás elfalazott részletével és a 
könyöklőpárkány mészkőből faragott töredékével. Az ajtónyílás elfalazása a XVI. században 
történhetett . Az ugyancsak kisméretű kövekből készült elfalazást kibontva megtaláltuk az ablak 
befelé, lőrósszerűen szélesedő bélletét ós a kőkeret élszedésének kis darabját. Az elfalazás i t t is 
két periódusban történt, mint az utcai ajtó esetében. Még a középkor folyamán falazták be az 
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ablaknak a mai kapualjra néző oldalát, bólletében pedig falifülkót alakítottak ki. A falifülke meg
szüntetése valószínűleg a XVII. század végén történhetett . E feltételezésünket a falazás módja 
és anyaga is alátámasztja. A barokk-kori elfalazások anyagában gyakori a vályog-, valamint a 
sárba rakott kő- és téglatörmelék. Haüy térképén jelzett két középkori lakóház közös telek 
határát jelentő válaszfal a jelenlegi kapualj déli fala helyén keresendő. Bár a kapualj e falának 
cScJk egy része középkori eredetű,, mégis feltételezhetjük, hogy az a déli, 10. sz. épület határfala 
volt. A két ház telekhatárai a középkor folyamán több ízben is változhattak. Egy ilyen változást 
jelezne az említett ablaknak a XVI. század elején törtónt elfalazása is. Az említett fal többi 
szakasza részben a Ceresola-féle átépítésből, részben — elsősorban a nyugati szakasz — az újabb-
kori hozzáépítésből származik. A falba vágott és a Ray-féle átépítésből származó ablakok egyiké
nek építésekor a már említett középkori ablaknyílás jobb felét teljes egészében megsemmisítették. 
A jelenlegi kapu ívének a Zichy-címert ábrázoló záróköve valószínűleg a XIX. századi átépítés 
emléke lehet annak ellenére, ho_,y előlapján az 1719-es évszám olvasható. 

A kutatás eredményeként megállapíthatjuk, hogy a mai épület helyén a Haüynál is fel
tüntetet t két középkori ház állott, amelynek közös telekhatára a jelenlegi kapualj déli fala volt. 
Az északi traktus helyén állott középkori épület földszintjón a középkorban üzlet volt. 

Gerő Győző 

FORTUNA UTCA 12. SZ. 

Zártsorú, egyemeletes, oromfalával a Fortuna utcára néző lakóépület. 
A második világháború folyamán súlyos sérüléseket szenvedett, amelyeknek során az 

emelet egy része, a tető pedig teljesen elpusztult. Homlokzatának vakolata teljesen lehullott, 
s alóla középkori fal maradványok és építészeti részletek kerültek napvilágra. 

A ház déli határát alkotó falsarok szépen megmunkált kváderkövekből készült. A mai 
utcanívótól 0,63 m magasságban kezdődő sarokarmírozás első kváderén élszedés megállítását 
látjuk. Az elszedett sarokarmírozás emeletmagasságig tart , ahol egy profilálatlan tégla ós fölötte 
egy övpárkány maradványai alkotják az átmenetet az emelet homokkőből készült sarokkikép
zéséhez. 

Az épület északi oldalának armírozása elpusztult, csupán a mellette álló 14. sz. házzal 
történt összeépítés során keletkezett varrat jelzi egykori helyét. 

Egyetlen földszinti, középkori ablak egyenes záródású keretkövének maradványa is 
előkerült. A két darabból álló baloldali kávakő, valamint a könyök és párkány saroktöredóke 
egyszerű élszedéssel díszített, amely körbefut. 

A kapu ós az említett ablakmaradványok között középkori keskeny téglákból épített ív 
nyomát találtuk. Eredetileg az utcáról nyíló pincelejárat lehetett, amelyet később pinceablakká 
szűkítettek. 

A homlokzat földszinti részének közepe táján ma is álló középkori falszakaszon bekarcolt 
XVI. század elejei kváderezés nyomai kerültek elő. Hozzá hasonló módon készült kváderezés 
nyomait találjuk a Vár középkori házainak nagy részén. 

Kapuja félköríves záródású, amelynek kávakövei lekerekített profilú kerékvetőkön 
nyugszanak. Kerete profilálatlan kőhasábokból ós ívekből áll, felületén jellegzetes török fogas-
vésős megmunkálás nyomaival. Az ív kőkerete a zárókőtől jobbra hiányzik, helyét középkori 
kisméretű téglákkal pótolták. Jobboldali kerókvető köve másodlagosan felhasznált középkori 
ólszedésű darab, amelyet elhelyezésekor részben átfaragtak. A kapu törökkori keretköve fölött 
barokk téglákból épült teherhárító ívet találtunk. 

Az eredeti homlokzat falában több másodlagosan falazókőnek felhasznált barokk ablak
keret kőtöredékét találtuk, amelyek talán a XVIII. századi ablaknyílások keretkövei lehettek. 

Összefoglalva a kutatás eredményeit, megállapíthatjuk, hogy a mai Fortuna utca 12. sz. 
a XV. század folyamán épülhetett, földszintjén egyetlen, egyenes záródású ólszedéses ablakkal. 
Kapujának profilálatlan kőkerete talán a középkori kapu köveinek felhasználásával készült 
török munka. 

Gerő Győző 
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ORSZÁGHÁZ UTCA 5. SZ. HÁZ FORTUNA KÖZ FELÖLI HOMLOKZATA 

A kutatások az Országház utca és a Fortuna köz sarkán álló egyemeletes lakóház Fortuna 
köz felőli homlokzatán folytak,, a gazdagon díszített, bár szintén sérült Országház utcai copf 
homlokzatra nem terjedtek ki. 

A mai épülettömb helyén a XV—XVI. században két középkori lakóház állott. Az Ország
ház utca felőli homlokzat északi felét a Haüy-fóle térkép 160, a déli felét 161. számmal jelöli, 
s a térkép mutatója szerint mindkét ház 30—30 láb (egyenként 9,48 m) hosszú. A Fortuna köz 
felőli oldalon ebben az időben nem volt bejárat. Ezen az oldalon a mai keleti házhatárnak meg
felelő mélységben jelzi az igen keskeny ós hosszú épület végét. 

Az 1686. évi ostrom alkalmával mindkét ház megsérült. Az 1696. évi Zaiger über die 
Vöstung adatai szerint az akkoriban 137. számot viselő északi háznak ,,van még valami régi fala 
és beomlott pincéje", a déli, 138. számúnak pedig „még jó falai és pincéje" van. (A kutatások 
során ez utóbbi épület déli homlokzatát vizsgáltuk.) 

1728-ban az időközben feltehetően egyesített két 
ház új birtokos tulajdonába került, valószínűleg ez után 
történt a copf stílusú újjáépítés. A XIX. század folyamán 
nagyobb arányú változtatás nyomaira nem akadtunk. 1933-
ban Szepesi Sándor tervei szerint átépítik belsejét s megnyit
ják az addig zárt Fortuna köz felőli homlokzat kis kapuját. 

1944—45-ben az épület erősen megsérült, ekkor került 
elő a lehullott vakolat alól a Fortuna közi homlokzat bal 
oldalán a középkori épület armírozott és vörös kváderfesté-
ses sarka. 

Mint említettük, kutatásokat az Országház utcai 
homlokzaton nem folytattunk az ott részben megmaradt 
gazdag copf díszítés miatt . A felület kopott részleteit vizs
gálva úgy tűnt , hogy a jobboldali (tehát a Fortuna köz felé 
eső) sarkon látható nyomoktól eltekintve középkori részletek 
a homlokzatban nincsenek. 

A Fortuna köz felőli oldalon a vakolat alól előkerültek 
az előbbiekben már említett középkori vörös kváderfestós to
vábbi nyomai. 

A homlokzaton a vakolat, ill. a burkoló téglák eltá
volítása után a balról számított 3. ós 4. ablak között XV. 
századi, rózsűs sarokátmenettel kiképzett, ólszedéses ablak

keret jobb oldala került elő (1. kép), pontosan azon a részen, ahol a ház homlokzatvonala 
megtörik, tehát olyan helyen, ahol ablakkeret helyett inkább falelválást vártunk volna. Ennek 
ellenére az ablak alatt megástuk a ház alapozását, hátha, mielőtt a XV. században az ablak 
odakerült, két, később egyesített épület volt itt . Az alapozásnál azonban teljesen összefüggő, 
egységes alapfalat találtunk. 

Ami a fennálló falak korát illeti : a kutatások azt mutatják, hogy a homlokzat hetedik 
ablaktengelyében levő újkori bejárattól balra, az Országház utca felé eső szakaszon legnagyobb
részt megmaradt a középkori falmag, ha sok helyütt pótolták és kifoltozták is. Az emeleten a har
madik földszinti ablak vonaláig összefüggő, sem középkori, sem újkori falnyílástól meg nem sza
kított középkori falat találunk. Ettől jobbra, ahol az emeletet már újkori ablakokkal törték át , 
sok az új téglaráópítós, foltozás. így a középkori falmag csak a kis bejárat fölött mutatható ki 
nyomokban, de az is lehetséges, hogy i t t már csak másodlagosan felhasznált középkori építő
anyaggal állunk szemben. 

A kis bejárattól jobbra eső szakaszon csak a földszinten húztunk szélesebb kutatócsíkot, 
amelyből kiderült, hogy a tégla ós kő keverékéből épített fal teljes egészében újkori, középkori 
részletek nem kerülhettek elő, így a burkolat teljes lebontására nem is került sor. N F •> 

1. kép. Országház utca 5. sz. Közép
kori ablakkeret (Ilosfai J . rekonst

rukciója) 
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15. kép. Az elsőemdeti, középkoii ablakok helyreállítása (a szerző műszaki kiviteli terv 





2. kép. Országház utca 7. sz. A kapualj déli falának felmérési rajza 



ORSZÁGHÁZ UTCA 7. SZ. 

A műemléki vizsgálat a helyreállításra kerülő épület homlokzatára és kapualjára terjedt ki. 
A kutatás alapján a következőket tudtuk megállapítani : A homlokzati fal az első emelet magassá
gáig középkori. Az Országház utca 5. sz. ház felé kváderes sarokarmírozása van. Megállapításun
kat az 1696-os évből származó Zaiger adatai is megerősítik : „Hat noch guets Gemür, Gewölber 
und eingebrochener Keller." A pincében a középkori kő hevederív ma is jól látható. A hevederívek 
válla a mai pinceszint közelében van, ami arra mutat , hogy a pincét erősen feltöltötték. Arányi 
Lajos a XVIII. században újjáépített ház kapualjában lát némi középkori faragást. A kapualjban 
végzett kutatásnál a félköríves ülőfülkesor további tagjait tár tuk fel. Az újabban kibontott 
fülkénél az elszedett keretben félköríves mérműdíszítést találunk (2—3. kép). Az eddig ismert 
négy fülke vizsgálatánál a lefaragott mérmüves díszítés nyomát megtaláltuk. A fülkék korát a 
XIV. század végére tehetjük. Az épületre vonatkozólag több középkori okleveles adatunk van. 
I. Ulászló 1440-ben Rozgonyi Simon egri püspöknek ajándékozza a hűtlen Brankovich Györgytől 
elvett kőházat (domum magnum, lapidem) az Olasz utcában (. . . in vico Italicorum). 1482-ben 
500 forintért cserél gazdát az épület. Az új tulajdonos Erdődi Tamás titeli prépost. A ház évi 
adójáról, illetve annak 4 forintra való mérsékléséről rendelkezik egy 1484. évi oklevél. Egy örö
kösödési szerződés kapcsán történik még említés a házról 1498-ban. 

Az épület erősen megsérült az 1686. évi visszafoglalási harcokban. A XVIII. században 
újjáépítették, mai formáját az 1830-as években alakították ki, ekkor kapta klasszicista kiképzését. 
A XIX. századi egyenes záródású kapunyílást a mai neobarokk kapu helyén bontottuk ki, 

Bertalan Vilmosné 

ORSZÁGHÁZ UTCA 16. SZ. 

Pataki Vidor levéltári kutatásai szerint a mai Dárda utca helyén a középkorban nem volt 
utca. Az 1687-ben készült Haüy-féle térképen és az 1696. évi Zaigeren már szerepel egy középen 
erősen megtört keresztutca a mai Űri és Országház utcák között Kloster Gasse névvel. A Dárda 
utca Úri utca felé eső szakaszán Nagy Emese 1958-ban egy csőfektetésnél a mai utca vonalának 
megfelelő középkori úttestet figyelt meg. A kérdés végleges tisztázását a Dárda utca keleti részén 
végzendő ásatás eredménye adná meg. 

A homlokzatkutatás során 5—15 cm vastag újkori vakolatréteg alól középkori falsíkot bon
tottunk ki. A falnak az Országház utca 18. sz. ház felé 
kváderes lezárása van. A törtköves középkori fal az öv-
párkány magasságáig ér fel. Az emeleten, a megkutatott 
részen újkori téglafalat találtunk. Középkori ablak- vagy 
ajtónyílásokat nem találtunk. Hasonlóképpen a Dárda utcai 
homlokzaton sem volt középkori nyíláskeretnek nyoma. 
A középkori fal sem volt a Dárda utcai homlokzat teljes 
hosszában megállapítható. A ház nyugati végén újkori 
vegyes kő- és téglafalat bontottunk ki. A több építési peri
ódust mutató komplexum középkori részeinek meghatáro
zásánál a pincék alaprajzi elhelyezkedését ós korát is figye
lembe vettük. Az Országház utcai szárny, a Dárda utcai 
épület K-i része alat t és az Országház utca 20. sz. házzal 
határos épületszakaszon összefüggő, középkori, U alakú pince 
van. Az Úri utca 41. számmal határos nyugati udvari szárny 
alatt újkori pince van. A fenti pincének a keleti fala azonban 
részben középkori. 

3. kép. Országház utca 7. sz. Fel
tárt ülőfülke rekonstrukciós rajza Bertalan Vilmosné 
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ORSZÁGHÁZ UTCA 17. SZ. 

Zártsorú, mind a négy oldalán beépített földszintes ház, barokk homlokzattal, középkori 
maradványokkal. 

Helyén két középkori ház állott, éspedig a mai telek északi felén az egyik, amely Haüy 
1687. évi térképén a 153-as számot viseli, a mai telek déli felén a másik, amelynek Haüy térképén 
154-es száma van. 

A 153. sz. ház a mai kapualjtól északra levő keskeny helyiségből áll, ez volt a középkori 
kapubejárat, és a mellette levő szobából. 

A 154. sz. középkori ház a mai kapualjból és az attól délre levő, udvarra benyúló szárnyból 
állott. 

A 153. sz. ház homlokzati hossza Haüy szerint 27 láb (8,43 m), a 154. sz. házé 36 láb 
(11,38 m). A két méret együtt 19,91 m, a mai homlokzat felmérési hossza ezzel szemben 19,48 m, 
tehát Haüy méretei és a mai méret között 43 cm különbség mutatkozik, ami az akkori idők gyors 
felmérési munkáinak, illetve az azzal járó pontatlanságnak tudható be. 

1686-ban az ostrom során mindkét ház erősen megrongálódott, csupán falaik és boltozataik 
egy része maradt fenn, köztük a 153-as ház középkori pincéi, amelyek közül a ház északnyugati 
sarka alatti pincerész középpillérből szétágazó, félköríves hevederekkel tar to t t kődongaboltozatos 
belsőtér, az oldalfalakban korábbi, gerendákon nyugvó fafödémet tartó kőkonzolokkal. Alatta 
még egy sziklapince van, amelynek felnyúló sziklái alkotják a felső pince keleti falát. 

1696-ban a Zaiger über die Vöstung összeírási könyv szerint a Haüy-féle 153. sz. ház 
a 130-as, a 154. sz. pedig a 131-es számot kapta. 

A Zaiger homlokzati méretei : 130. sz. ház . . . . . . 4 öl 5 láb 
131. sz. ház 5 öl 3 láb 

összesen 9 öl 8 láb = 19,53 m 
tehát 5 cm különbséggel megegyezik a homlokzat hosszának mai felmérésével. 

A homlokzati fal nagy része középkori tör t kő falazat, későbbi téglajavításokkal. Ugyan
ilyen a kapubejárattól északra és délre fekvő két-két egymásmögötti helyiség fala is. 

Az épület mai homlokfalának északi végén vízszintes záradékú, 68 X 86 cm belméretû, 
egyszerű középkori ablak kőkerete került elő az 1944—45-i ostrom alatt megsérült vakolat alól. 
Ez a kisméretű ablak erősen megrongálódott könyöklőkővel, egyszerű 45°-ban élsarkított körül
futó profillal, amely a könyöklő felett 34 cm-re 60°-os rézsűvel visszametsződve megáll, stílus
formája után ítélve a XV. század elejére tehető. Az ablak szemöldökkövén és két oldalsó keret
kövén levő lyukakból következik, hogy azon egyszerű, fűzött vasrács volt a középkorban. 

Ugyancsak a vakolat eltávolítása után látott napvilágot a mai kaputól északra levő barokk 
ajtókeret mellett a középkori kapu keretkövének egy eredeti darabja. Szintén 45°-os, 14 cm széles
ségben erőteljesen élsarkított profillal. A megmaradt kapukeretkő magassága 1,80 m. 

Feltétlenül érdemes megemlíteni, hogy az 1957. évi tudományos kutatások során a gon
dosan lefejtett vakolat alól a jelenlegi homlokzat két ablaka és ajtaja felett ritka szépségű barokk 
stukkódíszek nyomai kerültek elő, amelyekből a teljes, eredeti szépségű stukkódíszek helyreállí
tása folyamatban van. 

Horler Ferenc 

ORSZÁGHÁZ UTCA 20. SZ. 

Az Országház utca egyik legjellegzetesebb épülete, azon aránylag kisszámú házak egyike, 
amelyeknek középkori eredete a háború előtt is leolvasható volt utcai homlokzatáról. Az összes, 
több ízben végzett építkezések ellenére is eredeti állapotában maradt meg az előreugró emeletet 
tar tó lóhereíves konzolsor, amelynek eredete még a XIV. századra nyúlik vissza (4. kép). Ugyan
csak középkori eredetű az épület kapualja s a földszinti helyiség boltozata. 

Az 1696-ban keletkezett Zaiger über die Vöstung leírása szerint a töröktől való vissza
foglalás után 113-as számot viselő háznak „jó falai, boltozata és pincéje" volt, azaz szerencsésen 
vészelte át az 1686. évi ostrom pusztításait. 
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4. kép. Országház utca 20. sz. Ivsoros párkány (Kollár Gy. rajza) 

A sérült részleteket a XVIII. század folyamán építették újjá. Ekkor az eredetileg csak 
az utca hosszában húzódó épületet U alakban megtoldották. Mai homlokzatát a barokk kapukeret 
zárókövén látható évszám szerint 1771-ben nyerhette, ekkor építtette át az ugyanott N J monog
rammal megörökített Nickel János mészárosmester. Ekkor vágták a homlokzatba a volutás stukkó
díszítésű emeleti ablakokat is. A földszinti homlokzat kaputól jobbra eső ajtajai és ablakai a 
XVIII. századnál későbbi átalakítások eredményei. 

A kutatások célja a homlokzat esetleg még fellelhető középkori eredetű részleteinek 
tisztázása volt. Sajnos, az eredmények nem feleltek meg a várakozásnak, mivel a későbbi alakítások 
mind a földszinti, mint az emeleti falnyíláskereteket eltüntették, egyedül a földszinti homlokzat 
közepén levő, újabban bevágott kis ajtó mellett kerültek elő egy egész egyszerű, tagozatlan közép
kori ablak keretkövei. A kisméretű ablak jobb oldalát a fent említett ajtó elhelyezésekor levágták. 
Az előkerült keretmaradványok arra vallanak, hogy a földszinti homlokzat dísztelenebb volt, 
mint amire a megmaradt ivsoros párkányból eredetileg következtetni lehetett volna. 

A kapubejárat körül végzett kutatások bebizonyították, hogy a barokk kapu elhelyezése
kor a középkori keretet teljes egészében eltávolították, így a középkori kapuból egyedül a szép, 
szabályosan faragott kövekből összeállított teherelhárító ív maradt meg. 

A földszinti homlokzaton — mint ez a kutatások folyamán kiderült, de az épen maradt 
emeletelválasztó párkányból is következtetni lehetett — a kisebb-nagyobb alakításokkal járó 
pótlásoktól eltekintve megmaradt az eredeti középkori falmag. Az emeleti homlokzaton már más 
a helyzet : a falmag nagyobb része újabbkori eredetű, a török ostrom alatt az emelet erősebben 
megsérülhetett s ezért teljesen újjáépítették. Erre mutat a falszerkezet külső képe, de a homlokzat 
belső, szoba felőli oldalán végzett kisebb kutatás is. 

Az emeleti homlokzati falban a vakolat leverése után a mai ablakok mellett nagyobb 
méretű, hosszúkás középkori kövek tűntek elő. Ezekről elképzelhető volt, hogy esetleg az eredeti 
középkori ablakkeretek maradványai, amelyeket másodlagosan, profiljukkal befelé fordítva 
használtak fel az emeleti homlokzat javításakor, ill. újjáépítésekor. Ezért a kutatások folyamán 
néhány darabot kiemeltünk közülük, profilálás nyoma azonban, sajnos, egyiken sem mutatkozott, 
így tehát az emeleti homlokzat eredeti megoldására a kutatások semmiféle támpontot nem nyúj
tottak. 

Nagy Emese 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 5. SZ. 

A mai épület helyén Haüy 1687-ben készült térképén két házat jelöl. Nyugaton 86, 
keleten 87. sz. alatt. A 86. sz. ház homlokzatának hossza 24 láb (7,59 m), a 87. sz. ház homlok
zata 27 láb (8,53 m) hosszú. Zaiger 1696. évi jegyzékében már egy ház szerepel a 100. sz. alatt. 
Arányi jegyzékében (1877) Városház utca 68. (Schügerl), csak kapualjáról ír : „. . . 20 lópéses 
donga (de újabb időben módosított) boltozat 8 ( !) öles hossza már eléggé tanúsítja ódon eredetét." 

A kutatást a homlokzaton kezdtük vakolateltávolítással. A ház nyugati sarkán jól meg
munkált kváderek kerültek elő, a homlokzat keleti végződése nem armírozott. A Haüy-térképen 
jelölt két középkori ház telekhatárának megkeresésére nyitott kutatóárokban előkerült középkori 
falon falelválás jelentkezett. Ugyancsak megmutatkozott ez a felmenő falon is. A falelválás i t t 

308 



809 

5.
 

ké
p.

 
S

ze
nt

há
ro

m
sá

g
 
u

tc
a 

5.
 

sz
. 

A
la

pr
aj

z 
(H

or
le

r 
F

. 
fe

lm
ér

és
e)

+
 



6. kép. Szentháromság utca 5. sz. A keleti szárny udvari homlokzata (Horler F. felmérése) 

kváderekkel szegélyezett, de nem éles, mert mivel a minden valószínűség szerint korábban épült 
keleti (Haüy 87.) ház É—D irányú zárófala képezte a később mellé épített ház tűzfalát is, azért 
a később épített ház homlokzati falát bekötötték a már korábban épült házéba. 

A ház főhomlokzata előtt folytatott kutatások alapján fel kell tételeznünk, hogy it t a" 
középkori utcaszint egy magasságban húzódott a maival. 

A kapualj középkori részletei a háborús sérülések és az 1947-ben folytatott kutatások 
nyomán kerültek elő. A kapualj nyugati falában csak későbbi időben elfalazott kettős gótikus 
ülőfülkék helyezkednek el. Nyugat felé vezető nyílásnak nyoma sincsen. Ez is amellett szól, hogy 
a mai ház eredetileg két épület volt. Elképzelhetetlen, hogy amennyiben a középkorban is egy ház 
lett volna, a hosszú kapualj egyik falát csak ülőfülkókkel építsék be és ne törjék át nyílásokkal, 
mint tették ezt a szembeni, keleti oldalon. A Vár területén található számtalan példa általáno
sítja azt, hogy a ház tengelyében elhelyezkedő középkori kapualjak mindkét oldaláról ajtók 
vezettek a ház mindkét traktusába. 

A másik középkori ház (Haüy 86.) kapualja az a keskeny helyiség lehetett, amely a szom
szédos Szentháromság utca 7. sz. ház mellett húzódik (ma lakás). 

A kapualj nyugati falának ülőfülkéi csúcsívesek, a fülkepárokat elválasztó pillérek élsarkí-
tottak, a fülkepárok összefutó íveit egyszerű gyámkövek tartják. Ma már számos ív és lábazati 
kő hiányzik, ezek egyike-másika felfedezhető abban a falazó anyagban, amellyel a fülkéket később 
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elzárták. Az ülőfülkesor további rongálódására vezetett az újkori ajtó és ablak elhelyezése. A négy 
fülkepárból álló sor végén kváderes sarok zárja a kapualj nyugati falát az udvar felé (9. kép). 
Ettől az udvar felől hozzáépített fal élesen elválik ós újkori építménynek látszik, de a kutatás 
során kitűnt, hogy alapjaiban szintén középkori és alapozása összefügg az ülőfülkés faléval. Minden 
bizonnyal a két középkori házat elválasztó kerítésfal részlete. A fal tövében nyitot t kutatóárokban 
a mai szinttől 86 cm mélységben 2—3 cm vastag agyagos réteget találtunk, ezen 10—12 cm vastag 
habarcs, alatta humusz, majd bolygatatlan homok. 

A kváderes sarokkal záródó ülőfülkés fal a fal túlsó oldalára épített fülkében is látható. 
I t t csupán a szint felett mutatkozik egy-két kváderkő, a felmenő fal vegyes anyagú és össze
kötött a kerítésfallal, amelynek további részletét a kapualj nyugati falának udvari végéhez épített 
vízvezeték alatt tár tuk fel. Az i t t talált fal erősen lerongyolt, szélessége 70 cm. 

A kapualj keleti falán, a kapunál egy a szemben levőkkel azonos fülkepár maradványa 
látható. I t t a belső fülke vizsgálatánál kitűnik, hogy az elfalazáskor a fülke egy részét nyitva hagy
ták s az így nyert kisméretű nyílást mint lámpatartó fülkét hasznosíthatták. Azt, hogy a fülke felső 
részét valóban nem falazták el, az bizonyítja, hogy a részbeni elfalazással nyert kis fülke azonos 
vakolatot visel a fülke többi részét elzáró fallal. — Ettől északra a barokkban elfalazott gótikus 
ajtó küszöbköve előtt nyitott kutatóárokban a küszöbkő alatt 15—20 cm-re megtaláltuk az alap
falat. A betöltés habarcs, alatta 4 cm-es agyagréteg, majd humusz. 

A fal északi végén egy középkori ülőfülkében újkori ablakot helyeztek el úgy, hogy az 
ülőfülke lábazati köve helyén maradt. Mellette áll az ablakkal elrontott fülke ép, elfalazott pél
dánya. Ez a két ülőfülke abban különbözik a többitől, hogy nem kettős fülkék, lényegesen széle
sebbek amazoknál, ennek következtében csúcsívük is jóval tompább, de ugyancsak ólszedettek 
és a lábazatok is egyeznek. 

Az udvar felé eső elfalazott ülőfülke faragott középkori téglákkal javított sarka a lépcsőház 
bejárati ajtaját szegélyezi. Nincsen egyvonalban a kapualj nyugati falának kváderes végződésével. 
Annak, hogy ezt eredeti állapotnak tarthassuk, ellene szól az a tény, hogy a boltozat vakolata 
alól kibontott, a középkori kapualj végét jelölő zöld, mállékony kövekből rakott hevederív keleti 
vége a levegőben lóg, szerves folytatása, a tartópillér, hiányzik. Mivel a hevederív nyugati végét 
a fal kváderes sarka tartja, megkerestük a keleti oldalon is a hevederpillér maradványát. A lépcső
házi ajtó első lépcsőfoka alatt 77 cm hosszú kváderkőre bukkantunk. Udvar felőli sarka egy
vonalban áll a szembeni kvádersarokkal, és pontosan a boltozati heveder alatt helyezkedik el. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a keleti hevederpillórt a mai lépcsőház építésekor rombolták el. 

A keleti szárny udvari homlokzatán folytatott vakolateltávolítás nyomán előtűnt a barokk 
ház udvari árkádsorának maradványa (6. kép). A keleti falon öt, téglával szegélyezett árkádív 
került elő. A két déli félköríves, belső ívméret : 2,75, 3 m — az udvar hátsó traktusa felé eső 
három árkádnyílás kosárívű és jóval kisebb az előzőknél. Belső ívméret : 2 m. A két nagyobb 
árkádnyílást elválasztó pillér szélessége 1,20 m, a kisebbeké 65 cm. Nemcsak méreteikben, hanem 
falazási módjukban is különböznek. A nagyobb méretű árkádoknál szinte csak téglát használtak 
— a pillérek építésénél is —, ha elvétve előfordul kő, az faragatlan és szabálytalanul elhelyezett. 
Ezzel szemben a kisméretű árkádok pillérei a tipikus barokk falazási eljárással készültek ; kő, 
tégla, kő sorok váltogatásával. Ez a kettősség igazolná esetleg a két XVIII. századi építkezést. 
(Első a század elején rövid udvari szárnyakkal, második a század végén, amikor az udvart körül-
ópítették.) Meglepő az, hogy a fal egyetlen középkori részletet sem mutat , még alapozásában sem. 

Az udvar hátsó, északi traktusának homlokzatát ma lent kiszélesedő támpillér osztja 
ketté. Keleti oldalán boltozatos helyiség udvarra nyíló ablaka és ajtaja, másik oldalát ív köti 
össze az udvar nyugati homlokzati falával. Vakolateltávolítás után a támpillér keleti oldalán 
az ajtó, illetve ablak felett 3,25 m átmérőjű tóglaív került elő. Ugyanez az ívméret mutatkozik 
a támpillér nyugati oldalán is. Mindez arra mutat , hogy a barokk-korban ez a hátsó traktus is 
nyitott árkádos volt. — A támpillért sziklára alapozták és minden bizonnyal volt valamiféle 
kapcsolata a két középkori házat elválasztó kerítésfallal. Annak sajnos csak jelentéktelen csonkját 
találtuk meg a támpillértől távolabb, mert a pilléralapozás előtt, a sziklán fekvő vízcső elhelye
zésekor elpusztították a sziklára alapozott középkori falat. 
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Az udvar déli traktusán a kapualj nyugati zárófalánál eltávolítottuk a vakolatot. A kapualj 
nyugati zárófalához épített K—Ny irányú fal északi külső síkján középkori nyíláskeret, való
színűleg ajtó rézsűs szemöldökköve került elő. A K—Ny irányú fal töretlen vonalban folytatódik 
a pincelejáró felett is. Ehhez építették azt az E—D irányú falat (az udvar nyugati homlokzati 
fala), amelyben íves áthidalás alatt a földszinti Ukás bejárata helyezkedik el. Ez a fal alkotta o,z 
első középkori építkezés után az udvar nyugati falát. Későbbi, de ugyancsak középkori építkezés 
eredménye az udvar mai nyugati homlokzati fala, amelynek sok, értékes középkori részletét 
tár tuk fel. 

A ma látható fal kváderes sarokképzéssel épült a korábbi falsík elé, valószínűleg eredetileg 
is íves megoldással., erre mutat a barokk pinceajtó felett kibontott két töredékes középkori kő 
(10. kép). A rézsűs kvádersarok ma már csupán töredékeiben látható, de feltehető, hogy a barokk 
tóglajavítás az eredeti állapotot követte. Emellett szól az is, hogy felette az emeleten azonos 
kőanyagból készült nagyméretű ív részletét tártuk fel és az i t t ugyancsak lesarkított kősor éle 
megegyezik a földszinti téglajavítás élével. 

A földszinten, a sarok mellett kettős középkori konzol csonkjára bukkantunk, ugyanezt 
megtaláltuk a barokk kőkeretes ablak túlsó oldalán is, az ereszcsatorna mellett (12. kép). Való
színű, hogy a feltárt két konzol között volt még egy, a mai ablak helyén. Az északi konzolcsonk 
alatt a kapualjban elhelyezett ajtóhoz hasonló konzolos, gótikus ajtó töredékes jobboldali keret
köve és szemöldökkövének maradványa került elő (8. kép). Küszöbköve közvetlenül a mai szint 
alatt helyezkedik el. Ezzel kapcsolatban két feltevés lehetséges : vagy nem sokkal a mai szint 
alatt húzódott a középkori nívó, vagy mélyebben fekvő szintről lépcsők vezettek az ajtó küszöbé
hez. Azért kell feltevésekre szorítkoznunk, mert szintet nem találhattunk az erősen bolygatott 
betöltés miatt. A küszöbkő vastagsága 20 cm, alatta 80 cm mélységig alapfal, majd az alapozás
ként felhasznált szikla. 

Az ettől északra nyitott kutatóárokban megtaláltuk a középkori alapfal síkjától 70 cm-re 
beljebb elhelyezett középkori pincelejáró íves, élsarkított keretkövének részletét. A feltárt alap
fal és a pincelejáró falsíkja közötti differencia magyarázata az, hogy a pincelejáró az első közép
kori építkezés alkalmával készült, ezért az eredeti falsíkba vágták, de a ház átépítése után is 
használták. Ezért ugrik vissza a másodlagos homlokzati fal síkja a mögötte fekvő falhoz, illetve 
az ebbe vágott ajtóhoz. 

A fal északi felén a vakolat alól öt tagból álló kvádersarok került elő. A szint feletti négy 
élsarkított, a legfelső visszatér a kő eredeti síkjához. Közvetlenül a mai szint alatt még egy élsar
kított követ találtunk, alatta a kvádersarok lábazata, amely a legfelső kőhöz hasonlóan vissza
faragott a kő eredeti síkjához. Ez alatt sima kváder, ennek alján képzelhető el a középkori szint, 
mert alatta a fal már szabálytalan kövekből rendszertelenül rakott. A kutatóárok déli végében 
az alsó kvádertől 75—80 cm-re a fal középkori téglákból készült sarokkikópzést mutat és vissza
ugrik az eredeti falsíkhoz, ahol előkerült az említett pinceajtó jobboldali keretkövének ívrész-
lete (11. kép). 

A feltárt kváderes sarok az emeleten is folytatódik. Ott az erősen javított középkori 
falban puha, sárga homokkőből faragott, ma már töredezett kvádereket tártunk fel. Bár a kövek 
sok csorbulást szenvedtek, világosan kivehető, hogy külső síkjuk összevág a földszinti kváder
sarok felső kövének szélével. Ennek alapján feltételezhető, hogy sarokarmírozás — a feltárt 
középkori ház északi lezárása (7. kép). 

Az emeleten eddig ismeretlen barokk részletek is napvilágra kerültek. Két ablak kőkerete 
és egy ajtó. Az ablakkereteket később erősen visszafaragták a falsíkhoz, de így is megállapítható, 
hogy cseppes, füles keretek. Maradványaik alapján könnyűszerrel rekonstruálhatók a Dísz tér 
16. sz. házon látható volutás záróköves formában. Az előkerült, ugyancsak visszafaragott könyök
lők profilja is egyezik az említett analógiával. 

Összefoglalásul a következőket állapíthatjuk meg : A mai barokk stílusú lakóház két 
középkori épületet foglal magában — ezek Haüy 1687-ben készült térképén 86. ós 87. sz. alatt 
szerepelnek. A főhomlokzat falán folytatott kutatások nyomán megtaláltuk a két középkori 
ház határát . 
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7. kép. Szentháromság utca 5. sz. A nyugati szárny udvari homlokzatának feltárt középkori részletei és a 
kapualj keleti falának feltárt kváderes végződése (Horler F . felmérése) 
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8. kép. Szentháromság utca 5. sz. A kapualatti és az udvarban feltárt gótikus ajtó 
(Horler F. rekonstrukciója) 

A Haüy-féle 87. sz. ház kapualja ülőfülkés, a keskeny homlokzat (9,92 m) nyugati felén 
helyezkedik el, az épület csupán egy traktus szélességű volt. A ház É—D irányú zárófalához 
(kapualj nyugati fala) épült a szomszédos (Haüy 86. sz.) épület. Éppen a közös tűzfal magyarázza 
azt, hogy a két ház határa nem éles, hanem a később épült ház homlokzati falát bekötötték a már 
fennálló homlokzatba. Ez a Haüy-féle 86. sz. épület ugyancsak egytraktusos, kapualja minden bizony
nyal az a keskeny boltozatos helyiség volt, amely a feltárt nyugati sarokarmírozás mellett húzódik. 

9. kép. Szentháromság utca 5. sz. A kapualj nyugati falának kváderes végződése 

A mai épület keleti felében állott középkori ház építésének korát kapualatti ülőfülkéi 
ós gótikus ajtajának műformái alapján a XIV. századra tehetjük. A másik ház — a mai épület 
Ny-i felében — építése időben nem sokkal ez után következhetett. 

A keleti ház középkori építményeiből ma már csupán kapualját ós pincéjét ismerjük, 
udvari homlokzati fala egyetlen középkori részletet sem mutat. Ennek alapján feltehető, hogy ez 
az épület a középkorban nem terjedt túl a kapualj hosszánál. 

A nyugati ház udvari homlokzata barokk javításoktól eltekintve középkori. Megállapít
ható, hogy a ma is fennálló középkori falak két építési periódus emlékei. Az eredeti falsík a fal 
déli végében, a barokk ív alatt látható. Ebbe a falsíkba vágták a ház feltárt középkori pince
lejáróját is. Ez elé a falsík elé építették a második középkori építkezés alkalmával azt a falat, amely 
ma az udvar nyugati homlokzati falát alkotja. Déli kváderes sarka az emeleten is folytatódik, 
valószínűleg a középkorban is ívet tar tot t , a földszint barokk megoldásához hasonlóan. 
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Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, 
hogy vajon a ház az első építkezés után is eme
letes volt-e ? Ha igen, akkor az emeleten éppúgy 
kitolták a homlokzat síkját hozzáépítéssel, mint 
a földszinten, és ennek eredménye lenne a föld
szintihez hasonlóan ólsarkított kváderekből ra
kott ív. Feltehető, hogy eredetileg földszintes 
volt ós éppen a második periódusban, az emelet 
felépítésével vált szükségessé az újabb, előbbre 
nyúló földszinti fal, amelyben a feltárt kettős 
konzol csonkok már kétségkívül az emeletes meg
oldás mellett szólnak. Nem elképzelhetetlen, hogy 
eredetileg is emeletes volt, udvari folyosó nélkül. 
A második periódus építkezése a konzolos fal lét
rehozásával csupán haladottabb formájalenne az 
emeletes megoldásnak, és a függőfolyosó csupán 
azt a célt szolgálta, hogy az emeleti helyiségeket 
könnyebben megközelíthessék. 

A fal északi végén feltárt, részben ólsarkí
to t t armírozás jelöli a középkori épület északi le
zárását. —Kérdés,hogy a fal déli szakaszán jelent
kezett konzolsor miért nem folytatódik erre is ? 
Feltűnő, hogy míg a déli konzol alsó tagjának 
mindkét oldala élsarkított, az északi konzol csu
pán déli oldalán mutat élsarkítást, északi fele 
sima. Ez arra mutatna, hogy az északi konzol 
volt a feltehetőleg három tagból állott konzolsor 
utolsó példánya. Meg kell jegyeznünk azt is, 
hogy a feltárt gótikus ajtómaradvány elképzel
hető szintje jóval magasabban volt, mint a tőle 
északra fekvő élsarkított sarokarmírozásé. Nem 
elképzelhetetlen, hogy ennek a kettősségnek — 
kis távon belül jelentős szintkülönbség, felmenő 
falon jelentkező konzolsor, illetve a konzolsor 
megszakadása —- oka az, hogy a" két falszakasz 
(ereszcsatornán innen és túl) nem egy időben 
épült, illetve nem egy, hanem esetleg két külön
álló épület falai. Erre a meggondolásra vezethet 
a feltárt középkori pincelejáró is. Ugyanis ke
véssé valószínű, hogy egységes épület két, udvar 
felőli pincelej ár óval rendelkezett volna. Márpedig 
az udvar délnyugati sarkában a ma is használt, 

10. kép. Szentháromság utca 5. sz. Az udvar nyugati 
homlokzati falának déli végződése. A második közép
kori építkezés eredményeképpen létrejött fal mögött 

helyezkedik el az eredeti homlokzat 

11. kép. Szentháromság utca 5. sz. Az udvar nyugati 
homlokzati falának északi végződése a sarokarmírozás 
lábazatával és a középkori pincelejáró maradványával 

12. kép. Szentháromság utca 5. sz. Az udvar nyugati 
homlokzati falának részlete a feltárt kettős konzol

csonkokkal és gótikus ajtó maradványával 
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barokk kőkeretes pincelejárót a középkorban is használták és ez teljesen szükségtelenné tette 
azt, hogy tőle néhány méterre a nyugati homlokzati falba még egy pincelejáratot vágjanak. 

A keleti homlokzati falon barokk árkádsor öt elfalazott árkádívét bontottuk ki. A két 
déli nagyméretű és félköríves, a három északi kisebb és kosárívű. 

A két középkori ház a Zaiger 1696. évi jegyzékében már egy házként szerepel. Végérvé
nyesen egy házzá építésük a XVIII. század elején történt. Ekkor a két házat egységes barokk 
homlokzattal zárták le és így került majdnem a ház középtengelyébe a korábban épült középkori 
lakóház eredetileg a ház szólére épített kapualja. 

Az 1947-ben folytatott kutatás során a ház északi falán egy kisméretű, északra néző 
gótikus ablak keretrészletét tárták fel. (Közli : Gerevich L., Gótikus házak Budán. Bud. Rég. 
XV. köt. Bp. 1950, 20. kép 1. - Említve : Budapest műemlékei. I. köt. Bp. 1954,476.) Mivel az ablak 
külső oldala helyezkedik el a ház északi zárófalában, csak arra gondolhatunk, hogy eredetileg 
a szomszédos házhoz tartozott. Ugyanis az előkerült középkori részletek alapján felmerül annak 
lehetősége, hogy egy, ma már nem létező középkori sikátort tételezzünk fel a mai telek északi 
végében. Ilyen formában az 1947-ben előkerült gótikus ablak a sikátor beépítését megelőző kor
szak maradványa lenne úgy, hogy az ablak az általunk feltételezett keresztutca túlsó oldalán 
állott ház tartozéka, és csak a sikátor beépítése után került külső oldala a mai ház északi záró
falába. Olyképpen, mint ahogy az Űri utca 19. sz. ház emeleti lakásának falában a szomszédos 
ház akkor még átboltozatlan sikátorra (Balta köz) néző ablakát láthatjuk. 

Ugyanez vonatkozik a mai Országház utca 2. sz. ház déli falában látható délre néző 
középkori ablakokra is, amelyek ugyancsak a feltételezett sikátorra nézhettek. 

Sikátorra enged következtetni az is, hogy az udvar nyugati homlokzatán feltárt kváderes 
sarokarmírozáson túl semmiféle középkori falrészlet nem került elő. A sarokarmírozást tehát a 
középkori lakóház keresztutcát szegélyező északi lezárásának tekinthetjük. Természetesen ahhoz, 
hogy ezt, az Űri utcát a Szentháromság térrel összekötő középkori keresztutcát véglegesen fel
rajzolhassuk a Vár térképére, újabb alapos és részletes kutatásokra lesz szükség. 

Lócsy Erzsébet 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 7. SZ. 

A Szentháromság utca 7. sz. ház (Ruszwurm-ház) a középkorban két épületből állott. 
A régebbi rész a mai kapualj jobb oldalán mutatkozó sarokarmírozásig terjed. A másik középkori 
lakóház a Ruszwurm-cukrászda helyiségeit foglalja magába. A ház nyugati, utcai oldalát képező 
középkori lakóház Haüy 1687. évi térképén a 84-es számot viseli. Ehhez az épülethez tartozott 
az impozáns ülőfülkékkel és ajtókeretekkel díszített kapualj és ugyanitt — részben az udvari 
homlokzaton — kerültek elő a legújabb kutatások alkalmával a középkori részletek. A mai ház 
utcai traktusának keleti oldalát alkotó, egykor 85. sz. házból középkori részletek nem kerültek 
elő. Egykori kapualja valószínűleg a Ruszwurm-cukrászda belső helyisége volt, a kapunyílás 
téglaboltöve a homlokzaton a nyugati ablak körül ma is látható. 

A továbbiakban a kutatások eredményeit az építéstörténet sorrendjében ismertetjük. 
A XIV. században épült, nyugati oldalon levő lakóház alaprajzát a Szentháromság utca 

felé néző pince alapfalai határozzák meg, amelyek északi irányban a kapualj végének vonaláig 
terjednek. A kutatások során i t t is újabb középkori részletek kerültek elő. A pince négyszögletes 
terét a középtengelytől kissé keletre (pontosan a kapualj nyugati fala alatt) két pillér osztja 
meg. A pillérek középkori vállköveire ma barokk ívek támaszkodnak. Miután a vakolatot a váll-
kövek felett eltávolítottuk, impozáns csúcsívek indításait találtuk meg. A pillérek és a hozzá
tartozó ívek, a kapualj ülőfülkéihez hasonlóan, a XIV. század építészetére jellemzők (13. kép). 

A pince északi falában befalazva megvan az a középkori lejárat, amit barokk időben átala
kított formában még nemrégen is használtak. A ház legrégebbi formájában valószínűleg föld
szintes volt. 

A legrégibb lakóház a leírt pince felett épült a XIV. században. Ebben az időben az udvari 
hosszú szárny még nem létezett. Amikor valamivel később (még a középkor folyamán) az udvari 
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13. kép. Szentháromság utca 7. sz. XIV. sz.-i pince 
metszete és alaprajza (Várnai D. felmérése) 

nyugati szárnyat megépítették, a XIV. századi 
ház északi határfalát téglaboltövvel áttörték és a 
hosszú dongaboltozatos utcai helyiséget (ma cuk
rászmúzeum) az udvar felé meghosszabbították. 
Ennek a jelentős építési periódusnak emlékeként 
maradt meg az ún. füstölő helyiségében a fen
tebb említett téglaboltöv és a meghosszabbított 
dongaboltozat, amely szintén a kutatások folya
mán látott napvilágot. Ugyancsak a második 
építési periódusban építettek a házra emeletet 
és vált szükségessé egy lépcsőház építése, amely
nek maradványait a műemléki kutatások során 
sikerült megtalálnunk. 

Az udvari szárnyon a kutatásokat a copf 
pinceajtótól északra indítottuk meg. A teljesen 
sima vakolt felület leverése után csakhamar elő
tűnt a lépcsőház ajtókeretének három rétegkőből 
álló kávája (14. kép). A legfelső szemöldökkövön a balra induló gyámkő ívindítás is látható. 
A nyílást felül középkori méretű téglákból álló teherelhárító ív zárja le. A nyílás bal oldalát a 
copf pinceajtó építésekor elbontották. A keret mögött a középkori lépcsőház oldalfala mutat
kozott, két megmaradt lépcsőfokkal. Ugyancsak megmaradt a lépcsőház emelkedő szegmentíves 
dongaboltozata, amelynek ívvonala és záradékpontja eltér a fentebb említett tégla teherelhárító 
ívétől. Ez utóbbi tény arra enged következtetni, hogy a középkori lépcsőháznak a dongaboltozat 
ívéhez épített ajtókeretét valamilyen ok miatt 
elbontották és az új keretet, illetve a teherelhá
rító ívet az újjáépítés során az eredeti középpont
tól egy kissé balra tolták el. A lépcsőház egykarú 
volt, folytatását az emeleti részeken nem állt mó
dunkban feltárni. A feljárat a mai copf pinceajtó 
és pincelejárat építéséig, tehát a XVIII. század 
második feléig volt használatban. Ekkor a lép
csőház felső szakaszát elbontották és a mintegy 
85 cm széles falban megmaradt alsó részét tört 
kő falazattal tömték be, amelybe helyenként 
Cl jelzésű téglákat kevertek. Az elbontott lép
csőfokok egy részét a copf pincelejárat falába 
helyezték el. 

A lépcsőház-maradványok véleményünk 
szerint középkori eredetűek, bárkormeghatározó 
stílusjegyeket feltüntető faragott részlet nem 
maradt fenn. Indokolja ezt a feltételezést építő
anyagának a ház barokk korban épült részleteitől 
eltérő volta, másrészt az a körülmény, hogy a 
középkori ház emeletére felvezető lépcsőfeljárat
nak másutt nem találtuk nyomát. A lépcsőház 
ajtókerete részben másodlagosan felhasznált kö
zépkori kövekből készült, barokk időkben. Alép-

14. kép. Szentháromság utca 7. Feltárt középkori 
lépcsőház-bejárat 
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csőház oldalfalát és emelkedő dongaboltozatát ellenben kemény, meszes, kavicsos, középkori jellegű 
habarcs borítja. A barokk ajtókeret a középkori falhoz lazán illeszkedik és a szorosan hozzákap
csolódó homlokzati fal nagyméretű barokk téglákból épült. 

A lépcsőház építésekor a 85. sz. ház már valószínűleg állt. Teljes biztonsággal nem datál
ható, mert ebből a részből profilált, faragott részletek még nem kerültek elő. 

Az 1686. évi felszabadulás után Hirschl Vendel háztulajdonos a két középkori házat egye
sítette. Az emeleti részeket újjáépíttette és megépíttette a kapualjból nyíló ma is használt lépcső
házat, valamint a keleti udvari szárnyakat. Ujabb nagyobb építkezés a XVIII. század végén tör
tént. Ekkor alápincézték és újjáépítették a nyugati udvari szárnyat. Valószínűleg ezzel kapcsolat
ban, vagy valamivel később szűnt meg a feltárt és ismertetett középkori lépcsőház funkciója. 
A korábbi betömésre enged következtetni az, hogy a bejáratot kitöltő falban a Cl jelzésű téglák 
mellett égett végű fagerendát is találtunk. Lehetséges, hogy a feljáratot már az 1723. évi tűzvész 
után megszüntették. Ebben az építési periódusban nyerte a Szentháromság utcai homlokzat a 
mai architektúrát. A negyedik lényeges építési szakaszban, a XVIII. század végén épült a harmadik 
északi udvari szárny és a függőfolyosók. A XIX. századból csak kisebb jelentőségű átalakítások 
nyomait láthatjuk. F. Tóth Rózsa 

TÁRNOK UTCA 18. SZ. 

Zártsorú, körülépített udvaros lakóépület a Tárnok és Anna utca sarkán. 
A Tárnok utcai középkori épület homlokzatának kutatása során az emeleten, az épület 

tengelyében egy barokk-kori szoborfülkét találtunk, benne falazott postamenssel. Falát kókes-

15. kép. Tárnok utca 18. sz. Az Anna utcai homlokzat földszintjén feltárt középkori maradványok 
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16. kép. Tárnok utca 18. sz. A ház déli, Anna utcai homlokzatának földszintjén levő gótikus ajtókeret 

17. kép. Tárnok utca 18. sz. Az Anna utcai homlokzat földszintjén előkerült gótikus nyíláskeretek 
rekonstrukciós rajza 
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ANNA UTCA 
18. kép. Tárnok utoa 18. sz. A földszint alaprajza a középkori traktus megjelölésével 

szürke festés borította, rajta az eget szimbolizáló arany csillagokkal. Eredetileg Mária-szobor áll
hatott benne. A fülkében levő postamenshez a lakásból ablak nyílott, amely jelenleg vályoggal 
van elfalazva. Ennek bélletében kék alapon fehér és barna színnel festett barokk ornamentika van. 

A homlokzatnak ezen a részén csupán a földszinten került elő középkori keretkő igen rossz 
állapotban levő maradványa és egy kisméretű téglából falazott ablak fölötti teherhárító heveder. 

A ház Anna utcai oromfalának kutatása már sokkal gazdagabb eredményt hozott. Ezen 
az oldalon a középkori fal a tűzfal magasságáig előkerült. A nagyobb kövekből rakott falat sóderos 
vakolat fedte, s azon XVI. századi bekarcolással készült kváderezés nyomait találtuk. Az épület 
délkeleti sarka a főpárkány magasságáig armírozott volt. Az Anna utca felé néző, a főpárkánytól 
kissé lejjebb levő sarokkváderen bevésett címer nyoma figyelhető meg. A délnyugati sarok nagy 
mészkőkváderekből készült armírozását is megtaláltuk a hegyesszögben hozzáépített téglafal 
mögött. Ettől kelet felé egy szegmentíves ajtó kőkeretének ós ívindításának maradványa került 
felszínre. 

A jelenlegi Háztartási Bolt Anna utcai ablaka fölött megtaláltuk a középkori kváder-
kövekből falazott szegmentíves záródásának egy részletét és baloldali kávakövét. Elfalazása 
különböző időben történt (15. kép). Először csak a nyílás baloldali felét falazták be, valószínűleg 
a XVIII. század folyamán, majd a XIX. század végén az ajtóvá megszűkített nyílást téglával 
rakták be. A nyílás megszűkítésével egy időben jobboldali kávakövét részben megsemmisítették, 
részben elfordítva másodlagosan beépítették. 

A vakolat alól a boltnyílással egybeépítve egy mindössze 52 cm széles nyílású gótikus 
kis ajtónyílás kőkeretének eléggé hiányos maradványa került elő (16. kép). Ennek elfalazása még 
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a XVI. század folyamán történhetett , téglával vegyes kővel. Az ajtó — keretkövónek műformáit 
tekintve — a XV. század elejéről való lehet. Ez nyílhatott az említett boltba (17. kép). 

Az Anna utcai t raktus homlokzatának kutatása során más középkori maradványokat 
nem találtunk. 

A belső udvarban az épület határfala volt, a földszinten ós az Anna utca felé eső pince
lejáróban gótikus ajtók szegmentíves záródású kőkereteinek maradványait találtuk. Ugyanitt 
került elő egy törökkori ajtó keretének kőhasábja, amely a gótikus ajtó nyílásában volt elhelyezve. 

A jelenlegi kapualjban és az udvar többi homlokzati falában középkori maradványok 
nem voltak. Az eredeti középkori kapubejárat is bizonyára a Tárnok utcából nyílott. 

A kutatás végeredményeképpen sikerült tisztázni a mai Tárnok utca 18. sz. két házból 
álló épülete egyikének középkori alaprajzát (18. kép). AHaüy-féle 115. sz. ház a XV. század elején 
épült, amit az oromfal földszinti szakaszán feltárt későgótikus kis ajtó keretköve is igazoh 

Gerő Győző 

Ú R I UTCA 6. SZ. 

üPfiSü^ 

Zártsorú, körülépített udvaros, két utcára néző, egyemeletes lakóépület. A jelenlegi 
épület helyén a középkorban két lakóház állott, közülük a délinek egy része átnyúlt a mai Űri 
utca 4. sz. területére. Az egykori épület a XIV. században épült, míg az északi a XIV. század 
elejéről való. Az 1686. évi visszafoglalás során a két lakóház részben elpusztult, a délinek csak a 
pincéje, falai ós kapualjának egy része, az északinak azonban kapualja és a mellett levő helyisége 
is megmaradt. 1696-ban a telekhatár megváltozott. Az északi házhoz csatolták a déli kapualjat. 
Az 1696. évi állapot alkotja a jelenkori telekhatár alapját. Mindkét ház tulajdonosa a császári 
parancsnok volt, akinek i t t volt a szállása. A császári parancsnok szállásául használt mindkét 
épület 1696-ban már újjáépült. Jó állapotban levő, a fentiekben említett középkori eredetű rész
leteiről a Zaiger külön említést tesz. A XVIII. század elején Űri utcai szárnyát újjáépítették, az 
1900-as évek elején pedig az egész épület nagyarányú átépítésen ment keresztül, amelynek során 
új homlokzatot kapott és belső szerkezetében modernizálták. Arányi 1877-ben az épület homlok
zatáról említést sem tesz, a kapualjról azonban 
részletesen szól. A leírásból a 6. sz. ház jelenlegi 
kapualjára ismerünk. 1933-ban ismét átalakítják 
és ebben aformájában éri a második világháború. 
Ekkor pusztul el Úri utcai homlokzatának rész
ben emeleti traktusa ós szakad be az északi ol
dalon egyik középkori dongaboltozatos helyisége. 
A keletkezett károk egy részét 1950-ben helyre
állítják. 

A homlokzat kutatása során lényeges 
középkori maradványok nem kerültek felszínre. 
A déli szakaszon az épület utolsó K—Ny irányú 
helyiségsorairányában a homlokzaton nagy fesz
távolságot áthidaló középkori téglából épült he-
vederív egy szakasza került elő. Minthogy a koráb
ban említett és a mai 4. sz. telek helyén állott 
középkori háznak kapualja az épület e szakaszára 
esik, a feltárt ív maradványa nem lehet más, mint 
a kapubejáró teherhárító boltíve. Másodlagos fel
használásból került elő földszinti homlokzati fa
lából egy gótikus, többszörösen tagolt szegment-

19. kép. Úri utca 6. sz. A ház déli tűzfalainak nyugati 
szakaszán feltárt középkori ajtó- és ablakkeret részlete 
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íves kőkeret vállköve, amely talán az említett kapukeret kövének egy részlete. Az említett váll
követ műformái alapján a XV. századra tehetjük. A jelenlegi homlokzaton a középkorban i t t 
állott telekhatárt jelentő fal nyomára nem bukkantunk. 

A déli tűzfalat a KÖZTI kutat ta . Kutatásai során az említett helyen elfalazott nyílásokat 
tár t fel, amelyeket a kapualj ülőfülkéinek tartot t . Az újabb feltárás során kiderült, hogy az 
ülőfülkéknek tar tot t nyílások nem mások, mint a kapualjból nyíló déli helyiségek bejárati ajtajai 
(19. kép). A középkori kapualjból nyíló első ajtó elfalazását tovább bontottuk és ennek során 
megtaláltuk az ajtónyílásnak köríves záródású elszedett keretkövót, amely majdnem teljes épség
ben volt, valamint az ugyancsak jó állapotban levő küszöbkövet. A helyiség felé — amelyben az 
ajtó nyílott — szegmentíves homokkőből faragott záródását is megtaláltuk, melynek kváder-
kövekkel kiképzett egyik kávája is előkerült. Az elfalazás valószím'íleg a XVI. század elején 
történt, amikor is az ostrom során elpusztult, az Úri utcára merőleges, középkori téglából épült 
dongaboltozatot építették. A boltváll egy része ugyanis az ajtó szemöldökköve alá van építve. 
A XVI. század folyamán elfalazott ajtótól kis távolságra a Bástya sétány irányában ugyancsak 
egy későbbi falifülkének átalakított ajtónyílást találtunk, amely az említett boltozat építésével 
egykorúnak mutatkozik. Ezt a XIX. század folyamán felifülkének használták és részben a század 
elején függőleges irányban megszűkítették. 

A modern fapadló alatt feküdt a középkori ajtóhoz tartozó küszöbkő. Kőkeretnek nyomát 
nem találtuk, mindössze az ajtó szemöldök része készült egy darabon homokkőből, amelyet délről 
tóglaív takar. 

A tűzfal e szakaszán, az utcával párhuzamosan húzódó középkori dongaboltozatnak 
levésett maradványa látszik. E boltozat nyoma korábbi, valószínűleg XV. századi eredetű belső-
helyiség födémére utal. Korábbi, valószínűleg még XIV. század végi födém maradványa lehet 
a boltozaton belüli részben levésett konzol csonkja. 

Az említett ajtónyílásoktól távolabb, a Bástya sétány irányában, ugyancsak előkerült 
a tűzfalon már a korábbi kutatások során ajtó, közvetlen fölötte egy ablak kőkeretének marad
ványa. A kutatás a továbbiakban feltárta az ajtó jó állapotban levő küszöbkövét. Az ajtó káva
profilja ós mérete az első ajtóval teljesen megegyező (20. kép). 

A kutatás eredményeit a következőkben foglalhatjuk össze : A mai Úri utca 6. sz. épület 
déli, utolsó helyiségsora a középkor folyamán tőle délre levő épület kapualja volt. Innen nyíltak 
a déli helyiségekbe vezető ajtók. Ülőfülkének nyomát nem találtuk. A déli tűzfalon levő konzol
os boltozatmaradványok alapján még a középkor folyamán történt három átépítési periódust 
állapíthatunk meg. 

Oerő Győző 

ÚRI UTCA 8. SZ. 

, Zártsorú, U alakúan beépített, az Úri utca felé egyemeletes lakóház neogótikus homlokzattal. 
Helyén a középkorban egy lakóépület állott, amelyet 1687-ben Haüy térképén 18-as szám 

jelzett. 1696-ban, a házszámozások eltolódása következtében, ez az épület lesz a 17-es. A Zaiger 
szerint ebben az időben még jórészt épségben vannak a falai, boltozatai ós pincéje. 1903-ban az 
akkori tulajdonos, Széchenyi Gyula gróf, Hauszmann Alajos tervei szerint teljesen átépítteti. 

A főhomlokzat kutatása során a sarokarmírozáson kívül a földszinten a kapualj és az 
ablak közötti szakaszon egy félköríves záródású egyszerű élszedéssel díszített gótikus ablakkeret
maradvány került elő, a könyöklőpárkány kis töredékével. A keretkő jobboldali részét a mai 
ablak elhelyezésekor szedték ki (21. kép). Jóval korábban falazták el. A földszinten az említett 
ablakkeret részlete és az emelet magasságig felmenő sarokarmírozáson kívül kisebb középkori 
falmaradványok kerültek elő. 

A kapualj déli falának kutatása alkalmával S alakú élszedéssel díszített mószkőkonzolon 
nyugvó, nagyméretű középkori téglákból falazott csúcsíves ülőfülkesor másfél íve került elő (22. kép). 
Ennek elfalazása még a középkor folyamán történhetett meg. Maga az ülőfülkesor feltehetőleg 
XIV. századi, amelyhez hasonló eddig még a Vár egyetlen középkori házában sem került elő. 
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20. kép. "Üri utca 6. sz. A déli tűzfal az előkerült középkori maradványokkal 





22. kép. Űri utca 8. sz. 
A kapualj déli fala a XIV. 
sz.-i téglaívsor részletével 

21. kép. Űri utca 8. sz. 
A keleti homlokzaton előkerült 
középkori ablak keretköve 

23. kép. Űri utca 8. sz. A kapualj déli falán feltárt ülőfülkesor részlete 
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ülőpadját nem sikerült feltárni. Az említett ülő
fülkesor maradványától nyugatra nagyméretű, 
négynyílású űlőfülkesor került felszínre a levert 
vakolat alól, amely az előbbi tégla ívsort el
vágja (23. kép). A félköríves záródású kőkerete-
ket egyszerű élszedés díszíti, amelynek megállí
tását a keret lábazatának töredékes volta 
miatt nem lehetett megállapítani. A második 
ülőfülke kőkeretének egy részét a kapualj és 
lépcsőház válaszfala semmisíti meg. Hasonlóan 
hiányos a negyedik ülőfülke kőkeretének lá
bazata, amelyet a lépcső elhelyezésekor bon
tottak el. Az első fülke elfalazása az 1903. évi 
Hauszmann-féle átépítéskor történt. A fülke 
a legújabb időkig nyitva állhatott, ezt az 
újkori meszelés igazolja. A másik három fülke 
befalazása kisméretű kövekkel, vegyes közép
kori téglákkal valószínűleg még a XVI. szá
zadban megtörtónt. Megtaláltuk a mai szint 
alatt néhány centiméterrel lejjebb a fülkék 
ülőpadjainak mészkőlap töredékeit. Az ülő
padok felszínétől számított 40 cm mély
ségben a középkori kapualj eredeti pad
lószintjének nyomára bukkantunk. A lép
csőházban a szint kutatásakor a jelenlegi pad
lónívótól 35 cm mélységben párnafák nyo
mára leltünk. Ezek szerint a XIX. század 

folyamán a kapualj deszkaburkolatú volt, A párnafák ugyanis viszonylag jó állapotban voltak 
s így egy-két századnál nem lehetnek régibbek. 

A kapualj északi falának kutatása során az onnan nyíló egyetlen bejárati ajtó bal oldalán 
egy nagyméretű szegmentíves záródású élszedóssel díszített ülőfülke kőkeretének rossz állapotban 
levő maradványára bukkantunk (24. kép). Előkerült az ülőpadka kis töredéke is, nem sokkal 
a mai szint alatt. Befalazása téglával történt, bizonyára az 1903-as Hauszmann-féle átala
kításakor. Az akkor készült neogótikus ajtó építésekor semmisült meg a fülke ívének egy 
nagy része is. 

Az említett ülőfülke keretköve mellett a lépcsőház irányában nagyon rossz állapotban 
levő gótikus ajtókeretet találtunk „in situ". A keretkő belső oldalán élszedés mutatkozott, amelyen 
vörösbarna festés nyomai voltak megfigyelhetők. Az ajtónyílást i t t is a kapualj és a lépcsőház 
válaszfala takarta el. A lépcsőházi részt is kibontottuk, ahol a kőkeret aránylag jó állapotban 
maradt meg. A XV. század elejeinek látszó ajtó egyenes záródású ós elszedett szemöldökkövót 
kissé ívelő, egy darabból faragott konzolok tartják. Nagy, valószínűleg profilált, másodlagosan 
felhasznált kövekkel és kevés téglával falazták el a.XVI. század elején. Küszöbkövét is megtaláltuk, 
a mostani szint alatt 80 cm-re. 

A kapualj középkori dongaboltozatát Hauszmann lebontja. 
Összegezve a kutatás eredményeit megállapíthatjuk, hogy az i t t állott középkori lakóház 

a XIV. század végén épülhetett. Ebből az időből való a téglaíves ülőfülke maradványa. A XV. szá
zadban kapualját átépítik és nagyméretű félköríves záródású ülőfülkesorral tagolják, északi 
falába pedig ajtónyílást vágnak. A Hauszmann-féle átépítés részben a kapualjat és az utcai 
földszinti homlokzat egy szakaszát hagyta érintetlenül. 

24. kép. Úri utca 8. sz. A kapualj északi falán 
feltárt szegmentíves ülői ulke mai ad ván va 

Oerő Győző 
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25. kép. Űri utca 17. sz. Feltárt ablakkeret azÚri utcai 
oldalon (Várnai D. felmérése és rekonstrukciója) 

26. kép. Úri utca 17. sz. Fel tárt ablakkeret az Úri 
utcai oldalon (Várnai D. felmérése és rekonstrukciója) 

27. kép. Úri utca 17. sz. Feltárt középkori erkély maradványai az Űri utcai oldalon 
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ŰRI UTCA 17. SZ. 

A mai Úri utca 17. (ül. Balta köz 4.) sz. ház egyike azoknak a vári épületeknek, amelyek 
a török uralom alatt és az 1686. évi felszabadító harcok során csak kisebb sérüléseket szenvedtek 
és a XVIII. század folyamán sem mentek át döntő átépítésen. A mai barokk, úgyszólván minden 
plasztikus architektonikus motívumot nélkülöző homlokzat, az eredeti középkori maradványokat 
a vakolat alatt több helyütt megőrizte. Méghozzá olyan nagy mértékben, hogy a XV. század 
végi homlokzat rekonstruálása a kutatások alapján lehetővé válhat. 

Az Úri utcai homlokzaton a vakolatréteg bontását óvatosan kezdtük meg azért, mert az 
első emeleti északi ablak alatt piros alapú, fehér vonalozású kváderfestés mutatkozott. A kváder-
festés vakolatsíkjában, lejjebb, a földszinti északi ablak két oldalán középkori ablak kőkeret 
maradványai tűnnek elő. A középkori kőkeretből (26. kép) megmaradt a könyöklő és a két oldalsó 
kávakő. Ez utóbbiak profilja : két, derékszögben találkozó lemeztag és ferde élszedés, lábazati 
részen piramisos felmetszéssel. A baloldali kávakőn felül szegmentíves szemöldökkő indítása 
látható, a keret többi részével egyező profillal. A keret másodlagos átfaragású. A XV. században 
eredetileg egyszerű ólszedettel díszített, piramisos lábazatú ablakkeretet később boltablakká 
alakítottak át. A rézsűs profilba a fel-lenyitható fatábla számára hornyot faragtak, ennek követ
keztében a lábazat piramisa is mcgcsonkult. A keret homloksíkján vasrács lyukak vannak, való
színűleg az első, XV. századi periódusból. 

A baloldali második földszinti ablak körüli vakolatleverés során is találtunk középkori 
ablakkeret-részleteket. A mai ablak két oldalán egy-egy lefaragott felületű kávakő mutatkozik. 
Azt, hogy ezek egykor ablak részei voltak, az bizonyítja, hogy a déli kávakő és a mai ablak déli 
oldala között betömött ablaknyílást figyelhetünk meg. Minthogy a két feltárt kávakő egymástól 
való távolsága megközelíti a fentebb leírt szegmentíves záródású ablak szélességét, feltehetjük, 
hogy a XVIII. századi átépítés előtt a földszinti második ablak helyén is az elsőhöz hasonló 
boltablak állt. 

Középkori ablak rekonstruálható maradványa került felszínre az ajtótól jobbra eső mai 
ablak körül is (25. kép). A fentebb leírt ablakokkal szemben ez keskenyebb, magasabb kőkeretes 
típus, egyszerű ólszedéses profillal, háromszöges felmetszósű lábazattal. Az erősen roncsolt felületű 
kávakövek maradtak meg, sőt a szemöldökkő egy darabja is. Ez utóbbi felső vonalának hajlása 
arra enged következtetni, hogy míg a szemöldökkő alsó síkja egyenes volt, záradéka szegmentívet 
követett. A jobboldali legszélső földszinti ablaknál is maradtak fenn erősen töredékes ablakkeret
részletek. 

Az emeleti részen folytatott kutatások is eredményesek voltak. A mai kapu tengelyétől 
valamivel északra, erkély maradványai kerültek elő (27—28. kép). Az erkélyt négy konzol tartotta. 
A gyámkövek mindegyike megmaradt a homlokzat síkjáig lefaragva. A konzolok átégettek, felüle
tük kormos. A két középső gyámkő kettős, valószínűleg azért, mert az egykori erkély középütt 
erőteljesebben kiugrott, mint kétoldalt, alaprajzban a nyolcszög három oldalát követve. A kettős 
konzolok alsó kövei lapos vörös kőlapon nyugosznak. A konzolpár ós a vörös kő közötti falsík 
befelé rézsűs téglával szegett. A gyámköveken kívül előtűnt az erkólynyílás baloldali határfala, 
kemény, nehezen törhető, kavicsos vakolattal borítva. A jobboldali határvonalat falelválás 
jelzi. Bal oldalon az erkély számára szolgáló falnyílás nagyobb felületen a mellvédmagasság 
felett maradt meg. I t t a homlokzati vakolatsík minden megszakítás nélkül derékszögben befordul, 
a nyílás belső síkjának felülete mintegy 30 cm-re követhető volt. 

Az Úri utca 17. sz. ház északi homlokzatát ma a Balta köz átboltozott átjárója ós az 
utóbbi fölé átnyúló Úri utca 19. sz. ház déli emeleti helyiségei takarják el. A XV. század első 
felében ez a homlokzat még szabadon állt és keskeny, a mai Balta köz szélességének megfelelő 
sikátorra nézett. 

A régi homlokzat több eleme megmaradt a Balta közi aluljáró déli falában, de egy 
emeleti ablak is látható. Az Úri utca 19. sz. háznak a Balta köz feletti helyiségében, a déli 
falba keskeny, hosszanti osztó nélküli, egyszerű, élszedéssel profilált ablak nyílik. A kőkeret osztó
val kiegészített, restaurált (29. kép). 
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28. kép. Űri utca 17. sz. Homlokzat a feltárt középkori maradványokkal (Várnai D. felmérése) 

32? 



A Balta közi átjáróban a kutatásokat az 
Űri utca felé néző rézsűsen elhelyezett, már 
eddig is ismert középkori ablaknál indítottuk 
meg (31. kép). Л XTV—XV. századforduló kö
rüli időben gyakori stílusjegyeket eláruló kis 
ablak körüli vakolatrétegek megbontása után 
kiderült, hogy az ablakkeret elhelyezésével egy
idejű vakolatrétegen fehér alapon fekete vagy 
sötétszürke vonalozású kváderfestés van. A 
kváderfestéses sík a mai, középkori téglából 
álló boltozat alá megy. Ez azt jelenti, hogy a 
Balta köz átboltozása előtt a középkori ház 
Balta közi oldalát, tehát az északi homlokza
tot teljes egészében hasonló kváderfestés borí
totta. A festés nyomai (a bekarcolt kváder-
vonalak) a Balta közi aluljáró északi falán 
is megvannak. 

A háznak a Balta közi aluljárón túli 
szakaszán folytatott kutatások a mai ablak 
felett széles teherelhárító ívet hoztak fel
színre. Az emeleten kettős, befalazott újkori 
ablak látható. A falak a háznak ezen a sza
kaszán már nem középkori eredetűek. A leg
régibb ház keleti határfala a Balta közi alul
járó keleti végével esik egybe. 

Feltehetően a XV. század derekáig a 
Balta köz még nem volt átboltozva. Az átjáróra az 
emeleten keskeny ablak vagy ablakok nyíltak. 
A XV. század végén, vagy a XVI. századelején 
a sikátort átboltozták és az emeleti ablakok 

funkciója megszűnt. Még a török időkben a megrongálódott téglaboltozatot kőboltozattal kipótol
ták és az aluljárót keleti irányban meghosszabbították. Ugyancsak a török korból származik a 
Balta köz déli oldalának vasrácsos felülvilágító pinceablaka (30. kép). Az Űri utca 17. sz. ház 
1686 után viszonylag jó állapotban maradt fenn. 

Az újjáépítési munkák még a XVII. század végén megkezdődhettek. Ekkor tömhették 
be az emeleti erkélynyílást és faragták le a tartókonzolokat. Ez azért valószínű, mert a lefaragott 

konzolokon erős égósnyomok mutatkoznak, ami 
a XVIII. század eleji nagy tűzvészre enged követ
keztetni. A XVIII. századi újjáépítés során az 
összes emeleti középkori nyílást megszüntették 
és a földszinti ablakok tengelyétől függetlenül 
új ablakokat helyeztek el. Az új ablakelhelyezést 
— nem tudni milyen okból — még a XVIII. 
század folyamán egy ízben módosították. Ezt az 
bizonyítja, hogy az emeleti első és második ablak 
között barokk tóglakeretben ugyancsak barokk 
téglával betömött ablakhely látható. A XVIII. 
század folyamán helyezték el az Űri utcai homlok
zaton a földszinti keskeny kőkeretes ajtót is. 
Ebben az időszakban nyitották meg a Balta közi 
széles kosáríves kapubejáratot, ezzel kapcsolat
ban a kapu felett megbontották a törökkori kő-

29. kép. Úri utca 17. sz. Egykor a Balta közre 
néző emeleti ablak 
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30. kép. Űri utca 17. sz. (Balta köz.) Úri utca 
felé néző rézsus középkori ablak a feltárt 

kváderfestessel 



dongát es a régi kövekből némi téglapótlással 
boltfiókot hoztak létre. A széles kapubejáratot 
valószínűleg a XIX. században elfalazták és 
keskeny folyosóval helyettesítették. A ház XIX. 
századi állapotára nézve Arányi 1877. évi leírása 
ad útmutatást . „Dacára, hogy ezen kisded ház 
(nem lévén kapuja) dongaboltozatú kapualjjal 
nem bír, mégis legalább a XVI. századból való, 
m e r t l . a szomszéd alagútszeríí boltozatba, me
lyet a budaiak régen Schwirbogennak neveztek, 
három ódon ablakocska val nyílik. 2. Ma szokott 
terjedelmű utcai ablakai 40 óv előtt alig voltak 
4 lábnyi magasak és kívülről otromba fatáblák
kal csukódtak, mintáz ódon némethoni házak. 
Az udvar belsejében még bántatlan hagyattak 
a 3 % láb magas ablakok." 

Arányi leírása az ódon, otromba fatáblás 
ablakokról azt sejteti, hogy az Úri utcai homlok
zat földszinti középkori ablakaihoz az 1800 
körüli időkig nem nyúltak hozzá. Ugyanis a 
leírás feltűnően illik a kutatások folyamán 
feltárt földszinti boltablakra, amely valóban ala
csony, nyomott arányú és amelyen az egykori 
fatáblák elhelyezési hornya ma is látható. 

Az 1945 utáni újjáépítés során a Balta közi széles kapualjat helyreállították és a földszinti, 
XVIII. században épült keleti udvari szárnyat lebontották. 

F. Tóth Rózsa 

ÚRI UTCA 18. SZ. 

A mai épület helyén középkori lakóház állott, amelyről az 1696. évi Zaiger über die Vöstung 
azt mondja, hogy a töröktől való visszafoglalás után „részben még jó falai, boltozatai ós pincéje 
van". A XVIII. század elején újjáépített házon a század folyamán több ízben végeztek alakítá
sokat. Az 1912-ben bekövetkezett nagyobb arányú átépítéskor egyesítették a 20. sz. házzal, 
1939-ben hivatali épületté alakították át. 1944—45-ben, a háború folyamán nagymértékben 
megsérült. 

Az 1957 szeptemberében végzett homlokzatkutatások folyamán a földszinti szakaszról 
teljesen levertük a vakolatot. Az így előbukkant falsík semmiféle középkori jelleget nem mutatot t . 
A felület összeolvadt az Úri utca 20. sz. ház homlokzatával. A két ház közötti eredeti határvonal 
megkeresésére megbontottuk a mai falsíkot. A legfelső kőréteg leválasztása után előkerült a két 
épület közötti határvonal a középkori sarokarmírozásnak és néhány csatlakozó kőnek a ma
radványával. A homlokzat további részein a külső falsík ós a belső falmag egységesnek mutat
kozott, ebből látszik, hogy a XVIII. század elején történt helyreállításkor a homlokzatot úgyszólván 
teljes egészében újjáépítették. A földszinti homlokzat többi részén nem találtunk további közép
kori részleteket. 

A vakolatleverés után a földszinti ablakok elhelyezésének megfelelően a kaputól balra 
két, tőle jobbra pedig egy elfalazott barokk tégláiv került elő. Ez arra vall, hogy az épület első 
újjáépítésekor a homlokzat földszintjét íves nyílású üzlethelyiségek foglalták el, s ezeket csak 
valamelyik későbbi, feltehetően szintén XVIII., vagy esetleg XIX. századi átalakításkor falazták el. 

Az emeleten csak a jobb oldalon, kis keskeny szakaszon vertük le a vakolatot. A falrakás 
a földszint külső, újkori borításával volt egyidejű. 

Nagy Emese 
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31. kép. Úri utca 17. sz. A Balta köz északi oldala 



32. kép. Üri utca 19. sz. A ház déli (Balta közre néző) homlokzata (Horler F. felmérése) 

ŰRI UTCA 19. SZ. 

Kutatást az udvar nyugati homlokzati falán és a Balta közben végeztünk. 
Az udvar nyugati falának kapualj melletti szakaszán a kamra-, illetve pinceajtó felett 

kődonga boltozat íve került elő. A kődonga mennyezet részlete a kapualj melletti kamrában 
látható. A ház tengelyében elhelyezkedő ív mérete azt a feltevést valószínűsíti, hogy a későbbi 
időben kővel átboltozott középkori kapualj maradványa. További részét a mai kapualjtól délre 
eső dongaboltozatos szobában kereshetjük. A feltárt kapuív mellett, attól délre ezzel nagyjából 
megegyező méretű barokk falazású tóglaívet találtunk. A téglaív alján a vakolat ós meszelés 
nyomai arra mutatnak, hogy eredetileg nyitott árkád volt. Nagyon valószínű ennek alapján, 
hogy a barokk építkezés alkalmával, a XVIII. század elején megtartották a ház tengelyében elhe
lyezkedő középkori kapualjat, újra boltozták kővel és a kapualj mindkét oldalán árkádnyílá
sokat építettek (35. kép). A középkori, illetve barokk kapualjtól jobbra elhelyezkedő feltételezett 
árkádnyílás megfelelne a mai kapualj udvar felé eső részének. így fel kell tételeznünk azt, hogy a 
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kapualj kialakítása mai helyén a XIX. század elején, a klasszicista stílusban végrehajtott átépítés 
alkalmával történt. 

A feltárt kapualj szintjének meghatározására nyitott kutatóárokban a mai szinttől 40 cm 
mélységben előkerült a kapualjhoz tartozó köves szint, a burkoló kövek között egy másodlagosan 
felhasznált konzolkő is helyet foglalt. A köves szint alatt 12 cm-re egy kétségkívül korábbi közép
kori építkezéshez tartozó ajtónyílás jobboldali élsarkított kávakövének részlete került elő. A kávakő 
E—D irányú, 67 cm vastag falhoz tartozik, szerves folytatásaként küszöbkő is jelentkezett. 
A középkori kapualj-szint alatt a betöltési anyag erősen égett és fakorhadékos. A küszöbkő alatt, 
annak belső oldalán agyagos, fakorhadékos, sima szintet találtunk. A tükörsima agyagos szintet 
a helyiség belseje felé 25 cm-re 2,3 cm széles ós 2,5 cm magas gát szakítja meg, majd utána ismét
lődik az előbbi, 25 cm széles agyagos szint. A fakorhadékos agyagos nívó amellett szól, hogy a 
helyiség fapadlós volt. A padlódeszkák szélessége 25 cm lehetett, sőt vastagságukra is következ
tethetünk a szintszakaszokat elválasztó gát, illetve a két padlódeszka között jelentkező hézag 
magasságából (2,5 cm) (36. kép). 

Az ajtó baloldali kávakövét hiába kerestük, mert i t t a küszöbkő megfelelő része felett 
egy, a felmenő falból kinyúló kő helyezkedik el. A kő széle megegyezik a felmenő falon jelentkező 
falelválással. Ez valószínűsíti azt a feltevést, hogy a korábbi épület (amelyhez a feltárt ajtónyílás 
és padlórészlet tartozott) pusztulása után emelték a fal mai kapualj felé eső szakaszát, ós a korábbi 
küszöbkő fölé kiugró kő a fal alapozásához tartozik. A kávakőhöz tartozó falat ezen az oldalon is 
megtaláltuk. 

Az udvar déli falán keskeny, íves, ajtómagasságú barokk falnyílás került elő vakolat
eltávolítás nyomán, az íves nyílás elfalazása is barokk. 

A kapualj északi falában megtaláltuk a pince szellőző ablakában korábban kibontott és 
bemutatott középkori ajtókeretcsonk további részletét. 

A ház Balta közre néző oldalhomlokzatán, a köz Úri utcai végében a téglaboltozattal 
egyidejűleg elfalazott, kétosztatú, keresztrácsos középkori ablak alsó részét bontottuk ki. Az ablak 
felső részét a boltozat takarja. Kávája élsarkított, az osztó hatszögű, a könyöklő egyenes ós sima. 
Kora a XIV. századra tehető, bár szokatlan, hogy a kávakövek és az osztó lábazati faragás nélkül 
állnak a könyöklőn. Ennek oka valószínűleg az, hogy későbbi javítások alkalmával változtattak 
eredeti alakján (33. kép). 

Az ablak jobboldali kávakövétől 1,50 m-re falelválás jelentkezett. Nem tulajdonítható 
véletlennek, mert a boltozattól a járdaszintig töretlen, 
éles vonalban halad, és az Űri utca felé eső falszakasz 
anyaga ós falrakásának módja sem egyezik az elváláson 
túli fallal. Ugyanis i t t a falazóanyagban bőségesen elő
forduló lemezes, kemény kőanyag ott egyáltalán nem 
található, azonkívül míg i t t a nagyjából azonos méretű 
köveket bizonyos rendszerrel, többé-kevésbé sorosan 
rakták ós az elválást szorosan egymás fölé helyezett 
kövek szegélyezik — az elváláson túli fal (Tárnok utca 
felé) szabálytalan kövekből, rendszertelenül rakott . A 
falelválás a sziklalapig fut. A mai szinttől 60 cm-re 
agyagos, kavicsos járdaszint került elő, a fal tövében 
habarcsnyomokkal, alatta az alapfal 10—14 cm-es 
kiszélesedése, majd a szikla. 

Ugyancsak falelválás jelentkezett a téglából-
tozat végződése alatt. Feltehető, hogy az eredeti 
középkori épület, amelyet a sikátor átboltozásával 
megnagyobbítottak, csak eddig terjedt. Ugyanakkor 
természetesen arra is gondolhatunk, hogy a tégla
boltozat vége a szomszédos ház (ma Űri utca 17. sz.) 
akkori kiterjedését jelöli. 

33. kép. Úri utca 19. sz. A ház déli hom
lokzatán feltárt gótikus, rácsos ablak (Horler 

F. felmérése és rekonstrukciója) 

331 



34. kép. Úri utca 19. sz. Alaprajz 

A ház déli homlokzati faláról (a Balta közön túl) eltávolítottuk a vakolatot. A boltozat 
alatti, kisebb, szabálytalan kövekből rakott fal folytatásaként i t t nagyméretű, faragott kövek 
mutatkoztak. Az it t nyitott kutatóárokban a mai szint alatt a középkori falon kettős falelválás 
jelentkezett. A két falelválás nagyméretű faragott kövekkel szegélyezett, a faragott kőszegélyek 
között 90 cm széles, faragatlan kövekből rakott fal húzódik, amelynek síkja kissé kiugrik a kövek
kel szegélyezett falak síkjából. — A mai szint alatt 65—70 cm-re apróra tört, agyagba rakott 
kövekből készült középkori járda került elő. Mindhárom falszakaszt a sziklára alapozták a mai 
szint alatt 90 cm mélységben. A faragott kőszegélyek között álló fal mérete alapján arra gondol
hatunk, hogy később elfalazott nyílás, esetleg pincelejáró nyoma. Emellett szólna az is, hogy a 
kétoldalt látható faragott kövek nagyjából azonos méretűek és elhelyezésük is azonos (32. kép). 

A Balta közben mutatkozó falelválások szerepének tisztázása csak abban az esetben 
elképzelhető, ha alapos kutatást folytatunk a ház pincéjében, amely több periódusos középkori 
építkezésre utal. 

Az eddig elmondottakat a következőkben foglalhatjuk össze : A ház alapjaiban középkori, 
jelentős átépítése a barokk korban történt. A XIX. században klasszicista stílusban alakították át. 

A Balta köz boltozata annak emlékét őrzi, hogy a ház tulajdonosa feltehetőleg a XV. század 
végén vagy a XVI. század elején a szomszédos ház felé terjeszkedett. 
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35. kép. Űri utca 19. sz. Az udvar nyugati 
homlokzati falán feltárt kapuív, mellette 

barokk árkádnyílás maradványa 

Az átboltozás előtti korszak marad
ványa a feltárt rácsos ablak, amelynek funk
ciója az átboltozással megszűnt. Ugyanez vo
natkozik a sikátor feletti lakás déli falán bemu
ta tot t gótikus ablakra, amely a szomszédos 
ház (ma Űri utca 17. sz.) átboltozást megelőző 
maradványa. 

A sikátor átboltozása utáni korszak 
nyílásairól annál kevesebbet tudunk. Egy, a 
Dísz tér felé tekintő ablakról Arányi tudósít : 
„Ezen ház hajdan a Pilisi megyeház. 1860-ban 
öregebb b. Eötvös Ignácznak (a b. Minister 
br. Eötvös József nagyatyjának) háza mellett 
egy faragott kőből készült dongaboltozat 
létezik, mely fölött két szoba nyugszik, egy 
nyugotra (az uri utcába) a másik keletre 
(a dísztérre) tekint, az utolsón egy háromosztatú ablakot, mely a prágai óvárpalotán, Ko
lozsvárott Zápolya Jánosnak házán, és Medgyesen egy palota szerű épületen látszik s a XV. 
század végéből vagy a XVI. század elejéből származik, hogy hajdan kőducokkal birt, azt a gya
korlott szem könnyen kiveszi." 

A Balta köz középkori téglaboltozatát a török korban kődongával javították ki és tol
dották meg a Tárnok utca felé. 

Az udvar nyugati homlokzati fala előtt feltárt falrészlet ajtó- és fapadló-maradványával 
egy korábbi középkori építkezés emléke. 

Lócsy Erzsébet 

ŰRI UTCA 20. SZ. 

Az 1687-ből származó Haüy-féle tér
képen erre a területre két telket találunk be
jelölve (26—27. sz.). 1696-ban a Zaiger über 
die Vöstung ugyanitt 24-es számmal csak egy 
telket tüntet fel. Kutatásunk elsősorban azt 
akarta tisztázni, hogy a telek megnagyobbo
dásával az újkori homlokzat kialakításánál 
két kisebb középkori házat vontak-e össze. 
Az utcai homlokzaton 10—15 cm vastag 
vakolatróteg eltávolítása után megkaptuk a 
középkori falat. A fal többszöri átjavítás nyo
mait viseli. Falelválást azonban a 18,33 m 
hosszú homlokzaton nem tapasztaltunk, ami az 
1687. évi térkép telekosztását igazolja. A kö
zépkori épületnek a 18. sz. ház felé eső határán 
kváderes sarokarmírozás volt. Az átkutatot t 
homlokzaton egyéb középkori részletet nem 
találtunk. Több, az Űri utca 18. sz. házra 
vonatkoztatható oklevélben találjuk megne
vezve épületünk középkori tulajdonosainak 
vagy bérlőinek Vievót. így 1415-ben Miklós 
pénzváltó szerepet mint a 18. számmal határos 
egyik épület gazdája. Konrád Melmeister jogász, 

36. kép. Űri utca 19. sz. Az udvar nyugati hom
lokzati fala előtt feltárt korábbi középkori épület 

maradványa (Horler F . felmérése) 
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az óbudai egyetem rektorának birtokában látjuk a házat egy 1425. évi oklevél szerint. 1461-ben 
Steinpach Erhard ós 1506-ban Kotthe Ferenc nevét találjuk megemlítve az oklevelekben. 

A Zaiger adatai szerint („Hat noch ein Theill mauern, gewölber und Keller") — amit a 
kutatások is igazoltak — a középkori lakóház majdnem teljes egészében elpusztul. A romos ház 
újjáépítése a XVÍII. század elejére tehető. A homlokzat kutatásánál a földszinti jobboldali ablaknál 
előjött a levésett barokk könyöklőpárkány részlete. Az emeleten újkori téglával elfalazott, a mai 
nyílásnál nagyobb ablakok, illetve ikerablakok tóglaelhárító íve került elő. 

Bertalan Vilmosné 

ŰRI UTCA 24. SZ. 

Zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes lakóház, egyszerű barokk homlokzattal. 
Az épület Űri utcai homlokzatának kutatása során aránylag kevés középkori részlet 

került elő. A kaputól délre eső földszinti szakaszon megtaláltuk a Haüynál is jelzett déli telek
határra utaló falvarratot, a 22. sz. épület jelenlegi határától északra 0,80 m távolságban. A 22. sz. 
ház sarokkiképzése armírozott, de eléggé durván faragott kövekből épült. A falvarrat az emelet 
magasságáig tar t , bizonyítva ezzel, hogy mindkét épület eredetileg földszintes volt. 

A kapu bal keretköve mellett került még elő egy kis középkori falszakasz, amely zúzott
kő és tégla keverékéből épült. A fal síkja e helyen a mai utcavonaltól kissé beljebb húzódik. 

A földszintnek ezen a részén a barokkban ikerablak lehetett, mert erre utaló nagy fesz
távolságú kétszeres tégla teherhárító ívét találtuk a jelenlegi ablakok fölött. 

Az emeleten a kaputól balra, a második és harmadik ablak között középkori, egyenes 
záródású ablak kőkeretének jobb kávaköve és könyöklőpárkányának csonkja került elő. Ez 
részben a háborús vakolatsérülés következtében már látható volt. Az elszedett keret homokkőből 
készült. Az emeletnek ezen a szakaszán több kisebb darabon kerültek elő középkori falrészletek. 
A telekhatárt jelző falvarrat földszinti végződésének vonalában az emeleti rész fala 
kissé előreugrik és vakolata XVII. századra utaló rózsaszín festésű. Az emeleti homlokzatnak 
ez a kis előreugrása is utólagos építésre vall. 

Az eddig elmondottakat összegezve megállapíthatjuk, hogy az Űri utca 24. sz. ház a XIV. 
században épült földszintes lakóház volt, amelyre a XV. század folyamán egy emeletet húztak. 
A feltárás során előkerült gótikus ablakkeret köve is ebből az időből való. 

Gerő Győző 

ŰRI UTCA 29. SZ. 

A mai Űri utca 29. sz. épület a középkorban két házból állott. Az északi, keskenyebb részt 
Haüy 1687. évi térképe 78-as, a déli felét 79-es számmal jelzi. A kutatások folyamán a két közép
kori épület közül a keskenyebb északi, tehát a XVII. században 79-es számmal jelzett épület 
maradványaira bukkantunk rá. 

A kapualjtól balra levő földszinti ablak két oldala mellett a vakolat alól középkori nyílás
keret puha mészkőből faragott két oldalsó kávaköve tűnt elő (37. kép). A keretkövek ólszedósesek, 
a rézsűk a homloksíkra 45°-os szöggel háromszöges átmenettel metsződnek a derékszögű lábazatra. 
A metszésnek ilyen formája arra mutat , hogy az ablakkeret körül rézsűs volt. Mint a kutatások 
folyamán kiderült, a leírt ablak a Haüy-térképen 78-as számmal jelölt ház tartozéka, az épület 
eredeti sarokarmírozását a mai ház homlokzati törésvonala jelezte. A ház végének megfelelő 
sarokarmírozást a mai kapualj bal oldala mellett találtuk meg (37. kép). 

A sarokarmírozás nagyméretű hosszúkás kváderkövekből áll. A kváderkövek élei nem 
derékszögűek, hanem 2,75 m magasságig 45°-kal, felül hegyesebb szögben rózsűsek. Az alsó, 
45°-ban rézselt sarokkövek mellett egyhelyütt keleti irányba áttörtük a mai kapualj bal oldalán 
a falat, és azt tapasztaltuk, hogy a kváderkövek benyúlnak a mai kapualj északi falába. A kapu
aljban húzott K—Ny irányú kutatóárokban a feltárt kváderek homloksíkjától 2,80 cm-re meg
találtuk a Haüy-térképen 79-es számmal jelzett ház homlokzatának alapfal-részletét. A fal iránya 
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37. kép. Úri utca 29. sz. Homlokzat a feltárt középkori részletekkel (Várnai D. felmérése) 



38. kép. Úri utca 34. sz. Félköríves ajtókeret és 39. kép. Űri utca 34. sz. A kapualj bal oldalán 
küszöbköve a kapualj jobb oldalán kibontott mérműves fülkerészlet 

a kapualjban elhelyezett esővezetékek miatt nem volt pontosan megállapítható. A 78. sz. ház 
befelé forduló kváderfala ós a 79. sz. háznak a kutatóárokban feltárt alapfala szorosan egybeépült, 
mindkettő a XV. században készülhetett. 

A rézsűs kváderekkel lezárt keskeny középkori ház mellett tehát a középkorban az utca
vonaltól több, mint 2 m-rel beljebb helyezkedett el a XVII. században 79-es számot viselő épület. 
Azonban míg a 79. sz. ház középkori homlokzati fala a mai napig is áll, sőt faragott részletei is 
megmaradtak, a 78. sz. házat valószínűleg a XVIII. században lebontották. Ugyanekkor a két 
házat egyesítették, a homlokzati vonalat kiegyenesítették és a mai architektúrát létrehozták. 

A kutatás jelentős eredménye : kiderült, hogy a középkori budai várban az Űri utca 
vonala változatosabb, törésekben gazdagabb volt. 

F. Tóth Rózsa 

ÚRI UTCA 34. SZ. 

Az Úri utca 34. sz. ház kutatása a homlokzatra és a kapualjra terjedt ki. A Zaiger über 
die Vöstung c , 1696-ból származó összeírási könyv szerint a ház telekhatárai a mainak meg
felelőek. Ugyanez a helyzet a korábbi, Ilaüy-féle térképen is (1687). Ez a térkép a 34. sz. háztól 
D-re fekvő telken telekhatár-változást tüntet fel, egy korábbi állapotot, amely szerint a 32. sz. 
telken még két tulajdonos osztozik. Ezeket a telekviszonyokat megelőző helyzet térképen nem 
maradt ránk, csupán az építészeti részletekből olvashatjuk le. A középkorban a mai 34. sz. ház 
hosszabb homlokzattal rendelkezett, feltehetőleg egy traktus hosszúságú terület tartozott még 
hozzá a mai 32. sz. telekből. Ennek bizonyítékai a következők : a két ház között nincs sarok-
armírozás, a falrakás folyamatos és nagyobb átnyúló kövek kizárják a falak szétválásának a lehető
ségét. A ház középkori végződését nem tudtuk megtalálni, mert a mérések és a helyszín tanul-
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40. kép. Űri utca 34. sz. Mérműves ülőfulke bél- 41. kép. Úri utca 34. sz. Mérműves ülőfülke 
letkövének sarokátmenete a kapualj déli oldalán profilja és lábazata 

mányozása által meghatározott helyen a mai szintig ért a természetes szikla és az eredeti falak 
elpusztultak. További bizonyítékok : az ablakok és a kapu tengelyeinek eltolódása D-i irányban. 
A kapu sincs önmagában a mai homlokzat főtengelyében. Ezt a helyzetet csak akkor tudta elfog
lalni, amikor egy vak gyalogkapuval toldották meg a második világháború előtti átalakítások 
alkalmával. 

A homlokzat földszinti részén régi bolthelyiségek téglából kirakott félköríves nyílásait 
találtuk meg. Később, a ház újjáépítése alkalmával előkerült az egyik nyíláshoz tartozó kávakő 
egy darabja is, eredeti helyén. Ezek a nyílások is folytatódnak a 32. sz. ház megmaradt falcsonk
ján, azonos ritmusban, bizonyítékaképpen annak, hogy ezek a félkörös nyílások még abban az 
időben keletkeztek, amikor a telekviszonyok mások voltak, tehát a korábbi, Haüy-féle 1687. évi 
térképünk előtt. Hasonló félköríves nyílásokat számtalan helyen találunk még a Vár területén. 
Pl. : Dísz tér 11, Űri utca 18, Szentháromság utca 7. stb. A ház kapualjában is több új, középkori 
építészeti részletet találtunk. A kapualj két oldalán már eddig ismert félköríves ülőfülkók több, 
eddig ismeretlen szakasza került elő. Az É-i oldalon egy félköríves, a D-i oldalon pedig egy szeg
mentíves ajtót tár tunk fel. Mindkettőnek megtaláltuk a küszöbkövót. A kapualj udvar felé eső 
szakaszában az É-i oldalon két mérműves ülőfülke mellett előkerült a harmadik indítása. 
Ezzel szemben a D-i oldalon megtaláltuk az ezeknek megfelelő mérműves fülkék töredékeit. 
A töredékek közül legértékesebb a lábazat, amelynek eredeti formája eddig ismeretlen volt. Az 
1959-es helyreállítás közben a csúcsíves ülöfülkék újkori választótagja mögött eredeti konzolok ke
rültek elő, ezek két-két fülkét kötnek össze. A középkori kapualj a mainál rövidebb volt. Az egyik 
újkori átalakításból származó toldás összekötötte az épület utcai szárnyát az udvari épülettel, 
amely a középkorban különálló volt. Kváderes sarokarmírozását a kutatás felszínre hozta. Az épü
let középkori maradványain erős égési nyomok láthatók. A helyreállítás alkalmával a régi kapu
keret helyének elfalazásából török turbános sírkő került elő jó állapotban. ^ Ovürkv Katalin 
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42. kép. Űri utca 34. sz. Kapualj (Ilosfai J. felmérése) 
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44. kép. Űri utca 36. sz. A kapualj déli falának felmérési rajza 



45. kép. Úri utca 36. sz. 
Feltárt középkori ajtó 

rekonstrukciós rajza 

Ű R I UTCA 36. SZ. 

Sok középkori részlet maradt fenn az Úri utca 36. sz. házban. 
Homlokzatán kibontásra került egy elszedett gyámköves kis ajtó (45. 
kép). Az ajtót balról a második földszinti ablak vágja ketté. Több vári 
lakóháznál, így a Fortuna utca 14, Úri utca 48, Tárnok utca 18. sz. 
házaknál tár tak fel hasonló kis kapukat, amelyek közvetlenül a boltokba 
vagy esetleg a lépcsőházba vezettek. Feltevésünket — hogy épületünk 
földszintjén is boltok lehettek elhelyezve — egy másik adat is alátá
masztja. Balról a harmadik és negyedik földszinti ablak fölött a vakolat 
leverése után befalazott nyílást találtunk. A középkori téglákkal elfa
lazott rész kibontása után egy befelé rézsűsen elszűkülő szellőzőablak 
vált láthatóvá (46. kép). Az átjavított, törtköves középkori fal az első 
emeleti ablak könyöklőpárkányáig jól megfigyelhető. Ettől felfelé ve
gyes kő és téglából készült barokk falat találtunk. A második emeleti 
ablakok alatt a lefaragott XVIII. századi koronázópárkány nyoma 
látható. A koronázópárkány felett a XIX. század folyamán épült máso
dik emelet téglafala emelkedik. A kapukeret vizsgálatánál a vakolat alól a XVIII. századi barokk 
kapu gazdagon profilált konzolkövének részlete került elő. A díszesebb barokk kapukeretet való
színűleg a klasszicista homlokzat kiképzésénél faragták le. Egyszerű, léckeretes, XVIII. századi 
kőkeret részletét bontottuk ki a földszinti baloldali első ablaknál. 

Különböző korú építkezések emlékeit őrzi a kapualj is. A kapualj északi oldalán csúcs
ívben végződő mérműves fülkéket találunk(43, 
48. kép). A fülkék 1360 ós 1380 között készül
tek (47. kép). A kapualj déli falát félkörös, 
illetve szegmentíves záródású fülkék tagol
ják (44. kép). E fülkék vizsgálatánál, eltérően 
az északi oldaltól, a falban a tört kő mel
lett sok XIV. századi keskeny falazótóglát is 
találtunk, ami a fülkék későbbi átépítésére 
vagy javítására utal. A már ismert félköríves 
fülke mellett a vakolatróteg alól egy máso
dik, elszedett keretű, félköríves záródású 
fülke részletét bontottuk ki. A fülkét az új
kori ablak létesítésekor bontották el. Hasonló 
félköríves, lesarkított fülkéket találunk az 
Úri utca 31, 34, 38, Fortuna utca 5, Szent
háromság utca 7. sz. házaknál. Szegmentívesek 
a Szentháromság utca 2. sz. ülőfülkéi. A fülkék 
korát a XVI. század elejére tehetjük. 

A kapualj nyugati végében levő csúcsíves 
fülke kutatásánál megállapítottuk, hogy a fülke 
ülőpadja a mai fülke keretén túl is folytatódik. 
A felületén foltokban sárgásfehér színezetű 
vakolatréteg mutatkozott. A vakolatréteg a 
kibontott keret mindkét oldalán megtalálható, 
ami arra mutat , hogy a keret szabadon állt 
és mint fülkeosztó szerepelhetett. E megfigye
lések alapján arra következtethetünk, hogy 
a jelenlegi egyes fülke eredetileg kettős volt. 
A második fülke a ház pusztulásakor, 1686-ban 
sérült meg. A ház nyugati részének teljes 
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46. kép. Űri utca 36. sz. Részben kibontott 
középkori világítóablak 



pusztulását mutatja a középkori dongaboltozat pusztulása a kapualj ezen szakaszán. A 
további kutatásnál az elpusztult középkori ház nyugati (udvari) zárófalát akartuk meghatá
rozni. A kapualj udvari végében a mai falra kutatóárkot húztunk. Megállapítottuk, hogy a fal 
egy más jellegű, tört kövekből álló falra épült rá. Ezt az alsó falat tartjuk a középkori 
alapfalnak. A ma is álló XVIII. századi fal a középkorinak megfelelően zárul a mai udvarnál. 
A kapu mindkét oldalán mutatkozó elfalazott barokk ajtókeretnél leástunk. A kutatógödörben 
megkaptuk a barokk ajtók küszöbét (49. kép). A küszöbök mélységével megegyezik az első gödör
ben is megfigyelt ós i t t is mutatkozó vakolatréteg. A vakolatróteg alján egy égett sáv látható. 
Valószínűleg az 1723. évi budai nagy tűzvésznek az emléke. A XVIII. századi kapualj tehát 
mélyebben feküdt a mainál ós a középkori állapotnak felel meg. Az udvar felé erősen lejtett. 
A barokk ajtók felett középkori téglaelhárító ívek részletét bontottuk ki, ami arra mutat, hogy 

47. kép. Úri utca 36. sz. Középkori ülőfülkesor a kapualj északi falában 

a XVIII. századi ajtókat a középkori nyílásokba helyezték el. A kapualjból jobbra-balra lakóhelyi
ségekbe nyíló kis ajtókat bontottak ki az Úri utca 32. sz. háznál és az Országház utca 9. sz. épü
letnél. Hasonló elrendezést mutathatot t a fentiek alapján a kutatot t épületünk is. Az épületre 
egy-két közvetett okleveles adatot kapunk Pataki Vidor levéltári kutatásai alapján. 1454-ben 
egy oklevélben Kompolti Benedek Tamás van megnevezve mint az épület tulajdonosa vagy 
bérlője. 1440-ből egy oklevélben szintén szerepel az épület. 

Bertalan Vilmosné 

ŰRI UTCA 37. SZ. 

Egyemeletes lakóház. Középkori alapokon a XVIII. század elején épült barokk stílusban, 
a XVIII. század második felében kisebb átalakításokat hajtottak végre. Haüy 1687-ben készült 
alaprajzán a 74. számot viseli, Zaiger 1696. évi jegyzékében 71. szám alatt szerepel. 

342 



48. kép. Úri utca 36. sz. 
Fülkeosztó keresztmetszete 

A kutatást az udvar északi homlokzati falán kezdtük, ahol 
a mai házmesterlakás ajtajának nyugati oldalán három szabályosan 
egymás fölé rakott középkori kváderkő sarokarmírozást sejtetett. 
A kutatóárokban a mai szint felett mutatkozó kváderes sarok 
folytatásaként egészen a középkori udvarszintig (maitól 127 cm) 
nyúló nagyméretű kváderkő vet találtunk. Ettől nyugatra feltár
tuk a faragatlan kövekből rakott középkori fal folytatását is, 
amelyet az alapozásig ástunk ki. A betöltési anyag nagyrészben épület
törmelékes volt (kő és sok középkori téglatöredék). A mai szinttől 42 
cm-re 6 cm-es, 80 cm-re pedig 8 cm vastag, erős összefüggő habarcsrétegre 
akadtunk. A felső habarcsréteg alatt 10 cm-re XVI. századi pénz feküdt. A kvádersarokkal szegé
lyezett E—D irányú falban (a mai lakásban) vakolt, csúcsíves fülke látható. Első feltevésünk, 
hogy kapualjjal, illetve kapu alatti ülőfülkóvel van dolgunk, megdőlt, mert a sarokkövektől keletre 
az ajtó túlsó oldalán nyitott kutatóárokban a feltételezett kapu nyomát sem találtuk, sőt az i t t 
mutatkozó fal alapjaiban sem középkori. Ezenkívül ellene mond a kapualjnak az is, hogy a kváderes 
sarok vonalában az emeleti barokk falon egészen a tetőig futó éles falelválás látható. Tehát a 
feltárt kváderes sarok minden bizonnyal sarokarmírozás. 

Ettől nyugatra ugyancsak megtaláltuk a középkori szintet és a fal alapozását. A mai szint 
alatt 135 cm-re előkerült a középkori kavicsos habarcsos nívó, alatta agyagban négy téglasor közép
kori féltóglákból, majd ópülettörmelékes, habarcsos betöltés. A fal alapozása a mai udvarszinttől 
190 cm mélységben kezdődik. A feltárás során nagy mennyiségű középkori cseréptöredék került 
felszínre. Korhatározó leletek közvetlenül a középkori nívó alól előkerült XIV. századi fehér 
alapon vörös festésű cseréptöredékek. A mai szint alatt 75 cm-re XVI. századi pénzt találtunk. 

A feltárt középkori szinttől nyugatra a felmenő középkori falban in situ középkori ablak
keret részlete ós egyenes záradókú szemöldökkövének töredéke mutatkozott. 

Ettől ismét nyugati irányba haladva az alaprajzon (50. kép) és a homlokzaton egyaránt 
élesen mutatkozó törésvonalban középkori kváderes sarokarmírozás került elő a mai ajtónyílás ma
gasságáig. Felette az emeleten megtaláltuk a folytatást is a függőfolyosó szintjétől 346 cm magasságig 
(52. kép). Az armírozott saroknak megfelelő E—D irányú falat is megtaláltuk az emeleti szobában. 

A földszinten a sarokarmírozást követtük az udvarszinttől 167 cm mélységig. 120 cm mély
ségben előkerült a középkori kavicsos téglaporos középkori udvarszint. A nívó vastagsága 6—10 cm. 
A szint egy részét másodlagosan felhasznált középkori párkánykő teteje alkotta. A kő feltehetőleg 
a XIII. század végéről, XIV. század elejéről származik. 

A feltárt középkori nívó, a középkori épület udvarszintje mindhárom helyen (a keleti 
sarokarmírozásnál, a nyugati sarokarmírozásnál és a kettő között nyitott kutatóárokban) azonos 
mélységben jelentkezett. 

Az udvar délkeleti végében 1944-ig földszintes dongaboltozatos helyiség állott. Ma már 
csak déli és keleti fala létezik, valamint a nyugati és északi fal csonkja. A vakolat leverése nyomán 
kitűnt, hogy a déli fal kisebb barokk javításoktól 
eltekintve középkori. A falhoz tartozó padló
szint 165 cm mélységben került elő. A barokk 
dongaboltozat alatt középkori téglákból rakott 
boltozat maradványa látszik. Ezt átvágja egy 
annál későbbi, de kétségkívül középkori nyílás, 
amelynek magassága 216 cm ós záróköve a ba
rokk donga fölött helyezkedik el. A nyílást 4 cm 
vastag középkori téglák szegélyezik. Elfalazása 
bizonyára akkor törtónt, amikor a barokk dongát 
építették. A barokk donga fölött a szomszédos 
ház (Úri utca 35. sz.) idenyíló ablakának újabb 
kőkerete mellett a középkori falban in situ bor
daindítás rótegkövei maradtak fenn (51. kép). 

343 

49. kép. Űri utca 36. sz. A feltöltött kapualj 
barokk-kori szintje 



A keleti fal mai állapotában barokk, kisebb középkori falmaradványokkal, de alapjaiban 
szintén középkori. Északi felén a vakablakká elfalazott ajtó előtt nyitott kutatóárokban a betöltés 
épülettörmelékes volt, középkori tetőcserép, tégla- ós edénytöredókekkel. A középkori fal tetején 
az ajtónyílásban középkori téglákból (méretük: 2 3 x 1 1 , 5 x 5 cm) rakott padozat került elő. 

A nyugati fal csonkja középkori, szerves folytatása a délinek. 
Feltártuk a helyiség északnyugati sarkát is. A középkori északi fal erősen lepusztult. 

A mai szinttől 90—110 cm-re az épülettörmelókes betöltési anyagból középkori feliratos vörös
márvány sírkő saroktöredéke és két darab, gótikus, vörösre festett, kőfaragó jellel ellátott bol
tozati borda töredéke került felszínre. 

Az udvari barokk árkádsor előtt is kutatást végeztünk, hogy feltárjuk a pillérek alapo
zását. A mai szinttől 60 cm-re 18—20 cm vastag macskafejes kövezetet találtunk. Feltehetőleg 
az udvar középkori szintje. A barokk pillér a köves szint felett 8 cm-es, erősen kavicsos habarcs
rétegen áll. Fel kell tételeznünk, hogy a barokk udvarszint egymagasságban húzódott a maival, 
mert közvetlenül a mai szint alatt a pillér elveszíti szabályos alakját. Közvetlenül a macskafejes 
kövezés felett kormos égési réteget találtunk, ez határozottan jelentkezett az árok metszetében is. 
A nagy kövek felszedése után 4—6 cm vastag, égési maradványokkal színezett sárga agyagréteg 
mutatkozott, alatta apróra tört hegyes kövekből szorosan, de kötőanyag nélkül agyagba rakott 
kövezésre bukkantunk. Ez az udvar korábbi középkori padozata. Alatta szórványosan épület-
törmelékes réteg, majd bolygatatlan agyag. 

A kapualj déli fala előtt az elfalazott barokk árkádnyílás nyugati pillérénél kutatóárkot 
nyitottunk. I t t a felső réteg eltávolítása után a pillér szélességével megegyezően vastag É—D 
irányú középkori falat találtunk, tetején nagyméretű, faragott, ma már töredékes kővel. Néhány 
kő eltávolítása után kitűnt, hogy a barokk pillér építésekor a meglevő középkori kereszt
falat használták alapozásként olyan formában, hogy 25—30 cm mélységben elvóstók ós az 
így nyert mélyedésbe helyezték a pillért. A keresztfal tetején talált nagyméretű kő közép
kori eredetét igazolja az is, hogy az udvari árkád pillérénél feltárt és i t t is megtalált mindkét 
kövezés megszűnik a kőnél és nem nyúlik alá. Mindkét köves szint abban a mélységben 
mutatkozott i t t is, mint az udvaron. A fal mellett a második, tört kövezés felszedése után 
14 cm vastag összefüggő habarcsréteget találtunk, ez benyúlik a fal tetején elhelyezkedő 
faragott kő alá is. 

A középkori szintek alatt futó középkori keresztfal minden bizonnyal a középkori pince 
fala. Ez annál is inkább valószínű, mivel a középkori pincelejáró fennmaradt mindkét keretköve 
egy vonalban áll a kapu alatti pillérrel. Ezt a középkori pincelejárót használták az első barokk 
házban is mindaddig, míg a XVIII. század végi átépítés során elfalazták a déli ós ennek megfelelő 
udvari árkádot. Ekkor toldották meg a pince lejáratát 12 lépcsőfokkal. 

A középkori fal tetején elhelyezett nagy faragott kő valószínűleg az elpusztult középkori 
kapualj tartozéka, esetleg hevederpillér lábazatának maradványa. 

A pincelejáró előtt az udvaron feltártuk a macskafejes kövezés még egy részletét, alatta 
korábbi középkori kövezést nem találtunk. 

A kapualj északi pillérénél a helyzet kissé eltér a szembenlevőtől, mert i t t a barokk pillér 
előtt 80—82 cm mélységben vízvezetéki cső húzódik, amelynek elhelyezésekor az it t talált közép
kori falat elrombolták. A pillér alapozása 20—25 cm, alatta 10 cm vastag egységes habarcsréteg, 
majd az elpusztított középkori keresztfal csekély maradványa. Ezek a jelenségek arra mutatnak, 
hogy az északi pillér alapozásánál éppen úgy jártak el, mint a szemben levő délinél, azaz a barokk 
pillért az akkor még megfelelő magasságban álló középkori falba eresztették be. 

A nyugati sarokarmírozás vonalában falelválást kerestünk a ház északi, Űri utca 39. sz. 
udvarára néző oldalán. Az eredmény negatív, mert 80 cm mélységig leásva határozott elválást 
nem találtunk. Ez meglepő, különösen azért, mert a fal emeleti síkja falelválást mutat. Alatta 
a földszinti falban barokk elfalazású, korábbi barokk téglaíves nyílás mutatkozott. Ennek meg
felelője az a barokk félkörös nyílás, amely az Uri utca 37. sz. udvari északi falán a nyugati 
sarokarmírozásnál látható. Valószínű, hogy az első barokk építkezés után (XVIII. század eleje) 
olyan átjáró volt, amely az egyik ház udvarából átvezetett a szomszédos házba. 
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Végül át tér tünk a ház legproblematikusabb részének kutatására. Ugyanis az armírozástól 
armírozásig terjedő középkori ház keleti és északi zárófalához kétemelet magasságban fennálló 
torony csatlakozik. A torony erősen kiugrik a ház homlokzati vonalából és átnyúlik a szomszédos 
telekre. Az Űri utca 39. sz. ház udvarából látható nyugati fala és északnyugati sarokarmirozása 
(53. kép). Földszinten és az első emeleten egy-egy elfalazott barokk nyílás, a második emeleten 
két új ablak helyezkedik el. A déli ablaknyílás északi fele alatt hét szabályosan egymás fölé 
rakott kváderkő sorakozik. Minden bizonnyal középkori ablakkeret rétegkövei. Kutatása állvá
nyozás hiányában elmaradt. Thurszky Béla mérnök 1950-ben a torony második emeleti északi 
falában középkori gerendalyukakat és kis, lőrésszerű ablakot mért fel. 

A torony délkeleti sarokarmírozásának tekintélyes részletét az Űri utca 37. sz. ház hátsó 
lépcsőházában találtuk meg vakolateltávolítás útján (54. kép). A földszinten, a hátsó lépcsőház 
melletti kamrában is megmutatkozott a torony keleti fala. I t t a délkeleti sarokarmírozás folytatása
ként két nagyméretű kváderkő jelentkezett. A kamra végében a torony keleti falához 65 cm széles, 

50. kép. Úri utca 37. sz. Alaprajz (Horler F. felmérése) 

a toronnyal összekötött armírozott fal csatlakozik. Valószínű, hogy támpillér, de rendeltetésének 
végleges tisztázása csak az Országház utca 12. és 14. sz. házak felől lesz lehetséges. A torony 
egyik, ma nem használt földszinti helyiségében fennmaradt a jellegzetes barokk, füstös konyha, 
másik helyisége a földszinti lakás kamrája. Eredetileg egy helyiségből állott, ezt az egységes helyi
séget és boltozatot kettéosztó barokk fal is tanúsítja. 

A torony viszonyát a középkori lakóházhoz csak az Űri utca 39. sz. udvarán tisztázhattuk. 
A torony nyugati és a ház északi falának csatlakozásánál a sarokban, a vakolat eltávolítása után 
kitűnt, hogy a két fal egyszerre épült. Az alapozás megkutatására ugyancsak a sarokban nyitot t 
kutatóárokban a mai udvarszinttől 185—190 cm-re 25—30 cm vastag, összefüggő kemény habarcs
rétegre akadtunk. Alatta márgás sziklatömb került elő. A középkori járdaszint valószínűleg 
közvetlenül a habarcsréteg felett volt, mert egészen a habarcs felső szintjóig mindkét fal egyen
letesen rakott ós csak a habarcs alatt találtunk a sarokban néhány, az alapozás szabálytalanságát 
mutató követ. 

Az i t t talált sziklaalapozásra vonatkozó feltevésünk megmagyarázza azt, hogy a torony 
miért ugrik ki a ház homlokzati vonalából. Ugyanis a hatalmas, vastag falú torony tartására 
kétségkívül a sziklaalapozás felel meg legjobban. Mivel sziklára az Űri utca 37. sz. udvarán nem 
akadtunk, valószínű, hogy a torony építésekor a toronyalapozáshoz kedvező adottságot tudatosan 
használták fel. 
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51. kép. Űri utca 37. sz. Az udvar mai déli homlokzati fala (Horler F . felmérése) 



A kutatás eredményeit számbavéve megállapíthattuk, hogy a barokk ház középkori 
alapokra épült. Pincéi későbbi javításoktól, újraboltozásoktól eltekintve középkoriak. A mai 
udvari szárny északi végében 14 m hosszú emeletes középkori ház állott, a ház északkeleti végében 
kétemeletes torony. A középkor folyamán két építési periódusról beszélhetünk. Ez a legvilágo
sabban az udvar délkeleti szárnyában, a barokk donga alatt folytatott kutatások nyomán tűnt ki. 
Az udvart a középkor folyamán kétszer kövezték. A középkori kövezett szintek feltárása során 
előkerült számottevő égési maradványok — amelyekkel nagyjából azonos mélységben minden 
kutatóárokban találkoztunk — alapján feltehető, hogy a középkori lakóház leégett. 

A középkori ház építésének korát ma még nem tudjuk pontosan meghatározni, de több 
adat segíti az építés, illetve pusztulás korának megközelítését : 

52. kép. Úri utca 37. sz. Az udvar északi szárnyán feltárt emeletes középkori ház nyugati sarokarmírozása 

1. A középkori nívók feletti betöltési anyagból két darab XVI. századi pénz származik 
(mai szinttől 58—75 cm). 

2a. A nyugati sarokarmírozás mellett feltárt középkori szint egy részét másodlagosan 
felhasznált középkori párkánykő alkotta (XIII. század vége, XIV. század eleje). 

2b. Közvetlenül a középkori udvarszint alól, tehát a fal alapozási rétegéből a XIII . század 
végére, XIV. század elejére utaló festett kerámia került elő. 

Utóbbiak nyomán feltehetjük, hogy a ház a XIV. században épült, az előbbi pedig azt 
valószínűsíti, hogy a XVI. század már a ház pusztulásának kora. 

Az általunk eddig ismert egyetlen e házra, illetve toronyra vonatkoztatható adatot 
Pataki Vidor közli A budai vár középkori helyrajza c. tanulmányában. (Bud. Rég. XV. köt. 
Bp. 1950, 294. old., 80/2 jegyzet. 1497. szept. 14.) Buda v. h. e. Kunitzfelder Miklós alias Farkas 
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53. kép.T "Űri utca 37. sz. A ház északkeleti végé
ben álló középkori torony nyugati homlokzata az 

"Úri utca 39. sz. ház udvarában 

54. kép. Űri utca 37. sz. A torony délkeleti 
sarokarmírozásának részlete 
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Miklós 500 forintért eladja és évi 25 forintért bér
beveszi „domo alias tu r r i . . . in piatea Omnium 
Sanctorum in vicinitatibus Otto barbitonsoris a 
septemtrionali, a meridionali eiusdem Nicolai 
Kunitzfelder domus antiqua et Alberti Chroni-
cher, ex opposito videlicet ab occidente plagis 
Wolfgangi Hintenausz concivium nostrorum 
sita". (Esztergomifőkápt. m.lvt. Lad. 71. fasc. 2. 
N° 12. POM.) Az oklevélben megjelölt személyek 
(szomszédok) alapján Pataki Vidor a fenti „há
zat, másnéven tornyot" (domo alias turri) tér
képén az Űri utca 39. sz. ház helyén jelöli. 

A barokk építkezés két periódusa is ki
mutatható a második barokk építkezéskor elfala
zott korábbi barokk árkádok, ablaknyílások és 
a szomszédos házba vezető átjáró segítségével. 
Az is bizonyos, hogy a fennmaradt középkori fa
lakat és épületrészeket nagy ötletességgel haszno
sították a barokk-korban. Példa erre a kapu alatti 
pillérek alapozása, a középkori torony földszinti 
helyiségének átalakítása, a középkori udvar 
kövezésének alapozásként való felhasználása stb. 

Utoljára hagytuk a legnehezebben meg
válaszolható kérdést, éspedig a mai telek közép
kori beosztásának, helyesebben beépítettségének 
kérdését. Bár Haüy a ház helyén 1687-ben egy 
házat jelöl, ezt nem fogadhatjuk el mint a 
középkori állapot rögzítését. Ugyanis a kutatások 
eredményeinek figyelembevételével fel kell téte
leznünk azt, hogy a mai telken legalább két, de 
talán ennél is több ház állott a középkorban. 

1. A feltárt emeletes, tornyos ház, 
amely a telek északkeleti végében áll. 

2. Előtte az utcáig húzódó másik épület, 
az ehhez tartozó kövezett szintet az udvari 
árkádok előtt tár tuk fel. I t t a korábbi kövezés 
is jóval magasabban fekszik, mint a tornyos 
ház nívója. Ehhez az épülethez tartozhatott 
a mai kapualj középkori elődje. 

3. Különálló épületet kell feltételeznünk 
az udvar délkeleti felén is a középkori donga
boltozatos helyiség maradványai és a barokk 
donga fölött emelet magasságban látható bolt
indítás in situ rétegkövei alapján. 

Ezzel kapcsolatban felmerül a kórdós, 
hogy a telek északkeleti végében állott tornyos 
házat hogyan közelítették meg. Az Űri (akkor 
Mindszent) utca felől aligha, hiszen nem ez, hanem 
az előtte állott épület nyugati homlokzata tekin
te t t az utcára. Esetleg ezen, az előtte álló házon 
keresztül közlekedtek, de ez kevéssé valószínű. 
Elképzelhető, hogy a már akkor is mai helyén 



húzódó sikátorból (Dárda utca) vezetett valamiféle út, esetleg zsákutca a ház északi homlokzati 
falához vagy a toronyhoz. Feltehető az is, hogy a sikátor akkor nem mai helyén, hanem attól 
kissé délre, a mai Országház utca 14. sz. ós Űri utca 39. sz. házak helyén, vagyis közvetlenül a 
tornyos ház mellett húzódott. Ez utóbbit több kisebb megfigyelés is alátámasztaná. A probléma 
végleges tisztázása csakis az említett házak és a Dárda utca területén folytatandó kutatás nyomán 
képzelhető el. Ezzel egyben megoldhatnánk az Űri utca 41. sz. épület problematikáját is. 

Lócsy Erzsébet 

ŰRI UTCA 40. SZ. 

Középkori eredetű, barokk és klasszicista stílusban átépített , zártsorú, egyemeletes lakó
ház, amelynek Nőegylet utcai szárnyát 1952-ben lebontották. 

A mai épület a korábbi kutatások szerint két XV. századi középkori lakóházból épült 
össze : az északi a mai kapualjhoz kétoldalt hosszában csatlakozó egy-egy helyiségsorból állott, 
a déli, keskenyebb ház a Nőegylet utcai oldalon egy szoba szélességben húzódott. A két épület 
közötti határ t a homlokzaton mutatkozó középkori sarokarmírozás jelezte. 

A két középkori házat a Haüy-féle térkép 39-es és 40-es számmal jelöli. A 39. sz. (déli) 
ház keskeny homlokzata lépcsőzetesen előugrik a másik ház homlokzata elé. 

Az 1696. évi Zaiger über die Vöstung leírása szerint az északi ház az 1686. évi ostrom 
alatt nem sérülhetett meg nagyon, mert „jó állapotban levő régi falai ós pincéje van". A déli 
épület már kevésbé szerencsésen vészelte át az ostromot, mert azt írja róla, hogy „van még valami 
régi falaiból, pincéjéből". Ez időben a telek a 34-es és 35-ös számot viseli. 1786 ós 1794 között a 
ház a „K. K. Landesbaudirector für Ungarn" vártórképén a 42. számot viseli, ez időben már 
tehát egyesítve volt a korábban különálló, s ekkorra már újjáépített két lakóház. A homlokzat 
mai, klasszicista jellegű átalakítása 1830 körül történhetett , ekkor került a gótikus kapu elé a 
mai sima keret, s ekkor látták el ablakait szemöldökpárkányokkal. Egy 1873. évi (Marék János-

55. kép. Úri utca 40. sz. Az "Úri utcai homlokzat déli fele a két középkori ház határát jelző sarokarmírozással 

349 



féle) térkép már jelzi a kiépített Nőegylet utcai szárnyat. Kapualjában 1877-ben Arányi fel
jegyzései szerint csak két ülőfülke volt kint, ő említi a kapualj többi középkori részletét is („a 14 és 
egy heveder után ismét 12 lépésnyi boltozatnak külső fele gót stílű bordákkal bír, melyekhez 
hasonlóak Budavárában nem léteznek. Jobbra-balra egy velencei s ekként némileg mór szabású 
igen terjedelmes fülke. Az udvar felé a kapualj félkörösre lefézelt"). Belsejében 1890-ben, 1925-ben 
és 1933-ban újabb kisebb-nagyobb arányú átalakításokat végeztek. Ezek során a kapualj északi 
oldalán levő barokk lépcsőt elbontották és a szemben levő oldalon építettek újat helyette, előkerült 
a déli oldal második ülőfülkéje. A középkori részleteket részben kijavították, átfaragták és módo
sították, meglevő ajtókat és ablakokat elfalaztak stb. Az építkezések közötti átmenetet a Buda
pesti Állami FelsŐ-Építőipariskola 1915. évi felmérési rajzai s a Fővárosi Tanács Tervtárának 
alaprajzai mutatják. 1944—45-ben a háború folyamán udvari szárnya részben elpusztult, így 
ezt 1952-ben le is bontották, az utcai szárny több sérülést kapott, a kapualj boltozatának udvar
felőli része beszakadt. Belsejét részletekben helyreállították. 

A kutatások megkezdése idején már előkerült az Úri utcai homlokzaton látható s a közép
kori telekhatárt jelző sarokarmírozás, valamint az újkori kapukeret mellett a gótikus keret 
maradványai. 

A homlokzatkutatások célja részben a középkori ablakok megkeresése volt, részben pedig 
a homlokzat déli harmadában levő sarokarmírozás további részleteinek kibontása, mivel az eddig 
előkerült sarokkövek — eddig még érthetetlen módon — a mai falsíktól eltérnek. Problematikus 
volt továbbá a déli, keskenyebb középkori ház bejáratának kérdése, mivel az eddig lehullott 
vakolat alat t ajtó nyomai nem mutatkoztak. Az Úri utcai homlokzattal kapcsolatos utolsó kérdés 
az volt, hogy mi az oka a homlokzatvonal törésének a déli kapufélfa vonalában, tehát az északi, 

XV. századi épület homlokzatán belül. 
A felmerült problémákra a kutatások 

folyamán a következő feleleteket nyertük : 
Középkori ablak a homlokzatokon nem 

került elő. A barokk ablakok a klasszicista abla
koknál eredetileg kisebbek voltak, ezt tanúsítják 
a kőkeretek függőleges oldalán levő, két-két 
téglából álló pótlások, amelyekkel a nyílásokat 
hosszirányban megnövelték (55. kép). A Nőegy
let utcai homlokzat ablakai nem egyforma 
nagyságúak, i t t is látszanak utólagos átépí
tésnyomok az egyes kereteknél. 

A vakolat leverése után a kaputól észak
ra eső két földszinti ablak között, azok szem
öldökeinek vonalában kis, kőkeretes,négyszögle
tes nyílás került elő, téglával elfalazva. A befalazás 
külső tóglasorát elbontva megtaláltuk a kerethez 
tartozó eredeti bújtatott vasrácsot is. Az ablak
keret fölött keskeny, középkori téglákból rakott 
teherelhárító ív bontakozott ki, a kőkeret ennek 
ellenére azonban feltehetően törökkori eredetű. 
Erre vall a sima, minden prof ilozás nélküli keret
megoldás mellett az is, hogy az ablakkeret nem 
épült bele az eredeti falmagba, mellette tégla-
pótlásoklátszanak. A keretmegoldás a Várban ta
lált egyéb törökkorinyílásokóval rokon. A további 
kutatások folyamán az épület földszint] ét az eme
lettől elválasztó párkányt átvágva a kis ablak 
szólességében az ablakkeret felé mélyülő tégla 
rézsű mutatkozott, ami azt a feltételezést teszi 56. kép. Űri utca 40. sz. Középkori bevilágító 

ablak az Űri utcai homlokzat északi felén 
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lehetővé, hogy a törökkori ablakkeret helyén a középkorban bevilágító ablak lehetett, ami elé 
a törökkorban keretet tettek. A téglarézsű bellete középkori téglákból készült (56. kép). 

Mint már említettük, az újkori kapukereten kívül már korábban előkerült az eredeti, 
XV. századi ajtókeret. A kutatások folyamán megkerestük a négyszögletes, gazdagon profilált 
keret lábazatát, ezt azonban az új keret beállításakor lefaragták (57. kép). 

A tovább bontott sarokarmírozás újabban előkerült részletei, a korábbiakhoz hasonlóan, 
szintén eltérnek a mai falsíktól : arra hegyesszögben haladnak a falsík belseje felé, s némelyikük 

57. kép. Úri utca 40. sz. Középkori kapukeret (Kollár Gy. felmérése) 

kissé ki is fordul helyéből, látszik, hogy az épület, amelyhez tartozott, erősen sérült. A falsíknak 
az armírozás irányába való folytatását beljebb megfogni nem lehetett, csak a legalsó armírozó 
kőnél mutatkozik valami kis folytatás. A középkori armírozás valamivel a mai ablakszemöldök 
vonala alatt véget ér (55. kép). 

A középkori falsíkfolytatás hiánya az armírozás vonalában, az armírozás megszűnése 
még a földszinti szakaszon, valamint az a tény, hogy a déli oldalon levő, keskenyebb középkori 
ház bejáratának nyomait nem találtuk meg sem az Úri utcai, sem a Nőegylet utcai homlokzaton, 
alátámasztják azt a Zaiger adataiból már feltételezett következtetést, hogy a nagyrészt elpusztult 
házat a XVIII. század folyamán teljesen újjáépítették. A falrakás végig megegyezik a XVIII. szá
zadban épített falszakaszok rakásával. 
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A homlokzatkutatás utolsó kérdése a homlokzatvonal törésének vizsgálata volt. Az első 
elképzelés — miután a törés az északi középkori ház homloksíkján belül esett — az volt, hogy az 
épület XV. századi átalakítása előtt i t t korábban két, egymással tompaszögben találkozó homlok
zatú ház lehetett. Ennek a feltevésnek azonban határozottan ellene szólt, hogy a törésvonalban 
húzott kutatóárokban a falalapozás teljesen összefüggő volt. A fal alapozása egyébként a kapu
keret alatt kijjebb ugrott az alapozás falsíkjánál, s ehhez a kiugráshoz elbontott végű kis keleti, 
tehát az épület homloksíkjára merőleges irányú falcsonk (esetleg kapu fölötti erkélyt tartó fal 
maradványa) csatlakozott. Az árokban a mai utcaszint alatt előkerült a középkori utca két korábbi 
szintje, a szintek között középkori cseréptöredékekkel. 

A homlokzattörés indokolására tehát más magyarázatot kellett keresnünk. Mint emlí
tet tük, a Haüy-féle térképen a 39. sz., déli ház homlokzata lépcsőzetesen előreugrik az északi 
ház homlokzata elé. Ez a kiugrás a mai homlokzaton még nem látszik, a homlokzat a kapukeret 
déli oldalától törés nélkül halad a Nőegylet utcai sarokig. Ha a kapualjtól északra eső homlokzat
szakasz irányát meghosszabbítjuk a középkori sarokarmírozásig, az armírozás széle és a meg
hosszabbított homlokzatvonal között kb. azt a távolságot kapjuk meg, amelyet a Haüy-térkép 
jelöl. A sarokarmírozás köveinek iránya nagyjából párhuzamos ezzel a meghosszabbított fal
síkkal, s így megkapjuk a térképen jelölt lépcsőzetes homlokzatot. A mai, első látásra nem indo
kolható homlokzattörés okát tehát feltehetően az 1686. évi ostrom utáni első átépítésben keres
hetjük, amikor a két épületet egyesítve a homlokzat lépcsőzetes vonalát úgy egyenlítették ki, 
hogy az egyébként is sérült homlokzatoknál a kapualj déli oldalától a megmaradt sarokarmírozásig 
húzott egyenes fallal a kiugrást megszüntették s a falat a megkezdett irányban továbbfolytatták 
az épület sarkáig (58. kép). Az építkezés menetének ilyen irányú alakulása a Zaiger adatainak 
figyelembevételével — amely szerint a déli ház igen erősen megsérült — még inkább elképzelhető. 
E megállapítást alátámasztják a felmérések is, amelyek szerint a falvastagság a kapualjtól északra 
megfelel a középkori méreteknek, míg a délebbre eső falszakaszok vékonyabbak. A XVIII. szá
zaditól eltérő, középkori falfelület-részletek is csak az északi falszakaszban mutatkoztak. A barokk 
falfelületeken (a sarokarmírozás fölött s az épület törésvonalában) több-kevesebb határozottsággal 
mutatkozó falelválások is a lépcsőzetes homlokzat eltüntetésével kapcsolatos maradványok, s az 
épület alakulása szempontjából a fent említetteken kívül semmiféle különösebb jelentőségük nincs. 

A kapualjban végzett kutatások kapcsán inkább csak eddigi elképzeléseinket erősítettük 
meg, jelentős új leletekre nem akadtunk. 

A gótikus kapukeret mögött, a kapualj déli falában előkerült egy középkori, a kapu
retesz elhelyezésére szolgáló négyszögletes mélyedés. A kapu és a boltszakaszok kezdete közötti 
rövid, szegmentíves boltozású szakasz oldalfalai részben még régiek, de sok bennük a későbbi 
toldás. Boltozata újkori tégla. A középütt hevederívvel elválasztott négy boltszakasz oldalfalain 
a vakolatleverés alátámasztotta az egyéb, tervrajzokból már ismert építéstörténetet : alakításo
kat, nyíláselfalazásokat. Az északi kapualjoldal udvar melletti két boltszakaszán a sima vakolat 
alól előbukkant az utolsó átépítés alkalmával elfalazott négy ajtó, ill. ablak, közvetlenül a boltozat 
tövében a középkori falsíkok maradványaival. Nem valószínű, hogy ezekben a boltszakaszokban 
a későbbi áttörés előtt ülőfülke lett volna, legalábbis a jobboldali, tehát az udvartól számított 
második boltszakaszban nem, mert az eredeti falsíkból nagyobb darab maradt meg, mint amekkora 
a meglevőkkel azonos nagyságú fülkék jelenlétét lehetővé tenné. Kisebb fülke vagy középkori 
ajtó természetesen bármelyikükben lehetett. 

A vakolatleverések még nyilvánvalóbban megmutatták, hogy a különféle építkezések 
kapcsán az eredeti középkori részleteken több helyütt változtattak. Az első két boltszakasz 
bordáinak profilját — amelyek Arányi szerint Budán egyedülállók voltak — lefaragták, a mostani 
profil egyszerű, négyszögletes keresztmetszetű. Különösképpen a boltindításoknál látszik, hogy 
milyen nagy mértékben elrontották az eredeti formákat. De átfaragták a többi díszítő részlet — 
ülőfülkék, hevederívek — nagy részét is. A kapu felőli első hevederiv és az ülőfülkék íveinek 
találkozásánál (60. kép), a hevederek külső vállvonalánál, a déli oldal kapu felőli ülőfülkéj ének 
szerencsétlenül kifaragott jobboldali ívindításánál, a középső hevederiv északi oldalánál mind 
a hozzáértés nélküli alakítás és újrafaragás nyomaival találkozunk. Az ülőfülkéknek az Arányi-

352 



CO 
Ol 
CO 

68. kép. Úri utca 40. sz. A középkori homlokzat 

59. kép. Úri utca 40. sz. A kapualj D-i oldala (Kollár Gy. rekonstrukciója) 



61. kép. Úri utca 40. sz. Kutatóárok a kapualj 
középső lie vederívének északi tövében ; a sima, 
egyenes alapozáson eredeti hevederkiképzésnek 

nyoma si ries 

60. kép. "Úri utca 40, sz. A kapualj északi oldalán levő 
ülőfülke és hevederív találkozási pontja 

féle rajzokon még szereplő ülőpadjait eltüntették s a lábazatokat a kapualj szintjóig folytatták. 
Az átalakítás mértékét mutatja, hogy az ülőpadok eredeti helyének nyomait csak egyetlen helyen 
találjuk meg. A középső hevederívet a vállak alatt utólag képezték ki. A hevederív tövében meg
ástuk a kapualjat, az ív levezetése alatt semmiféle kiugrás nem volt (61. kép), holott, ha az ívet 
eredetileg is a maihoz hasonlóan képezték volna ki, annak nyoma az alapfalon kiugró alapozás 
formájában jelentkezett volna. Az ívek függőleges szakaszainak későbbi voltát bizonyítja a déli 
oldalon talált másodlagosan befalazott hornyolt középkori faragvány is. Magának a hevederívnek 
a köveit is nagyrészt kicserélték, az indítás kis szakaszán látszik csak az eredeti kőmag. Sajnos 
a valódi, újrafaragott és csak részben javított részleteket sokszor nehéz megkülönböztetni egy
mástól, mert készítőik a különbségek eltüntetésére minden eszközt megragadtak. Sokszor a régi 
és új felületeket egyaránt műanyagokkal kenték be, utánozva rajtuk a kőfaragó szerszámok 
nyomait, s ezzel teljesen elmosták a határokat. E műanyagpótlások kikaparásával még inkább 
látható lett a faragott részletek toldozott-foltozott volta. A kapualj udvar felőli hevederívónél 
a pótlások eltávolítása után meglátszott, hogy az ív külső borítóköveit utólag rakták fel s a borí
tások alatt előtűntek a hiányok pótlására beillesztett újkori téglák. Maga a hevederív azonban 
eredetileg is létezett, mint ezt a kiásott komoly hevederív-alapozás is mutatja. 

A kapualj boltozása eredeti, kivéve a 3—4. boltszakaszban a háború alatt beomlott és 
újra kifoltozott középső részt. Az első két bordás boltszakaszban a süvegek anyaga kő, míg a 
bordátlan 3—4. szakaszon középkori tégla. Ez utóbbi boltozatok indításait utólag hozzákapcsolt 
téglákkal még jobban kihangsúlyozták. 

Az északi ülőfülke baloldali lábazatánál kutatóárkot nyitottunk a kapualj középkori 
szintjének megállapítására. Ebből úgy tűnik, hogy a kapualj eredeti szintje a kapuhoz közelebb 
eső oldalon alig néhány cm-rel lehetett a mai szint alatt, míg az udvar felőli hevederív lábazatánál 
mutatkozó nyomok a mai szintnél 25 cm-rel voltak mélyebben. így a középkori kapualj a mainál 
erősebben lejtett az udvar felé. 

Az épület udvari homlokzata előtt három ívből álló, s az emeleti folyosót tartó árkádsor 
áll. A középső ívet — a kapu középkori hevederéhez hasonlóan — kőből, a két oldalsót téglából 
építették. A felhasznált téglák s a másodlagosan felhasznált középkori kövek az ívek XVIII. századi 
eredetére engednek következtetni. 

Nagy Emese 
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ÚRI UTCA 43. SZ. 

Az Űri utca 43. sz. ház kutatása csak a 
homlokzatra szorítkozott. Középkori falazást 
csak a homlokzat északi oldalán, az első emelet 
magasságáig találtunk olyan kis felületen, hogy 
az semmiféle építészeti részletet nem foglalt ma
gában. A 43. ós a 45. sz. ház homlokzati fala 
teljesen összeolvad azokon a helyeken, ahol a 
középkori falazás megmaradt. A ház belsejében 
végzett ellenőrző kutatás is megerősíti a felte
vést, amely szerint a telekhatárok máshol 
húzódtak, mint ma. A XVII. századi térképek 
már a mai telekosztást tükrözik. 

A homlokzat minden további részlete 
barokk-kori, de ezen belül többszöri tatarozást 
és kisméretű átalakítást tükröz. 

H. Oyürhy Katalin 

w ~ T i, m 
63. kép. Úri utca 47. sz. A gótikus ablak rajza 

62. kép. Űri utca 47. sz. Az emeleti homlokzaton 
előkerült gótikus ablak feltárás közben 

ŰRI UTCA 47. SZ. 

Zártsorú, egyetlen utcai szárnyból álló 
egyemeletes lakóház, klasszicizmusban átalakí
to t t barokk homlokzattal. 

A kutatás folyamán a földszinti homlok
zaton a vakolat alatt téglával vegyes, kisebb 
kövekből épült középkori falat találtunk, ame
lyet kevés mésszel kevert homokos habarcs kö
tö t t egybe. A fal e szakaszán két — másodlago
san falazókőnek használt — elszedett keretkő 
töredéke is került elő, ezek talán a kapualj 
ülőfülkéinek tartozékai lehettek. Asarokarmí-
rozás nélküli kiképzésű volt. 

Az emeleti homlokzaton végzett feltárás 
eredményeként az északi irányban fekvő második 
és harmadik barokk ablak között előkerült egy 
igen kis méretű, kőkeret nélküli gótikus ablak
nyílás (62.kép). A csúcsíves záródású ablakocska 
bevilágító nyílásának szélessége mindössze 35 
cm, magassága 1,14 m. Belletet ós téglából ké
szült keretezését kétrétegű festés borítja. Az alsó 
egyszerű meszelés, a felső pedig al secco techni
kával készült zöld alapon fekete-fehér színekkel 
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64. kép. Üri utca 47. sz. Â ház homlokzata az előkerült gótikus ablakkal 
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festett ornamentális díszítésű (63. kép), amely csak nyomokban maradt meg. Hasonló ornamentiká
val és színekkel díszített homokkőből faragott ívtöredékek kerültek elő a palota ásatása során. 
Az ugyancsak téglából falazott belső megszűkítő nyílást szintén zöldre festették, az ablaknyílást 
szegélyező vörösbarna csíkkal. A nyílás belső oldalát középkori padlótóglákkal falazták be. Az ab
laktábla az utca felé nyílott, az előkerült in situ sarok vasak bizonyítják. A baloldali káva roncsolt 
volt, valószínűleg a barokk ablak kőkeretének elhelyezésekor sérült meg. 

A középső és a déli barokk ablak kőkerete másodlagosan felhasznált gótikus kövekkel volt 
beékelve. 

A körtetaggal díszített keretkövek az épületnek még a középkor folyamán történt átépí
tésére engednek következtetni. Az újonnan készült ablakokkal egyidőben falazták be a feltárt 
kis csúcsíves ablaknyílást. Ezek az egyenes záródású ablakok a ma is meglevő XVIII. századi 
barokk kőkeretek behelyezésekor pusztulhattak el. Az említett ablaknyílások helyére utal az 
északi ablak szemöldökköve felett húzódó középkori téglaheveder és a déli ablak keretköve mellett 
húzódó falvarrat (64. kép). 

Az emelet déli sarka armírozott. 
Mindezek alapján a következőket állapíthatjuk meg : A mai Űri utca 47. sz. helyén 

emeletes épület állott, amelyet még a középkor folyamán átépítettek. Az építés idején emeleti 
ablakai csúcsíves záródásúak voltak. Az átépítéskor ezeket megsemmisítették vagy elfalazták 
és helyettük egyenes záródású ablakokat alkalmaztak, amelyek a XVIII. század folyamán meg
semmisültek. 

Qerő Győző 

ŰRI UTCA 48—50. SZ. 

Jelentősebb kutatást csupán a két kapualjban végezhettünk, mert az épület részben 
lakott, részben a helyreállítási munka akadályozta a kutatást. 

A 48. sz. kapualjának déli falát ma három ülőfülke díszíti. Az ülőfülkés fal mögött közép
kori keresztboltozatos helyiség húzódik, amelynek boltozata a háború alatt elpusztult. Ettől 
a helyiségtől nyugatra ma középkori keresztboltozatos folyosó helyezkedik el, boltozata az előbb 
említett helyiség boltozatának része, mennyezetén a vakolat is eredeti. A mai átjárót a kereszt
boltozatos szobától elválasztó barokk fal is arra mutat , hogy a szoba ós a mai folyosó a közép
korban egységes teret alkotott. A jelenlegi folyosó délkeleti sarkában a boltindítást a barokk 
kémény építésekor elfalazták. Az átjáró déli falába vágott barokk ajtónyílás a szomszédos kert 
felé vezet. Felette kőkeretes, ferdén bevágott középkori világítóablak. Alatta minden bizonnyal 
a középkorban is ajtó helyezkedett el. Ez arra enged következtetni, hogy a szomszédos terület 
akkor is beépítetlen volt. A folyosó nyugati falán gótikus ajtó maradványa látható, ez a kereszt
boltozatos helyiség (mai szoba átjáró) nyugati irányba vezető ajtaja. 

A kapualj felől szegmentíves ajtó vezetett ebbe a helyiségbe. A bejárat kőívének indítása, 
valamint az ajtó nyugati belső kávaköve vasalásmaradványokkal fennmaradt. A bejárati ajtó 
kőíve szervesen együtt épült a mellette álló hevederpillérrel. 

A keresztboltozatos helyiségbe vezető, általunk feltételezett bejárat mellett a következők 
szólnak : 1. A mai ajtó az ülőfülkesor végénél újkori építmény, elvágja az eredetileg négy tagból 
állott fülkesort. 2. Az újkori ajtó küszöbe előtt, illetve alatt nyitott kutatóárokban előkerült 
középkori fal semmiféle nyílásra nem enged következtetni, hanem minden jel arra mutat , hogy az 
ülőfülkékkel díszített fal nyugati szakaszát elrombolták az ajtó építésekor. 

Az ülőfülkéktől keletre a kapualj déli falát barokk saroképítmóny köti össze a jelenlegi 
kapuszárnnyal. Kisebb kutatás is elegendő volt annak megállapítására, hogy az ülőfülkés fal 
síkja azonos a homlokzaton maradványaiban látható gyalogkapu déli falsíkjával. A saroképítmény 
azután jött létre, miután a középkori kettős kapu megszűnt. 

A nyugati hevederpillér nyugati oldalához csatlakozik a későbbi (valószínűleg XVI. szá
zadi) építkezés eredményeképpen létrejött toldalék-kapualj keresztboltozata. A XVI. századi 
boltozat alól kibontottuk a pillér folytatását, egy egyenesen felfelé futó kvádersort. A kibontott 
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kvádersor mellé nyugati irányba futó kőív csatlakozik, alatta az újabb nyílás félkörös téglasze
gélye. Feltehető, hogy eredetileg nyitott árkád helyezkedett i t t el a hevederpillér és tőle nyugatra 
álló, ma már töredezett kváderpillór között. Ugyancsak árkádnyílást képzelhetünk el az ettől 
nyugatra eső keresztboltozatos szakaszban is, az említett keskeny kváderpillér és a toldalék -
kapualjat az udvar felé záró falsarok között (65. kép). 

A kapualjat az udvar felé záró falsarok ólét félkörösen lefaragták, fent a faragás kúpos 
megoldással tér vissza az eredeti síkhoz. Vele szemben a kapualj északi lezárása ugyanilyen 
megoldású. 

A kapualj északi fala a keleti hevederpillértől a kapuig nyersen megmunkált kövekből, 
szabálytalanul rakott fal volt. A falban két középkori ívkő látszott másodlagos felhasználásban. 
Miután gyanítható volt, hogy eredetileg a kapualj mindkét falát ülőfülkékkel díszítették, a falat 

65. kép. Űri utca 48 — 50. sz. Alaprajz (Ilosfai J. felmérése) 
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66. kép. Üri utca 48. sz. A kapualj déli és északi fala (Ilosfai J . felmérése és rekonstrukciója) 

elbontottuk. Közvetlenül a pillér mellett faragott keretkő in situ lábazata került elő, a feltételezett 
ülőfülkesor nyugati végződése (70. kép). A lábazati kő profilja: a falsík után félkörte, pálca, lemez, 
horony, majd a befelé futó falsík. A félkörte ós horony alján volutás végződések vannak. A lába
zati kő mellett több középkori profilált követ találtunk másodlagos felhasználásban, falazóanyag-
ként. A kövek egyike szintén az ülőfülkékhez tartozik, az in situ lábazatnak megfelelően tagolt, 
ellenkező oldalú darab, a fülkesor keleti végének lábazata. A lábazati tagolás mellett a kő jobb 
oldala ajtókeret kávakövének részletét mutatja, tehát ez a kettős profilú kő az ülőfülkesor keleti 
végéhez kapcsolt ajtó maradványa is egyben. 

Az in situ lábazat mellett előkerült az ülőpad részlete is, amelyen vékony vakolatcsík 
formájában jelentkezett az ülőfülke hátsó falsíkjának lenyomata. A tekintélyes hosszúságban 
feltárt ülőpadon ugyancsak vakolatlenyomat alakjában megtaláltuk a lábazatnak megfelelően 
profilált osztó nyomát is (68. kép). A déli oldal ülőfülkesorának keleti végződésével szemben jelent
kezett az itteni ülőfülkesort befejező lábazat lenyomata (69. kép). Erre helyezhetjük az in situ 
lábazat mellett talált, másodlagosan felhasznált követ. Ez jelöli az ülőfülkesor keleti végét és az 
utolsó ülőfülkével együtt faragott ajtó bal oldalát. A fal bontása során kiemelt ívkő az ülőfülkesor 
lóhereíves mennyezetének részlete. 

A feltárt ülőfülkemaradványok alapján megállapíthatjuk, hogy a fülkék méretükben és 
profiljukban kis eltéréssel megfelelnek a déli ülőfülkesornak. A fülkék elfalazásának módja arra 
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67. kép. Űri utca 50. sz. A kapualj déli és északi fala (Ilosfai J. felmérése) 



mutat, hogy az eredeti, ülőfülkés fal teljesen 
elpusztult (esetleg már &• középkorban) és ez az 
oka annak, hogy a felmenő falban sehol sem 
találtuk az ülőfülkék hátsó falsíkját. 

Az ülőfülkesort megnyugtató módon 
sikerült rekonstruálnunk az in situ lábazat, a 
vakolatlenyomatok és a másodlagosan fel
használt kövek segítségével (66. kép). 

A kapualj keleti felét ma kődonga fedi, 
de könnyűszerrel megállapítható, hogy ez a bol
tozat nem eredeti. 1. Faragásmódja a XVII. 
századra utal. 2. A boltvállnem fekszik a déli 
falon, hanem lelóg róla. 3. A feltárt ülőfülkéket 
elzáró fal tar to t ta az északi oldal bolt vállát ós a 68. kép. Űri utca 48. sz. A feltárt ülőfülkesor 
fal elbontása során kitűnt, hogy az eredeti kvá- ülőpadjának részlete fülkeosztó lenyomatával 
deres falsík és a jelenlegi bolt váll között jelentős 
hézag tátong. 4. A kődonga egy síkban, sőt mélyebben fekszik, mint a heveder. 5. Az utcai hom
lokzaton, a mai kapu két oldalán, a kapuoromzat magasságában, a középkori kapumaradványok 
felett két kisméretű, kőkeretes középkori világítóablak maradványa látható. Mivel ezek éppen a 
kapualj szokatlan magassága miatt nem képzelhetők el mint emeleti nyílások, csak arra gondol
hatunk, hogy a kapualj világítására szolgáltak. Ezeket az ablakokat a jelenlegi boltozat takarja. 
Ennek alapján bizonyosra vehető, hogy a kapualj eredetileg jóval magasabb volt. Bizonyíték 
erre az északi fal keleti hevederpillére mellett folytatott kutatás is. I t t a dongakőből 30—40 cm 
hosszú csíkot elvéstünk, az elvésett kő mögött az eredeti falsík töretlen vonalban fut felfelé (71. kép). 

Nemcsak az tételezhető fel, hogy a kapualj eredetileg magasabb volt a mainál, hanem több 
jel mutat arra is, hogy sík mennyezet fedte. Ugyanis, ha boltozott formában rekonstruálnánk 
oly módon, hogy figyelembe vennénk az elvésett dongakő mögött felfelé futó fal magasságát, 
valamint az említett két homlokzati világító ablakot, abban az esetben olyan lehetetlenül magas 
kapualjat nyernénk, amely jelentősen felnyúlna az emeleti szint fölé. Sík mennyezet mellett szól 
a déli fal nyugati hevedere mögött felfelé futó kvádersarok magassága is. Ez egyben komoly cáfolat 
a hevederek eredetisége ellen. Ugyanis, míg a kibontott kvádersarok a pillér szerves folytatása, 
a hevederív kapcsolata a pillérrel másodlagos (72. kép). 

Ennek nyomán a kapualj mennyezetével kapcsolatban három építési periódusról beszél
hetünk : 1. Eredeti, sík mennyezet, XIV. század. 2. A XVI. századra tehető, amikor a kapualjat 
megtoldották az udvar felé ós az egészet átboltozták, e korszak maradványa lenne a két hevederív, 
amelyet az eredeti pillérekre illesztettek, és ezzel egyben alacsonyabbá tették a kapualj mennye-

69. kép. Úri utca 48. sz. A feltárt ülőfülkesor ülő
padjának részlete az ülőfülkesor keleti végződése 

lábazatának lenyomatával 

70. kép. Tjri utca 48. sz. A kapualj északi falá
ban feltárt ülőfülkesor nyugati végének in situ 

lábazata az ülőpad részletével 
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71. kép. TJri utca 48. sz. Elvésett boltozati kő 72. kép. Úri utca 48. sz. A nyugati he vederpillér 
mögött a középkori kapualj eredeti északi fala folytatásaként jelentkező kvádersarok, az eredeti 

XIV. sz.-i kapualj nyugati lezárása 

zetét az eredetinél. 3. A mai kődonga, amelynek létrejöttét a XVII. századnál korábbi időre nem 
tehetjük. 

A szomszédos, Űri utca 50. sz. ház kapualja is számos értékes középkori részletet őriz, 
különösen északi oldala, amelynek keleti végében ülőfülkemaradvány, ettől nyugatra íves közép
kori nyílás és egy egyenes záradékú gótikus ajtó maradványa látható (67. kép). 

Feltártuk az egyenes záradékú ajtót küszöbkövével együtt. Az erősen kopott küszöb 
az ajtó hosszas használata mellett szól. Megtaláltuk a küszöbhöz tartozó kemény mészkőből 
rakott macskafejes szintet is, amelynek felszedése után még egy kövezést találtunk apróra tört 
kövekből. Ez már semmiféle kapcsolatot sem mutat az ajtóval, tehát az ajtó építését (feltehetőleg 
a XV. század vége) megelőző korszak maradványa. Az ajtó elfalazásakor egy reneszánsz párkány
követ is felhasználtak falazóanyagként. 

Az ajtótól keletre fekvő élsarkított íves középkori ajtó maradványa előtt folytatott 
kutatás során feltártuk az ajtó küszöbkövét és az elpusztult jobboldali keretkő küszöbre támasz
kodó csonkját. I t t is konstatálhattuk a már említett két kövezett nívót. I t t a felső, nagyobb 
méretű kövekből rakott szint elzárja a küszöböt, az alatta elhelyezkedő tört kövezés látszik az 
ajtóhoz tartozónak. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy ez az ajtónyílás korábbi építmény, 
mint a tőle nyugatra elhelyezkedő egyenes záradékú ajtó, amely a kapualj másodszori kövezésével 
egy időben keletkezhetett. 

Feltártuk a kapu melletti szegmentíves ülőfülke ülőpadjának töredékét, vakolatlenyomat 
segítségével hátsó falsíkját is megállapíthattuk. I t t csupán egy kövezett szint nyomát találtuk, 
amely az ülőpadhoz viszonyítva magasan fekszik, mégis ezt kell az ülőfülkés fal padlószintjéül 
elfogadnunk, mert közvetlenül a szint alatt az ülőfülkés fal már alapozási jellegű. 
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Ha a szintviszonyokat vizsgáljuk, a három kutatóárokban találtak alapján a következő
ket állapíthatjuk meg : a kapualjat a középkor folyamán kétszer kövezték. A mélyebben fekvő 
kőpadló egyidős az ülőfülkével, illetve az íves ajtónyílással, ez a kövezés az udvar felé lejt. E felett 
helyezkedik el a macskafejes kövezés, amely nagyjából egyidejűnek mondható az egyenes záradékú 
ajtóval. 

A kapualj déli falának egyetlen jelentős középkori részlete a fal keleti szakaszán az újabb 
kődonga hevederével félig elfalazott gótikus ablak (73. kép). Ettől nyugatra a fal újkori, több elfala
zott barokk és újabb nyílással, középkori fal csak jelentéktelen foltokban mutatkozik. 

A kapualj mennyezete ma három hevederrel osztott kődonga. A szomszédos kapualjjal 
egykorú, feltehetőleg XVII. századi. A kapualj valószínűleg eredeti formájában is boltozott volt, 
de jóval magasabb a mainál. Egy helyütt elvéstük a kődongát, mögötte a középkori falsík függőle
gesen fut. Ugyanez a helyzet az ülőfülke felett is. A kapu felőli heveder vizsgálatánál kitűnt, 
hogy az több rétegű, vagyis az eredeti hevederre illesztették a jelenlegi boltozat hevederének 
köveit. Ez a mélyebben fekvő heveder tűnik eredetinek, mert ez nem vágja el a középkori rész
leteket, mint a mai (gondolunk i t t az északi fal ülőfülkójére és a déli falon a mai hevederrel elfala-

' zott gótikus ablakra). 
Az eddig elmondottak alapján az Űri utca 48—50. sz. házak építéstörténetóre vonatkozó

lag a következőket állapíthatjuk meg : a 48. sz. házat (Haüy 1687. évi térképén 44. sz.) a XIV. szá
zad első felében építették. Terjedelme ekkor jóval kisebb volt a mainál. Kapualjának nyugati 
fele és mai udvari szárnya feltehetőleg a XVI. században épült. A XVIII. században barokk 
stílusban átépítették. Ekkor épült díszes kapuja szükségtelenné te t te a korábbi, Buda polgári 
építészetében szokatlan kettős kaput. 

A kapualj mindkét falát díszes, lóhereíves záródású ülőfülkesor díszítette. Eredetileg 
minden valószínűség szerint sík mennyezetű 
volt, a XVI. század folyamán átboltozták, 
majd a XVII. században készíthették ma látható 
kődongáját. A kapualj nyugati fele egy ideig 
valószínűleg árkádos volt. 

Az Úri utca 50. sz. épület (Haüy tér
képén 43. sz.) ugyancsak a XIV. században, 
vagy a XV. század elején épülhetett. Kapualja 
jóval kisebb és szerényebb kialakítású az elő
zőnél. A középkor folyamán kétszer kövezték. 
Eredeti kiterjedésében nem nyúlhatott tovább 
a szomszédos háznál. Kapualjának meg
hosszabbítása és udvari szárnyainak felépítése 
nagyjából egyidőben történhetett a szomszé
dos, hasonló jellegű építkezéssel, feltehetőleg a 
XVI. században. A kapualj ma látható donga
boltozata nem egyidőben épült a kapualjjal, 
hevedere felett az eredeti, magasabb boltozat 
hevederének kövei látszanak. 

A két ház határát csak alapos utcai és 
udvari, a homlokzatokon folytatandó kutatás 
döntheti el. A magunk részéről azt tartjuk való
színűnek, hogy a 48. sz. ház nagyobb kiterjedésű 
volt, az 50. sz. ház csak kapualjból és a tőle észak
ra fekvő traktusból állhatott. így valószínű
nek tartjuk azt is, hogy az 50. sz.ház kapualjának 
déli falán a hevederrel elfalazott gótikus ablak a 
48. sz. házhoz tartozott annál is inkább, mert 
ez az épület — felépítés tekintetében — néhány 
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73. kép. Úri utca 50. sz. A kapualj déli falán a 
boltozati hevederrel elfalazott gótikus ablak 



évtizeddel megelőzhette az 50. sz. házat. Azonkívül az 50. sz. ház kapualjának déli falában 
nyomát sem találtuk középkori ajtónak, az ottani elfalazott nyílások egytől-egyig barokk-koriak, 
tehát abból az időből származnak, amikor a két házat egyesítették. 

Arra, hogy a XIV. századot megelőző időben is építkeztek ezen a helyen, bizonyítékot 
a kettős épület több építkezési periódust mutató pincéjében találunk. A pince egyik terjedelmes 
szakasza réteges, vékony, lényegében még román technikával készült kőboltozatával egészen 
korai időre utal. 

Lócsy Erzsébet 

ÚRI UTCA 52. SZ. 

Zártsorú, körülépített, egyemeletes lakóház az Úri utca felé barokk homlokzattal. 
A vakolatnak a háború alatt törtónt leomlása következtében már korábban napvilágra 

került az épület déli ós északi telekhatárát jelző, szép kváderkövekből készült sarokarmírozása. 
A kutatás során mindkét sarkon az armírozás folytatását is megtaláltuk, az emeleten is, ahol az 
majdnem a főpárkány magasságáig ér. Maga a főhomlokzat fala kisméretű megmunkálatlan 
kőből épült. Középkori ablak- vagy kapu- és ajtónyílásokat, vagy azok nyomait nem sikerült 
megtalálnunk. A Haüy térképén jelzett, e helyen állott két közös telek határát jelző falvarrat 
sem került elő. 

Az eddig elmondottak alapján mindössze annyi állapítható meg, hogy a mai Úri utca 52. sz. 
jelenlegi telekhatárait lezáró sarokarmírozások feltehetően a középkorban is egy nagy egyemeletes 
épület határai voltak. Haüy tehát hibásan jelöl e helyen két épületet. 

Oerő Győző 

F E L H A S Z N Á L T P O R R Á S O K ÉS I R O D A L O M 
1. J. de Haüy, Plan de la ville et chateau de Bude. 

(Térképről készült fénymásolat.) 
2. Zaiger über die Vöstung. Anno 1696. (Kézirat.) 
3. Arányi L., Ama 74 darab budavári ház, melynek 

keletkezését mohácsi vész előttinek véli dr. Arányi 
Lajos irányadó 40 vázlati rajzzal. Bp. 1877. 

4. A Felső Építőipariskola felvételei. Bp. 1915. 
5. Horváth H., Buda a középkorban. Bp. 1932. 
6. Uő., Budapest művészeti emlékei. Bp. 1938. 
7. Gerevich L., Középkori városkép a romok között. 

„Budapest" (1945). 
8. Uő., Gótikus házak Budán. Bud. Rég. XV. köt. 

Bp. 1950. 

9. Pataki V., A budai vár középkori hely rajza. Bud. 
Rég. XV. köt. Bp. 1950. 

10. Gero L., A budai vár. Bp. 1951. 
11. Genthon I., Magyarország műemlékei. Bp. 1951. 
12. Gerö L., Műemlékfelmórések 1950—52-ben. Művé

szettörténeti Értesítő (1953) 1—2. sz. 
13. Horler M., Budapest műemlékei. I. köt. Bp. 

1955. 
14. A Fővárosi Tanács Tervtárában őrzött alapraj

zok, átalakítási tervek. 
15. A KÖZTI házdokumentációi az Úri utca 40. sz. 

házhoz. 
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DENKMÄLERFORSCHUNG AN DEN HAUSERN DER FESTUNG BUDÁIN 1957 

DÍSZPLATZ 11 

An der Stelle des heutigen Gebäudes 
standen im Mittelalter ursprünglich zwei Wohn
häuser. Die den Hausgründen gemeinsame 
Grenze verlief dort, wo heute die Südmauer 
der Toreinfahrt ist. Im Lauf der hier vorge
nommenen Forschungen kamen an der der 
Straße zugekehrten Fassade des Gebäudes, 
welches einst an der Stelle des Nordflügels 
gestanden ist, Fragmente einer mittelalter
lichen Tür und eines Wölbungsfensters zum 
Vorschein. Auch in der Südwand der Torein
fahrt konnten wir eine ebenfalls mittelalterliche 
Fensteröffnung freilegen. 

Der Zusammenschluß der beiden separa
ten Häuser zu einem einzigen Gebäude erfolgte 
nach der Rückeroberung Budas in 1686, unter 
Verwendung der älteren Baureste. 

Oy. Gero 

FORTUNAGASSE 12 

Das Wohnhaus in der Fortunagasse 12 
dürfte ursprünglich im 15. Jahrhundert er
baut worden sein. Es war ein Stockwerk hoch, 
mit einem geradeabschließenden, mit Abkan
tung geschmückten Fenster im Erdgeschoß. Die 
Südecke weist Armierung auf, welche bis zur 
Obergeschoßhöhe abgekantet ist. 

Die unprofilierte Hausteinumrahmung des 
Tores ist vermutlich eine türkische Arbeit, bei 
der die Steine des mittelalterlichen Tores ver
wendet wurden. 

Oy. Oer ő 
ORSZÁGHÁZGASSE 5 

Das Haus steht an der Ecke der Országház-
gasse und einer engen — ebenfalls Fortuna 
benannten — Passage. Die Forschungen wur
den auf der am Fortuna-Durchgang liegenden 
Seite des Hauses geführt. Hier wurde schon 
früher ein Teil der mittelalterlichen Quad
rierung gefunden und es gelang uns die Fort
setzung des Wandverputzes eine kleine Strecke 
weiter freizulegen. 

Zwischen dem von links gerechneten 3. 
und 4. Fenster stießen wir auf das Teilstück 
einer einfachen abgekanteten Fensterumrah
mung des 15. Jahrhunderts . 

An der Fassadenseite der Országházgasse 
ist noch an mehreren Stellen der mittelalter
liche Mauerkern erkennbar, dagegen finden 
wir an der rechten Seite nur mehr neuzeitliche 
Mauerflächen vor. 

E. Nagy 
ORSZÁGHÁZGASSE 7 

Bei den Forschungen in 1957 wurden in 
der Toreinfahrt und im Keller mittelalterliche 
Baureste gefunden. Es konnte fetgestellt wer

den, daß der Erdgeschoßteil der heutigen Fas
sadenmauer aus dem Mittelalter stammt. Die 
Toreinfahrt wurde an beiden Längsseiten durch 
je eine mit Abkantung und Maßwerk verzierte 
Sitznischenreihe mit rundbogigem Abschluß 
gegliedeit, die bis an die Hofseite reichte. 
Unter dem an der Országházgasse liegenden 
Gebäudetrakt erstreckt sich ein mittelalter
licher Keller mit einem Gurtgewölbe. Die 
Kämpfer der Haustein-Gurtbogen sind in der 
Nähe des gegenwärtigen Kellerniveaus und 
deuten darauf, daß der Keller im Lauf der Zeit 
stark aufgeschüttet worden ist. 

H. Bertalan 

ORSZÁGHÁZGASSE 16 

Das einstöckige Eckhaus von großer Aus
dehnung der Gegenwart, dessen Grund auch 
heute noch die auf der Kar te von Haüy und 
Zeiger angegebene Aufteilung zeigt, ist das 
Resultat mehrerer und verschiedener Baupe
rioden. Mittelalterlich ist die Fassadenmauer 
des Traktes in der Országházgasse bis zur Ober
geschoßhöhe. Daselbst befindet sich ein riesi
ger, tonnengewölbter und aus mehreren Räu
men bestehender Keller. Der an die Dárda-
gasse und Urigasse grenzende Gebäudeteil 
stammt aus dem 19. Jahrhundert . In seinem 
Keller ist die östliche Seitenmauer mittelalter
lich. 

H. Bertalan 

ORSZÁGHÁZGASSE 17 

Das Haus der Országházgasse 17 ist auf 
Mauerwerkresten des Mittelalters nach 1700 
errichtet worden, da auch laut dem Zaiger 
von 1696 noch viele gute Wände und Gewölbe 
die Belagerung von 1686 überdauert haben. 
So blieb auch jenes gotische Fenster erhalten, 
das am nördlichen Ende des Gebäudes in seiner 
Gänze zu sehen ist. 

Denkmäler der barocken Baukunst sind 
die ornamentalen Stuckverzierungen, welche 
über den vier Öffnungen der Fassade entlang 
der Straße angebracht sind. Sie wurden während 
den in 1957 durchgeführten Untersuchungen 
freigelegt. Selbstverständlich sind diese "Stuck
dekorationen selbst nur in einigen Spuren er
halten, es sind aber auch Teile ihrer originellen 
Vorzeichnungen zum Vorschein gekommen, 
mit deren Hilfe diese Ziermotive in glaub
würdiger Weise rekonstruiert werden konnten. 

Auch ein Stück vom Wirtshausschild aus 
der Barockzeit ist zum Vorschein gekommen, 
ein Korb-Teilstück, anhand dessen auch das 
originale Aushängeschild rekonstruierbar ist. 

F. Hurler 
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ORSZÁGHÁZGASSE 20 

Eines der wenigen Häuser, deren mittel
alterliche Herkunft auch vor dem Krieg an 
dem aus dem 14. Jahrhundert stammenden 
Bogenfries der Fassade sichtbar war. 

Im 18. Jahrhundert wurden am mittelalter
lichen Gebäude Umbauten und Erweiterungen 
in kleinerem Maße vorgenommen. 

Der Zweck unserer Untersuchung war, wei
tere mittelalterliche Details an der Fassade 
aufzudecken. Unter dem Verputz im Erdge
schoß fanden wir das glatte und ungegliederte 
Teilstück einer mittelalterlichen Fensterrah-
mung, andere mittelalterliche Reste waren aber 
nicht zu finden. Die heutigen Fenster und 
Türen sind neuzeitlich. 

E. Nagy 

SZENTHÁROMSÁGGASSE 5 

Barockes Wohnhaus von einem Stock
werk, aus dem Zusammenbau zweier mittel
alterlicher Wohnhäuser entstanden. Diese wa
ren unter den Nummern 86-—87 in der von 
Haüy in 1687 verfertigten Karte angegeben. 
Das Haus Nr. 87 von Haüy befindet sich im 
Ostteil des heutigen Gebäudes. Die Toreinfahrt 
ist mit Sitznischen ausgestattet. Auf Grund 
der Formen sowohl der Sitznischen als auch 
der gotischen Tür kann der Bau des Hauses in 
das 14. Jahrhundert gesetzt werden. Etwas 
später entstand das Haus Haüy Nr. 86, an 
der Westseite des heutigen Gebäudes. Seine 
Fassade ist mit der früher erbauten Haus
fassade im Verband gemauert, so daß die 
Grenzen der zwei Häuser nicht scharf sind. 
Dieses Gebäude bestand ebenfalls nur aus einem 
Trakt, und seine Toreinfahrt darf in jenem 
schmalen gewölbten Raum vermutet werden, 
der sich neben der westlichen Eckverstärkung 
befindet. Von den mittelalterlichen Baudenk
mälern des östlichen Hauses kennen wir nur 
dessen Toreinfahrt und Keller, während die 
Fassadenmauer der Hofseite überhaupt keinen 
einzigen mittelalterlichen Bauteil aufweist. So
mit können wir annehmen, daß der mittelalter
liche Bau sich nicht über die Länge der Tor
einfahrt hinaus erstreckt hat. An der östlichen 
Hoffront haben wir fünf vermauerte Bogen 
einer barocken Arkadenreihe freigelegt. Die 
Hoffront des westlichen Hauses ist, abgesehen 
von den barockzeitlichen Renovierungen, mit
telalterlich. Die auch heute erhaltene Mauer 
bewahrt die Erinnerung an zwei Bauperioden. 
In die ältere, tieferliegende Mauer wurde der 
Kellereingang gehauen, der auch später, nach 
der zweiten Bautätigkeit benützt worden ist, 
und zwar auf die Weise, daß man die später 
aufgeführte Mauer bei dem Kellerabstieg zur 
ursprünglichen Wandfläche zurückspringen ließ. 

In der Mauer der Hoffassade, die als Re
sultat der zweiten Bauperiode entstanden ist, 
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haben wir doppelte Konsolenstümpfe freigelegt, 
die unzweifelhaft neben einer mehrgeschossigen 
Lösung Zeugnis ablegen. In derselben Wand 
ist auch der Rest einer gotischen Türrahmung 
zum Vorschein gekommen. 

Die in der nördlichen Endpartie der Mauer 
freigelegte, zum Teil gekantete Armierung 
bedeutet den Abschluß des mittelalterlichen 
Hauses gegen Norden. 

In 1947 fand man in der Nordmauer des 
Hauses ein nach Norden blickendes gotisches 
Fenster von kleinen Dimensionen. Da das 
Fenster mit seiner äußeren Seite in der nörd
lichen Abschlußmauer des Hauses eingesetzt 
ist, können wir nur annehmen, daß es ursprüng
lich zum Nachbarhaus gehört hat. Die zum 
Vorschein gekommenen mittelalterlichen Über
reste lassen nämlich an die Möglichkeit denken, 
daß am Nordende der heutigen Parzelle eine 
kleine Gasse gelegen ist. Somit wäre also das 
gotische Fensterchen ein Überrest aus jener 
Zeit, die der Verbauung des Gäßchens voran
gegangen ist, und gehörte einem Haus an, 
das ah der anderen Seite dieses von uns ange
nommenen Gäßchens stand. Erst nach der 
Verbauung des Durchgangs dürfte dieses Fen
sterchen mit seiner Außenseite in die nördliche 
Abschlußmauer unseres Hauses eingebaut wor
den sein. Auch die gekantete Armierung, die 
das Haus gen Norden abschließt, dürfte einst 
das Gäßchen flankiert haben. Um diese Quer
gasse, die vermutlich einst die Urigasse mit 
dem Szentháromságplatz verbunden hat, end
gültig in die Karte der Festung eintragen zu 
können, sind selbstverständlich neuere gründ
liche und eingehendere Untersuchungen erfor
derlich. 

E. Lócsy 

SZENTHÁROMSÁGGASSE 7 

Das Haus in der Szentháromsággasse 7 
bestand im Mittelalter aus zwei Gebäuden. 
Zum mittelalterlichen WTohnhaus, das die West
seite des heutigen Gebäudes bildet, gehört 
ein imposanter, mit Sitznischen und gotischen 
Türumrahmungen ausgestatteter Torweg. Im 
Lauf der Denkmälerforschungen kamen im 
Hoftrakt die Überreste des Einganges zu einer 
einarmigen mittelalterlichen Treppenanlage zu
tage. 

Rózsa F. Tóth 

TÁRNOKGASSE 18 

An der Stelle des heutigen Gebäudes stan
den im Mittelalter zwei Häuser, von denen 
nur jenes in der Tárnokgasse erhalten geblieben 
ist. Dieses war gleich zu Anfang ein Stockwerk 
hoch. An seiner der Annagasse zugekehrten 
Fassade kamen eine mittelalterliche Türöff
nung, Hausteinumrahmung und Fragment eines 
Wölbungsfensters zum Vorschein. Türeinfas-



sung und Kämpfer sind mit einfacher Abkan
tung verziert, desgleichen der Umrahmungstein 
des Fensters. An dieser Seite der Fassade 
waren die Ecken armiert. Die Mauer trug die 
Spuren von Quaderputz. 

Im Erdgeschoß der Fassade entlang der 
Tárnokgasse waren die Fragmente von klei
neren mittelalterlichen Rahmungsöffnungen. 

Im Obergeschoß, das dem 18. Jahrhundert 
angehört, fanden wir in der Richtung der Mit
telachse eine vermauerte barocke Statuennische 
mit Sockel und rundbogigem Abschluß. 

Gy. Gero 

ŰRIGASSE 6 

Auf der vom heutigen Haus eingenomme
nen Parzelle standen im Mittelalter zwei Häu
ser. Die südliche letzte Raumflucht des Hauses 
im Mittelalter war die Toreinfahrt des südlich 
von ihm befindlichen Wohnhauses. In der 
Südmauer derselben sind Türöffnungen und 
ein Fenster mit rundbogig abschließenden 
und einfacher Abkantung verzierten Steinum
rahmungen des 15. Jahrhunderts zum Vorschein 
gekommen, die noch im 16. Jahrhundert ver
mauert wurden. Auf Grund der Konsolen-
und Gewölbereste an der Brandmauer des Hau
ses können wir drei, noch im Mittelalter aus
geführte Umbauperioden feststellen. Die beiden 
Häuser wurden am Ende des 17. Jahrhunderts 
z usammengebaut. 

Gy. Gero 

ŰRIGASSE 8 

Auch im Mittelalter war das ein einziges 
Gebäude, das gegen Auslauf des 14. Jahr
hunderts entstanden sein dürfte. Dieser Zeit 
entstammt der Überrest einer auf einer Stein
konsole ruhenden Sitznische mit Bogenabschluß 
aus Ziegeln. Im 15. Jahrhundert wurde der 
Torgang umgebaut und durch eine rundbogig 
abschließende Sitznischenreihe von großen Di
mensionen gegliedert. In die Nordwand wurde 
eine Türöffnung gehauen und eine Sitznische 
großen Ausmaßes gebaut. 

An der Fassade des Straßentraktes fanden 
wir den Rest der Steinrahmung eines Fensters 
mit Rundbogenabschluß. 

Gy. Gero 

ŰRIGASSE 17 

Das Haus erlitt während der Türkenherr
schaft und der darauffolgenden Bestürmung 
von 1686 nur kleinere Schäden. Die Renovie
rung im 18. Jahrhundert verlieh ihm eine ein
fache und schmucklose Fassade. Unter dem 
Verputz blieben nicht unbedeutende mittelal
terliche Einzelheiten erhalten. Nach Entfer
nung des Verputzes kamen im Erdgeschoß drei 
in das 15. Jahrhundert datierbare Fenster mit 
Steinumrahmung zum Vorschein und im Ober

geschoß legten wir die Überreste eines Balkons 
frei. 

Rózsa F. Tóth 

ŰRIGASSE 18 

Im Lauf der Fassadenuntersuchungen fan
den wir die ursprüngliche mittelalterliche Eck
armierung des Gebäudes. Die übrigen Mauer-
tsile wurden im 18. Jahrhundert umgebaut : 
damals wurde auch die Fassade des Erdge
schosses mit den barocken Arkadenbogen aus
gestattet, die in den Späteren vermauert wur
den, indem man in das Innere jeden Bogens 
ein Fenster einbaute. 

E. Nagy 

ŰRIGASSE 19 

Einstockhohes Wohnhaus, das in den 
Grundmauern mittelalterlich ist. Bedeutende 
Umbauten wurden in der Barockzeit durchge
führt, im 19. Jahrhundert wurde es hingegen 
dem klassizistischen Stil entsprechenden Ver
änderungen unterzogen. An der W7estmauer 
des Hofes kam unter dem entfernten Verputz 
der Bogen eines Steintonnengewölbes zum 
Vorschein. Der in der Hausachse angeordnete 
Bogen scheint seinen Maßen nach ein Überrest 
der in späterer Zeit mit Stein neu überwölbten 
mittelalterlichen Toreinfahrt zu sein. Infolge 
der Bautätigkeit zur Zeit des Barocks, im 18. 
Jahrhundert , erhielt die Toreinfahrt beider
seits Arkadenöffnungen. Der Ausbau der Tor
einfahrt an ihrem heutigen Platz dürfte ein 
Wrerk des 19. Jahrhunderts gewesen sein. 

Unter dem Fußbodenniveau der mittelal
terlichen Toreinfahrt stießen wir auf das 
rechte Gewänderfragment einer Türöffnung, 
die einer früheren mittelalterlichen Bautätigkeit 
angehört. Der Gewändestein gehört zu einer 
67 cm dicken Mauer nordöstlicher Richtung. 
Als organische Fortsetzung des Hausteinüber
restes fand sich auch eine Türschwelle ein. 
Unter der Türschwelle stießen wir auf eine, 
an der Innenseite der Schwelle mit faulem Holz 
stark vermischte lehmige Schicht. Die spiegel
glatte Lehmschicht ist nach 25 cm gegen das 
Rauminnere zu von einem 2,3 cm breiten und 
2,5 hohen Damm unterbrochen, wonach die 
vorige, 25 cm breite lehmige Schicht sich wie
derholt. Das lehmige, mit faulem Holz ge
mischte Niveau spricht dafür, daß der Raum 
eine Holzdielung hatte. Die Fußbretter dürften 
25 cm breit gewesen sein und auf ihre Dicke 
kann aus der Höhe des die einzelnen Schicht
abschnitte unterbrechenden Dammes, bzw. 
der Fugen zwischen den Brettern geschlossen 
werden. 

An der südlichen Hausfassade entlang der 
Baitagasse legten wir ein gotische Fenster mit 
Steinumrahmung und Eisengitter frei, dessen 
Vermauerung gleichzeitig mit der Überwöl
bung des Durchgangs ausgeführt wurde. Letz-
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tere wahrt die Erinnerung daran, daß der Be
sitzer am Ende des 15. oder zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts sein Haus gegen das Nachbar
haus hin erweiterte. Dieses mittelalterliche Zie
gelgewölbe wurde in der Türkenzeit mit einer 
Steintonnenwölbung ausgebessert und gegen 
die Tárnokgasse hin verlängert. 

An der Fassadenmauer im Süden machten 
sich zwei scharfe Trennungen in der Mauer 
bemerkbar, deren Bedeutung erst dann geklärt 
werden kann, wenn wir auch im Keller des 
Hauses gründliche Untersuchungen vornehmen 
werden, wo mehrere Bauperioden nachweisbar 
sind. 

E. Lócsy 

ŰRIGASSE 20 

Bei den Untersuchungen die der Wieder
herstellung des Hauses vorangingen, konnte 
nur soviel festgestellt werden, daß die Fassaden
mauer des Hauses bis zur Obergeschoßhöhe 
mittelalterlich ist. Die mittelalterlichen Öff
nungen fielen aber den späteren Umbauten 
zum Opfer. Entsprechend den heutigen Erd-
geschoßfenstern kam der Umrahmungsteil einer 
der barocken Fenster zum Vorschein. 

H. Bertalan 

ŰRIGASSE 24 

Das Wohnhaus in der Urigasse 24 wurde 
im 14. Jahrhundert ebenerdig erbaut. Später, 
im 15. Jahrhundert , wurde es aufgestockt. Aus 
dieser Zeit stammt die während der Freilegung 
zutagegekommene Haustein-Umrahmung eines 
seiner Fenster. Seine heutige Parzellengrenze 
erfuhr im 18. Jahrhundert gegenüber seinem 
Zustand im Mittelalter nur unwesentliche 
Veränderungen. 

Gy. Gero 

ŰRIGASSE 29 

An der Nordseite des Hauses in der Uri
gasse 29 kamen die Überreste eines schmalen 
mittelalterlichen Hauses zutage. Das Wohn
haus war zweiachsig. Wir legten eines der Erd
geschoßfenster mit Haustein-Umrahmung frei 
und die aus großen Steinen bestehende, breit 
abgeschrägte Eckarmierung. Das südliche Nach
barhaus dieses schmalen Hauses lag 2 m ein
wärts von der heutigen Straßenfluchtlinie, 
was wir durch die im Sondiergraben, den wir 
in der Toreinfahrt zogen, freigelegten Fassaden
grundmauern bestätigt fanden. Als ein wesent
liches Resultat der hier vorgenommenen Unter
suchungen mag auch die Feststellung gelten, 
daß die Fluchtlinie der Úrigasse in der mittel
alterlichen Festung nicht ohne Brechungen, im 
Ganzen also viel abwechslungsreicher verlief. 

Rózsa F. Tóth 

ŰRIGASSE 34 

Die Untersuchungen stellten fest, daß die 
mittelalterliche Fassade des Hauses die heutige 
an Länge übertraf. Mutmaßlich gehörte noch 
ein Gelände von einer Traktlänge zum Haus 
in der Richtung gegen Süden aus dem Gelände 
des Hauses Nr. 32. Ein zusammenhängendes 
Mauerwerk zwischen den zwei Häusern und 
die nach Süden verschobenen Fensterachsen 
des Obergeschosses scheinen diese Vermutung 
kräftigst zu stützen. Im Untergeschoß des 
Hauses fanden wir rundbogige Wölbungsöffnun
gen die ebenfalls zur mittelalterlichen Fassade 
gehörten. In der Karte von Haüy aus 1687 
finden wir bereits die heutigen Parzellenumrisse 
aufgetragen, daher können wir den Umbau der 
mittelalterlichen Fassade einer, diesem Datum 
vorangehenden Zeit zuschreiben. Im Torgang 
kamen zum Vorschein weitere, bisher unbe
kannte Abschnitte von bereits bekannten rund-
bogigen und maßwerkverzierten Sitznischen, 
ferner zwei Türöffnungen. Besonderes Interesse 
verdient außerdem ein Sitznischensockel. Aus 
sekundärer Vermauerung ist auch ein turban
geschmückter türkischer Grabstein geborgen 
worden. 

Katalin H. Gyürky 

ŰRIGASSE 36 

Im mehrmals umgebauten Wohnhaus sind 
viele mittelalterliche Partien erhalten. Am 
besten hat der Torweg den mittelalterlichen 
Zustand bewahrt. Zweiteilige Sitznischen mit 
Spitzbogen und Maßwerkverzierung gliedern 
die Nordwand. An der Südseite befinden sich 
Nischen mit abgekanteten Rund- und Segment
bogen. Das Tonnengewölbe ist aus kleinen mit
telalterlichen Ziegeln erstellt. Das mittelalter
liche Niveau zeigt ein starkes Gefälle gegen den 
Hof zu und liegt 25—50 cm tief unter dem heuti
gen. An der Fassade stießen wir unter einer 
Mauerausbesserung des 18. Jahrhunderts auf 
den Teil einer spätgotischen Türeinfassung, 
sowie auf ein sich nach innen schrägverengendes 
Licht- oder Lüftungsfenster eines Lagerraumes. 

H. Bertalan 

ŰRIGASSE 37 

Das einstöckige Wohnhaus wurde im 18. 
Jahrhundert auf mittelalterlichem Grundmauer
werk erbaut. 

Im Nordteil des heutigen Hoftraktes leg
ten wir ein einstöckiges mittelalterliches Haus 
frei, dessen Fassadenlänge 14,14 m mißt und 
sowohl im Südwesten als auch im Südosten 
armierte Ecken hat. Auch das zum Haus ge
hörige mittelalterliche Hofniveau wurde frei
gelegt. Am nordöstlichen Abschluß des Hauses 
steht ein zweigeschossiger mittelalterlicher 
Turm, der mit dem Haus in organischer Ver-
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bindung erbaut wurde. Den Grund, warum 
der Turm aus der Fassade des Hauses vor
springt und bis auf den Nachbargrund über
greift, fanden wir geklärt, als wir vor seiner 
Westfassade gruben. Sein Grundmauerwerk 
wurde nämlich in einer Tiefe von 210—220 
cm unter dem heutigen Niveau auf Felsen ge
legt, der ohne Zweifel das beste Fundament 
für den wuchtigen Turm mit seinen dicken 
Mauern bildete. Da wir in der Fluchtlinie der 
Fassade des mittelalterlichen Hauses auf keine 
Felsen stießen, dürfen wir annehmen, daß 
beim Turmbau diese zwar außerhalb der Fas
sadefluchtlinie liegende, für die Grundierung 
des Turmes jedoch am meisten geeignete Boden
beschaffenheit bewußt ausgenützt wurde. Den 
ansehnlichen Teil der südöstlichen Eckarmie
rung des Turmes fanden wir nach Entfernung 
des Verputzes. 

Im südöstlichen Ende der heutigen Par
zelle stand bis 1944 ein tonnengewölbtes Ge
bäude. Nach Untersuchung seiner Mauerreste 
und den dort vorgenommenen Grabungen 
wurde es klar, daß auch dieses Gebäude mittel
alterlicher Herkunft ist. 

Vor den barocken Arkadenpfeilern deckten 
wir zwei mittelalterliche Hofpflasterungen auf. 
Die obere, auf welche das Grundgemäuer der 
barocken Pfeiler gelegt worden war, ist mit 
Katzenkopfpflasterung belegt, darunter be
findet sich der ältere, aus feingestoßenen, 
spitzen und in Lehm gelegten Steinen beste
hende Belag. Auch in der Toreinfahrt fanden 
wir beide Pflasterungen vor. Hier zieht, unter 
den Pflasterungen ein Gemäuer in NS-Richtung, 
die Mauer des mittelalterlichen Kellers. Auf 
dieser Mauer befand sich ein Haustein von 
beträchtlichen Dimensionen, der wahrschein
lich Zubehör der zugrundegegangenen mittel
alterlichen Toreinfahrt, vielleicht ein Sockel
überrest seines Gurtpfeilers ist. 

Die Bauzeit des mittelalterlichen Hauses 
können wir auf Grund unserer Grabungsbeob
achtungen und Fundausbeute in das 14. 
Jahrhundert ansetzen. Das Haus war wahr
scheinlich im 16. Jahrhundert abgebrannt, auf 
diesen Umstand deuten zahlreiche Brandreste 
und datierende Münzfunde. 

Die einzige bisher bekannte Nachricht, die 
wir über das Haus bzw. über den Turm besit
zen, wurde von Vidor Pataki in seiner Studie 
»Die Topographie der mittelalterlichen Fe
stung Buda« veröffentlicht (Budapest Régisé
gei XV. 1950. S. 294, 80/2 Fußnote : 14. Sep
tember 1497, vor den Magistrat der Festung 
von Buda Nikolaus Kunitzfelder, alias Niko
laus Farkas verkauft um 500 Forint (Gulden) 
und mietet für einen jährlichen Betrag von 25 
Forint (Gulden) : » . . . domo alias turr i . . . 
in platea Omnium Sanctorum in vicinitatibus 
Otto barbitonsoris a septemtrionali, a meri-
dionali eiusdem Nicolai Kunitzfelder domo 
antiqua et Alberti Chronicher, ex opposito vi

delicet ab occidente plagis Wolfgangi Hinte-
nausz concivium nostrum sita . . . «. (Eszter
gomi főkáptalan [Arch. d. Graner Domkapi
tel] m. lvt . Lad. 71. fasc. 2. No 12. FOM.) 
Auf Grund der in der Urkunde angeführten 
Personen (Nachbarn) trug Vidor Pataki das 
obengenannte Haus »mit anderem Namen 
Turm« (domo alias turri) an der Stelle des 
Hauses der Urigasse 39 in seine Karte ein. 

Im Zusammenhang mit der Bebauung des 
heutigen Grundes im Mittelalter liegt der Ge
danke nahe, daß hier drei separate Gebäude 
gestanden sind : 1. das freigelegte Haus mit 
dem Turm, 2. vor diesem ein anderes, bis zur 
Gasse reichendes Gebäude, 3. endlich ein drittes 
im SO-Ende des Hofes. 

E. Lócsy 

URIGASSE 40 

Einstöckiges Wohnhaus mittelalterlicher 
Herkunft, im barocken und klassizistischen 
Still umgebaut, dessen Flügel entlang der No-
egyletgasse in 1952 niedergerissen wurde. 

An der Stelle des heutigen Gebäudes stan
den im Mittelalter zwei Häuser. Die Grenz
linie zwischen den beiden ist durch eine schon 
früher entdeckte mittelalterliche Eckverstär
kung markiert. Laut unseren Angaben wurde 
das südliche Gebäude bei der Belagerung von 
1686 arg beschädigt, der Westbau hingegen 
blieb in besserem Zustand erhalten. 

Außer der Eckverstärkung blieben vom 
Südbau keine mittelalterlichen Partien erhal
ten. An der nördlichen Hälfte der Nordfassade 
kam eine Lichtöffnung zutage, der in der Tür
kenzeit eine glatte Fensterrahmung und ein 
gewundenes Eisengitter vorgesetzt wurden. 
Neben der neuzeitlichen Türrahmung wurde 
auch der Sockelteil des schon früher gefundenen 
mittelalterlichen Türrahmens freigelegt. 

Die Fassadenflucht des Gebäudes in der 
Urigasse zeigt in der Linie des südlichen Torpfo
stens einen Bruch. Dieser Bruch ist innerhalb 
der Fassade des nördlichen mittelalterlichen 
Hauses. Unser erster Gedanke diesbezüglich 
war, daß an dieser Stelle vor dem 15. Jahr
hundert zwei separate mittelalterliche Häuser 
gestanden sind, es wären also ursprünglich ins
gesamt drei Gebäude am Platz des heutigen 
gewesen. Indessen widersprechen die Resultate 
der von uns in der Bruchlinie vorgenommen 
Forschungen dieser Annahme. Die Funda-
mentierung ist nämlich ganz homogen und 
somit die Hypothese von ursprünglich zwei 
Gebäuden nebeneinander ausgeschlossen. Für 
den Bruch in der Fluchtlinie mußten wir also 
eine andere Erklärung finden. 

In der Kar te von Haüy springt das süd
liche Gebäude gegen das nördliche etwas vor. 
An der heutigen Fassade ist von einem solchen 
Vorsprung nichts mehr zu sehen. Sie erstreckt 
sich von der Südseite der Türeinfassung ohne 
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jede Brechung bis zur Ecke der Noegyletgasse. 
Verlängern wir die Fluchtlinie der nördlich von 
der Toreinfahrt liegenden Fassadenstrecke bis 
zur mittelalterlichen Eckverstärkung, so er
gibt sich zwischen dem Rand der Verstärkung 
und der verlängerten Fluchtlinie jene Distanz, 
die in der Haüyschen Karte vermerkt ist. Die 
Richtung der von der heutigen Fassadenlinie 
abweichenden Armierungssteine verläuft pa
rallel mit dieser verlängerten Mauer. Rekonstru
ieren wir in dieser Weise den ursprünglichen 
Zustand, so erhalten wir dieselbe stufenförmig 
vorspringende Fassade, wie jene, die in der 
Karte von Haüy angegeben ist. Den Grund 
für den Bruch in der Fassade, der auf den 
ersten Blick nicht erklärbar war, dürfen wir 
also eher in dem ersten Umbau der zwei Häuser 
nach der Belagerung von Buda in 1686 
wo beim Zusammenbau die stufenförmige 
Baufluchtlinie in der Weise ausgeglichen wurde, 
daß man vor die ohnehin beschädigten Fassa
den vom südlichen Teil der Toreinfahrt bis 
zur erhaltenen Eckarmierung eine Mauer zog, 
die man in derselben Richtung weiter bis zur 
Ecke des Gebäudes fortsetzte. Diese Hypothe
sen stehen in vollständigem Einklang mit den 
Resultaten der Detailforschungen. 

Die in der Toreinfahrt vorgenommenen 
Forschungen ergaben keine wesentlich neuen 
Resultate. Die Rippen der gurtgewölbten er
sten zwei Joche des aus vier Jochen bestehenden 
Torgewölbes wurden schon am Ende des vorigen 
Jahrhunderts ausgehauen, die Gurtbogen und 
die Sitznischen bei den späteren Umbauten 
ausgebessert und stellenweise sogar umge
staltet. Im Verlauf der Untersuchungen haben 
wir die Gips- und Kunststoffergänzungen her
ausgekratzt, die klare Belege dafür brachten, 
daß am größten Teil der im Originalzustand 
erhalten gebliebenen mittelalterlichen Stücke 
gewisse Änderungen vorgenommen worden sind. 

E. Nagy 

ÚRIGASSE 47 

Im Mittelalter stand am Platz des heutigen 
Gebäudes ein einstöckiges Wohnhaus, das noch 
in selbiger Zeit umgebaut wurde. In der Zeit 
der ersten Bauperiode hat ten die Fenster im 
Obergeschoß spitzbogigen Abschluß, aber keine 
Steinrahmung. Eines dieser Fenster kam im Laufe 
der Freilegung zum Vorschein. Die Fenster-
laibung, sowie seine aus Ziegeln erstellte Ein
fassung sind mit einer doppelten Farbenschicht 
bedeckt. Die untere Schichte ist getüncht, die 
obere, mehrfarbig bemalte, mit dl secco Pflan
zenornament verziert. Im Verlauf des noch im 
Mittelalter selbst ausgeführten Umbaus wur
den die obenerwähnten Fenster vermauert und 
statt ihrer Fenster mit Steinrahmung und gera
dem Sturz eingesetzt. Überreste dieser mit 
Birnstäben profilierten Rahmen kamen aus 
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Vermauerungen ebenfalls zum Vorschein. Als 
im 18. Jahrhundert die auch heute erhaltenen 
Fenster eingesetzt wurden, gingen diese Rah
mungen zugrunde. 

Gy. Gero 

ÚRIGASSE 48-50 

Der eingeschoßige Barockpalast mit zwei 
Toren enthält zwei mittelalterliche Wohn
häuser. Das Haus Nr 48 (in der aus dem Jahre 
1687 stammenden Karte von Haüy unter Nr 
44 angeführt) wurde im 15. Jahrhundert er
baut. Es war um vieles kleiner als das heutige. 
Die Westseite seiner Toreinfahrt und der 
heutige Hofflügel sind vermutlich im 16. Jahr
hundert gebaut worden. Der Palast ist im 18. 
Jahrhundert in Barockstil umgebaut worden. 
Sein damals gebautes prächtiges Portal machte 
die früheren, in der Architektur von Buda 
ohnehin nicht üblichen zwei Eingänge über
flüssig. 

Beide Wände der Toreinfahrt schmückten 
Sitznischenreihen mit kleeblattbogigem Ab
schluß. In der südlichen Wand blieben drei 
der ursprünglich aus vier Sitznischen bestehen
den Reihe erhalten. Die Überreste der Sitzni
schenreihe in der nördlichen Wand wurden 
neuerlich freigelegt. Es konnte festgestellt 
werden, daß die Sitznischen der Nordwand 
sowohl in den Maßen als auch in ihren Profilen 
außer ganz geringen Abweichungen mit denen 
der Südwand übereinstimmen. Es gelang uns 
auch die Sitznischenreihe auf befriedigende 
Weise zu rekonstruieren mit Hilfe des in situ 
gebliebenen Sockels an ihrem westlichen En
de des Verteilers, des Mörtelabdrucks ihres 
Sockels am östlichen Ende und der sekundär 
verwendenten Bogensteine. 

Die Toreinfahrt hat te ursprünglich aller 
Wahrscheinlichkeit nach eine flache Decke, 
im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde sie über
wölbt. Das jetzige Haustein-Tonnengewölbe 
dürfte im 17. Jahrhundert erstellt worden sein. 

Das Gebäude Nr 50 (das in der Haüyschen 
Karte mit Nr 43 angegeben ist) mochte eben
falls im 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts 
erbaut worden sein. Die Ausgestaltung seiner 
Toreinfahrt ist viel bescheidener als die der 
ersteren. Sie wurde im Mittelalter zweimal 
gepflastert. Das heutige Tonnengewölbe ist 
mit der Toreinfahrt nicht gleichzeitig entstan
den, über seinem Gurt sind die Gurtsteine des 
ursprünglichen, höheren Gewölbes sichtbar. 
An der nördlichen Wand der Toreinfahrt ka
men eine Sitznische mit Segmentbogen, eine 
rundbogige Türöffnung und eine gotische Tür 
mit geradem Sturz zum Vorschein. Das einzige 
bemerkenswertere mittelalterliche Detail der 
südlichen Wand ist ein mit dem Gurt des 
heutigen Gewölbes halb vermauertes gotisches 
Fenster. Wir halten es nicht für unwahrschein
lich, daß dieses Fenster zum Haus Nr 48 gehört 



hat, zumal da dieses Haus schon einige Jahr
zehnte vor dem von Nr 50 existiert hat. 

Außerdem war nicht einmal die Spur einer 
mittelalterlichen Tür in der südlichen Mauer 
der Toreinfahrt des Gebäudes Nr 50 zu finden, 
die dort vermauerten Türöffnungen stammen 
ausnahmslos aus der Barockzeit, also aus jener 
Zeit in der die zwei Gebäude vereinigt wurden. 

In dem auf mehrere Bauperioden weisen
den Keller dieses Doppelgebäudes fanden wir 
Belege, daß an dieser Stelle schon in der zeit 
vor dem 14. Jahrhundert gebaut wurde. Das 
dünne, schichtenweise, im wesentlichen noch 
mit romanischer Technik ausgeführte Hau
steingewölbe eines großen Abschnittes im Keller 
deutet auf eine ganz frühe Zeit. 

E. Lócsy 
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Abb. 1. Országházgasse 5. Mittelalterliche Fenster
rahmung (Rekonstruktion von J. Ilosfai) 

Abb. 2. Országházgasse 7. Vermessungszeichnung der 
südlichen Mauer der Toreinfahrt 

Abb. 3. Országházgasse 7. Rekonstruktionszeich
nung einer freigelegten Sitznische 

Abb. 4. Országházgasse 20. Bogenfries (Zeichnung 
von Gy. Kollár) 

Abb. 5. Szenthárornsággasse 5. Grundriß (Vermessung 
von F. Horler) 

Abb. 6. Szenthárornsággasse 5. Hoffassade des Ost-
flügeis (Vermessung von F. Horler) 

Abb. 7. Szenthárornsággasse 5. Freigelegte mittel
alterliche Partien der Hoffassade des West-
flügels und die Quaderendung der Ostmauer 
der Toreinfahrt (Vermessung von F. Horler) 

Abb. 8. Szenthárornsággasse 5. Die unter dem Tor 
und im Hof freigelegte gotische Tür (Rekon
struktion von F. Horler) 

Abb. 9. Szenthárornsággasse 5. Quaderabschluß der 
Westmauer der Toreinfahrt 

Abb. 10. Szenthárornsággasse 5. Südlicher Abschluß 
der Westfassadenmauer im Hof. Die ursprüng
liche Fassade befindet sich hinter der Mauer die 
der zweiten mittelalterlichen Bautätigkeit ange
hört 

Abb. 11. Szenthárornsággasse 5. Nördlicher Abschluß 
der Westfassadenmauer des Hofes mit dem Sockel 
der Eckarmierung und dem Überrest des mittel
alterlichen Kellereingangs 

Abb. 12. Szenthárornsággasse 5. Mauerpartie der 
Westfassade im Hof mit den freigelegten goti
schen Konsolenstümpfen und dem Teil der goti
schen Türeinfassung 

Abb. 13. Szenthárornsággasse 7. Keller des 14. Jahr
hunderts, Grundriß und Schnitt (Vermessung von 
D. Várnai) 

Abb. 14. Szenthárornsággasse 7. Freigelegter mittel
alterlicher Treppenhaus-Eingang 

Abb. 15. Tárnokgasse 18. Freigelegte mittelalter
liche Überreste im. Erdgeschoß der Fassade an der 
Annagasse 

Abb. 16. Tárnokgasse 18. Gotische Türrahmung im 
Erdgeschoß der südlichen, an der Annagasse 
gelegenen Fassade des Hauses 

Abb. 17. Tárnokgasse 18. Gotische Öffnungsrah-
mungen, die im Erdgeschoß der Fassade an der 
Annagasse freigelegt wurden. Rekonstruktions-
zeichnung 

Abb. 18. Tárnokgasse 18. Grundriß des Erdgeschosses 
mit der Kennzeichnung des mittelalterlichen 
Traktes 

Abb. 19. Ürigasse 6. Die in der Westzone der südlichen 
Brandmauer freigelegte mittelalterliche Tür und 
Fensterrahmungsteil 

Abb. 20. Ürigasse 6. Die südliche Brandmauer mit 
den zum Vorschein gekommenen mittelalter
lichen Überresten 

Abb. 21. Ürigasse 8. Umrahmungsstein eines an der 
Ostfassade gefundenen mittelalterlichen Fen
sters 

Abb. 22. Ürigasse 8. Südwand der Toreinfahrt mit 
der aus Ziegeln gemauerten Bogenreihe des 14. 
Jahrhunderts 

Abb. 23. Ürigasse 8. Detail der Sitznischenreihe an 
der Südwand der Toreinfahrt 

Abb. 24. Ürigasse 8. Reste der mit Segmentbogen 
abschließenden Sitznische an der Nordwand der 
Toreinfahrt 

Abb. 25. Ürigasse 17.^ Freigelegte Fensterrahmung 
auf der Seite der Ürigasse (Vermessung und Re
konstruktion von D. Várnai) 

Abb. 26. Ürigasse 17. Freigelegte Fensterrahmung 
auf der Seite entlang der Ürigasse (Vermessungs-
zeichnung und Rekonstruktion von D. Várnai) 

Abb. 27. Ürigasse 17. Überreste des mittelalterlichen 
Balkons auf der Fassadenseite der Ürigasse 

Abb. 28. Ürigasse 17._ Fassade mit den freigelegten 
mittelalterliehen Überresten (Vermessungszeich
nung von D. Várnai) 

Abb. 29. Ürigasse 17. Obergeschoßfenster einstmals 
auf der Seite des Balta-Durchgangs 

Abb. 30. Ürigasse 17. (Balta-Durchgang). Gegen die 
Ürigasse blickendes mittelalterliches Fenster 
mit Schrägen und die freigelegte Quadrierung 

Abb. 31. Ürigasse 17. Nordseite des Balta-Durchgangs 
Abb. 32. Ürigasse 19. Südliche (auf den Balta-Durch-

gang schauende) Fassade des Hauses (Vermes
sung von F. Horler) 

Abb. 33. Ürigasse 19. Das auf der Südfassade des 
Hauses freigelegte gotische Gitterfenster (Ver
messung und Rekonstruktion von F. Horler) 

Abb. 34. Ür igasse 19. Grundriß 
Abb. 35. Ürigasse 19. Torbogen an der westlichen 

Fassadenmauer des Hofes, daneben die Über
reste der barocken Arkadenöffnung 

Abb. 36. Ürigasse 19. Reste des älteren mittelalter
lichen Gebäudes, das im Hof vor der Mauer der 
Westfassade freigelegt wurde (Vermessung von 
F. Horler) 

Abb. 37. Ürigasse 29. Die Fassade mit den frei
gelegten mittelalterlichen Partien (Vermessung 
von D. Várnai) 

Abb. 38. Ürigasse 34. Türrahmen in Halbkreisbogen 
sowie Schwellenstein auf der rechten Seite der 
Toreinfahrt 

Abb. 39. Ürigasse 34. Freigelegtes Detail einer Nische 
mit Masswerk auf der linken Seite der Toreinfahrt 

Abb. 40. Ürigasse 34. Eckübergang des Gewändesteines 
einer Sitznische mit Maßwerk auf der Südseite 
der Toreinfahrt 

Abb. 41. Ürigasse 34. Profil und Sockel einer Sitz-
nische^ mit Mass werk 

Abb. 42. Ürigasse 34. Toreinfahrt (Vermessung von 
J. Ilosfai) 

Abb. 43. Ürigasse 36. Vermessungszeichnung der 
Nordwand der Toreinfahrt 

Abb. 44. Ürigasse 36. Vermessungszeichnung der Süd
mauer der Toreinfahrt 

Abb. 45. Ürigasse 36. Rekonstruktionszeichnung der 
freigelegten mittelalterlichen Tür 

Abb. 46. Ürigasse 36. Die zum Teil freigelegte mittel
alterliche Lichtöffnung 
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Abb. 47. Úri gasse 36. Mittelalterliche Sitznischen
reihe in der Nordwand der Toreinfahrt 

Abb. 48. Űri gasse 36. Querschnitt durch die Nischen
teiler 

Abb. 49. Urigasse 36. Das barocke Bodenniveau der 
aufgeschütteten Toreinfahrt 

Abb. 50. Urigasse 37. Grundriß (Vermessung von 
F. Horler) 

Abb. 51. Úri gasse 37. Die heutige südliche Fassaden
mauer des Hofes (Vermessung von F. Horler) 

Abb. 52. Urigasse 37. Die westliche Eckarmierung 
des am Nordflügel des Hofes freigelegten mehr
geschossigen mittelalterlichen Hauses 

Abb. 53. Urigasse 37. Der an der Nordostecke des 
Hasses stehende mittelalterliche Turm mit seiner 
Westfassade im Hof des Hauses der Urigasse 39 

Abb. 54. Úri gasse 37. Partie der südöstlichen..Eck
armierung des Turmes 

Abb. 55. Urigasse 40. Südliche Fassadenhälfte der 
Urigasse mit der Eckverstärkung, die die Grenze 
zwischen den beiden mittelalterlichen Häusern 
angibt^ 

Abb. 56. Urigasse 40. Mittelalterliche Lichtöffnung 
auf der Nordseite der Fassade der Urigasse 

Abb. 57. Urigasse 40. Mittelalterliche Toreinfassung 
(Vermessung von Gy. Kollár) 

Abb. 58. Urigasse 40. Mittelalterliche Fassade 
Abb. 59. Urigasse 40. Südseite der Toreinfahrt (Re

konstruktion von Gy. Kollár) 
Abb. 60. Urigasse 40. Berührungspunkt des Gurt-

bogens und der Sitznische an (1er Nordseite der 
Toreinfahrt 

Abb. 61. Urigasse 40. Sondiergraben am Nordfuß 
des mittleren Gurtbogens der Toreinfahrt ; auf 

der glatten, geradverlaufenden Fundamentie-
rung ist keine Spur der ursprünglichen Gurtaus
bildung 

Abb. 62. Urigasse 47. Gotisches Fenster der Ober
geschoßfassade während der Freilegung 

Abb. 63. Urigasse 47. Zeichnung des gotischen Fen
sters 

Abb. 64. Űri gasse 47. Die Hausfassade mit dem frei
gelegten gotischen Fenster 

Abb. 65. Urigasse 48 —50. Grundriß (Vermessung von 
J. Ilosfai) 

Abb. 66. Urigasse 48. Süd- und Nordwand der Tor
einfahrt. (Vermessung und Rekonstruktion von 
J. Ilosfai) 

Abb. 67. Urigasse 50. Süd- und Nordwand der Tor
einfahrt (Vermessung von J. Ilosfai) 

Abb. 68. Urigasse 48. Sitzbankpartie der freigelegten 
Sitznische mit dem Abdruck des Verteilers 

Abb. 69. Urigasse 48. Sitzbankpartie der freigelegten 
Sitznische mit dem Sockelabdruck am östlichen 
Abschluß derselben 

Abb. 70. Urigasse 48. In situ-Sockel der Westpartie 
der in der Nordwand der Toreinfahrt freigelegten 
Sitznischenreihe, mit einem Teil der Sitzbank 

Abb. 71. Urigasse 48. Die Nordwand der mittelalter
lichen Toreinfahrt hinter einem schlecht zuge
hauenen Wölbungsstein 

Abb. 72. Urigasse 48. Die Quaderecke in der Fort
setzung des westlichen Gurtpfeiiers, der west
liche Abschluß der ursprünglichen Toreinfahrt 
aus dem 14. Jahrhundert 

Abb. 73. Urigasse 50. Die Südwand der Torein
fahrt ; das mit dem Gewölbegurt vermauerte 
gotische Fenster 
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