
GZAGÄNY ISTVÁN 

A BUDAVÁRI ŰRI UTCA 31. SZ. GÓTIKUS PALOTA 
TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATA 

ÉS REKONSTRUKCIÓS HELYREÁLLÍTÁSA 

A budai várnegyedre vonatkozó középkori oklevelek szövegéből, Wohlgemuth ós Pleyden-
wurff 1493-ban megjelent „Schedel-metszet"-óből, valamint Erhard Schon 1541. évi, értékes város
képéből már régóta tudtuk, hogy Budán a középkorban jónéhány kétemeletes, gótikus palota 
állott. Azonban az első palota feltárására és helyreállítására csak 1954—56-ban került sor. Ennek 
a nagy értékű műemléknek, a magyarországi profán gótika ez ideig egyetlen, ismert kétemeletes 
palotájának tudományos vizsgálatát, rekonstrukcióit és teljes építészettörténetét nyújtja az 
alábbi ismertetés. 

Tekintve azonban, hogy a helyszíni kutatások nem terjedtek ki az épület egészére és 
aránylag szűk korlátok között folytak, egy-két kérdés végleges tisztázásához még további 
feltárásokra van szükség. Nincs kizárva, hogy ezeknek eredményei esetleg változást okoznak 
majd az alább közölt középkori, relatív kronológiai rendben, amelyet csak az eddig lefolyt, 
hiányos kutatások alapján lehetett elkészíteni. 

Az "Űri utca 31. sz. épületre (1. kép) vonatkozó írott történeti adatok sora a vegyesházbeli 
királyok korába nyúlik vissza. 

Azonban, mivel a középkori adatoknak1 telektörténeti identifikálása épületünknél ma 
még nem megbízható, azért az ópítészettörténettudomány csak a bizonyos értékű újkori adatokra 
támaszkodhat. Budavára 1686. évi felszabadítása után,2 1696-ban Helbling Keresztély vette 
meg az épületet Muthszamb Keresztély Antal kerepesi postamestertől, aki 1687 után kamarai 
adományként, romállapotban kapta meg azt.3 Halála után leánya, Würgerné örökölte, majd 
1727-től a Patrich-örökösök tulajdonába került. Az időközben újjáépített házat4 1744-ben „galán-
tai gróf Eszterházy Imre nyitrai püspök, Nyitra megye örökös főispánja" vette meg. Ujabb adás
vételi szerződés révén 1766-ban Krammerlauf János György, Buda fővárosi alkamarás lett a 
tulajdonosa, akiről 1802-ben Krammerlauf Veronikára és férjére, Laszlovszky József tanácsnok, 
Pest megyei törvényszéki ülnökre szállt át. Ugyanígy beházasodás útján került Sághy Lajos 
helyhatósági hivatalnok — Laszlovszky Magdolna férje — kezébe 1844-ben. A Sághy-házaspár 
elhunyta után két gyermekük, Béla és Ilona örökölte, akiktől 1862-ben Kanócz István ós felesége, 
Trettina Mária, vette meg az épületet, amelynek XIX. századi átépítése Pan József műépítész 
nevéhez fűződik ; ő ugyanis még ez évben áttervezte az addig barokk stílusú házat az új tulajdonos 
részére.5 Kanócz István halála után gyermekei, István, Mária és Lajos örökölték az akkor már 
romantikus stílusú épületet (3. kép), amely 1869-től 1911-ig a Kanócz-örökösök birtokában 
maradt. Végül ez évben valamennyi örökrósz dr. Bocskor Károlyné, Kanócz Irma kezében össz
pontosult és ezáltal az ingatlan teljes egészében az ő tulajdonává vált. Tőle 1922-ben Vojnits 
Piroska kezébe került, akitől viszont 1935-ben a Szociális Testvérek Társasága szerezte meg. 
Ez alatt az idő alatt 1923-ban és 1930-ban végeztek rajta jelentéktelenebb külső és belső át
alakításokat.6 1944—45-ben a háborús sérülések következtében részben elpusztult (1. kép) ; 
1949—50-ben részleges állagmegóvásban részesült, amikor is új tetőt kapott. Helyreállítása 
1954-ben indult meg, 1956-ban nagyrészt befejezést nyert7 (2. kép), homlokzattatarozási munkála
tai azonban csak 1958-ban készültek el. 

Ennyit mondanak a szűkszavú, írott történeti adatok. Ezeknek ismeretében fordítsuk 
figyelmünket a valóság leletanyaga felé, amelynek fényében a száraz levéltári adatok is plasztikus 
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1. kép. Az Űri utca 31. sz. épület homlokzata a háború okozta romállapotban (1947) 
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2. kép. Az Űri utca 31. sz. épület homlokzata helyreállítás közben (1956) 
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3. kép. Az épület homlokzata 1944 előtt. Épült Pan József tervei szerint 1862 után 

ópítéstörténettó fognak összeállni. Az épület helyszíni kutatása során mindenekelőtt az nyert meg
állapítást, hogy a mai, kétemeletes lakóház legértékesebb része az utcai traktus, amely zömében 
XV. századi építmény (4. kép), egy korábbi, XIV. század közepe utánról származó kisebb ház 
bővítéséből született meg. Ebből az első, Anjou-kori épületből csak a kapualj két oldalfala az ülő-
fülkékkel (5. kép) és a kapualjtól északra fekvő pince maradt meg napjainkig. A kapualj déli 
oldalfalában három, félköríves záradékú, élleszedéses, XIV. századi ülőfülkékből8 álló, sértetlen 
sedilesor került feltárásra még a régebbi időkben. Ezzel szemben az északi oldalfalban egy eredeti
leg ezzel azonos fülkesor szétszedett köveiből a XV. században készített egyes fülke (5. kép) 
anastylosisa látható. A XV. századi átépítés bizonyítékát a mindkét irányban túl nyúló, letört 
végű padkakő, a bal pillér felett a vállkő balra mutató ívindítása, a jobb oldali pillér indokolat
lan sorzáró volta és az eredeti fülkehátfal anyagától eltérő falazat bizonyítja a kapukeret és az 
ülőfülke között.9 Ennek az eredetileg szintén háromfülkés sedilesornak a szótbontását csakis 
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4. kép. Az épület kutatási alaprajzai a feltárások időrendi jelzéseinek magyarázatával 

\ 



egy olyan utcavonal szabályozás indokolhatja, 
amely nyugati irányból a homlokzati fal hátrább-
hozatalát eredményezte,10 mivel ennek a bal szélső 
ülőfülke az útjában állott. A XV. századi késő
gótikus homlokzat, az első középkori átépítés 
eredménye — amely a ház palotává bővítésével 
párosult — ennek az utcavonal hátratolásnak 
volt a függvénye. Részletes ismertetésére a má
sodik építési periódusnál visszatérünk. 

Az első, XIV. századi lakóház valószí
nűleg oldalkaputengelyes lehetett és a kapualj 
északi oldalán csak egy helyiségsorral rendelke
zett.11 Ugyanis a kapualjtól északra fekvő föld
szinti szoba alatt olyan pince fekszik, amelynek 
körítőfalai XIV. századi eredetűek. A keleti 
falban egyszerű profilozású, csúcsíves, Anjou
kori ajtókeretkő bizonyítja, hogy a mai északi 
udvari szárny helyén gótikus szárny állhatott. 

6. kép. A pinceszint kutatási alaprajza 

5. kép. A kapualj északi falában levő ülőfülke-anasty-
losis. XIV. sz.-i ülőfülkesorból készült a XV. sz. 

közepe táján 

az alatta fekvő pincehelyiségekbe pedig ezen 
keresztül vezetett az út. Mivel a bejárás — 
budavári szokás szerint — elölről,12 közvetlenül 
az utcáról törtónt — a nyugati falban levő fel
vezető lépcső végében megmaradt gótikus ajtó
keretkő tanúsága szerint —, azért a jelenlegi, 
XVIII. századi lejáró már jellegzetes barokk el
gondolás13 alapján, hátulról épült, az udvarból. 

Az 1959. évi, utólagos feltárások során 
kiderült, hogy a nyugati fal gótikus ajtókeretköve 
egy félköríves záradékú kettős ajtó belső kávája 
(7. kép). Csak ez a belső keret származik a XIV. 
századból, amelynek élleszedését a jellegzetesen 
XV. századi tégla- és habarcsanyaggal utólag 
eléje épített külső keret és annak fülkefala telje
sen eltakarja. Ugyanilyen kettős pinceajtókeret 
maradt fenn az Úri utca 40. sz. ház udvari hom
lokzatán, amely szintén XV. századi eredetűnek 
minősült és így az épületünknél alkalmazott da-
tálás helyességét megerősíti. Az ajtókeret előtt, 
a jelenlegi járdaszint alatt, sziklából vájt hor-
dógurító glacist tár t fel a kutatás a közismerten 
nagyszabású, középkori budavári borkereskede
lem pregnáns bizonyítékaképpen. Ugyanilyen 
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7. kép. A kapualjtól északra fekvő pince kettős 
ajtaja feltárás közben 8. kép. A kapualjtól délre fekvő pince ajtajának 

maradványa feltárás közben 

pinceajtó (8. kép) keretkő vált láthatóvá a kapualjtól délre fekvő pince nyugati falában 
is, amely szintén a XV. századból származik. 

Tekintettel arra, hogy az utcai menet északi határfalán — amely a szomszédos 33. sz 
ház kétemeletes14 tűzfalával azonos — a második emeleten erős barna színű, fehér „secco" kváder 
csíkozással díszített homlokzatvakolat1* maradt meg, azért épületünk legfeljebb egyemeletes 
lehetett. Ha azonban az első emelet magasságában, ugyanebben a falban feltárt nagyméretű 
konzolcsonkok1* nem kandallókürtőt, hanem utcai függőfolyosót hordtak, akkor épületünk csak 
földszintes lehetett. Érdekes fényt vet a gótikus Buda higiéniai viszonyaira az a két szabadba 
vezető árnyékszék lefolyónyílás, amely a szomszédos ház tűzfalán a második emelet magasságában 
kerül tfeltárásra. Létével középkori palotáink magasszínvonalú egészségügyi civilizációját bizonyítja. 

A második lakóház, a középkaputengelyes, kétemeletes „gótikus palazzo" a XV század 
derekán történt átépítés folytán jöt t létre. A fentebb említett utcavonal hátrábbhozatala követ
keztében a XIV. századi lakóház új homlokzati falat kapott. Ennek földszintjén — a mai ablakok 
helyén — négy kisebb ablaka volt, ezeknek keretkövei teljesen elpusztultak (9. kép), és így nagyságuk 
felső határát csak a hajdani keretköveket körülölelő XV. századi falpillórek körvonalaiból lehetett 
kikövetkeztetni megközelítő pontossággal (10. kép). Az elsőemeleti falrészen eredetileg öt (10 kép) 
a kapcsolt nagyablak felépítése után csak három (11. kép), vízszintes záradókú, négyzetes iker
ablak foglalt helyet. Ezek közül a déli háromnak maradványai már az 1944—45. évi ostrom után 
láthatóvá váltak (12. kép) a Vármúzeum feltárása következtében, majd később, teljes kibontásuk 
után a rekonstrukciónak (13. kép) sem volt többé akadálya. A késői gótikus profilozású 
(15. kep, profilrajz) ablakok nemcsak a műformáik és egyéb maradványaik, hanem az ismert 
iskolarendszerhez tartozásuk, tipológiai és tervezéstechnikai sajátságaik folytán is a datálás leg
biztosabb támpontját szolgáltatták. 

A magas színvonalú mesterségbeli tudással édesvízi kemény mészkőbe faragott, gazdag 
tagozású profil a „plasztikus vegyes stílus" egyik kiemelkedő formacsaládjába tartozik Külső 
vegén hangsúlyozott szerepet játszik a későgótikus félkörtetag w belsejében jelentkezik a fél-
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9. kép. Az épület homlokzatfeltárási rajza a középkori maradványok feltüntetésével (1954. évi állapot) 

körös, de még nem a Parler-iskola szellemében fogant pálcatag, amely kizárólag a XV. században 
használatos, merész hullámívvel fordul át egy jóval nagyobb, félkörös horonyba.18 

Ez döntötte el az építkezés XV. század közepéről történt származtatását, amely közelítően 
az 1440 utáni évtizedre korlátozódott. A homlokzat másodikemeleti részén eredetileg szintén 
öt (10. kép), az elsőemeletiekkel azonos méretű és típusú, de egyszerűbb profilozású (14. kép) ablak 
lehetett. Ezek közül az északi két szélsőnek csak a fülkefalai, a mellettük levő másik kettőnek azon
ban értékes faragottkő kávamaradványai (16. kép) kerültek feltárásra. A \ könyöklőkövek 
homlokoldalán látható elhelyező olló-csaplyukak és a felső síkon fennmaradt elhelyező kereszt 
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10. kép. Az épület későgótikus homlokzatának tudományos rekonstrukciója (1450 körüli állapot, 
a szerző terve) 
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11. kép. Az épület átalakított reneszánszkori homlokzatának tudományos rekonstrukciója (1500 körüli állapot, 
a szerző terve) 
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12. kép. Az elsőemeleti, déli irányból számított 
második és harmadik középkori ablak faragott 

kő káváinak maradványai feltárás közben 

13. kép. Az elsőemeleti középkori ablakok faragott kő keretei helyreállítás után 
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14. kép. A másodikemeleti középkori ablakok helyreállítására készült tudományos rekonstrukció (a szerző terve) és az ablakok grafikus stílusú analógia
családjának tipológiai gyűjtőlapja. 1—2. Űri utca 31. sz. másodikemeleti ablakai." 3. Tárnok utca 13. sz. elsőemeleti ablaka. 4. Tárnok utca 13. sz. elsőemeleti 
ablakának profilja. 5. Űri utca 31. sz. másodikemeleti ablakainak a profilja, 6. Űri utca 31. sz. első- és másodikemeleti ablakainak középkori közös tervezéstecbnikai 
rendszere. 7. Tárnok utca 13. sz. elsőemeleti ablakának tervezéstechnikai rendszere. 8. Űri utca 31. sz. másodikemeleti ablakkönyöklőin levő középosztósudar 
elhelyező jelének rajza. 9. Fortuna utca 10. sz. elsőemeleti ablaka. 10. Hess András tér 4. sz. elsőemeleti ablaka. 11 — 12. Tárnok utca 13. sz. földszinti ablakai. 
13. Hess András tér 4. sz. elsőemeleti ablakának profilja, 14. A 9 — 12. ablakok középkori, közös tervezéstechnikai rendszere. 15. Országház utca 9. sz. 

egyik elsőemeleti ablaka 



16. kép. Az TJri utca 31. sz. másodikemeleti, déli 17. kép. A másodikemeleti, déli irányból számi-
irányból számított harmadik középkori ablakának tott harmadik középkori ablak könyöklőkövén 

északi kávakő maradványa levő középosztósudár elhelyező jel 

(14, 17. kép) a súlyvonalat, illetőleg a középosztósudár tengelyét tűzte ki. A típus- és profil
azonosság19 nyomán felismert analógia-család (14. kép) ép példányai i t t is lehetővé tették az 
autentikus rekonstrukciót (14, 19. kép). A déli szélső — ötödik — ablak maradványai teljesen 
megsemmisültek, ezért ennek helyét csak a másik négy ablak ritmusából lehetett kikövetkeztetni. 

Keletkezésükkel kapcsolatban el kellett vetni azt a felmerült hipotézist, amely szerint 
az elsőemeleti ablakoknál később, egy utólagos emeletráépítés során20 kerülhettek a második 
emeletre. Ugyanis az első- ós másodikemeleti falrészek között semmiféle vízszintes falelválásnak 
nem volt nyoma, sőt a másodikemeleti középső ablak két oldalára felnyúlt az első em életről az 
a két vegyesfalpillér is, amely középkori téglából, édesvízi kemény mészkő töredék darabokból 
ós zöldesszürke andezit-tufa kőanyagból állt. Ez a vegyesfalazat az elsőemeleti ablakkeretkő-
maradványokkal egyidőben, a XV. század derekán keletkezett. 

Végül a földszint közepén álló és a romantikus stílusú átalakításoktól (18. kép) sokat 
szenvedett kapukeret (21. kép) csatlakozott még az impozáns hatású, művészi nyílás egyensúllyal 
felépített homlokzat (10. kép) összképéhez. Azonban ennek a dekadens formakapcsolású profilja 
már kiesik a XV. századi homlokzat formakószletóből, inkább a XVI. századi posztgótika hatását 
mutatja ; ezért valószínű, hogy i t t az eredeti profil későközépkori, de autentikus átvésése maradt 
meg21 (21. kép). 

Az így rekonstruált nagyszabású, egységes homlokzat első ízben 1500 körül esett á t 
jelentősebb átalakításon (11. kép). Az első emelet északi szélén levő, két vízszintes záradókú iker
ablak helyébe szegmentíves záradékú, keretbe foglalt, ötnyílású kapcsoltablak épült.22 

E kapcsoltablaknak a vízszintes záradókú ikerablakoknál későbbi építését elsősorban az 
bizonyította, hogy külső, függőleges fülkekerete az említett, XV. század derekáról való vegyes
falból volt kifaragva. Jellegzetes reneszánszkori rózsaszínű habarccsal23 falazott szegmens heveder
íve, mindkét vállnál a boltvállfalazás technikájával ellenkezően, apró törmeléktóglákkal volt 
hozzáfalazva az előbbi pillérekhez és csak a sarkok kifalazása után vette fel a teljes szélességót. 
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18. kép, A kapukeret középkori köveit borító 
romantikus vakolatarchitektúra 1944 előtt. Készült 

Pan József tervei alapján 1862 után 

Mivel a fal telj es vastagságát kitölti, azért szóba 
sem jöhetett az a kombináció, hogy egy esetleg 
korábbi, kapcsoltablak kompozícióhoz a külső 
fülke később épült volna hozzá. A külső fülke
kerethez belülről voltak hozzáillesztve az ablak
nyílások keretkövei, amelyek a XV. századi 
vegyesfaltól nyitott varrattal mindenütt elvál
tak. A keretkövek az általánosságban csak 1500 
körül használatos puha kőből24 készültek és 
olyan nagyméretű rézsűvel voltak ellátva, 
amely a késői gótikában még árkádíveken sem 
fordul elő, csak a posztgótikában ismeretes, 
amint azt a kapukeretnél már láttuk.25 

Ennek ellenére, a leletek utólagos érté
kelése során mégis felmerült a kapcsolt nagy
ablak XIV. századból való származtatásának 
a gondolata is. Súlyos érvként mellette szólt 
az egész motívumnak lényegében mediter
rán trecentesque jellege ; annál is inkább, 
mert a kapcsoltablak — jelenlegi ismere
teink szerint — még a karlstejni váron is 
1348 és 1365 között keletkezett, hacsak nem 
a vár XV—XVI. századi átépítésekor épí
tették azt. Tekintve azonban, hogy az olasz 
kapcsoltablakokon nincs szögletes „káróab-
lak", csak körablak—annak ellenére, hogy ez 

a motívum XIII. századi, olasz eredetű —, megítélésünk szerint ennek az ablaktípusnak az alsó 
ablakívek közötti megjelenése dönti el az egész architektúra datálását. A ,,káróablak"-nak ívek 
közé helyezése pedig Litomericében 1537 és 1539 között fordul elő. Lehetséges, hogy későbbi 
feltárási eredmények esetleg megcáfolják majd az eddigi, félbehagyott megfigyeléseink ered
ményeit, azonban az ismereteink mai álJása szerint kénytelenek vagyunk a kapcsolt nagyablakot 
azok közé az európai emlékek közé sorolni, amelyek 1510/12—1537/39 között keletkeztek. Ragasz
kodva a feltárt leletekhez, kísérjük végig a különleges motívum alakulástörténetét. Ennek meg
levő maradványait (22—27. kép) kiegészítve, a következő eredeti felépítést kaptuk. Alján 
három, csúcsíves záradékú ablak foglalt helyet, amelyek közül a két szélső 50/173 cm-es nyílás
méretű, a középső kétszer olyan széles, 106/173 cm méretű, csúcsíves záradékú kőablak (28. 
kép 3) volt. Nyílásaikat mindkét oldalon 62 cm szóles rézsű kísérte a záradékcsúcstól le egészen 

a könyöklőszintig. Felettük, a három ablak kö
zötti két pillérben, két 48 /48 cm-es nyílásméretű, 
reneszánsz „káróablak" volt téglából falazva, 
körben kónikusan szűkülő, 60 cm széles rézsű 
keretezéssel. A rézsűk szélét kétfajta szélességű, 
sötét pompeji vörös színű festett sáv kísérte. Ez 
a művészettörténeti szempontból igen jelentős 
kapcsoltablak ebben az eredeti formájában a 
nyugat-európai gótika két különböző stílusáram
latának jellegzetesen magyar keveréke volt.26 

Kétségtelenül a déli — „mediterrán gótikus" 
— ablakkapcsolási sémából (28. kép 1) eredt az 
alsó sor két szélső, hosszúkás ablaka. A szeg
mentíves záradékú külső keret nyomott aránya, 
a felső körablak hiánya és a középső, szóles 
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19. kép. A másodikemeleti középkori ablakok 
helyreállítás után 



20. kép. Az elsőemeleti kapcsolt nagyablak helyreállítása (a szerző műszaki kiviteli terve) 





21. kép. A középkori kapukeret helyreállítása (a szerző műszaki kiviteli terve). A kapukeret posztgótikus 
és romantikus stílusú profiljának összehasonlító rajza 



22 — 24. kép. Az elsőemeleti kapcsolt nagyablak maradványai : a középső nyílás könyöklőköve, az északi 
szélső fülkekeret és ablakkáva maradványai 
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25-27 . kép. A középső nyüás záradékköve, a déli szélső fülkekeret maradványa, a déli szélső ablakkáva maradványa 
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28. kép. Európai kapcsoltablak sémák : 1. Mediterrán-gótikus ablak
kapcsolási séma (pl. Siena, Palazzo Salimbeni, hátsó oldal). 2. Superterrán-
gótikus ablakkapcsolási séma (pl. Karlstejn, vár). 3. Keverék típus 

(Budavár, "Űri utca 31. sz.) 

29. kép. Példa a superterrán-gótikus ablakkapcsolásra 
Karlstejn, vár, kettős ablak a délkeleti homlokzaton 
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ablaknyílás viszont az északi — „superterrán gótikus" — ablakkapcsolási séma (28. kép 2) saját
ságainak egyidejű jelenlétére vallott a „káróablak"-oknak az ablakívek közé szorosan beépített 
megoldásával egyetemben. 

Mivel az előbbi módszerrel készült emlékek spanyol és olasz nyelvterületen,27 az utóbbival 
készültek pedig Csehország területén28 fordulnak elő, joggal hihetjük, hogy kapcsolt ablakunk 
mestere világlátott helyi építész volt, aki mindkettőt ismerte. Alkotásában nagyszerűen jut 
kifej ezesre a budavari gótika sokfajta külföldi befolyást szerves egésszé asszimiláló szerepe, 
amely a jelen példánál a két döntően elkülönülő formaáramlat szintézisét eredményezte (28. 
kép 3). 

30. kép. Példa a mediterrán-gótikus ablakkap
csolásra : Palermo, Palazzo Chiaramonte, a nagy 

szalon külső ablaka 

Nagy kár, hogy az ötszörös átépítés folytán ez a talán Európában is speciális helyzetű 
motívum csaknem teljesen elpusztult ; pedig nem kétséges, hogy a budavári gótika külföldi 
származásterületeinek felkutatásánál, a jövőben még igen jelentős szerepe lesz (a stílusfejlődés 
hanyatló periódusának egyik tisztázatlan problémájára, a posztgótikára vonatkozóan). Első 
ízben még 1541 előtt alakították át a kapcsolt nyílást, mégpedig az alsó, középső széles ablakát 
egy utcafeletti áthidalásra vezető ajtóvá (33. kép 5) a fennmaradt, padlószintig lefutó tégla
rézsűfalak tanúsága szerint.29 A középső ablak világítófelületének elvesztése folytán e hiány 
pótlására a két szélső ablak záradékát véséssel felmagasították és szegmentívessé alakították 
(33. kép 5) ; a káróablakok sértetlenül maradtak. Minthogy az ajtó rózsűfalai a homlokzati 
síkig nyúltak ki (20, 32. kép), bizonyos, hogy i t t csatlakoztak a valószínűleg teljesen borított 
fahíd oldalfalaihoz, amelyet alul, feltehetően fa feszítőmű hordott. Ennek gerendái, vagy a tégla 
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31. kép. A barokk-kori homlokzatfestés 32. kép. A kapcsolt nagyablak középső nyílása a 
maradványa a második emeleten teljes kibontás után az első átépítésből fönnmaradt 

rézsûfalakkal és a második átépítésből fennma
radt könyöklőkővel 

átboltozású válla feszült bele abba a fészekbe, amelyet az áthidalás elpusztulta után, a korabarokk 
időkben falaztak be (9. kép) az ajtó küszöbszintje alatt a földszinti falrószen. 

Másodszor 1541 ós 1686 között a törökök alakították át a kapcsolt-ablakot. Az alsó nyílás
sor közepén az ajtót ismét ablakká alakították vissza ; rézsűfalai között a parapetjót tömören 
felfalazták és meredek rózsűs könyöklőkövet (20, 32—33. kép) helyeztek el rajta. Ez a könyöklőkő 
igen fontos dokumentum, mert hosszúsága a két rézsűfal közét tölti ki, ezáltal az ajtó korábbi 
létét bizonyítja, mert annak nyílásába állították bele.30 A két szélső ablakot a középtengely felé 
eső oldalukon kiszélesítették és az egész szegmentíves záradékú, külső keretet befalazták. Ezáltal 
a három ablaknyílás homloksíkja kikerült a külső, épülethomlokzati síkra, a káróablakokat 
pedig teljesen elfalazták (33. kép 6). 

A harmadik átépítés már 1686 után történt, amikor az alsó sor három ablaka közül a 
középsőt megszüntették, a két szélső, török nyílás elé pedig valószínűleg barokk kőkeretet helyeztek 
(33. kép 7). A negyedik alakítás 1862 után, a barokk stílusú keretezés eltűnését és a két ablak 
arányainak, valamint gipsz- és vakolatdíszítésének romantikus stílusban történt megváltozta
tását eredményezte. Az ötödik átépítés — 1920 körül — már csak ezt az állapotot variálta tovább, 
amennyiben az északi, szélső ablakból erkólyajtót csinált (33. kép 8—9). 

A különleges értékű kapcsolt ablak behatóbb vizsgálata céljából te t t kitérő után térjünk 
vissza az építéstörténet vörös fonalához. Az 1440/50 és 1766 közötti több, mint három évszázad 
építéstörténetéhez még csak annyit, hogy ez idő alatt legalább ötször festették át az épület homlok
zatát. Először 1440—1450 körül, amikor a más budavári épületek homlokzatáról jól ismert barnás 
sötétszürkés carmin színű habarccsal bevakolták. Ezen fehér, „al secco" kvádercsíkozás hálója 
borította a homlokzatot (9—10. kép), a kapu- és ablakkeretkövek pompeji vörösre voltak festve. 
Másodszor 1500 körül, amikor fehér alapra pompeji vörös festékcsíkokkal festették fel ugyanazt 
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a kváderhálót, amely az a l a t t a j » ^ rétegen még fehér színnel készült (11. kép). Harmadszor 1541 
előtt ugyanezt megújították és a kapcsolt nagyablak nyílásainak rézsűit mitiszöldre festették 
(20, 33. kép). A negyedik átfestés már 1686 után történt, rossz kavicsos habarcson ; még mindig 
a fehér alapon vörös kváderezés maradt a homlokzat festett dísze (31. kép). Végül az ötödik 
— valószínűleg az 1723. évi tűzvész után — ennek megújításából eredt ; csillogó fehér alapon, 
mintegy két és negyedszázad távlatából átmentve a vörös, reneszánsz hálót.31 

33. kep. A kapcsolt nagyablak építésének öt periódusa : 4. Eredeti állapot, 1500 körül 
5. Első átalakítás., 1541 előtt. 6. Második átalakítás, 1541 és 1686 között. 7. Harmadik átalakítás 

1686 után. 8. Negyedik átalakítás, 1862 után. 9. Feltárás eredményei, 1954 

Az 1686. évi pusztulás után az erősen megsérült utcai menet második emeletének 
magasságát mintegy két méterrel csökkentették. Ezért a másodikemeleti gótikus ablakokból az 
1954. évi feltárások során csak könyöklőkövek és csonkok kerülhettek elő (9—16. kép). Az újjá
építés során először az udvari, déli szárny épült fel két emelet magassággal, az udvar fele mély
ségéig. Ennek délkeleti sarkában egy másodlagosan beépített XVI. századi kő csigalépcső nyert 
elhelyezést, a második emeleten pedig még keletre néző barokk lőrésablak is nyílott e szokatlanul 
szűk lépcsőfeljáróból. Az udvari, északi szárny is ugyanilyen mélységgel épült ki, de csak föld
szintes magasságban, ami által e korabarokk alaprajz ü alakot mutatot t ugyan, de a Várnegyed
ben elég sűrűn előforduló istálló-kocsiszín toldalék nélkül.32 így joggal hihető, hogy ez az első 
újjáépítés Helbling Krisztián bécsi kereskedő nevéhez fűződött s 1696 és 1727 között zajlott le. 

A második barokk építési periódusban, mégpedig a század derekán épült többek közt 
az emeleti, déli helyiség ikerfiókos dongaboltozata, amely a helyreállítás során kényszerből le-
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bontásra került ; valamint az új barokk lépcsőház is, természetesen a copf stíluskorszakban 
történt megrövidítése és boltozatai nélkül. E belső téralakító, esztétikai és kényelmi igényeket 
kielégítő építkezések valószínűleg Eszterházy püspök nevéhez kapcsolhatók s 1744 és 1766 között 
készültek. 

A kapualj csehboltozatos födémé, az udvari szárnyak hasonló boltozatai, a lépcsőház 
északi irányból történt megrövidítésével készült lépcsőkar-átalakítások és az emeleti teknőbolto
zatok stíluskritikai alapon ítélve a XVIII. század vége felé épülhettek. Teljes biztonsággal kapcsol
hatók a Krammerlauf-család nevéhez még az esetben is, ha elkészítésük netán átnyúlt a XIX. 
század elejére. Kétségtelenül 1766 és 1844 között készültek ; viszont az udvari északi szárny 
keleti felének megépítése — amelynek során a földszintes rész is átépült kétemeletessé — falazat
anyaga és jellegzetes, neoklasszikus stílusú függőfolyosó-konzoljai alapján ítélve már csak a be
házasodott Laszlovszky József tanácsnok nevéhez kapcsolható, mert bizonyosan 1802 ós 1844 
között keletkezett.33 

Ezzel szemben az udvari, déli szárny kitoldása ós az udvarnak egy emelet magassággal 
történt teljes körülépítése csak 1862 után törtónt meg. A Kanócz István megrendelésére készült 
Pan József-féle tervek kivitele kizárólag téglafalakkal épült és ezek pregnánsan elváltak a neo
klasszikus periódus vegyesfalaitól. Azonban az udvar körülzárásánál sokkal fontosabb volt az az 
öttengelyes, érett romantikus stílusú homlokzat (3. kép), amely a szerényebb budai, romatikus 
emlékanyag java alkotásai közé tartozott. A klasszicizmus ritkább tengelyritmusú, hidegebben 
kiegyensúlyozott homlokzattípusának továbbfejlesztésével alakított, egyéni architektúra volt 
éppúgy, mint ahogy végső fokon az épület alaprajza is a neoklasszikus bórháztípushoz állott a leg
közelebb, persze a korábbi, helyi adottságok fenntartása mellett. A Vojnits Piroska által 1923-ban 
és 1930-ban végeztetett apró átalakítások folytán a homlokzat csak annyiban változott, hogy az 
elsőemeleti szélső ablakból — amely a későgótikus kapcsolt nagyablak külső keretén belül helyez
kedett el — ajtó lett (1. kép), amely elé ízléstelen vaserkély került.34 

Az így egymásra rétegződött folyamatos, történeti épületfejlesztésnek gyökeres véget 
vetett az 1954-ben megindult újjáépítés, amely •— a későközópkori leletanyagtól függően — a XV, 
illetőleg a XVI. századi állapot részleges helyreállítására törekedett. Ennek kapcsán a részletek 
hűséges rekonstrukciója terén valóban figyelemre méltó, de a középkori gótikus palazzo kompo
zíciójának nagy egésze, valamint az arányrendszer átmentése szempontjából kevésbé szerencsés 
alkotást (2. kép) hozott létre a másodikemeleti gótikus „belle étage" ablakzáradékainak és a 
felettük húzódó falszalagnak egy ezen a helyen didaktikai szempontból amúgy sem helyes koro
názó kőpárkánnyal történt levágása miatt. 

J E G Y Z E T E K 

1 A budai várnegyed területére vonatkozó 
középkori oklevélanyag rendszerezője, dr. Pataki 
Vidor egy XV. század derekáról datált oklevelet 
vonatkoztat épületünkre, (dr. Pataki V., A budai Vár 
középkori helyrajza. Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 
269. old.; a 294. oldalon a 82. jegyzet hivatkozik az 
Országos Levéltár Diplomatikai Levéltár 13.564. sz.-ra; 
1. a 299. old. után a 10. képet.) Jóllehet nincs kétséget 
kizáró módon bebizonyítva, hogy ez az oklevél 
csakis a mai Úri utca 31. sz. épületre vonatkozhat, 
mert e kombinációs lehetőség a szerző szerint is csak 
a tényszeríí biztonság hiányában tet t logikus feltevés 
(Pataki i. m. 241. old. első bek.), mégis komoly 
figeimet érdemel, mert az oklevél adatainak az épüle
tünkhöz való kapcsolását a helyszínen feltárt régészeti 
leletek nem zárták ki. — Pataki Vidor feltevése szerint 
a 82. jegyzetben hivatkozott oklevél az Űri utca 31. 

sz. épületre vonatkozik. Következésképpen I. Ulászló 
király 1440. július 31-én nánai Kompolthi Pál fő-
pincemesterének ajándékozta épületünket. Ha ez így 
történt, akkor joggal feltehető, hogy az új, főrangú 
tulajdonos igényeinek megfelelően kibővíttette és 
megújíttatta az ajándékba kapott, XIV. századból 
származó épületet, amely —- mint látni fogjuk — a 
XV. századi kiterjedésénél jóval kisebb volt. Az utcai 
homlokzat első- és másodikemeleti, vízszintes zára-
dékú, gótikus ablakkeretkőmaradványai stílusmorfo
lógiai alapon ítélve arra mutatnak, hogy 1450 körül 
történt az utcai menet kétemeletessé való átépítése. 
Az első- és másodikemeleti gótikus ablakok profiljai 
tudniillik a XV. század közepe tájára jellemző tago-
zást mutatnak. így tehát e régészeti leletek, ha nem is 
rögzítik félreérthetetlenül az oklevél tágértelmú adatait 
épületünkhöz, e kombinációs lehetőséget nem zárják 
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ki, sőt bizonyos mértékig valószínűvé is teszik. Ennek 
alapján joggal feltételezhető, hogy ez a helyszíni, 
faragottkő leletekkel bizonyított átépítés, amely a 
XV. század derekán, így akár az 1440. július 31-i 
ajándékozás után is történhetett, esetleg nánai 
Kompolthi Pál nevéhez fűződik. További adatok 
híján jelenleg e kombinációs lehetőséggel kell meg
elégednünk. — Ha tehát elfogadjuk Pataki Vidor fel
tevését, akkor azt mondhatjuk, hogy épületünk első 
ismert középkori tulajdonosa feltehetően nánai Kom
polthi Pál, I. Ulászló udvari főpincemestere lehetett 
1440—1450 körül. — Nánai Kompolthi Pál a Roz-
gonyi—Hédervári—Stiboriczi atyafisághoz, a maga 
korában a nemzeti párthoz tartozó oligarcha, annak 
a Kompolthi-családnak volt a tagja, amelyik a XV. 
század első felében udvari főtisztviselő-tagjaival 
kezében tartot ta a pohárnokmesteri udvari móltó
ságot. Alighanem azonos azzal a Kompolthi Pállal, 
aki 1429 és 1436 között volt pohárnokmester Zsigmond 
császár uralkodása alatt. Nincs kizárva, hogy párt
politikai okokból kellett távoznia főtisztviselői állá
sából, mert helyét csak 1436-tól 1439-ig — vagyis 
csak Albert király uralkodása idején (1437—1439) — 
töltötte be Kompolthi János. A rá vonatkozó, 1440-
ből való oklevelek szerint pedig I. Ulászló az elhunyt 
Albert király özvegyéhez, Erzsébet királynőhöz 
húzó budai polgárok házai közül ajándékozott kettőt 
neki, aki ebben az időben főpincemestere volt és ezzel 
valószínűleg visszahelyezte a Zsigmond halála után 
elvesztett régi állásába. Tehát mindkét házát a 
politikai fordulatnak, és a rövid időre háttérbe szorí
tot t nemzeti pár t előretörésének köszönhette. A 
házak a mai Űri utca — középkorban : ,,piatea 
omnium sanctorum", ,,mynd zenth wcza" (Mindszent 
utca), „piatea teutonicorum" (Német utca), ,,piatea 
kalmarwcha" (Kalmár utca), „pozthomethew wcza" 
(Posztómető utca)" stb. — középső szakaszán állot
tak és a kettő közül dr. Pataki Vidor az utca keleti 
oldalán állót teszi a mai 31. sz. ház helyére. Lásd : 
Pataki i. m. 82. jegyzet és Hóman B.—Szekfű Gy., 
Magyar történet. II. köt. Bp. 1936, 20, 23. t., vala
mint 361, 378, 381—382. old. 

2 Az időrendben következő adatokat az 1687. 
évi Haüy-térkép és az ehhez tartozó telekméret
kimutatás szolgáltatja. [„Joseph de Haüy : Plan de 
la ville et chateau de Bude" című helyszínrajza, 
Rudolf Rabattá császári főhadbiztos tábornok hagya
téka. Wien. Hadilevéltár (azelőtt K. u. K. Haus-
Hof- und Staatsarchiv.) Hung. Fase. 73/11. N° 25. 
1687. Jänner. Ofen. — Plan de la ville Ofen. Wien. 
Staatsarchiv. Ungarn. Fase. 187. fol. 25. A térképhez 
tartozó telekméretkimutatás : Wien, Haus-, Hof-
und Staatsarchiv. Ungarn. Fase. 427. Konv. E. Folio. 
129—130. lt. sz. Két lap négy oldalán 888. telekméret. 
— Fotókópiája : Budapest, Vármúzeum.] Eszerint 
épületünk a 77. telekszámot viselte, utcai homlokzat 
hossza pedig 54 piedt volt. Az 54 láb, a korabeli 
használatos, átlagos lábmérettel átszámítva, hozzá
vetőleges pontossággal 17 méter 55 cm-t jelent. 
Epületünk jelenlegi homlokzathossza 18 méter 13 
cm. Tekintettel arra, hogy nem ismerjük pontosan 
a Haüy által az 1687-es felméréseknél használt láb
méretet és a XVII. századi felmérések mai műszaki 

igényeink szemszögéből nézve pontatlanok, a két 
méret között mutatkozó 58 cm-es különbség jelenték
telennek mondható. — Az 1696 utáni adatok forrása : 
Greischer Mátyás „Zaiger über die Vöstung und Wasser 
Statt. 1696". [Budapesti 1. sz. Állami Levéltár (volt 
Fővárosi Levéltár).] Eszerint az épület a 73. számot 
kapta, telekméretei pedig a következők voltak : 
utcai homlokzathossza 9,3, hátsó front 9,0, a telekről 
kifelé nézve jobb oldala 18,0, a bal oldala 20,3 öl. 
Állapotára vonatkozóan: „ . . . h a t noch Zum thaill 
guets gemeür, gwölber und verschütte Keller. H.: 
Christian Helbling handelsmann in Wien." Vass K., 
Buda német utcanevei. A Vár és Újlak utcanevei. 
1696—1872. Bp. 1929, 103. old., 73. sz. — A későb
biek során az épület sorszáma többször megváltozott ; 
1786 és 1794 között a 67-es, 1870 és 1873 között a 
62-es sorszámot viselte, legutolsó helyrajzi száma 
6657 volt. 

3 Az 1686 és 1935 közötti időre vonatkozó 
történeti adatok dr. Bánrévy Gy.—Kovács L. „A budai 
Vár házai és háztulajdonosai 1868-tól napjainkig" c. 
kiadatlan, kéziratos tanulmányából valók. Ugyan
csak ebből tudjuk, hogy a telek nagysága 1740-ben 
177, 1895-ben 202,2 négyszögöl volt. További írásos 
adatokat ismerünk dr. Arányi Lósteiner Lajosnak 
1877-ből való „Ama 74 darab budavári ház, melyek
nek keletkezését a mohácsi vész előttinek véli dr. 
Arányi L a j o s . . . " c. leírásából. Idézi: Budapest 
műemlékei. I. köt. Bp. 1955, 546. Ebben szerepel az 
épület, mint „valaha Sághy-féle ház". A „Sághy-
ház" megjelölés alátámasztja a Bánrévy—Kovács 
idézett művében mondottakat, amelyek szerint 
1844 és 1862 között valóban Sághy Lajos volt a 
tulajdonosa. 

4 Az újjáépítés az ingatlan értékéből tűnik ki. 
Ugyanis 1696-ban Helbling Keresztély 600 forintért 
veszi meg, ezzel szemben 1744-ben már 1200 forint 
a vételára. 

5 Budapest műemlékei. I. köt. Bp. 1955, 546. 
6 Uo. 
7 Sorszámai a XVIII. századtól kezdődően a 

következőképpen változtak : 1706-ban 73-as, 1771-
ben 47-es, 1794-ben .68-as, 1804-ben 69-es, 1823-ban 
és 1844-ben 67-es, 1853-ban a 62-es számot viselte, 
régi helyrajzi száma 181, majd 2239 volt. 

8 Az ülőfülkék XIV. századi eredetét a követke
zők bizonyítják : A félköríves záradékról a pillérekre 
átfutó éUeszedést alul a homloksíkra kimetsződő 45°-os, 
un . „korai háromszög" állítja meg. Vö. a Fortuna 
utca 5, Úri utca 24 (északi), 34, Országház utca 7 
sz. stb. ülőfülke-analógiákkal. Teljes ismertetése : 
Czagány I., A Budavári gótika tipológiája. (Kézirat.) 
Részben közzétéve : Budapest műemlékei. Bp. 1955, 
134—135, 138—140. stb. old. Tervezéstechnikai szem
pontból az ülőfülkék felépítéséhez a vállvonalat a 
pillértengelyre húzott 30°-os átló tűzi ki. A 30°-os, 
háromszöges szerkesztés korai gótikus használatára 
vonatkozóan lásd : dr. Osemegi J., Tervezéstechnikai 
kérdések a középkori építészetben. MMËE (1936) 
31. A módszer budavári alkalmazásait lásd : Czagány 
I., Budavára középkori városépítészete. (Kézirat.) 

9 Ez a fal túlnyomó részben zöldes színű, puha 
andezit-tufa kőanyagból épült. Az Országház utca 
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18. sz. ház utcai homlokzati falában a zárterkély 
mellett északra levő, késői gótikus ablak könyöklő
köve ugyanilyen anyagú és színű tufakövekkel volt 
aláágyazva. Mivel az ablak déli kávája mellett egy 
grafikus stílusú, profilos, XIV. századi ablak függőle
ges keretkő darabja is fennmaradt, amelynek szét
roncsolása után építették bele ennek a nyílásába a 
ma látható XV. századi „sziléziai típusú" ablak -
kőkeretet (lásd Várnai Dezső felmérési rajzát a Vár
múzeumban), azért bizonyos, hogy ennek a könyöklő
köve alatt látható zöldes színű, andezit-tufakövek is 
a XV. században nyertek elhelyezést. A XIV. századi 
ablakkeretkőhöz tartozó falpillérben nem volt ilyen 
kőanyag. — Ugyanígy az Úri utca 31. sz. kapualjának 
eredeti ülőfülke hátfalaiban sincs andezit-tufaanyag, 
viszont az utcai homlokzati falban — a faragott 
műformákon kívül — éppen ennek a kőanyagnak a 
jelenléte bizonyítja az építkezés XV. századi eredetét. 

10 Megítélésünk szerint a XIV. századi utcavona
lat a szomszédos, 29. sz. ház homlokfalának alaprajzi 
töréspontját az Úri utca 33. sz. épület kétemeletes 
déli tűzfalával összekötő egyenes határozza meg. 
Épületünk homlokfala ettől fűrészfogasan vissza
ugrik ; éppígy hasonló fűrészfogas alaprajz jelent
kezett a 29. sz. közepe táján levő sarokarmírozástól 
délre, a Vármúzeum legutóbbi kutatásai alapján 
ítélve. Ez az alaprajzi forma itt is XV. századinak 
bizonyult. 

11 Legalábbis erre mutat a kapualjtól délre fekvő 
pincerésznek az északinál későbbi eredete. Körítő
falai a XV. századból származnak, dongaboltozata 
XVIII. századi, amelyet egy ma már csak maradvá
nyaiból felismerhető XV. századi tégladonga előzött 
meg. 

12 A budavári pincék legtöbbje közvetlenül az 
utcáról nyílt. Lásd a Bécsikapu tér 7, Fortuna utca 
10, Tárnok utca 5, Úri utca 9. sz. házak pincéinek 
elfalazott utcai, gótikus ajtókeretköveit. 

13 Vö. a Bécsikapu tér 7, Tárnok utca 5. sz. stb. 
házak udvarfelőli, barokk pincclejáró-lépcsőivel. 

14 Az épület kétemeletes voltát a déli határfal 
tetején fennmaradt gótikus ab lakkere tkő maradvány 
igazolta. Ez a keretkő az 1944—45. évi ostrom alatt a 
földre zuhant, és bár nem pusztult el, mégsem került 
vissza eredeti helyére, sőt a sarokarmírozást tartal
mazó fal is megtévesztő módontámpillérré lett átépítve. 
(Tervezője Meczner Lajos volt.) 

15 Ugyanilyen színű és anyagú vakolat került 
feltárásra a Hess András tér 4. sz. épületen, az eme
leti, utcai homlokfal belső síkján az északi irányból 
számított 11. ablak déli fülkefala mellett levő fal
szalagon. Zsigmond-kori datálására vonatkozóan lásd: 
Czagány I., A budapesti I. ker. XI. Ince pápa tér 4. 
sz. épületen végzett műemléki kutatások és helyre
állítások eredményei. Művészettörténeti Értesítő (1954) 
284. 

16 Méretük 35 X 46 cm volt, ami arra mutat, 
hogy nem belső architektúrát hordott, hanem függő
folyosó vagy zárterkély tartószerkezete lehetett 
inkább. 

17 A profil külső végén jelentkező félkörte tag 
a leggazdagabb késői (Úri utca 32, Országház utca 9. 
sz.) ülőfülkék grafikus jellegű profiljain látható. Ezek 
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az emlékek vitán felülállóan a XV. századból szár
maznak. Datálásukra vonatkozóan lásd : Oerevich 
L., Gótikus házak Budán. Bud. Rég. XV. köt. 1950, 
202—204. old. és Horváth H., Buda a középkorban. 
Magyar Művészet (1932) 70, 81. 

18 A pálcatagnak hullámívvel félkörös horony
tagba való átfordulása mint formajelenség, általáno
san jellemző a budavári volt Helyőrségi torony fő
kapu és toronyalja helyiségének kápolnaajtó profil
jaira. Ezek az ajtók tévedósmentesen származtatha
tók a XV. század közepe tájáról. Datálásra vonat
kozóan lásd : Entz G.—Osemegi J., A Kapisztrán 
téri Mária Magdolna-templom. Budapest műemlékei. 
I. köt. Bp. 1955, 369, 378.— Ugyanez a formajelenség 
Sopronban a Ferences (Bencés) templom tornyának 
az északi, Köpenyes Mária-freskóval ellátott kapu
profilján is látható. Ennek datálása az 1452 körüli 
évekre esik. Csatkai E.—Dercscnyi D., Sopron és 
környéke műemlékei. Bp. 1953, 207. old., 142. kép. 
(Leírás: 208. old., datálásra vonatkozóan: 202, 
204. old.). 

19 Pontosan ugyanilyen profil látható a Tárnok 
utca 13. sz. ház első emeletén, az utcai traktus közép-
főfalának keleti síkján fennmaradt gótikus ablakon. 
Hasonló — csupán a homloksíkra merőleges lemeztag 
elhagyásával készült — tagozatokból álló profil 
látható a Fortuna utca 10. sz. ház elsőemeleti homlok
falában (a déli irányból számított második), a Hess 
András tér 4. sz. épület clsőcmclcti homlokzatában levő 
és a Tárnok utca 13. sz. udvari, déli szárnyának északi 
falában, a földszinten levő két gótikus ablak keretkő-
maradványain is. Ezek az utóbbiak már csak távo
labbi rokonai épületünk második emeleti ablakainak, 
mert csupán tipológiai sajátságaik mutatnak egyezést, 
formatanilag már némileg különböznek tőlük (14. 
kép). 

20 De nem is szükséges a kétfajta ablaktípust 
elkülönítenünk egymástól, mert ilyen megoldás más 
helyről is ismeretes. Gerevich László szerint a garam-
szentbenedeki kolostor homlokzatán és a XIV. 
századról a XV. század fordulójára elkészült siklósi 
várban a cseh ablak együtt szerepel egy másik elter
jedt budavári ablaktípussal az új emeletosztással el
vágott homlokzaton. 

21 I t t a kapukeret rézsűjében egy támpillér-
fiálé egyik oldalának vakmérmű-orrtag profilja van 
belevésve. Az ilyen, kapuprofiloktól teljesen idegen 
profil e helyen történt alkalmazása jellegzetesen poszt
gótikus vonás. — Kapukeretünk profiljának csupán 
egyetlen, távoli rokon profilja van a budai Vár
negyedben, a Bástyasétány 38. sz. épület kapukeret
kövének posztgótikus profilja. Ennek tagozatai 
nem egészen, csupán tagozatkapcsolási módjukat 
tekintve azonosak az Úri utca 31. sz. épület kapu
profiljával. 

22 A kapcsoltablaknak Magyarországon 1500 
körül történt megépítése meglehetősen késői jelenség 
Európában, mert a külföldi kapcsoltablak-analógiák 
jóval korábbi eredetűek. Például a palermói székes
egyház campanilején levő hasonló kapcsoltablak 
1300 és 1359 között keletkezett. [H. Karlinger, Die 
Kunst der Gotik. Propyläen-Kunstgeschichte VH. 
1927, 335, 628. old., 335. old. 1. jegyzete. — E. 



Lavagnino, Il Medíoevo. Torino 1936, 248. old., 274. 
kép (Palermo. Il Duomo).] A karlstejni vár homlok
zatán valószínűleg 1348 és 1365 között jelent meg a 
kapcsoltablak, hacsak nem a vár XV—XVI. századi 
átépítése során keletkezett, amit a rendelkezésre álló 
publikációkból ez idő szerint nem lehet eldönteni. 
(D. Menclova, Hrad Karlstejn. 72—75. — R. Oraul, 
Einführung in die Kunstgeschichte. Leipzig 1923, 
Bilder-Atlas : 108. old., 446. kép alatt.) Viszont a 
salamancai katedrálison 1510—12 után is • építenek 
még kapcsoltablakot. (Dr. K. H. Glasen, Die gotische 
Baukunst. Handbuch der Kunstwissenschaft. Wild
park-Potsdam 1930, 196—197.) Ezek szerint 1300— 
1365-től 1510—1560-ig használták Nyugat-Európá
ban a különböző kapcsoltablaképítési sémákat. 
Viszont kapcsoltablakunk egyes motívumai — mint 
a két „káróablak" — Észak-Európában még a XVI. 
század első felében is jelentkeznek önállóan. Egy 
pontosan datált önálló „káróablak" van a litomericei 
városházán, a homlokzat földszintjén, az árkádívek 
között. [O. Votocek, Litomerice. 16—17. old.: „Lito-
merice : Stara Radnice s bohate clenitymi renaisanc-
nimi stity, prvni stavba toho druhu ve meste (1537— 
3 9 ) . . . " ] Ez a késői ablaknyílás mindenesetre meg
erősíti kapcsolt ablakunk 1500 körüli datálását, bár 
ez idő szerint még teljesen tisztázatlan, hogy a 
„káróablak" motívum vajon magyar közvetítéssel 
jutott-e cseh területre, vagy a cseh posztgótika hatá
sára jelent-e meg Budán. E kérdés felvetése azért 
jogos, mert olasz területen, Bari közelében, Puglia 
tartományban, Ruvo di Puglia XIII. századi kated-
rálisának homlokzatán két ugyanilyen románstílusú 
„káróablak" látható. [L'architettura cronache e 
storia. (direttore Bruno Zevi) 1956. agosto. 10. sz. 
278—283. — Lavagnino i. m. 228. old., 252. kép 
(Ruvo, Duomo, Esterno).] — Ennek alapján hisszük, 
hogy a motívum előbb juthatott el Magyarországra, 
mint Csehország vagy Szilézia területére, ahol Lito-
mericében 1537—39-ben keletkezett. Ugyanígy rene
szánsznak bizonyult az egyetlen budavári analóg 
káróablak — az Úri utca 13. sz. épület Űri utcai hom
lokzatán, az északi irányból számított első gótikus 
ablak mellett feltárt hasonló ablak —-, amely egy 
Zsigmond-kori ablakhoz későbbi időben épült hozzá 
és színes reneszánsz vakolással volt ellátva. Bizonyo
san 1437 és 1541 között keletkezett. — Áttekintve a 
nyugat-európai kapcsolt ablakok datálási problema
tikáját, úgy látjuk, hogy az emlékek két nagy idő
rendi gócponthoz polarizálódnak. Az egyik pólus a 
trecento, az 1300/1359—1348/65 körüli idő, amelynek 
érett gótikus emlékei legtisztábban talán a sienai 
palotákon maradtak fenn. A sienai Palazzo Buon-
signori, Palazzo Sansedoni, Palazzo Saracini, Palazzo 
Publico és főként a Palazzo Salimbeni XIV. századi 
ablakaira gondolunk. (L. M. Richter, Siena. Leipzig— 
Berlin 190.1, 25, 27, 53—56.) A másik pólus a cinque
cento, az 1510/1512—1537/39 körüli idő, amelynek 
Albrecht Haupt hannoveri prof. és Otakar Votocek 
véleménye szerint keverék későgótikus és kora
reneszánsz emlékei a fenti salamancai és litomericei 
ablakok. (Wasmuths Lexikon der Baukunst. IV. köt. 
Berlin 1932, 259. — Votocek i. m.) Budavári kapcsolt 
ablakunk datálási kérdése ezek alapján így módosul : 

A sajátos magyar emlék vajon a trecento vagy a 
cinquecento emlékek közé tartozik-e ? 

23 Ugyanilyen habarccsal épültek az Anna utca 
4. sz. emeleti grafikus stílusú posztgótikus ablakainak 
a fülkefalai, amelyeknek datálása pedig bizonyítottan 
a XV. század második fele — XVI. század első felére 
esik. (Lásd jelen kötet : Czagány I., A középkori 
grafikus stílus emlékei a budai Várnegyed területén. 
7. jegyzet.) Hasonló, rózsaszínű homlokzatvakoló 
habarcsréteg tartozott a Hess András tér 4 sz. 
épület emeleti, reneszánsz ablakaihoz. [Czagány I., 
A budapesti I. ker. XI. Ince pápa tér 4. sz. épületen 
végzett műemléki kutatások és helyreállítások ered
ményei. Művészettörténeti Értesítő (1954) 294.] 

24 A puha köveknek a posztgótikában elterjedt 
alkalmazását bizonyítják az Anna utca 4. sz. emeleti 
grafikus stílusú posztgótikus ablakai ; az Anna utca 
2. sz. emeleti, tétényi homokkőből készült későgótikus 
kis ablaka, amely a mellette levő, szintén elég késői 
reneszánsz ablakocskával együtt épült ; a Tárnok 
utca 18. sz. üzlet íveinek maradványai stb. 

25 Vö. az Űri utca 64—66. sz. földszinti árkádívei
nek 40 cm-es, az Országház utca 2. sz. udvari árkád
íveinek 44 cm-es rézsűivel. 

26 A különböző szélességi méretű ablaknyílások
ból sajátos, magyar komponálási móddal összeállított 
kapcsoltablak ilyenfajta rekonstrukcióját nagyban 
alátámasztja a tatai várkastély hasonlóan készült 
kapcsoltablaka. (Jenéi F., A tatai vár. Bp. 1956, 
„Műemlékeink" sorozat. 21. •— Benesch L. „A tatai 
vár 1893-ban" c. vízfestményén az első emeleti bal 
szélső ablak.) Annyit mindenesetre bizonyít, hogy 
Magyarországon nemcsak a budai várban fordult elő 
ilyen ablakkompozíció. 

27 Lásd a 22. jegyzetben a palermói székes
egyház campanile jenek ablakáról mondottakat. Vég
eredményben ugyanennek az ablakkapcsolási sémá
nak alapján jöttek létre az alábbi kapcsolt ablakok is, 
csak egyszerűbb formában, felső ablakok nélkül, 
annak jeléül, hogy bár a „káróablak" a mediterrán 
gótika területéről származik, mégis inkább Északon 
volt használatos: (Orvieto : Palazzo del Popolo, 
Fabriano : Palazzo del Podesta, Todi : Palazzo 
Communale, Cremona : Palazzo dei Militi, Piacenza : 
Palazzo-Municipale hasonló ablakai. 

28 Lásd még a 22. jegyzetben a salamancai 
katedrális főhajójának ablakairól mondottakat, vala
mint: Z. Wierth—J. Benda, Burgen und Schlösser der 
Tschechoslovakei. Prag 1954, B-l. 

29 A rézsűfalaknak újonnan, téglából történt fel
építése egyértelműen bizonyítja, hogy it t középen 
sohasem volt a két szélsővel azonos keskeny ablak. 
Mert ha lett volna, akkor nem kellett volna új rézsű
falakat építeni az ajtóhoz, hanem csupán a meglevő 
ablakkeretkövekben kellett volna nyílásbővítést vé
gezni pontosan úgy, ahogy ez a szélső ablakok nyílás
szélesítésénél, véséssel meg is történt. Ez esetben 
azonban az átvésett keretköveknek ugyanúgy meg 
kellett volna maradniuk, mint a két szélső oldalon, 
viszont a két rézsűfal mellett, a korábbi keretkövek
nek, nyoma sem maradt. Következésképpen nem 
hihetünk mást csak azt, hogy a széles, középső ablak 
keretköveit az ajtóvá történt átalakítás után, mint 
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szükségtelent, elbontották, mivel ez a falrész zömében 
átépült. Ez a felfogás mindenesetre összeegyeztethető 
a fennmaradt, nagyobb ívű záradékkő-maradvánnyal, 
amely egy szélesebb középső ablak egykori létét 
bizonyítja, mert ennek csak a rézsűjét faragták át, 
a homlokíveit nem (21, 25—27. kép). 

30 A könyöklőkő a helyreállítás során súlyos 
műemlékhamisításnak esett áldozatul, amennyiben 
teljes hosszanti épsége ellenére — amellyel az ajtó 
ós az ablak szélességét bizonyította — fele részét 
elfalazták. Ezzel egy olyan új nyílás szélességét kény
szerítették rá, amelyre nézve a helyszínen semmi 
bizonyíték sem volt, sőt maga a könyöklő is e meg
oldásnak ellene bizonyított. A bizonyíthatatlan új 
rézsűvel a mitis-zöld színűre festett eredeti ajtó-
rézsűfalakat szintén elfalazták, ami által egy olyan 
nyílás jött ezen a helyen létre, amilyen it t sohasem 
állott. — Mindezen túl az új rézsűfalakat — a hami
sítványokat eredetinek feltüntetve — megtévesztőén 
zöldre festették és a záradékkő homlokíveinek eredeti 
vakolatkeretezését a kiegészítéskor kisebb sugarú 
ívekké deformálták (művezető : Dragonits Tamás). 

31 Az első festés bizonyítékát az emeleti, déli 
irányból számított harmadik ablak mellett, valamint 
az első és második ablak között fennmaradt vakolat
foltok, a második festését a kapcsoltablak kváderezése, 
a harmadikét ugyanennek a nyílásrézsűin fennmaradt 
színezés és a bordó keret megújítása, a negyedikét a 
kapcsoltablak barokk befalazásán, kívül feltárt vako
latmaradvány (elbontásra került), végül az ötödikét 
a másodikemeleti, északi szélső ablak mellett meglevő 
vakolatmaradvány szolgáltatta (31. kép). 

32 Ilyen istálló vagy inkább kocsiszín csatlako
zását mutatta az Űri utca 4. és a 24. sz. épület udvari, 
északi szárnya, valamint a 41. sz. épület déli szárnya 
stb., ahol az árkádívekkel megnyitott barokk színek 
nem korábbi középkori alapelrendezésre épültek rá. 

33 Sajnálatos, hogy e különböző korból származó 
függőfolyosó konzolok — amelyek az építkezések 
periodizálhatóságának legfőbb alapját szolgáltatták — 
az 1954. évi újjáépítés során purista uniformizálásnak 
estek áldozatul. 

34 Az 1862, 1923 és 1930. évi átalakításokra 

vonatkozó tervanyag jegyzéke : Budapest műemlékei. 
Bp. 1955, 546. old., a „Források és irodalom" c. 
fejezetben. Ugyanitt az 543. oldalon az épületre 
vonatkozó több téves megállapítás látott napvilágot, 
amely helyreigazításra szorul. A „Története" c. feje
zetben olvasható : „A XIV. sz. elején épült a mai 
épület magját képező középkori lakóház, amely a 
kapualjból és az attól délre levő helyiségekből állott, 
valószínűleg földszintes volt és a mai 33. sz. háztól 
köz választotta el." E mondat minden állítása téves, 
mert az első középkori lakóház nem a XIV. század 
elején, hanem a második felében épült. Nem kapualj
ból és attól délre fekvő helyiségekből állott, mert a 
kapualjtól délre fekvő pince és földszinti helyiség 
XV. századi eredetű. Ez a ház a kapualja északi 
oldalán húzódó helyiségsorból állott, mert a szomszé
dos 33. sz. háztól sohasem választotta el köz vagy 
sikátor, hiszen ez a terület XIV. századi pincével van 
alápincézve. Márpedig pincét csak lakószobák alá 
építettek a középkorban, sikátorok alá sohasem. ,,A 
33. sz. déli tűzfalán fennmaradt Anjou-kori vakolat 
és homlokzatfestés" nem bizonyít a köz léte mellett, 
mert csak a második emelet magasságában maradt 
fenn. A nemlétező köz természetesen nem is került 
beépítésre. A további szöveg szerint : „XVIII. század 
végén — udvari szárnyakéit építettek hozzá." Mint 
láttuk, az udvari szárnyak építése 1696—1727, 1802— 
1844 és 1862-ben történt, nem a XVIII. század végén. 
Továbbá az sem igaz, hogy ,, 1862-ben . . .teljesen 
körülépített udvart alakítottak ki kétemeletes magas
sággal", mert az 1862 után épült udvari szárnyak 
csak egyemeletesek, a kétemeletes részek viszont 
1696 és 1727, iU. 1802 és 1844 között épültek. — 
Hasonló, de nagyobb horderejű tévedéseket közölt 
Dragonits Tamás az épületről [Kétemeletes gótikus 
lakóház a Várban. Műemlékvédelem (1957) 20—25]. 
Mivel írásának tanúsága szerint az épület feltárásában 
nem vett részt és így az építéstörténet datálási kérdé
seiben — saját szavai szerint is — teljesen tájékozatlan, 
azért könnyen érthető, hogy a bizonyítékok nélkül 
publikált építészettörténeti vonatkozású megjegy
zései valótlanok. Cáfolatukat lásd a jelen tanulmány 
megfelelő szövegrészeiben és a fényképeken. 
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WISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG UND REKONSTRUKTION 
DES GOTISCHEN PALASTES DER ÜRIGASSE 31 

IN DER FESTUNG VON BUDA 

In 1954—56 kam die Reihe an die Erschlie
ßung und Wiederherstellung des bisher einzigen 
bekannten zweigeschossigen Palastes der un-
garländischen gotischen Profanbaukunst. Die
ses in inländischer Beziehung ungemein wert
volle Kunstdenkmal erbringt den Beweis dafür, 
daß gar mancher mehrgeschossiger Palast im 
Buda des Mittelalters gestanden ist. Über 
diese Tatsache hatten wir übrigens schon 
längst Kenntnis aus den mittelalterlichen Ur
kundentexten, die sich auf das Festungsviertel 
beziehen, sowie aus dem Stich Michael Wohl-
gemuths und Wilhelm Pleydenwurfs, der im 
Werk von Hartmannus Sehe del »Registrum 
huius ope ris lib ri cronicarum« in 1493 erschienen 
ist, ferner aus dem wertvollen Stadtbild des 
Erhard Schön vom Jahre 1541. 

Auf Grund der sich auf das Gebäude be
ziehenden schriftlichen Daten — die zwar bis 
in das 15. Jahrhundert zurückgehen, jedoch 
infolge der topographischen Ungenauigkeiten, 
die in den mittelalterlichen Angaben stets zu 
erwarten sind, erst nach erfolgter neuzeitlicher 
Identifikation eine feste verläßliche Basis abge
ben — kann die Geschichte des Palastes in den 
folgenden kurz umrissen werden. Nach der 
Befreiung Budas von den Türken in 1686, 
kaufte in 1696 der Wiener Kaufmann Christian 
Helbling das Gebäude vom Postmeister Chri
stian Anton Muthszamb, der es in 1687 im 
Trümmerzustand von der Kammer als Schen
kung erhalten hat te . Nach dem Tod Helblings 
erbte den Bau seine Tochter, verehelichte 
Würger. Von 1727 bis 1744 war es im Be
sitz der Patrich-Erben, die das inzwischen 
neuerbaute Haus an Emmerich Eszterházy, 
dem Bischof von Neutra verkauften. Durch 
weiteren Verkauf gelangte der Palast in 1766 
an Johann Georg Krammerlauf, Unterkämme
rer der Stadt Buda, der ihn seiner Tochter 
Veronika Kammerlauf und derem Gatten dem 
Ratsherrn Joseph Laszlovszky vererbte. In 
1844 war er im Besitz der Magdalene Laszlov
szky und ihres Gatten Ludwig Sághy, eines 
Beamten der Statthalterei, nach deren Tod 
der Palast von den Erben an Stephan Kanócz 
und seine Frau geb. Maria Trettina im Jahre 
1862 verkauft wurde. Für letztere baute der 
Kunstarchitekt Joseph Pan den bis da unter 
dem Gewand barocker Stuckarchitektur ver
borgenen gotischen Bau im romantischen Stil 
um. Nach ihrem Tod erbten ihre Kinder den 
Palast, den in 1922 Frau Karl Bocskor geb. 
Irma Kanócz an Piroska Vojnits, letztere 

in 1935 der »Gesellschaft der Sozialen Brüder« 
verkaufte. Währenddessen wurden in 1923 
und in 1930 Umbauten im Inneren des Hauses 
vorgenommen. Während der Belagerung Budas 
von 1944/45 ging es teils zugrunde. In 1949— 
50 erhielt es eine partielle Bestandkonservie
rung und ein neues Dach. Mit der Wiederher
stellung des Baudenkmals begann man in 1954 
und in 1956 war dieselbe zum großen Teil 
beendet. 

Den wertvollsten Teil des heutigen zwei
geschossigen Wohnhauses bildet der Straßen
trakt, der, zum Großteil ein Werk des 15. 
Jahrhunderts, aus der Erweiterung eines frühe
ren, dem 14. Jahrhundert entstammenden 
kleineren Gebäudes zustandekam. Von die
sem ersten Gebäude sind heute nur mehr die 
beiden mit Sitznischen ausgestatteten Seiten
mauern des Torgangs, sowie der nördlich 
davon liegende Keller erhalten. In der Süd
wand des Torgangs sind drei halbrundbogig ge
schlossene Sedilen des 14. Jahrhunderts sicht
bar, in der Nordwand dagegen die Anastylose 
einer Einzelnische, die im 15. Jahrhundert aus 
den auseinandergetragenen Steinen einer ur
sprünglich der Südseite genau entsprechenden 
Nischenreihe gebaut wurde. Das Tor dürfte 
ursprünglich in der Seitenachse des Wohn
hauses des 14. Jahrhunderts gestanden sein 
und das Haus an der Nordseite der Torein
fahrt nur eine einzige Flucht von Räumen 
gehabt haben. Der an der mittelalterlichen 
Brandmauer des zweigeschossigen Nachbar
hauses in der Höhe des zweiten Stockwerks 
erhalten gebliebene Fassadenverputz deutet an, 
daß unser Haus damals höchstens ein Stock
werk hoch gewesen ist. 

Das zweite Wohnhaus, das zweistöckige 
»gotische palazzo« mit dem Tor in der Mittel-
alchse, entstand aus dem ersten Bauwerk 
durch Umbauten, die um die Mitte des 15. 
Jahrhunderts ausgeführt wurden. Da die 
Straßenfluchtlinie einwärts geschoben wurde, 
erhielt auch das Wohnhaus des 14. Jahrhun
derts eine neue Fassade. Im Erdgeschoß des
selben saßen — an der Stelle der heutigen 
Fenster —• vier kleinere Fenster, deren Umrah
mungssteine so gänzlich zugrunde gegangen 
sind, daß wir die obere Grenze ihrer Licht
höhen nur annähernd aus den Umrissen der 
Wandpfeiler des 15. Jahrhunderts, die die ein
stigen Fensterumrahmungen umschlossen, be
stimmen konnten. Im ersten Stockwerk be
fanden sich anfangs fünf, nach Erstellung der 
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großen Fenstergruppe aber nur mehr drei 
quadratische Zwillingsfenster mit geradem 
Sturz. Diese konnten aus den aufgedeckten 
Überresten eindeutig rekonstruiert werden. An 
ihren Profilen, die von hohem handwerklichen 
Können zeugen und zu einer der hervorragen
den Formgruppen des „gemischten plastischen 
Stils" gehören, wird auf das spätgotische halbe 
Birnglied ein besonderes Akzent gelegt, mit 
dem halbkreisförmigen aber noch nicht im 
Geist der Parlerschule aufgefaßten Stabglied 
im Inneren, das mit einem, ausschließlich dem 
15. Jahrhundert eigenen Wellenbogen in eine 
halbkreisförmige Hohlkehle übergeht. Diese 
morphologischen Erscheinungen datierten die 
ganze Bautätigkeit in das Jahrzehnt nach 
1440. Im zweiten Stockwerk der Fassade 
dürften zu Anfang ebenfalls fünf, in Dimen
sion und Typus denen im ersten Stockwerk 
gleiche Fenster gewesen sein, dagegen von ein
facherer, im »graphischen Stil« gehaltenen 
Profilierung. Von diesen konnten wir nur 
zwei rekonstruieren auf Grund der typischen 
Eigenarten ihrer bekannten Analogiengruppe. 
Zu diesen gesellte sich die Torumrahmung 
in der Mittelachse des Erdgeschosses, deren 
charakteristisch dekadente Profilierung schon 
nicht mehr dem Formenschatz der spätgoti
schen Fassade des 15. Jahrhunderts entspringt, 
sonder den Einfluß der Postgotik des 16. Jahr
hunderts zeigt. 

Die so rekonstruierte großangelegte Fas
sade von imposanter Wirkung und kunstge
recht ausgewogener Verteilung der Offnungen 
erfuhr erstmalig in 1500 eine bedeutendere 
Veränderung. Im ersten Stockwerk entstand 
anstelle der an der nördlichen Seite befind
lichen zwei Zwillingsfenster mit waagrechtem 
Abschluß ein großes, in fünf Öffnungen unter
teiltes Fenster, das von einer flachbogig schlie
ßenden Nischenumrahmung eingefaßt wurde. 
Darunter befanden sich ursprünglich drei spitz-
bogig geschlossene Steinfenster, von denen 
die beiden äußeren von enger, 50/173 cm 
messenden Offnungsweite, das mittlere Fen
ster aber 106/173 cm, also doppelt so breit war. 
Die Offnungen wurden an beiden Seiten von 
62 cm breiten Schrägen begleitet. In den zwei 
Pfeilern zwischen den drei Fenstern und ober
halb derselben saßen zwei »Karofenster« 
mit einer Lichtweite von 48 x48 cm und einer 
sich konisch schmälernden 60 cm breiten 
schrägen Einfassung. 

Diese, von kunstgeschichtlichem Gesichts
punkt bedeutende Fenstergruppierung wTar 
in ihrer originellen Form die charakteristisch 
einheimische Verschmelzung zweier verschie
dener Stilströmungen der westeuropäischen 
Gotik. Es besteht kein Zweifel darüber, daß 
man den Ursprung der beiden äußeren schma
len Fenster der unteren Reihe in dem südlichen 
— mediterrangotischen — Schema der Fenster
gruppierung zu suchen hat. Die gedrungenen 

Proportionen der segmentbogigen äußeren Ni-
schenrahmung dagegen, ferner das Fehlen des 
oberen Rundfensters, sowie die mittlere breite 
Fensteröffnung verweisen alle darauf, daß auch 
die nördliche Eigenart der Fensterkuppelung 
— das superterrangotische Schema — gleich
zeitig vertreten war, samt jener Lösung, die 
zwischen die Fensterbogen »Karofenster« ein
fügt. Da die mit der ersteren Methode entstan
denen Denkmäler im spanischen (Salamanca) 
und im italienischen Sprachgebiet (Siena) zu 
finden sind, solche aber nach der zuletzt be
sprochenen Art ausgeführte vorwiegend im 
Böhmischen (Karlstejn) vorkommen, haben 
wir alle Ursache anzunehmen, daß der Meister 
unserer Fenstergruppe ein vielgereister lokaler 
Baumeister gewesen ist, den beide Methoden 
wohlbekannt waren. In seinem Werk kommt 
ganz trefflich jene assimilierende Kraft der 
Gotik zu Buda zum Ausdruck, mit der sie 
die vielfältigen ausländischen Einwirkungen zu 
einem organischen Ganzen verschmolz. Im 
gegebenen Fall ergab sich dabei die Synthese 
von zwei entschieden differenzierten Formen
sprachen. 

Das stilgeschichtlich auch in europäischer 
Beziehung für sich stehende Motiv — dem 
noch in der Zukunft eine große Rolle zukom
men wird bei der Aufspürung der ausländischen 
Stammesländer der Gotik von Buda — erfuhr 
fünfmal Umgestaltungen. Das erste Mal wur
den an ihm in 1541 Veränderungen vorge
nommen. Gemäß dem Zeugnis der bis zum 
erhalten gebliebenen Fußbodenniveau reichen
den Mauerschräge, wurde nämlich das untere 
mittlere, also breitere Spitzbügenfenster zu 
einer Tür umgebaut, die zur Überbrückung 
der Gasse führen sollte. Da nun aber dadurch 
die Beleuchtungsfläche dieses mittleren Fen
sters verloren ging, wurde der Abschluß der 
beiden äußeren, schmalen Spitzbogenfenster 
höher ausgehauen und segmentbogig umge
staltet. 

Die Gewände der Tür reichten bis zur 
äußeren Fläche der Nischenrahmung, wo sie 
sich den Wangen der vermutlich gänzlich be
deckten hölzernen Sprengwerksbrücke anschlös
sen. Das vermauerte Lager des Sprengwerks 
ist auch heute unter der Türschwelle zu sehen. 
Zum zweiten Male nahmen die Türken zwi
schen 1541—1686 Änderungen am Haus vor. 
Aus der in die Mitte der unteren Offnungsreihe 
gesetzten Tür wurde abermals ein Fenster 
gemacht, indem man zwischen die Mauerschrä
gen ein Vollparapet mit Brustlehne setzte. Die 
zwei äußeren Fenster wurden gegen die Mit
telachse zu verbreitert und die ganze Nischen
rahmung vermauert. Dadurch verschwanden 
auch die »Karofenster« aus dem Gesamtbild der 
Fassade. 

Im Lauf der drit ten Umgestaltung — nach 
1686 — wurde das mittlere Fenster der unteren 
Reihe aufgegeben und vor die beiden äußeren 
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türkischen Öffnungen Barockfenster vermut
lich mit Steinumrahmung gesetzt. Die vierte 
Umgestaltung nach 1862 resultierte darin, daß 
die barocke Rahmung von der Fassade ver
schwand und die beiden Fenster sowohl in 
ihren Proportionen als auch in ihrem Gips-
und Verputzschmuck dem Geschmack der 
Romantik entsprechende Veränderungen er
litten. Der fünite Umbau — um 1920 — bil
dete aus dem nördlichen äußeren Fenster eine 
Balkontür. 

In der Zeit zwischen 1440/50—1766 wurde 
die Fassade des Hauses fünfmal übermalt. 
Zuerst wurde um 1440—50 auf den bräunlich-
dunkelgrau karmingefärbten Fassadenverputz 
ein Netz von weißen Quaderstreifen al secco 
aufgetragen. Die Umrahmungssteine von Tor 
und Fenstern erhielten pompeianischroten Ver
malt. Das zweitemal wurde um 1500 dieselbe 
Quadrierung, nun aber mit roten Streifen auf 
weißen Grund erneuert. Bei der dritten Gele
genheit wurden die Gewände der großen 
Fenstergruppe mitisgrün übermalt. Anläß
lich des vierten Fassadenverputzes nach 1686, 
wurde das rote Quadernetz auf weißem Grund 
erneuert und auch alle früher bemalten Reste 
damit bedeckt. Das fünfte Mal, nach 1723, 
wurde dasselbe mit besseren Stoffen renoviert. 

Nach der bei der Rückeroberung der Fe
stung in 1686 erlittenen Zerstörung ließ zwi
schen 1696—1727 vermutlich der Wiener Kauf
mann Christian Helbling das Gebäude mit 
einer um 2 m verringerten Höhe des Straßen
traktes neubauen. Der Südflügel des Hofes 
wurde zweigeschossig, der Nordflügel aber 
nur ebenerdig und bis zur halben Tiefe des 
Hofes erbaut. 

In der zweiten — barocken — Bauperiode 
des Hauses ließ wahrscheinlich der Bischof 
Emmerich Eszterházy zwischen 1744—1766 
die barocken kassettierten Tonnengewölbe der 
Obergeschoßräume des Straßentraktes und das 
neue barocke Treppenhaus ausführen, selbst
verständlich ohne der Verkürzung und den 
Gewölben, die dem Zeitalter des Zopfstils ent
stammen. 

In der dritten Bauperiode, zwischen 1766— 

Abb. 1. Fassade des Gebäudes in der Úrigasse 31, 
in dem durch den Krieg verursachten Trümmer-
zustand in 1947 

Abb. 2. Fassade des Gebäudes während der Wieder
herstellung in 1956 

Abb. 3. Die Fassade vor 1944. Ausgeführt nach den 
Plänen von Joseph Pari nach 1862 

Abb. 4. Grundrißpläne der Grabungen mit Erklärun
gen der chronologischen Angaben der Freilegun
gen. Erdgeschoß, 1. und 2. Obergeschoß 

Abb. 5. Sitznischen-Anastylose in der Nordwand 
der Toreinfahrt. Aus der Sitznischenreihe des 

1844 — also zu Lebzeiten der Familie Kram-
merlauf und des Ratsherrn Joseph Laszlovszky 
— entstanden die böhmischen Gewölbe der To
reinfahrt und der Hoftrakte, sowie die Mul
dengewölbe des Obergeschosses. 

Zur selben Zeit, aber zwischen 1802—1844, 
kam die Reihe an den Ausbau der Ostseite des 
Nordflügels, im Laufe dessen auch der bis 
dahin nur erdgeschossige Teil ebenfalls zwei
geschossig umgebaut wurde. 

In der vierten Bauperiode, nach 1862, 
ließ Stephan Kanócz in Ausführung der Pläne 
von Joseph Pan auch den Ostteil des südlichen 
Hoftraktes ausbauen, wodurch der Hof end
lich von allen Seiten umschlossen war. Dieser 
Zeit gehört die fünfachsige Straßenfassade im 
reifen romantischen Stil an, die zu den besse
ren Schöpfungen des ansonst ziemlich beschei
denen romantischen Denkmalmaterials in Buda 
gehört hat. Im Lauf der kleineren Veränderun
gen, die am Gebäude in 1923 und 1930 auf 
Geheiß von Piroska Vojnits vorgenommen 
wurden, baute man dem Raum im ersten 
Stockwerk, der ehemals von der großen Fen-
stergruppe eingenommen wurde, einen ge
schmacklosen Balkon mit Eisengitter vor. 

Dieser schichtenweise aufeinander gelager
ten, kontinuierlichen und geschichtlichen Bau
entwicklung machte die in 1954 begonnene 
Renovierung ein gründliches Ende. Ihr Ziel 
war, mit Hilfe der Aufdeckung von spätmittel
alterlichem Fundmaterial,eine partielle Wieder
herstellung des Zustandes im 15. bzw. 16. 
Jahrhunder t zu erreichen. 

Die Wiederherstellung stellt eine beach
tenswerte Leistung vor, was die Treue der 
Rekonstruktion von Einzelheiten anbelangt. 
Hinsichtlich der Ganzheit der mittelalterlichen 
gotischen Palazzokomposition und der Wahrung 
der Proportionalität der Fassade muß diese 
Leistung aber als weniger gelungen gesagt 
werden, zumal da durch ein vom didaktischen 
Gesichtspunkt ohnehin unrichtiges Kranzge
sims die Fensterschlüsse des gotischen »Pracht
geschosses« im zweiten Stockwerk und der 
darüber befindlichen Fries überschnitten wer
den. 

14. Jahrhunderts um die Mitte des 15. Jahr
hunderts erstellt 

Abb. 6. Grundrißplan der Grabungen. Kellergeschoß 
Abb. 7. Doppeltür des von der Toreinfahrt nördlich 

liegenden Kellers während der Freilegungen 
Abb. 8. Türfragmente des von der Treinfahrt 

südlich liegenden Kellers während der Fei-
legungen 

Abb. 9. Aufschließungsskizze der Fassade mit An
gabe der mittelalterlichen Reste (Zustand in 
1954) 

Abb. 10. Wissenschaftliche Rekonstruktion der spät-
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gotischen Fassade (Zustand um 1450) (Plan des 
Verfassers) 

Abb. 11. Wissenschaftliche Rekonstruktion der um
gestalteten Fassade zur Zeit der Renaissance 
(Zustand um 1500) (Plan des Verfassers) 

Abb. 12. Reste der Hausteingewände des vom Süden 
aus gerechneten 2. und 3. mittelalterlichen 
Fensters im ersten Stockwerk während der Frei
legung 

Abb. 13. Die Hausteinumr ahmungen der mittelalter
lichen Fenster des ersten Stockwerks nach der 
Wiederherstellung 

Abb. 14. Wissenschaftliche Rekonstruktion für die 
Wiederherstellung der mittelalterlichen Fenster 
des zweiten Stockwerks (Plan des Verfassers) 
und typologisch.es Sammelblatt der zur Analogie -
Gruppe des »graphischen Stils« gehörenden 
Fenster. 1—2. Fenster im 2. Stockwerk der 
Ürigasse 31 
3. Tárnokgasse 13, Fenster im 1. Stock 
4. Tárnokgasse 13, Profil des Fensters im 1. 
Stock 
5. Ürigasse 31, Profil der Fenster des zweiten 
Stockwerks 
6. TJrigasse 31. Das den Fenstern des 1. u. 2. 
Stockwerks gemeinsame konstruktionstechnische 
System. 
7. Tárnokgasse 13. Konstruktionstechnisches Sy
stem des Fensters im 1. Stockwerk 
8. TJrigasse 31. Zeichnung des Versetzungszei
chens des Mittelpfostens auf den Sohlbänken der 
Fenster im 2. Geschoß 
9. Fortunagasse 10. Fenster im 1. Stockwerk 
10. Hess András-Platz 4, Fenster im 1. Stock 
11 — 12. Tárnokgasse 13. Die Fenster des Erd
geschosses 
13. Hess András-Platz 4, Profil des Fensters im 
1. Stockwerk 
14. Das gemeinsame mittelalterliche konstruk
tionstechnische System der Fenster 9 — 12 
15. Országházgasse 9, ein Fenster des 1. Stock
werks 

Abb. 15. Wiederherstellung der mittelalterlichen 
Fenster des ersten Stockwerks (technischer Plan 

des Verfassers) 
Abb. 16. Nördliches Gewändestück des mittelalter

lichen Fensters 3 vom Süden aus, im 2. Geschoß 
des Hauses der TJrigasse 31 

Abb. 17. Photographie des Versetzungszeichens für 

den Fenstermittelpfosten auf der Sohlbank des 
3. Fensters vom Süden aus gerechnet im 2. 
Stockwerk 

Abb. 18. Blendung der mittelalterlichen Rahmungs-
steine des Tores mit romantischer Putzarchitek
tur, vor 1944. Entstanden nach 1862 gemäß den 
Plänen Joseph Pans 

Abb. 19. Die mittelalterlichen Fenster des 2. Ge
schosses nach Wiederherstellung 

Abb. 20. Wiederherstellung des gekoppelten großen 
Fensters im 1. Stockwerk (technischer Plan des 
Verfassers) 

Abb. 21. Wiederherstellung der mittelalterlichen Tor
umrahmung (technischer Plan des Verfassers). 
Vergleichende Skizze der postgotischen und roma
ntischen Profile der Torrahmung 

Abb. 22—24. Die Überreste der großen Fenstergruppe 
im ersten Stockwerk. Sohlbank der mittleren 
Öffnung, Rest der nördlichen äußeren Nischen-
rahmung und des Fenstergewändes 

Abb. 25 —27. Sturzstein der mittleren Öffnung,Über
reste der südlichen äußeren Nischen rahmung und 
des Fenstergewändes 

Abb. 28. Europäische Schemen gekoppelter Fen
ster. 1. »Mediterran-gotisches« Koppelungsschema 
(z. B. Siena, Palazzo Salimbeni, Rückseite) 
2. »Superterran-gotisches« Koppelungsschema 
(Beispiele : Karlstejn, Burg) 
3. Mischtypus (Festung Buda, Ürigasse 31) 

Abb. 29. Beispiel für die »superterran-gotische« 
Fensterkoppelung : Karlstejn, Burg, Doppel
fenster der Südostfassade 

Abb. 30. Beispiel für den »mediterran-gotischen« 
Fensterzusammenschluß : Palermo, Palazzo Chia-
ramonte, äußeres Fenster im großen Saal 

Abb. 31. Barockzeitliche Verputzreste der Fassade 
am 2. Stockwerk 

Abb. 32. Mittlere Öffnung des großen Gruppenfensters 
nach völliger Freilegung, mit den aus der ersten 
Umgestaltung erhalten gebliebenen Gewänden 
und der aus dem zweiten Umbau stammenden 
Sohlbank 

Abb. 33. Die fünf Bauperioden des großen Gruppen
fensters. 4. Ursprünglicher Zustand um 1500 
5. Erste Umgestaltung vor 1541 
6. Zweite Umgestaltung zwischen 1541 — 1686 
7. Dritter Umbau nach 1686 
8. Vierte Umgestaltung nach 1862 
9. Die Resultate der Freilegung in 1954 
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