KRONIKA

BENCZE ZOLTÁN

ELŐZETES JELENTÉS A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS
MŰZEUM UDVARÁN FOLYÓ ÁSATÁSRÓL

A terület olyan pontja a budai Várnak, ahol régészeti feltárás eddig még nem folyt,
ezért fokozott figyelmet érdemel. Mindössze egy 1970-es leletmentés során sikerült
az udvaron egy kis területet megfigyelnie Bertalan Vilmosnénak. Ekkor két falmarad
vány került elő.
1986 decemberében új irodaház építésének előmunkálatai kezdődtek meg. Az elő
került leletek hordereje azonban akkora, hogy a tervezett irodaház megépülése kér
désessé vált. Felépülésével ugyanis a magyar középkor pótolhatatlan emlékei sem
misültek volna meg. Az első építési időszakban az udvar több pontján különböző
irányú, csekély mélységű közműárkokat ástak az építők. Az első lelet egy XX. századi
bronz dombormű volt. Később néhány török pipatöredék és néhány — ugyancsak
török — zöld mázas edénytöredék került felszínre az udvar több pontjáról.
A bástyasétány felől is megkezdődtek a munkálatok, közben pedig az udvar keleti
oldalán, közvetlenül a házfal mellett, több kelet-nyugati irányú árkot ástak. Ezek
egyikében kelet-nyugati irányú, valószínűleg középkori falra bukkantunk. Sajnos,
a nagy fagy miatt nem tudtunk a helyszínen dolgozni, később pedig betemették az
árkot. Egy későbbi időpontban majd tisztázni kell azt a területet is. Ugyanitt a másik
árokból néhány, valószínűleg török fémtöredék került elő, de találtunk egy, az 1849-es
ostromból származó repeszdarabot is.
1987 februárjában az építők egy hosszanti, megközelítőleg észak-déli irányú árok
kal szelték át az udvart, hogy szennyvízcsatornát fektessenek. Ez az árok mintegy
3 m széles, 4 méter mély és kb. 36 méter hosszúságú volt. A továbbiakban szintadatok
kal fogom érzékeltetni a magassági különbségeket. Az adatok az Adriai tenger feletti
magasságot adják meg. Az udvar mai szintje az udvar déli oldalán 168,26 m, az északi
oldalon pedig 168,07 m. Az árokban első pillanatra több dolgot lehetett megfigyelni.
1. Előkerült egy megközelítőleg észak-déli irányú fal, mely az árokban futott,
ezért elbontották, mivel azonban iránya kissé eltért az árokétól, északi végéből egy
szakasz megmaradt. E szakaszon a falkorona magassága 166,54 m volt, a sziklafel
szín pedig, amely egyben a fal alja is, 164,49 m. A déli oldalon 164,75 m mélységig
tudtuk követni a falat, de az alja még nem volt meg. Később az árkot déli irányban
csaknem a ház faláig folytatták, s az árokban a fal is folytatódott. Megállapíthattuk,
hogy ez a fal legalább 36 méter hosszú volt. Később sikerült ráásni a fal ÉK-i sarkára,
mely armírozott — kváderkövekből rakott — falsaroknak bizonyult.
2. Az árok keleti metszetfalában már 166,37 m magasságban jelentkezett a szikla,
a nyugati oldalon ugyanez 165,25 m volt, teháťa szikla nyugati irányban lejt.
3. Az árok keleti metszetfalában, a mai szint alatt mintegy 0,80 m mélységben,
kövezett udvart, vagy utcaszintet lehetett megfigyelni, amely talán a török korból
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származik. Ezt a szintet mintegy 10 méter hosszan tudtuk követni északi irányban.
Alatta még legalább két egykorú járószintet lehetett felismerni.
Az árok keleti oldalán, az árok déli végétől mintegy 7 méterrel északra, egy kb.
3 méter hosszan északi irányba tartó, majd pedig keleti irányba forduló falsarok került
elő. A fal északi-déli szakasza 0,8 m, kelet-nyugati szakasza 1,2 m szélességű, a fal
korona pedig 166,58 m magasságban található. Ez a derékszögben beforduló falsarok
véleményem szerint egy korai ház sarka lehetett. Korát építési technikája és az itt
talált leletek adják meg. A sárga színű fal elég kezdetleges. A falkorona, valamint
a szikla közötti mintegy 0,20 m szélességű rétegekből — négy réteget lehetett
elkülöníteni — XIII. századi vonaldíszes kerámiatöredókek kerültek elő, a közvetle
nül a szikla fölött található faszenes barna földből pedig egy rossz állapotban meg
maradt, a XIII. század második felére keltezhető bécsi dénár került napvilágra.
A faszenes, barna föld fölött habarcsréteg volt megfigyelhető, ez a ház építési rétege
lehetett. A fal sziklára épült, ez egyébként sokszor előfordul a XIII. századi házaknál ;
ilyenkor a sziklafelszín volt egyben az épülethez tartozó járószint is1. Fontos lenne
keleti irányban tovább kutatni, hogy rekonstruálni lehessen a korai házak elhelyez
kedését ezen a területen.
Érdemes itt megemlíteni, hogy a tatárjárás utáni tervszerű városalaprajzi építkezés
a kissé délebbre található Szombathely térről vezethető le2 és valószínűleg időben
ezzel hozható kapcsolatba az itt talált házsarok is.
Az árok déli végétől 2 méterre, északi irányban, egy boltív került elő, melyet elbon
tottak, de a nyugati metszetfalban látható maradt. A boltívtől északra négy, meg1 H. Gyürky K.: A Szent Márton kápolna régészeti maradványai Budán. Archaeologiai Értesítő (a továbbiakban:
Arch. Ért.) 111. 1984. 35. o.
2 Budapest története, I. k. Bp., 1973. 301. o.
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közelítőleg kelet-nyugati irányú fal jelentkezett az árok nyugati metszetfalában.
Ezek a falak befuthattak a hosszanti észak-déli irányú falba, ezt azonban csak a dél
felől számított 3. és 4. fal esetében tudtam megfigyelni. Itt valaha egymás mellett
elhelyezett pincék álltak, tehát egy pincesor. Mind a négy fal közvetlenül a sziklára
épült. A szikla magassága ezen az oldalon, mely egyben a falak alját is jelenti, délről
északra : az első falnál 165,25 m, a másodiknál 164, 56 m, a harmadiknál 164,56, a ne
gyediknél pedig 164,55 m. Megfigyelhető, hogy az 1. és 2. fal közötti mintegy 5 méter
hosszú szakaszon a sziklafelszín 0,70 métert esik, innen viszont egyenletes magasság
ban fut északi irányba. A negyedik fal vége ugyanott található, ahol a hosszanti
észak-déli irányú fal véget ér. Az 1. és 2. fal közötti pince tele van török betöltéssel,
még a legalsó rétegből is török pipa került elő. Valószínűsíthető, hogy ezt a pincét
használták a legtovább. Az első falhoz déli irányból csatlakozó metszetfalon három
építési réteget is megfigyeltünk. A mai szint alatt 3,20 méterrel, felülről számolva a
harmadik építési szint tetején, II. Ulászló 1523-ban vert ezüst dénárja került elő.3
Nem messze ettől az építési rétegtől, 0,60 méterrel mélyebben, egy törmelékes réteg
ből grafitos osztrák importedény peremtöredékére leltünk. A peremre egymás alá
egy „ + " és ,, —" jelet pecsételtek.
Mind a négy fal, valamint a hosszanti észak-déli irányú fal megmaradt szakasza
egyfajta építésű volt. Valószínűleg — a habarcs alapján — egykorúak. Az építési ré
tegen talált pénz valószínűsíti, hogy itt a XVI. században valamilyen építkezés volt,
talán a pincesor is ekkor épült, bár erre egyértelmű feleletet csak a pincék feltárása
adhat. Minthogy a pénz belső szintről származik, nem feltétlenül határozza meg a pin
cék korát. Ugyanúgy egy esetleges későbbi feltárás tisztázhatja a pincék nagyságát is.

3 Huszár L.: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Bp., 1979. kat. sz. 846.
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A sziklára épült pincesor keleti vége a hosszanti észak-déli fal lehetett. Érdekesség
kent említem meg, hogy az árok déli végéből egy kb. 0,60 m átmérőjű kőgolyó került
™ £ l e ? . f ľ d í e S ^ T é s fegfontosabk falmaradványok a pincéktől északra találhatók.
ü okerult, itt a XIII. századi, IV. Béla kori városfal, valamint egv patkótorony, amely
e korai városfalhoz csatlakozik. A városfal azon szakaszát, mely a hosszanti árokban
iutott, elbontottak, itt a fal csak metszetben maradt meg. A nyugati metszetfalnál
a mai szint 168,07 m, a falkorona a mai szint alatt 1 méterrel jelentkezik, a sziklafelszm magassága ugyanitt, amely egyben a városfal alja is, 164,47 m. Az elbontott
varosíal helyen a sziklába vágva boltív került elő, ez valószínűleg egy pincének a kele
ti vege lehetett. Hogy nyugat felé meddig mehet, azt eleddig nem lehetett kideríteni
A varosíal kulso oldalán igen vastag köves, törmelékes pusztulási réteg figyelhető
meg Ez alatt is találtunk egy boltívet. E boltív mellett 0,60 m vastag vörös színű,
égett réteg volt található, tele zöld mázas török kályhaszemekkel. Feltehetőleg vala
mikor egy torok kályha maradványait dobálták ide. A városfal koronájánál meg
figyelhető yolt a metszetfalban, hogy lejtősen pusztult el, délen valamivel magasab
ban maradt meg, mmt az északi, külső oldalon. A fal vastagsága 2,60 méter 4z építési
törmelékes rész nyilvánvalóan a Buda visszafoglalásáért folvtatott ostrom eredmé
nyekent keletkezett.
Megpróbálom röviden felvázolni, hogy mit tudunk a korai városfalról és annak
tornyairól Patkotorony es hozzá csatlakozó IV. Béla kori fal került elő a palota terü
leten* Ezt a tornyot később szögletessé alakították át és a II. Szárazárok kaputornya
lett*. A torony helyreállítva ma is látható Stróbl Alajos Szép Ilonka-kútjától keletre
4 Gerevich L.: A budai Vár feltárása. Bp., 1986 29—32 o
5 Uo.
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Északabbra Zolnay László találta meg a IV. Béla kori városfalat, itt négyzetes torony
csatlakozott hozzá6. A palota területén talált mindkét toronynál gerendavázas szer
kezet nyomait lehetett megfigyelni7. A Fehérvári rondellában Zolnay László tárt fel
egy félköríves tornyot.
A legtöbb adatot a korai városfalról és annak tornyairól a budai Vár nyugati olda
lán folytatott kutatások szolgáltatták8. Ezen a szakaszon három négyzetes és két pat
kó alakú torony került napvilágra9. Ezek közül az egyik patkótorony a Hadtörténeti
Múzeum délnyugati sarkánál, az egyik négyzetes torony pedig a múzeum bejáratával
szemben került elő10. A korai városfal valahol az Esztergomi bástya táján keleti
irányba fordult11.
Salamon Ferenc említi, hogy a nyomda építésekor előkerült egy középkori torony 12 .
A Petermann bíró utca 5—7. szám alatt sikerült a XIII. századi városfal egy rövid
szakaszát megtalálni, a gerenda vázas építési módot itt is meg lehetett figyelni13.
A Vár keleti oldalának korai városfaláról jóval kevesebbet tudunk. Ezen a szaka
szon egy patkótornyot ismerünk biztosan14. A Táncsics Mihály u. 9. szám alatt került
elő a korai városfal egy kapuja, az ún. Szombatkapu, valamint egy hosszú falszakasz
és egy ahhoz kanyarodó falrészlet15. Felmerült az a vélemény, hogy itt futhatott a
XIII. századi városfal és egy patkótorony is állt ezen a helyen16. Az ásató véleménye
szerint a fal a XV. századra keltezhető17. A fal 1,35 méter vastagságú18.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kérdéses helyszínen 1986-ban meg
kezdett és jelenleg is folyó rekonstrukciós munkákat én kísérhettem figyelemmel.
A kérdéses szakaszon 3 méter mélyre ástak le, amikor a jelenlegi várfalat megerősí
tették, de a kanyarodó falszakasz még ekkor sem került felszínre, így nem tudok a
kérdésben érdemben állást foglalni. A IV. Béla korában épült városfal a Várhegy
sziklaperemén áll. A korai városfallal kapcsolatban azonban meg kell említenem H.
Gyürky Katalinnak azt a megfigyelését, hogy előfordulhat olyan eset is, amikor a fal
nem a sziklafelszínen található, hanem a lejtőn leereszkedik, hogy egy, a hegyoldal
ban felfelé tartó utat védjen, illetőleg a hegyre vezető utat kapuval zárja le.19 A do
monkos kolostornál is előkerült a korai városfal20.
E rövid áttekintés után szenteljük figyelmünket a Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum udvarán talált patkótoronynak. A torony kanyarodó falrészletére először északi
irányból figyeltünk fel, ekkor merült fel az a gondolat, hogy tornyot találtunk. Meg
kezdve a tisztítási munkákat, a torony északi oldalánál egy 1587-ben vert II. Rudolf
pénzre bukkantunk 21 . Miután sikerült a falkorona fölötti földet eltávolítanunk, két
fontos dolgot figyeltünk meg. Egy korábbi étpítkezés során a tornyot szennyvízelve
zető csatornával átvágták, mégpedig úgy, hogy a torony északi falából is elbontottak
egy részt, hogy átvigyék rajta a csatornát. Ez a csatorna Hetes Tibor, a Hadtörténe
ti Múzeum igazgatója közlése szerint 1950 előtt épült, valószínűleg a két világháború
között. Tehát már ekkor előkerült, előkerülhetett volna a torony, ha kicsit jobban
odafigyelnek az építők és jelentik felfedezésüket az illetékes múzeumnak. Mivel ez
nem történt meg, újabb évtizedeknek kellett ahhoz eltelniük, hogy napvilágra kerül
hessen.
,
6 Zolnay L.: Az 1967—-75. évi budavári ásatásokról s az itt talált gótikus szoborcsoportról. Ep., Rég. XX.1V/3.
1977. 25. skk. o. E torony és még fel nem tárt környéke területén Magyar Károly végez kutatásokat.
7 Zolnay L.: i. ni. 1977. 31. o. A patkótoronynál ezt 1984-ben lehetett megfigyelni.
8 H. Gyürky K.: Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán. Arch. Ért. 105. 1978. 30. skk. o.
9 H. Gyürky E. : i. m. 1978. 33. o., 3. kép, 41. o. 10. kép és 47. o., 17. kép. Gerendaváz figyelhető meg a Tóth Árpád
sétánv 4. és 8. szám alatt talált négvzetes tornyoknál.
10 H. Györky K.: i. m. 1978. 47. o., 17. kép.
11 H. Gyürky K.: i. m. 1978. 47. o.
12 Salamon F.: Budapest története. III. k. 1885. 294. o. ő kapunak vélte.
13 H. Gyürky K.: Buda középkori városfalai. I., Bp., Bég. XXIV/1., Bp., 1976. 381. skk. o.
14 Zolnay L.: Középkori zsinagógák a budai Várban. Bp., Bég. X X I I . 1971. 271. o.
15 Zolnay L. : Ásatások a budai I., Táncsics Mihály utca 9. területén. Arch. Ért. 94. 1967. 39. skk. o. és Arch. Ért..
95. 1968. 40. skk. o. A kapuról: Zolnay L.: Az elátkozott Buda—Buda aranykora. Bp., 1982. 342. o.
16 H. Gyürky K.: Buda településének kezdete a régészeti adatok alapján. Arch. Ért. 99. 1972. 35. o.
17 Zolnay L.: i. ni. 1968. 55. o.
18 Zolnay L.: i. m. 1968. 44. o.
19 H. Gyürky K.: i. m. 1972. 36. o.
20 H. Gyürky K.: i. m. 1972. 34—35. o. és 1., 2. kép.
21 Huszár L.: i. m. 1979. kat. sz. 1055.
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Másik fontos megfigyelésünk az volt, hogy a torony p a t k ó alakú. Miután felszínre
kerültek a falak, a méretet is meg lehetett határozni. A torony belső szélessége 4,2
méter, falai majdnem 2 méter vastagok. Először a belső oldalon kezdtük el a mélyítést.
Megállapítható volt, hogy egy bizonyos mélységig a legbelső kősor kövei között agvag
található. E n n e k oka, hogy ezt a legbelső kősort agyagba rakták, azaz habarcs he
lyett agyagot használtak kötőanyagnak. A torony északi belső oldalánál a falat tisz
títva a kövek közötti agyagból egy XV. századi vörös kerámiapohár töredékei kerül
tek elő. Lehet, hogy valamiért gyorsan ki kellett a fal belső oldalát javítani, ezért
használtak habarcs helyett agyagot. Az agyagba rakott kősor mögött és a mélyebben
fekvő falszakasznál a külső kősor köveit is sárgás, erősen sóderes habarcs fogja össze,
ez ugyanaz a kötőanyag, amit a városfalnál alkalmaztak és amit mi is megfigyeltünk
a városfal kövei között.
A tornyot átvágó csatorna vonalában elkezdtük a mélyítést a nyugati belső oldalon
és megtaláltuk a bejárati kaput, majd további mélyítés után a küszöb is előkerült.
Az egykori bejáratnak a nyugati keretköve m a r a d t meg, a keletit éppen levágta a
rajta átvezetett csatorna, A nyugati keretkő és a megmaradt keleti faldarab közötti
távolság 1,33 méter. Feltéve, hogy a keleti oldalon is ugyanolyan széles volt a ke
retkő, mint a nyugati oldalon, a kapu szélességét 0,80 méterre becsülhetjük. A meg
m a r a d t keretkő X V . századi faragású, tehát a X I I I . századi bejáratot később
valószínűleg átalakították, de az is elképzelhető, hogy ezt a k a p u t csak később építet
ték a toronyhoz. A torony falkoronáját t ö b b ponton mértük, az adatok 166,25 m és
167,05 m közötti értéket adnak. A kapu küszöbének magassága 165,94 méter és
nagyon kicsit lejt keletről nyugat felé, a keretkő koronája pedig 167,04 méter.
A küszöbtől északra a torony belsejébe vezető lépcsőket nem találtuk. Előkerült
viszont 165,42 méter magasságban a korai városfal, melynek külső falsíkja mellett és
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attól északra folytattuk a mélyítést és érdekes dologra bukkantunk. A torony nyugati
falán ugyanis hatalmas nyílás tátong. Erre a nyílásra még visszatérek. Tovább mé
lyítve a torony belsejében 164,75 m mélységben előkerült a fal zoklija — alapozási
padkája —, ez alatt átlag 0,65 méterrel megtaláltuk a városfal külső oldalának alját,
amely a sziklán nyugodott. A hosszanti észak-déli árkot folytatták az építők és
elbontották a torony nyugati külső oldala mellett a földet, így a fal ezen az oldalon
egészen a szikláig láthatóvá vált. Megfigyeltünk egy körbefutó alapozási padkát,
melynek magassága 165,47 méter. A torony belsejében talált nyílás a fal külső oldalán
is megfigyelhető, teteje az alapozási padka magasságában található. A falon egy csík
is előkerült, magassága 163,85 m; az alapozási gödör szintjét jelezheti. Szabad szem
mel is világosan kivehető a szikla északi irányú lejtése. A hosszanti észak-déli árok
nyugati metszetfalában a városfal alatt a szikla magassága 164,47 méter, ami itt kb.
a falba vágott nyílás alsó széle magasságának felel meg. Ott, ahol a torony a városfal
hoz csatlakozik, a szikla magassága: 163,80 méter, majd észak felé tovább 163,57 m
és 163,26 méter. A szikla fölött sárga márga található, majd fekete humusz, e réteg
fölött pedig sárga, kőtörmelékes agyag. Az agyag fölött szürkés, erősen apró kavicsos
réteg figyelhető meg, mely egyben a legalsó olyan réteg, amelyből még leletek kerül
tek elő, mégpedig XIII—XIV. századi kerámiatöredékek.
Visszatérve a falon található nyíláshoz, a következőket lehet megállapítani:
A nyílás a belső oldalon szélesebb, mint a külső oldalon. A nyílás teteje a belső olda
lon 165,93 m, alja pedig 164,70 m, külső oldalán teteje 165,51 m, az alja 164,72 m, a
nyílás szélessége belül 1,30 m, kívül viszont csak 0,80 m. Űgy látszik, mintha belül
szabályosan kezdték volna kiépíteni, hiszen egy vízszintesen futó aljrészt alakítottak
ki. Rendeltetésére két elmélet is született, bár mindkét nézet elég valószínűtlen. Az
egyik elképzelés szerint a nyílás oldalazó lőrés lehetett. Véleményem szerint ahhoz
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túl alacsonyan található, hiszen a torony külső oldalán a nyílás teteje az alapozási
padka magasságában húzódott és így nagyon valószínű, hogy az a rész már ere
detileg is a föld alatt volt. A másik nézet szerint, melyet Magyar Károly kollégám
vetett fel, a torony külső oldala már valamikor feltöltődött, vagy feltöltötték, de
belsejét még használták és így a belsejéből egy ostrom alkalmával, a torony falát
átvágva, alagutat ástak, hogy abban aknát helyezzenek el. A nyílás eredeti alakja fel
tehetően sokszögű volt, ez külső oldalán még most is megfigyelhető.
A torony nyugati falába délről egy 50 cm vastag fal fut be, melynek falkoronája
167,65 m magasságban található, a fal alját is megtaláltuk a fal keleti oldala mellett
húzott kutatóárokban. E kutatóárok keleti metszetfalában — mely a városfal belső
oldalához csatlakozik — látható a városfal pusztulási rétege, csaknem a falkorona
magasságában, és megfigyelhető volt a fal építési rétege is. A küszöbtől délre is meg
találtuk a városfalat, melynek falkoronájára sárga agyagréteg tapadt fel a küszöb
magasságáig, ez lehetett itt az egykori járószint. Keletebbre is kutatóárkot nyitot
tunk a városfaltól délre. Itt megfigyelhető volt egy járószint, mely alatt egy szürke,
faszenes rétegből nagyon sok XIII. sz-i kerámia került elő. Találtunk itt egy göd
röt is, amelyből néhány korai, XII-XIII. századi kerámiatöredék bukkant elő. A ren
delkezésre álló eddigi adatok alapján azt állapítottam meg, hogy a patkótorony egy
időben készült a XIII. századi városfallal.
A torony nyugati falába délről csatlakozó fal nyugati oldalán 166,75 méter magas
ságában kőládás csatorna került napvilágra. A csatorna fedőlapja 0,50 m széles és 60
mm vastag, belső szélessége 0,22 m, mélysége 166,42 m. Elképzelhető, hogy valamikor
itt utca futott. A csatorna jóval magasabban húzódik, mint a küszöb, tehát való
színűleg később is építették, mint a kaput; feltehetőleg akkorra a kora középkori
szinthez képest már magasabb volt a talajszint.
A torony keleti külső fala mellett szép középkori üvegtöredékeket találtunk, de
ugyanitt került elő egy 1690-ben vert Lipót-dénár is22.
A patkótoronyról összegzésül a következőket lehet elmondani. A IV. Béla-kori
városfallal egyszerre építik. Védelmi jelentőségét a későbbi, északabbra megépített
városfalak elkészültével elveszíti és valamikor a XVI—XVII. században megszün
tetik. Az 1684-es Hallart-Wening féle rézmetszet a Bécsi kaputól keletre négyzetes
tornyokat ábrázol23, Fallet 1686-ban készült rézmetszetén sem látható patkótorony
ezen a területen24. Meg kell említeni Marsigli térképeit, melyek jelölik a belső falat
is.25 A Buda visszafoglalása után, 1687-ben készített J. de Haüy-féle térkép a XIII.
századi városfalat még ábrázolja, de patkótornyunkat már nem. Szaggatott vonallal
jelöl kb. erre a területre egy téglalap alakú falmaradványt, talán tornyot. Matthey
XVIII. század közepén készült térképe szögletes toronymaradványt ábrázol ezen a
részen.
A feltárási munkák folytatódnak a helyszínen, több középkori ház előkerülésére
lehet még számítani.26 Mivel a budai Vár északi végének betelepüléséről, település
történetéről ma még ilyen keveset tudunk, a kérdéses területen folytatott kutatások
jelentősen gyarapítani fogják ezirányú ismereteinket.

22 Huszár L.: i. m. 1979. kat. sz. 1509.
23 Közli: Rózsa Gy.: Budapest régi látképei (1493—1800). Bp., 1963., kat. sz. 77., XXX. tábla.
24 Rózsa Gy.: i. m. 1963., kat. sz.: 38., LIV. tábla.
25 Veress E.: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentése és térképei Budavár 1684—1686-iki ost
romairól. Bp., Bég IX., 1906., 112—115. o. és 148-149. o. található térképek.
26 Pataki V.: A budai vár középkori helyrajza. Bp., Rég. XV., 1950., 264. és 266. o., 9. kép.

— 377 —

AKJorony XV. századi kapujának keret- és könyökköve D-i irányhói,
előtte, a városfal D-i oldala

A torony kapuja É felől, a városfal északi oldalával
és a falba vágott nyílással

A tornyot átvágó nyílás,

kitisztítva

A tornyot átvágó nyílás a külső, nyugati

irányból

A torony nyugati, külső oldala
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