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I. 

A művészettörténeti kutatás csak az újabb időkben irányult a város
fejlődésre. 1889-ben Gamillo Sitte,1 bécsi építész indította meg a művek 
egyre sűrűsödő sorát, melyekben a városépítés, a legmonumentálisabb 
művészet körvonalai bontakoznak ki. A magyar szakirodalomban a városi 
monográfiák és településtörténetek mellett a művészeti vonatkozások 
felismerése majdnem teljesen hiányzik és ha történetesen jelentkezik is, 
a topográfia útvesztőjébe téved. Ez a hiány a várostudomány egyéb 
szakmáinak eredményeit meggyöngíti, sőt a közös területen az adatok 
egyre bizonytalanabbá válnak. Nagyon szellemesen, de módszertanilag 
helytelenül igyekeztek kimutatni az alföldi városok alaprajzában a 
nomád életforma emlékeit.2 Lehetetlenné válik azonban a típusok 
elkülönítése, a városképanalízis, megtörik a szintézis tisztánlátása, 
mihelyt történeti képződményű középkori városokat tesznek vizsgálat 
tárgyává. Újabb városok esetében a XVIII. századi, ritkábban a XVII. 
századi térképek, feljegyzések, néha maguk az emlékek szolgálnak a 
kutatás biztos alapjául. A középkori helyzet tisztázásához nagyon sok 
városnál, morfológiai szempontból csak közvetve megfelelő, történeti 
adatok használhatók fel. Ennek a hézagnak kitöltéséhez legalkalmasabbak 
a művészettörténeti módszerek, melyek a topográfián, az emlékek és 
írott adatok egyeztetésén, az építészeti emlékek analízisén, típusainak 
rendszerezésén, a város formai és képi megjelenésének vizsgálatán alap
szanak. Ha egyszer ilyen kutatások megindulnak, tartalmat adhatnak 
annak a keretnek, melyet történészeink és külföldi kutatók vázoltak fel, 
jóllehet megállapításaik homályossá válnak ott, ahol tárgyi és építészeti 
emlékekre kellene támaszkodniuk. 

A. várostörténet előbb felvázolt helyzeténél még sivár abb kép fogad 
a városfejlődés egyik fő problémája, az emberi lakás, lakóház, városi 
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lakóház műtörténetének kutatásánál és szociológiai értéklésénél. Majd
nem kizárólag csak etnográfusok, történészek és geográfusok foglalkoz
tak a kérdéssel anélkül, hogy feladatukba nem vágó stílustörténeti és 
régészeti részletkutatásokra támaszkodhattak volna. Pedig a kérdés 
alapvető fontossága a várostörténettel és fejlődéssel kapcsolatban is 
megmutatkozik. A város szövetének mértékegysége a ház, illetve telek, 
mint a szervezet sejtekből, úgy fejlődik a város házakból. Szemléletes 
példák vannak rá, hogy tervnélküli házcsoportok hogyan rendeződnek 
az együtt élés rendszert és törvényt teremtő hatása alatt várossá.3) 

A ház és a város viszonyának ez a helyes felfogása a külföldi város
tudománynak már régen alapjául szolgál. Ez a gondolat más és más 
fogalmazásban majdnem minden kutatónál visszatér.4 A telek mérete, 
formája és viszonya a többi telekhez, a ház elhelyezése, viszonya a többi 
házhoz, térhez, utcához azok a kérdések, melyek átvezetnek a lakóház 
vizsgálatának önálló feladataihoz. ' 

' A történeti, szociológiai és néprajzi szempontok mellett a legjelentő
sebbek a régészeti és a műtörténeti szempontok. A palota, a vár 
és a lakóház építészete és művészete, tehát a világi művészet az egyházival 
egyenrangúnak tekinthető. A különböző osztályok lakóháztípusainak 
az egyházi és középületek viszonyának taglalása kutatási körünknél 
tágabb horizontú megítélésekre vezetne, bár kétségtelenül ebben a 
formában felvetett kérdés boncolása társadalomtörténeti kategóriánk 
tisztulásán keresztül tárgyi szempontjaink gazdagodását is eredményezné. 

A világi építőművészet legfontosabb, de legelhanyagoltabb területe 
a nem védelmi jellegű városi lakóház. A művészettörténet csak érintette 
a kérdést. Egyes lakóházak történetén kívül önálló értekezések a magyar 
szakirodalomban igen ritkák és többnyire elavultak. Összefoglaló munkák 
teljesen hiányoznak. Kutatásokat ebben az irányban csak az etnográfia 
területén végeztek, az anyag azonban itt sem érett meg összefoglalások 
számára. Bppen ez az oka annak, hogy eredményei a művészettörténet 
számára felhasználhatatlanok. Hozzájárul ehhez még az is, hogy a történeti 
szempontból döntő kronológiai megállapításokat igen lazán kezelik. 
A kutatás kezdetlegessége miatt társadalomtörténeti szempontból is 
kiaknázhatatlanok maradtak ezek az igen fontos adatok, melyek az egyes 
osztályok életkereteit lettek volna hivatva megvilágítani. 
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Ez volt a helyzetkép, midőn a budai Vár 1945—47. évi kutatásainak 
eredményeként, aránylag nagyszámú középkori lakóházrészietet sikerült 
újabbkori falazatokból kibontani és a tanulságokat egységesebb össze
függésekbe óhajtottuk volna beilleszteni. Ez az egységesebb keret 
azonban hiányzik, részleges pótlásukra csak később gondolhatunk. 
Be kell érnünk a kutatásokból származó eredmények, pozitívumok 
közlésével, észleletek regisztrálásával és a bizonyosságok e kis szigetéről 
kivezető útirányok keresésével, a szerteágazó kérdések problematikájá
nak vázlatával. Annál is inkább erre kényszerülünk szorítkozni, mivel a 
kutatások még nem fejeződtek be, csak nyugvópontra értek némely rész
let tisztázása után. Szükségesnek látszik előzetes beszámolót írni a vég
eredmények előtt, hogy lehetőséget nyújtsunk a kutatók szélesebb köré
nek bekapcsolódásához, a segédtudományok érdeklődésének ilyen irányú 
felkeltéséhez és végül legfontosabb célunk hasonló kutatásokra ösztö
nözni tapasztalataink segítségével. Nem érdektelen módszertani szem
pontból a munkálatok megindulása. 

Budapest ostrománál legtöbbet szenvedett városrész a budai Vár. 
Már az első séták meggyőzhettek arról, hogy a szétnyílt falak, lehullott 
vakolatok megmutatják e házak építkezéseinek korszakait és össze-. 
függéseit.5 A háztömbök tüzetesebb átvizsgálása ráirányította figyel
münket a később elfalazott középkori épületmaradványokra és egyes 
jelek a középkori, pontosabban a gótikus részletekre. Az elkészített jegyzék 
alapján megkezdtük a részletek kibontását, a különböző építkezési korok 
szétválasztását és a műszaki felvételt.6 Ezek a munkák a középkori budai 
házak történetének és alaktanának biztos alapjait szolgáltatják. 
A házak analitikus vizsgálatán kívül e városrészre kiterjedő összefoglaló 
jellegű és tipológiai célzatú kimutatást is végeztünk, illetve végzünk, 
melynek keretében a fővárosi tervtárban és levéltárban található összes 
várbeli ház multszázadi alaprajzát és átépítéseit lemásoljuk, minden 
középkori eredetű, vagy alapjaiban és részleteiben középkori falat térképen 
megjelölünk. Ez utóbbi vizsgálat inkább a nagyobb, városalaprajzi 
összefüggéseket fedi fel részletekbe menő hűséggel, utcavonalak, házak, 
telkek összefüggéseit tisztázza. Csak egy ilyen, a középkori helyzetnek 
a mai műszaki eszközökkel visszaadott biztos térképe nyújthat alapot 
a topográfiai adatok és a telektörténetek reális kiaknázásához. A telek-
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összeolvadások és szétválasztások csak így állapíthatók meg. Enélkül 
a házak és a telkek történetének minden kísérlete, a következtetés egész 
sora, reménytelen spekuláció. A következtetés kártyavára egy telekosztás, 
összevonás, vagy beépítetlen telek figyelmen kívül hagyása következtében 
összeomlik. B levéltári módszerrel legfeljebb egyes topográfiai pontok 
közvetlen érintkező környezetének meghatározása kísérelhető meg sikerrel. 
Sokkal több eredményt a barokkon térképek átnézésétől sem remélhetünk, 
már csak a műszaki felvétel, a mérnöki gondolkozás alapvető megválto
zása folytán sem. Az akkori fogalmak és kívánalmak szerint készült 
legpontosabb rajz a mai felfogással készült mérési módot sohasem fogja 
különbségek nélkül feddeni. Bár középkori falak alapján készült 
térképünkben találhatók fehér foltok, a városkutatás számára csak egy 
ilyen aprólékos térkép ad csalhatatlanul biztos adatokat, főleg ha a 
részletek tagolására is tekintettel vagyunk, mint például kiszögelésekre, 
házak és telkek kapcsolódására, a hajlatok és szögletek ritmikus finom 
játékára. Természetesen a teljesen elpusztult, vagy már fel nem tárható 
területeken a régi térképek tájékoztatása nélkül nem tudunk eligazodni, 
így például a budavári Boldogasszony-templom előtt a Rabattá hagyatéká
ban talált, 1687-ből származó térképen (Staatsarchiv, Hungarica, Bécs) 
teljesen beépített területet találunk. Bz valószínűleg még a későközépkori 
állapotot tükrözi. 

A várbeli kutatások körülményeire azért tartottuk szükségesnek 
felhívni a figyelmet, mert megítélésünk szerint várható, hogy több 
középkori eredetű városunkban (Szombathely; Sopron, Győr, Veszprém, 
Bsztergom stb.) hasonló módon, hasonló eredményt lehetne elérni. Kuta
tásaink és adataink elszigeteltségét csak egyre több városban végzett 
céltudatos tanulmányok szüntethetik meg. A szakirodalomnak a városi 
lakóház története iránt mutatott teljes érdektelenségével szemben 
a városkép, illetve városalaprajz típusainak vizsgálata iránt bizonyos 
érdeklődés mutatkozik. A komolyabb kutatás az eredmények hiányát 
fájlalja.7 A hiány a múltban ezen a területen már annyira szembe
ötlő volt, hogy idegen kutatók indították el a feldolgozást nem kis 
elfogultsággal és a részletek ismerete nélkül, ami maga után vonta 
a kép teljes eltorzulását és a magyarságot, mint városképezésre 
alkalmatlan elemet tekintették.8 A szomszédállamok fényes kiállí-
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;.•.-'•/' l.kép. 
1., 2. Tárnok-u. 14. sz. ház előrehajló emeletét tartó konzolok és ivek; XVI. sz. eleje. 

3. Tárnok-u. 14. sz. ház földszintjének alaprajza. — 4. Tárnok-u. 14. sz. ház emeleti alaprajza. 



tású munkái mellett pedig még inkább kitűnik kutatásaink elmara
dottsága.9 

A Buda topográfiájáról megjelent nagyszámú tanulmány a város
építészet különleges szempontjait teljesen figyelmen kívül hagyta, 
aminek magyarázatát a munkák avultsagában, az újabbaknál pedig a 
kérdés iránti sajátos magyar érdeklődés hiányában kereshetjük. A főváros 
három különböző korú és jellegű településmagja az átlagosnál nagyobb 
érdeklődésre tarthat számot. Az első az óbudai város kialakulása, a hozzá
csatlakozó aquincumi romokkal hozható kapcsolatba. A balparti Pest 
nem sokkal későbbi településmagjában a legújabb ásatások ugyancsak 
római castrumot fedeztek fel. Komoly gazdasági jelentőségre a későbbi 
középkorban tett szert a révátkeléssel járó kereskedelmi forgalom követ
keztében. A település harmadik, legfiatalabb gócpontja a budai Vár, 
csak a XIII . század második felében, IV. Béla tudatos városfejlesztési 
politikája és a tatárbetörés fenyegető tapasztalatai következtében izmo
sodott várossá. A három város és külvárosaik fejlődése hasonló történeti 
és geográfiai tényezőin kívül még érdekesebb azon különböző előfeltételek 
tanulmányozása, melyekből eltérő városegyéniségük következik. Város-
csoportokból kialakult nagyvárosokra sok példa van (Braunschweig, 
Esztergom stb.), de a városnegyedek az önállóságnak ezt a fokát sehol 
nem érték el, ami már az egymástól elválasztó távolságban is kifejeződik. 
Altalános geográfiai helyzetük különösen kedvező Európa egyik leghatal
masabb víziútja mellett, egymással ellentétes vidékek ; különböző ter
melés jellegű tájak vásárvonalán, a Dunántúl, az Alföld és a Felvidék 
előhegye, a nyugatmagyarországi középhegység a. bécsi medencét és 
a Kisalföldet az Alfölddel összekötő völgye nyílásánál.10 Együtt viselték 
e városok a nagy történeti események jó vagy balsorsát, egyéniségük 
önálló karakterét tehát ebben nem találhatjuk meg. Magyarázatot csak 
külön történetük részletkérdéseiből nyerhetünk. Öbuda korai kifejlődésére 
a Pleidell Ambrus által is hangoztatott rómaikori továbbélés a hely
választáson kívül más fontos bizonyítékot nem hoz fel. A rómaikori, 
a középkori és a mai város helyrajzi összefüggését egyes pontokon kívül 
részletesen nem sikerült még bizonyítani.11 * A népvándorlás alatt itt 
északkelet Pannoniában már az V. században hiányoznak a romanizált 
kereszténység továbbélésének emlékei és adatai, egy-két bizonytalan hir-
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1. 

2. kép. 
7. Országház-u. 2. sz. ház földszinti alaprajza. —-2. Országház-u. 2. sz. ház emeleti alaprajza. 
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adáson kívül.12 A továbbélés legvalószínűbb helyén, a katonai Amphi-
teatrumban sem találtak középkori kultúrréteget.13 

Nagy középkori templomok alapfalmaradványai belevágnak a mai 
utcahálózat ütőereibe. A főtéri és a református parochia helyén talált 
emlékekre gondolunk. Jobban alkalmazkodik a mai útvonalhoz az 
Irgalmasok telkén kiásott felhévizi Szent Háromság-templom, mely előtt 
a hegy tövében kellett haladni mind a római, mind a középkori útnak. 
Tehát lehet, hogy a középkori városalaprajz nagyobb módosulásokon 
ment keresztül és tudománytalan volna a mai helyzetet további kutatások 
nélkül egyszerűen visszavetíteni a középkorba. A városalaprajz átalakulá
sát azok az állandó harcok, Buda faláig érő kalandozások, ostromok 
magyarázzák, melyek a törökkorban a település elnéptelenedésére 
vezettek. A virágzó és tősgyökeres magyar város helyett a XVIII. század
ban német települést találunk. Romok és pusztulás olvasható le a korabeli 
metszetekről is. 

Pest város multszázadi alaprajzát a városfalak és a Duna határozzák 
meg. A négy szögalakú főtér a városházával, a plébániatemplommal és 
a teret sarkainál metsző utcákkal, a középkori elrendezés hasonló típusai
nak sorozatát juttatja eszünkbe. A tölcséres búzatér megrövidült utca
piacra emlékeztet, ez a háromszögalakú piac két bevezető és egy kivezető 
utcával is jellegzetes visszatérő forma. (Minden, Penig (Sachs), Szakolca, 
Selmecbánya, Dévény, Túrócszentmárton.) Biztos helyrajzi pontok soro
zata sajnos itt sem áll rendelkezésünkre. A félkörhöz közeledő sokszög
alakú városforma, a szabálytalan legrégibb városmag szabálytalanságá
nak tudatos kiegyensúlyozására enged következtetni. A régi Uri-utcától 
keletre fekvő telektömbök ezeket az összeegyeztetési törekvéseket 
mutatják. A köralakú városfal és az egyenesebb Dunavonal ellentétének 
kiegyenlítése végett háromszög, delta- és rombuszalakú telekképletek 
alakulnak ki. Hasonlóan szabálytalan határvonalak hasonló formákat 
hoznak létre más városoknál is (Jüteborg, Stein am Rhein, Pozsony, 
Nyitra). 

A város fóruma a Főtér. Elhelyezése rendkívül érdekes és a véletlennél 
értelmesebb összefüggést sejtünk abban, hogy a római castrum keleti 
oldalának folytatásában, annál valamivel nagyobb szélességben alakult ki. 
A főtér alakját vizsgálva az a benyomásunk, hogy megszűkítették és 
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3. kép. 
1. Fortuna-u. 10. sz. ház földszinti és emeleti alaprajza. 
2. Országház-u. 9. sz. ház földszinti és emeleti alaprajza. 



valóban a plébániatemplomtól északra fekvő két hatalmas és nyugatra 
fekvő három kisebb telek alakja eltér a környező hosszúkás, összeszabdalt, 
sok esetben még középkori formájúaknak tekinthető telkektől és újabb-
korinak látszik. Ebben az esetben a nagy négyzetes főtér a római tábor 
területén állott, azt magában foglalta, sőt területileg túlszárnyalta. 
A castrum ásatásakor az alapfalak felülete a pusztulás nyomait legtöbb 
helyen nem mutatta, hanem egészen egyenesen, nem sokkal a római nívó 
magassága felett, lett lehordva. A főtér középkori kialakulásával lehetett 
kapcsolatban ez a planírozás. A római bástyafalhoz csatlakozó középkori 
fal korát a falba bevágott és pénzleletes középkori sír határozza meg. 
A középkori városok nagy részének kristályosodási pontja a plébánia
templomot és a városházát magában foglaló négyzetes piactér, melyen 
a városok életének leglényegesebb cselekménye, a vásár lejátszódik. 
(Korpona, Tapolcsány, Bártfa, Lőcse, Rozsnyó.) Négyszögletes piacterű 
városok között több szabályos sakktábla vagy hálózatos alaprajzot mutat, 
mint Rimaszombat, Lőcse. A pesti Főtér a Duna mellett terült el, 
ráirányítva a figyelmet a révátkelőhely és a kikötő fontosságára. A fentebb 
vázoltak következményeképen korai volna felvetni a római továbbélés 
lehetőségét, további döntő adatok tanúsága nélkül. A kérdés kiegészítéséül 
megemlítjük, hogy a pesti Nagyboldogasszony temploma körül végzett 
ásatások során Nagy Lajos árpádkori sírmezőre bukkant, amely a római 
tábor falaira vagy szentélyére épült templom kultikus helyének későbbi 
ismeretére utal.14 

Pest város alaprajzának elemzése, ha jogosít is némely feltevésre, 
még nem dolgozik tényekkel és inkább a kutatások irányát jelzi, 
lényegesen más módszertani előfeltételekkel vizsgálhatjuk a har
madik, legfiatalabb településmag, a budai Vár kérdéseit. A várhegyi 
építkezést úgy látszik megelőzi a tabáni völgy déli torkolatánál, a Gellért
hegy tövénél kialakult település, melyre az e vidéken szórványosan 
előforduló XI—XII. századi faragványok és alapfalak mutatnak. Sajnos, 
itt egyetlen biztosan azonosítható helyrajzi pontot sem ismerünk e korból. 

A budai Várhegy települése IV. Béla városépítő tevékenysége folytán 
emelkedik ki a homályból egyszerre igen sok templommal és adattal, 
melyeket a szakirodalom bőségesen kiaknázott és ismételt. A város
fejlődés legfontosabb ténye, hogy a király falakkal vettette körül a hegy
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hátat15 és majdnem egyidőben két plébániatemplomot is emeltetett. 
Elégtelennek tartjuk a fejlődésnek ilyen lendületét kizárólag honvédelmi 
okokkal magyarázni és azt hisszük, hogy IV. Béla kora előtt a Várhegyen 
valamilyen település létezett. Ez a felfogás általános volt és már a 
XVIII. századi történészeink is ezt vallották. Az újabb kutatás, kivéve 
Némethyt16 Rupp hatására ezt a feltevést figyelmen kívül hagyta. A Mária
templom restauráláskor végzett régészeti kutatások és az a tény, hogy 
IV. Béla korabelinek feltételezett alapfalakban másodlagosan román faragott 
köveket találtak, a helyszínen álló korábbi templom létezése mellett szól.17 

Perdöntőnek látszik két oklevél, melyek korábbiak a templomról szóló 
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legelső adatnál. A veszprémi káptalan 1247-ben kelt oklevele megállapítja, 
hogy az egyházmegye több templomának, közttik a budavári (. . .Novi 
Montis Budensis. . .) templomnak adományozása a veszprémi püspöktől 
függ. IV. Ince pápa Lyonban kiadott 1248-ban kelt oklevele vizsgálatot 
indíttat többek között a budavári Mária-egyház (. . . ecclesia beata Marie 
de Novo Monte Budensi . . .) jövedelmei lefoglalása miatt.18 Az 1248-ban 
jövedelmekkel bíró egyház, miután helyrajzi tévedés lehetetlennek látszik, 
kétségtelenül nem azonos az 1255-ben építendő »construenda«-templommal 
hanem annak a helyén álló korábbi templom. Miután nem kolostori 
templom vagy valamilyen kegy hely volt, kétségkívül a lakosság vallási 
igényeit látta el, mint plébániatemplom. Ezek az adatok többek között 
igazolják azt a megtagadott felfogást, hogy a Várhegy a tatárjárás előtt is 
már lakott hely volt. Ezt látszanak alátámasztani a Várhegyen szórvá
nyosan lelt románkori díszítő kőtöredékek, egy pillérfejezet, egy oszlop
törzs és a legutóbbi időben a Nádor-utca 6. számú ház falából kibontott 
friz. Természetesen ezek a töredékek mint építőanyag felkerülhettek 
a város más részéből is, de ez ellen szól, hogy a gótika korában, 
mikor a Várban nagyobb építkezések folytak, a román templomok még 
álltak, illetve, ha rongáltak is voltak, szétszedni nem engedték volna. 
1686 után meginduló újjáépítés idején pedig éppen elég kőtöredék, rom 
volt a Várban, nem kellett még felvinni. Inkább a mészkő és márvány
töredékeket hurcolták le a Várból részben azért, hogy a Lógodi-utca 
táján állott mészégetők felhasználják. 

Ezèk a közvetett bizonyítékok nem perdöntőek, de a kutatás irányát 
éles megvilágításba helyezik. A várkérdés homályos pontja még a IV. Béla 
által épített első királyi lakhely, melyet régészeti lelet nem határoz meg 
és a történeti adatok a vár létezésén kívül egyébre nem engednek követ
keztetni. Ügy látszik III. Endre, az első uralkodó, aki hosszabb ideig 
tartózkodik benne.19 

A Vár helyszínrajza sok részletmunka után ma már nagy vonalaiban 
tisztázva áll előttünk. Ismerjük a főbb templomok helyét, történetét, 
sőt építészetét is, ismerjük a középkori város alaprajzát, legtöbb esetben 
az utcaneveket is tudjuk azonosítani. Utcaelnevezéseket általában 
a XIV. században kezdenek használni, mint ezt az oklevelek is tükrözik. 
1345-ben kelt oklevélben pl az óbudai »Kuachulcha« fordul elő.20 
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5. kép. 
1. Úri-u. 40. sz. ház földszinti alaprajza. — 2. Szentháromság-u. 7. sz. ház földszinti alaprajza. 

A kezdet nehézségein túlvagyunk és feladatunk a kutatás utolsó 
fázisát elvégezni. A nagy vonalaiban elfogadható középkori városalaprajz 
értékelése hozzájárul a korábbi településről vallott felfogás megerősíté
séhez. Ha azt tételeznők fel, hogy az egész város lakatlan helyen, 10—15 év 
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alatt, a IV. Béla alapítása következtében épül, a délfrancia bastid vagy 
a Zahring-hercegek által alapított középnémetországi vagy keletnémet
országi coloniális városok szabályos alaprajzát mutatná, bár ez sem 
jellemző minden esetben az alapított városokra. 

Nehezen képzelhető el, hogy egy építőgeneráció alatt és egységes 
irányítással teremtett város az egységes és szabályos tervekből valamit 
el ne áruljon. Az alaprajzot vizsgálva, egységesen és egyidőben épült 
városrészalaprajz nyomait nem találjuk, mint ahogy hiányzik az alap
rajzból két különböző korú és sorsú városrész egymástól elkülönülő 
textúrája, utcaszerkezete (pl Debrecen). Fel kellene fedezni a szabályos, 
vagy legalább is valamilyen elgondolás szerint tervezett városmagot 
a IV. Béla építkezéseivel egy csoportban és a későbbi kiépülést. Bár a 
tatárjárás utáni hirtelen fellendülésre az 1255-i oklevélben említett 
kolonizáció is mutat. Azzal az ellenvetéssel, hogy IV. Béla a városnak 
csak kis részét építette fel, szemben áll az, hogy az általa emelt építkezési 
központok, de főként a két plébániatemplom, távol fekszik egymástól. 
Ez azt bizonyítja, hogy építésük idején nem egy kis házcsoport, hanem 
a hegyhát nagy részét borították lakóházak. 

Jellegzetesen középkori formájú telkek a terepet hosszában szelő 
és körvonalaihoz simuló utcákra néznek keskeny oldalaikkal. A terephez 
alkalmazkodó jellegzetes hegyváros. A beépíthető terület szélességét 
betöltő telkek mérete határozza meg a hosszú utcák számát, mely az 
északról dél felé keskenyedő terepen fogy. Először négy, majd három és 
végül csak két utca vezet hosszában, melyek az egész területen egyforma 
tompa törésekkel vagy lágy hajlatokkal kísérik a hegyhát keményen 
tagolt szegélyét. Több helyen zökkenti lépcsőzetes kiugrás az utcavonalat. 
Az erődítési célzatú és az utcai harcoknál eredményesen felhasználható 
kiugró falsarkok úgy keletkeznek, hogy némelyik ház homlokzata mintegy 
másfél méterrel az előző ház, illetve az utcavonal elé lép. Igen gyakori 
középkori szokás ez. Besztercebánya főterén pl a házak utcavonala 
lépcsőzetesen csatlakozik egymáshoz.21 Erdélyben ugyancsak jellegzetes 
ez az építési mód, példaképen Segesvárra hivatkozhatunk.22 

A. hosszutcák a nyugati arányokhoz képest igen szélesek. A kis 
forgalomra méretezett keresztutcák nyílegyenesek, a zsákutcák jelleg
zetesen középkori horgos vagy lépcsőzetes záródást mutatnak. Főtere 
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6. kép. 
7. Országház-u. 18. sz. ház földszinti és emeleti alaprajza. 

2. Országház-u. 18. sz. ház emeleti ablakkeretei. 
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a keskeny téglaalakú Szent György-tér (a mai Dísz-tér). A Boldogasszony 
temploma körül is lehetett valamilyen kisebb tér; amire az oklevelekben 
előforduló árusítóbódékból, temetőből és abból a középkori szokásból 
következtethetünk, hogy a plébániatemplom és városház környéke 
szolgál főtérül. A főtéren lejátszódó cselekmények azonban a Szent György
téren mentek végbe, úgyhogy a plébánia körüli tér már a középkor végén 
beépülhetett, amint azt a visszafoglalásból származó térképek mutatják. 
A városkapuk egymással szemben helyezkednek el a négy égtáj felé. 
Az északi Szombat-kapunak (Bécsi-kapu) megfelelő déli kaput és feljáratot, 
mely a királyi várba vezetett, Zsigmond korában elzárták. A keletre és 
nyugatra nyíló Szent János- és Zsidó-kaput a Szent György-piac kötötte 
össze, mely a négy kapu tengelyének középpontjában feküdt. A római 
táborból kifejlődött középkori (elrendezés még ebben a kötött alakú 
városban is világosan tükröződik. Érdekes a szombat-kapu melletti 
háromszögalakú tér. Utcafolytatása egyre szűkül, az orsóalakú piactér 
félformáját, a tölcséres piacteret (Podolin, Üjbánya) ismerhetjük fel benne. 
Valóban itt terült el az ú. n. Szombathely-piac, melynek emlékét nemcsak 
oklevelek árulják el, hanem a formája is. Ugyancsak tölcséres kiszélesedést 
jelöl az alaprajz a Mária Magdolna-templom felé is, amerre a piac tovább
húzódott. Az alaprajzot az előzőkben szembeállítottuk a szabályos 
várostervvel, viszont szabálytalannak neveznünk is tévedés lenne. 
Egyes szabálytalan elemektől eltekintve, a város terephez való alkalmaz
kodás egyik legkövetkezetesebb példája. Egymást kiegyensúlyozó, hasonló 
méretű telektömbök és az egyenes keresztutcák a városépítés gyakorlata 
felől nem hagynak kétséget. 

Anélkül, hogy bármilyen származási összefüggés alapján kapcsolód
nának, tanulságos egy hasonló korú és fekvésű várossal, Cordes-dal 
való összevetés. A kissé magasabb és lejtősebb hegyháton épült város 
1222-ben nyeri városi kartáját. A budaihoz hasonló vonalvezetésű 
párhuzamos utcák a város keleti csúcsa felé megfogyatkoznak, a négy 
világtáj felé négy kapu vezet, tengelyvonaluk metszőpontjában a város 
főterével. A felületesebb hasonlóságot elmélyíti az a budainak vélhető 
jellegzetesség, hogy a St. Michel-templom nem a főtéren fekszik, hanem 
mint a Boldogasszony temploma, egy közelben fekvő kisebb téren, mellyel 
szemben egy széles út vezet a belső falakig.23 A hasonlóság mélyén 
a városépítésben megnyilatkozó korstílus vonásai válnak nyilvánvalóvá. 

138 



7. kép. 
/. Országház-u. 9. sz. ház homlokzatának középkori részletei és keresztmetszete. 

2. Országház-u. 9. sz. ház homlokzata. 

A rendezésben mutatkozó tudatos elemek nem tévesztendők össze 
az egységes tervu ú'. n. szabályos alaprajzzal. Az alaprajz telektömbökből, 
tehát magánjogi természetű területekből, forgalmi útvonalakból, terekből, 
közterületből áll. Bz utóbbiak csak kisebb részben forgalmi célúak, főfel-
adatuk a vásár és a városi közcselekmények szinteréül szolgálni, ellen
tétben az újabbkori fejlődéssel, melyben a tér előbb díszlet, majd forgalmi 
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csomópont. E két alapelem, telektömb és utca vagy tér kölcsönhatásából 
alakul ki a város épúgy, mint ahogy a köz- és magánérdekek koordináció
jából alakul ki a városi jog struktúrája. 

A telektömböt a rajta álló ház, melléképületek és udvar határozzák 
meg. A város alapegysége a ház, mint már hangsúlyoztuk. A házak típusai
nak azonossága sokban elősegíti a telektömbök rendezettségének, áttekint
hetőségének kialakulását. A háztípusoktól függ a telektípusok formája. 
A hatás természetesen kölcsönös. A háztípusok eredetében és rend
szerezésében ma még nagy a tanácstalanság. Az egyházi épületek alap
rajzát szigorúan kötött liturgikus szükségletek határozzák meg. Az azonos 
célú épületek változatait stiláris különbségekkel lehet magyarázni. 
Ebből következik, hogy műtörténeti vizsgálódásra a templomépítkezés 
kiválóan alkalmas. A lakóház, de különösen a városi lakóház annyifajta 
célszerűséget elégít ki, és annyiféle társadalmi osztály és réteg 
számára készül, hogy tipológiáról az óvatosabb kutatók nem is 
emlékeznek meg. A földművesház egységesebb típusait az etnográfia 
nagy szorgalommal állapítja meg és aknázza ki a legkülönbözőbb vonat
kozásokban. Az előbbiekből kitűnik, hogy ha tipológiailag akarjuk a 
kérdést megközelíteni, alkalmasabb csak egységes célú házakat össze
hasonlítani. Tehát boltház, műhelyház, palota, ilyen vagy olyan középület 
stb. megkülönböztetések alapján kell elindulnunk. Ezen kívül szükséges 
az egyes társadalmi osztályok szerint történő elkülönítés. Némely kutató 
anyagközlésében már ezek a szempontok is érvényesülnek. Sajnos, 
éppen az egyszerű lakóházaknál ezt a célszerinti megkülönböztetést nem 
használják következetesen. E szempontokat inkább csak a probléma 
felvetése végett soroltuk fel, mert a csekély számú emlék és az alaprajzi 
feldolgozás teljes hiánya miatt országszerte, vagy legalább is területenként 
érvényes típusokat meghatározni lehetetlen. Közelfekvő analógiák és 
genetikus összefüggések ugyanígy nem deríthetők fel. Nem csoda tehát, 
hogy a budai magánházakra vonatkozó eddigi régészeti anyagközlések 
kimerültek az emlékek esztétikai méltatásában, melyet legjobb esetben 
az ötletszerűen kiragadott levéltári adatokkal együtt használták fel 
a művészet hátterének érzékeltetéséhez.24 Horváth Henrik anyagközlése 
sem kimerítőbb, de e szerény adatokból levont következtetései szellemes 
összképben nyernek értelmet.25 
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8. kép. 
Fortuna-u. 10. sz. ház homlokzata gótikus"részleiekkel. 

A városkép olaszos elemeit, az er eszes homlokzatú házelrendezést 
hangsúlyozza, szemben a német és északfrancia oromzatos házakkal. 
Az ismert emlékek a lakóházaknak csak egyes részleteit mutatták be. 
Kapualatti merműves fülkékről (Üri-utca 34., 36., 38., 40., Országház-utca 
2., 6., 20., 26. és Fortuna-utca 5.), ajtókról (Ince pápa-tér 3.), külső 
kapukról (Tárnok-utca 14., Táncsics-utca 18., Országház-utca 18—22., 
23.), kapualjakat lezáró hevederívekről, pillérről (Üri-utca 64.), kapualjak 
boltíveiről, az Országház-utca 13. keresztboltozatos helyiségéről, a régies 
baltaközről stb, volt ugyan tudomásunk, de ezeket az adatokat sem 
foglalták össze egységes tanulmányban. A maradványok legteljesebb 
jegyzékét Arányi Lajos orvosprofesszor készítette el 1877-ben.26 74 buda
vári ház leírását 40 ábrával kíséri. Nagyon becsessé teszi a lajstromot az, 
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hogy a pénzügyminisztérium és a levéltár helyén lebontott házakról is 
megemlékezik, valamint olyan más részleteket is tárgyal, melyek azóta 
megsemmisültek.27 

Még ilyen csekély érdeklődést sem vál tot tak ki a különböző vidékek 
világi építészetének középkori emlékei, melyekről inkább megjegyzések 
olvashatók. Közlemények inkább csak a németajkú vidékeken jelentek 
meg. A középkori társadalmi osztályok lakóháztípusainak és e típusok 
fejlődésének megállapításától ezirányú kuta tás hiányában még messze 
vagyunk. A szétszórt adatok szakszerűtlenek és alig használhatók fel. 
Sokkal jelentősebb a lakóházak történetére vonatkozó levéltári anyag, 
melynek feldolgozása a kérdés összefoglaló tárgyalását tenné lehetővé. 
Kutatások és leletek hiányában a középkori városi lakóházakról való 
sejtéseink alapjául történeti adatoknak kell szolgálniuk. 

Ottó, freisingi püspök sokat idézett és v i ta to t t 1147. évi magyar
országi utazásának leírását érdemes pozitíven értelmezni, különösen, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a püspök kevés jóindulattal és idegen 
viszonyokhoz szokott szemmértékkel vizsgálja az országot.28 Megjegy
zéséből kétségtelen, hogy kőházak már akkor állottak. Az alig 150 éves 
átalakulásnak már az is jelentős eredménye. Továbbá abban sincs semmi 
meglepő, hogy a kőházaknál több faház és még több sár- és nádépítmény 
létezik. Hiszen a kőépítkezés gyakorlata már az első évezred dereka előtt 
visszafejlődik. »Vita Severini« leírásaiból arra lehet következtetni, hogy a 
nyugatpannoniai római telepeken is fatemplomokat építenek.29 

Az ízlés iránya azonban a kőház stílus jellege felé mutat , amit az 
esztergomi várpalota legkorábbi, X I . századi alapjainak maradványai 
látszanak alátámasztani. A X I I . században állott a királyok másik 
esztergomi palotája lent a városban, amelyről archeológiai támpont 
helyett levéltári oklevél értesít. Valamivel több adat áll a X I I I . századból 
rendelkezésünkre, de az emlékanyag elenyészően csekély. Kolostorokon és 
várak maradványain kívül más világi épületből származó jellegzetes tago
zott részlet jobbára ismeretlen. A kuta tás inkább csak annak megállapí
tására korlátozódik, hogy datálható műformát muta tó részeknél korábbiak 
ezek vagy azok az épületfalak. K kornak híres emléke a kis prépostsági 
udvar néven ismert ház a pozsonyi régi Káptalan-utcában. Oromzatát 
és belső falát félköríves friz díszíti, többi része már gótikus tagozású.30 
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9. kép." 
Fortuna-u. 18. sz. Konzolsor és kapukeret. v.. 

Nem állandó jellegű nyári lakásra még a XIII . század folyamán is 
rendkívül sok adat van, viszont ha valamely leirás városi lakóházakról 
emlékezik meg, mindig kiemeli az épület kőanyagát. 1242 és 43-ból 
származó bérleti szerződés szerint Ádám fűszeres, majd Herbordus és 
Ybur polgárok, az esztergomi káptalantól kőházakat bérelnek.31 Bz és 
hasonló adatok azt igazolják, hogy a polgárok és mesteremberek már 
a XIII . század első felében kőházakban laknak, tehát nemcsak palotákat 
építenek köböl. Számos adatot sorolhatnánk még fel, melyek csekély 
kivétellel mind kőházakról emlékeznek meg. Az oklevelekkel szemben 
más történeti leírások már sokkal több faházat említenek. Idézzük itt 
Rogerius : Carmen Miserabile-ét éppen Esztergommal kapcsolatban. 
Mikor az esztergomi polgárok a várost feladják, elégetik a külvárosokat 
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és a város palotájáig terjedő sok faházat, majd a palotákban védekeznek. 
Ebből az tűnik ki, hogy a külvárosok faházakból állanak, a jelentősebb 
belvárosi lakóházak azonban kőből épültek. A számbelileg túlsúlyban levő 
faépületek mellett a stílust képviselő épületek anyaga kő volt. Bz lehet 
az értelme annak, hogy az oklevelek mindig kőépületről beszélnek, 
aminek hangsúlyozásából a kommentátorok a faházak túlsúlyára következ
tettek. Különben is a szegény lakosság kisértékű házainál nem volt 
szokás az adás-vétel és hagyományozás írásbeli megrögzítése. Az 
oklevelekben az épületek fa- vagy kőanyagát meg jegyző jelzőt nem
csak milyenségi, hanem minőségi megkülönböztetésnek is tekintjük. 
Kőházakra enged következtetni a Carmen Miserabile Gyulafehérvár 
leírásánál is »basilicarum et palaciorum muros deruptos et subfossos«. 

A román, később a gótikus stílust hazánkban ezek a kőépületek 
képviselik. Gondoljunk az esztergomvárosi királyi palota leírásában 
szereplő oszlopos loggiára.32 Vagy még sokkal inkább a várbeli királyi 
palotára, mely stílusalakításban megelőzi az egyházi épületeket.33 Ez az 
előrebocsátott feltevés, mely a későbbiekben, a budai építészet részletes 
vizsgálatánál igazolódik be, az európai helyzetre való utalásban tárul fel 
teljes jelentőségében. A németországi részletmonográfiából az tűnik ki, 
hogy a XII. század második felében igen ritkák a kőházak, még a nyugati 
vidék egyik legnagyobb metropolisában, Kölnben is.34 Kisebb városokban, 
pl Speyerben a kőházak még a XIV. században is a ritkaságok közé 
tartoztak.35 Igen elterjedt az a típus is, melyben a földszint törmelék
kőből, az emelet pedig fából épül, mint ezt a középkori aacheni házaknál 
kimutatták.36 A faházaknak ez a nagy szerepe Németország északkeleti 
tartományai felé még nő. Kivételnek tekinthetők a délkelet egyes vidékei, 
így pl Regensburg.37 A német városi lakóház kialakulásánál a faházak 
viszik a döntő szerepet (nem tekintjük az erősen romanizált császár-
Pfalzokat). 

Ezek az adatok kapcsolatba hozhatók Strzygowski megnyugtatóan 
nem igazolt felfogásával, mely szerint a középkori építészet, a déli típusok
ból és az északi faépítészeti hagyományok hatására alakul ki (boltozat-
guadratura).38 Valóban elképzelhetetlen, hogy a románkor előtt egész 
Közép- és Észak-Európában egyeduralkodó faépítészet ne lett volna 
hatással a délről felnyomuló kőépítészetre és különösen annak profán 
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Orszdgház-u. 18. sz. ház homlokzata gótikus részletekkel. 

ágára. Nem véletlen, hogy a román építészet kifejlődése egybeesik 
a XI. század második felében végbemenő átalakulással, amikor is első
sorban a püspöki székhelyek favárosrészei fokozatosan kővárosokká 
épülnek át. A falakóház azonban részben átgótizált formában a barokkig 
fennmarad. Részletes bizonyítás híján is nyugodtan feltételezhető, hogy 
a faház másodvirágzásában a XIV., de főleg a XV. században kialakuló 
gótikus »Fachwerkbau« is, ebben a korábbi északi jellegű faépítésben 
gyökerezik. Magyarországon ez a gótikus szerkezetű faház nagy általá
nosságban hiányzik, ami a fejlődés külön útjára mutat rá. A szomszéd 
népektől átvett; nyugati típustól eltérő szerkezetű faépület lehetett 
általánosságban uralkodó, melyből nem fejlődött vagy nem fejlődhetett ki 
a »Fachwerkbau«, a gótikus stílus hordozója, mely nyugaton a városok 
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legelőkelőbb negyedeit is meghódította. A magyarországi faház szerkezete 
nem lehetett alkalmas a gótikus stílus átvételére és kifejlődésére. Mint 
ahogy valószínűleg ez a faháztípus nem járult hozzá az európai középkori 
építészeti stílus kialakulásához, hogy Strzygowski gondolatára utaljunk 
még egyszer/Kisebb városok és külvárosok, az uralkodó stílus szempont
jából jelentéktelen faépületei a népművészet jellegét mutathatták 
a sajátosan magyar, sárból döngölt építmények mellett. 

Ezek a gondolatok csak sejtések, melyek a tárgyi kutatást megelőzik 
és csak néhány irányadatra támaszkodnak, de kétségen kívül a fejlődés 
legdöntőbb kérdéseivel függenek össze. A mediterraneumban a helyzet 
teljesen más. Az ókor óta a kőház marad az uralkodó. Marseilleben gya
koriak voltak a nagy kőházak a VI. sz.-ban is, melyről Gregoir de Tours 
értesít. Ezek a házak még északon is oszlopcsarnokokkal nyíltak az utca 
felé. A csarnokok, mint az előbbi szerző párizsi leírásából kitűnik, a 
kereskedők árukirakodására szolgált. A toskanai és firenzei XIV. sz. házak 
homlokzati elrendezésében a császárkori római házak típusait vélik fel
ismerni. 

Az ostiai házakon kívül Coeliuson fekvő keresztelő János és Pál 
házának külseje nyújt későrómai példát. Franciaországban váltakozó a kő-
és faanyag használata. Ebben a tekintetben is dél és északkelet között 
különbség mutatkozik. II. Arnoul még 1099-ben is fapalotában lakik, 
amely építkezés ekkor egész Flandriában általános.39 Délen a román 
tradíciók és a kőanyag használata csak nehezen adnak helyet a faház 
másodvirágzásának,40 melyben a gótikus konstrukció még tökéleteseb
ben jelentkezik, mint a kőépületben. Ezek a rendkívül gazdag kivitelű 
faéptiletek nagy számban maradtak korunkra a XIV. század derekától 
kezdve. Angliában, Német-és Franciaországban, tehát az ősi germán faépí-
tészet (ha nem fogadjuk el Strzygowskit), ha nem is teremtette a stílust, 
de legalább is teljes mértékben ki tudta magát fejezni az uralkodó román, 
de különösen gótikus formanyelven, létrehozva a falakóház műremekeit. 
A magyarországi fejlődés más lehetett. A hegyek lábánál az átmeneti vidé
kek városkoszorújában 41 és a Dunántúlon faháznak még hírmondója 
sem maradt. A részletes vizsgálatnál kitűnik majd, hogy ugyanez áll 
Budára és Pestre is, sőt a német-jellegű faház az egész Kárpátmedencé
ben a legnagyobb ritkaság. A kérdés azonban igen kuszált az adatok, 
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leírások és emlékek ellentétes megvilágításának fényében. Egy lőcsei, 
1696-ból származó összeírás szerint például kétemeletes, egészen kőből 
épült ház 40, csak előrészében kőből, hátul fából 51 állott. Egyemeletes 
ház teljesen kőből három, elől kőből, hátsórészben fából 83, nagyobb
részt vagy részben fából egyemeletes vagy földszintes ház 350.42 E ké
sőbbi adat részben még középkori állapotokat tükröz, sőt talán még 
annál is előnyösebbet a kőházra nézve. A városiasodás ugyanis a faházak 
kiirtására törekszik még fában olyan gazdag vidéken is, mint Erdély. 
A szász Nemzeti Egyetem 1547-ben hozott egy határozatot, hogy lel
készek a városokban csakis fából épült házat vehessenek, mert a papok 
jómódúk miatt képesek a faházak helyébe kőházat építeni.43 Ez utóbbi 
adat áz erdélyi szász városokban jelentkező magyarországi polgári épí
tészet hatását is látszik igazolni. 

A budai-pesti házakra vonatkozó oklevelek majd minden esetben 
megemlítik a fából álló melléképületeket. Ezek inkább kisebb, olcsóbb 
házaknál maradnak el, de ezek a házak is kőből épültek. Csekély vételára 
alapján szerénynek kell például tartanunk azt a házat, melyet Óbudán 
1349-ben Heccul felesége, Sába 14 aranyforintért elad. De ennél a háznál 
(domus) is ki van emelve, hogy kőből épült.44 Bár ritkábban 
ugyan, de faházakról is történik említés.45 Az emlék anyagot 
is számbavetve megállapíthatjuk, hogy Budán a jelesebb lakó
házak mind kőből épültek, sőt a szerényebb házak túlnyomó része is. 
A melléképületek, gazdasági épületek azonban többnyire fából készültek. 
Ez a helyzet a Felvidéken és Erdélyben részben a faház javára tolódik el, 
de a díszesebb épületek itt is mindig kőből voltak és fából inkább az épü
letek hátsó része, melléképületek vagy nagyon szegény házak állottak. 
Az alföldi helyzet inkább a budaihoz hasonló. Szilágyi Lászlónak pl 
Szegeden három kőházát is említik.46 Középkori származású a nyíregyházi 
városháza és egy vendéglő egyik része.47 Ezeknek ellenére is számszerűleg 
sok lehetett a faépület és különös, hogy a sok városi faházból nem alakult 
ki az általános európai stílusnak megfelelő előkelőbb faháztípus. Csak úgy 
tudjuk ezt magyarázni, ha feltesszük, hogy ezek a germánjellegű, tehát 
a gótikus stílusra alkalmas faépítészettől elütő konstrukciójú, valamilyen 
szomszéd néptől átvett, talán szláv típusú házak voltak, melyeknek 
gótikus szerkezete nem érlelődött ki, hanem ehelyett a jobb gazdasági 
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viszonyok között élő városi osztályok a mediterrán és a nyugati kőlakóház 
díszítését és típusait is meghonosították amellett hogy alapvető jellegükben 
egyéni sajátságokat őriztek meg. A budai házak részletes vizsgálata 
arra fog választ adni, hogy ezeknek a típusoknak milyen egyéni változata 
alakult ki Magyarországon, különösen pedig Budán. 

Az előbbiekből kitűnik, az építőanyagból milyen fontos stiláris 
következtetéseket lehet levonni. A budavári középkori maradványok 
egyetlen olyan részletet sem őriztek meg, mely akár egyetlen falakóház 
létezését igazolná. Hz megfelel az oklevelek tanúságának, mert esak 
egyetlen pesti faházra vonatkozó adatot ismerünk a külvárosokra utaló 
általános leírásokon kívül.48 Az előző fejtegetések egy korábbi korszakra 
utalnak, a budavári maradványok azonban különösképen mind a késő 
gótika korából származnak. A legidősebb, falmaradvány sem előzi meg 
sokkal a XIV. századot. 

A budai építészet legfőképen a követ, kisebb mértékben, főleg 
boltozásoknál, a téglát használja anyagául. A tagozatok és a 
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szerkezetileg fontos részek likacsos, de kemény, jól faragható, 
az időnek is elég ellenálló budakalászi, ritkábban óbudai forrásvízi 
mészkőből (travertine), sóskúti vagy tétényi szarmata-korú mészkőből 
készültek. Szürkéssárga színük igen kellemes, patinázva plasztikus hatást 
keltenek. A falak-— szerkezetük szerint — a változatokat nem tekintve, 
három főcsoportra oszthatók : szabályos quader-falak, ritkán négyzetes, 
sűrűbben négyzethez közelálló téglányalakban. Felületükön leggyak
rabban sekély, párhuzamosan haladó, az éleket ferdén metsző rovátkákat, 
a fürészfogas fejsze nyomait láthatjuk.49 A szabálytalan kőfal apróbb 
tört kőből áll, melyet néhol 40—60 cm-es rétegekben raknak. Az 1444. évi 
pozsonyi számadáskönyvben olvasunk utalást erre a technikára : » . . . klein 
stain awf dy mawer domit man ausfüllt«.50 A kőtörmelék rétegzésére 
azért van szükség, hogy a vízszintes falrakást betudják tartani. Ilyen 
vízszintes rétegződést mutat a nagyobb, hasított kőből húzott fal is azzal 
a különbséggel, hogy ebben a nagyobb szabálytalan kövek különbségeit 
apróbb törmelékkővel egyenlítik ki. Ellentétben a quaderköves fallal, 
melyet igen vékony habarcsréteg köt, a szabálytalan falban vastag, 
szabálytalanul elosztott habarcs kötőanyag tölti ki az üregeket. A habarcs 
bőven tartalmaz nagyobb Duna-kavicsot, homokot és meszet. A különböző * 
városok számadáskönyveinek majdnem napi tételei a törmelékkőfuvar 
(... planstra lapidum ...) ;51 ... 300 currus lapidum civitati ducere pro con-
structura civitatis. . .).52 Ugyancsak sűrűn szerepel a kiadások között a 
kőtörőknek (Steynbrecher) kőtörésért (fractura lapidum) kifizetett összeg.53 

A megállapíthatóan legkorábbi fal az Uri-utca 41-ben található 
s az emeleti, 1300-ra datálható gótikus konzolt tartó fal alatt, a földszinten 
helyezkedik el. Szabálytalanul tört, gondosan sorbarakott, keskeny 
kövekből építve, élesen elkülönül az emeleti faltól, amiből természetesen 
az következik, hogy azt korban megelőzi. A fal technikája igen régies 
benyomást kelt. A preromán építészetben hasonló keskeny kövekből 
rakták az »opus spicatumot« és a falfelületet élénkítő különböző mintákat. 

Az egyöntetű, egységes anyagból épített gótikus falakat a XVIII. 
századi kő- vagy téglafalaktól igen könnyű megkülönböztetni, annál 
nehezebb azonban, mikor az át- vagy újjáépítésnél nem új, hanem régi 
építőanyagot használnak fel. Középkori tört kövek, tető- és padlócserepek, 
téglák, tagozott kövek törmelékanyagát tartalmazó, kevert falak készül-
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tének valószínű ideje túlnyomó részben a XVII. század vége, XVIII. 
század eleje, illetve az 1686-i visszafoglalás után meginduló újjá
építés, amely az első évtizedekben minden bizonnyal a felhalmozódó 
romokat használta építőanyagul. A pusztulás nagy méreteire vonat
kozó adatok minden erre vonatkozó írásban bőven fellelhetők. 
A rombolás igazi fokára azonban csak a helyszínen, vakolatréte
gétől megfosztott régi házak között döbbenhetünk rá. A pusztulás 
egy másik elemének, az ostrom következtében dúló tűzvésznek 
nyomait is viseli csaknem minden ház. Elsősorban az 1686. évi 
ostromot követő tüzekre gondolhatunk, mert legtöbbnyire a XVI. századi, 
esetleg az azt megelőző épületrészek pörkölődtek meg. A XVIII. század 
elején emelt falakon égési nyomokat már csak ritkábban találunk. 
A kevert falak korának ez a megállapítása általánosítás és nem minden 
esetben fedi a valóságot. Éppen a XVI. sz. elején gyakori a kővel kevert 
tégla (Visegrád Vár stb.). 

A kőépítőanyagok mellett csaknem minden háznál felbukkan a tégla 
is. Méretük ingadozik, de középértékben 4 x 1 2 x 2 4 cm-t közelítik meg. 
Kutatásaink során túlnyomó részben ilyen méretű faltégla került elő. 
Nem érdektelen oldalaiknak egymáshoz való aránya 1 X 3 X 6. Egyöntetű 
keskeny téglafalból épült házra a várban nem bukkantunk. A sokszor átala
kított házak egyes falrészei állanak ilyen téglából, így pl a Fortuna-utca 
14. sz. oromzatos ház homlokzatának egyik fele. Igen sok esetben az épület 
egyes részeit, a homlokzatot, ablaknyílásokat (Országház-utca 18. és Tár
nok-utca 14.), könyöklő falakat, pilléreket (Tárnok-utca 14.) képeztek ki 
téglából, de ezek a részletek többnyire kőfalhoz kapcsolódnak. Több 
egyéni eset elbírálása, a téglaanyag egyre növekvő szerepe,a részletek 
esetlegessége és a nagyobb falkomplexumok késői részletei arra a 
következtetésre vezetnek, hogy a keskeny téglás falak a XV—XVI. századi 
javítások, átépítések emlékei. A keskeny tégla főalkalmazási helye az 
ív és a boltozat. Majdnem kivétel nélkül az összes dongaboltozatos 
kapualj, földszinti és emeleti helyiségek boltozata, úgyszintén a kereszt
boltozatos termek téglából készültek, ami különben általános, gótikus 
gyakorlat. 

A tégla alkalmazásának idejére is fényt vetnek ezek a boltozatok. 
Az Úri-utca 32. kapualja XIV. századvégi profilozású fülkéi és ajtói 
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egyszerre készültek a tégla dongaboltozattal. A XIV. században Budán 
már dolgoztak téglavetők. A hasonló méretből és kivitelből pedig több 
évszázadon keresztül megszakítás nélkül folytatott helyi téglavető
gyakorlatra lehet következtetni. Ezzel ellentétben áll az az ismert adat, 
mely szerint Borbála királynő 1425-ben téglát kér Bécsből.54 1443-ban 
ugyancsak Buda bírái és esküdtei Bécshez fordulnak a Boldogasszony
templom restaurálása ügyében tégláért, sőt gerendáért és deszkáért is.55 

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a budai téglagyártás nem volt 
kielégítő, a pozitív következtetés viszont az, hogy építkezéseknél a tégla 
használatához hozzászoktak. A budaitól nem sokkal különböző viszonyo
kat tapasztalhatunk országszerte a téglaépítés terén. Csak téglafalas 
műemlékeink vannak, de téglaépítészeti emlékeink hiányoznak. A közép
kori építőmestereink nem aknázzák ki a felületen kialakítható díszítési 
lehetőségeket, a keskeny és hosszú oldalak váltakozásából adódó geo
metriai mustrákat, az anyag szerkezeti lehetőségeit. Nem is említve az 
idomokba öntött vagy ornamentális díszítésű téglákat, melyek az észak
német építészetben olyan gyakoriak. A tégla magyarországi alkalmazása 
még a román korba nyúlik vissza (Deákmonostori, Ákosi templom) és a 
kőben szegény vidékeken egyes csoportok alakulnak ki, így pl a Csalló
közön a templomok túlnyomó többsége téglából épült. A szegedi, majd a 
nyírségi csoport (Nyíregyháza, Nyírbátor, Oros, Karász, Kisvárda) emlékei 
mutatnak legtöbb érdekességet. A nyíregyházi és orosi templom falai fény
mázas, zöld-, sárga-, viola-, fekete-, vörösszínű téglából épültek.56 

A tatárfalvi református templom vörös- és feketemázas tégláinak méretei 
10%"x4^2"x2".57 A téglaépítészet legfejlettebb elemei az agyagból égetett 
mérműves díszítések a budai királyi Vár leletanyagából ismeretesek. 
Kivételes lelet a bélyeges vagy feliratos tégla, melyet pl. a királydaróci 
(Szatmár) egyház falában találtak.58 Adatok maradtak fenn a korabeli 
téglaégető kemencékről, melyekről pl. a pozsonyi számadáskönyvek 
1455-ben és 1498-ban,59 Selmecbányái számadáskönyv 1367-ben,60 

a bártfai számadáskönyv 1437—38-ban61 tesznek említést. Budai tégla
vetők és cserepesek messze vidékek számára dolgoznak, amint ez több 
utalásból kiviláglik. 
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/. Fortuna-u. 10. Ajtókeret. — 
15. kép. 

2. Fortuna-u. 14. Ajtókeret. — 3. Fortuna-u. 5'., Ülőfülke. 
t. Fortuna-u. 18. Ülö fülke. 



II. 

A budai polgári építészet töredékes emlékanyagából levonható képet 
megkíséreljük az eddig összegyűjtött oklevélanyag62 tanulságaival 
kiegészíteni. Példáinkat elsősorban a leghomályosabb korból, a XIII . és 
XIV. századból vesszük. A korabeli budavári építészet megítéléséhez 
mindössze egy XIII. századi oklevél maradt fenn. A szóbanforgó épület 
nem főúri palota, hanem polgárház. Péter vászonárus eladja házát vagy 
lakrészét Vosk fia, Gergely polgárnak, olyképen, hogy a Péter szomszéd
ságába eső falat közösen birtokolják és erre a falra a saját részéről bár
milyen épületet húzhasson.63 Különösképen még további oklevél őrzött 
meg adatokat Péter özvegye, I^euth házáról. A tévedés lehetetlen, mert 
mint egyik oldali szomszédját, János Vosk fia Gergely leszármazottját 
említi az oklevél.64 Ugyanarra a házra vonatkozó két oklevél megkönnyíti 
ugyan az értelmezést, de mint általában az oklevéladatok, többféle 
magyarázatot, a Péter-féle újabb háznak a telek mélységében vagy az 
utcafronton való elhelyezését engednek meg. A Vosk fia Gergely-féle ház 
udvari frontjának továbbépítése tehát a ház oromzati kiképzése ellen szól 
a második oklevélben előforduló mindkét oldali szomszéd szabatos leírása. 
Az 1318-i oklevél fontos része a kapun való ki- és bejárás jogának bizto
sítása. Az utóbbi szerint, a házak utcai fronton való elhelyezése esetében 
a Péter-féle ház olyan keskeny telekfronttal rendelkezett, hogy egyetlen 
helyiség férhetett csak el és így vált szükségessé a szomszéd kapun való 
átjárás. Bz utóbbi kissé körülményes magyarázat és így a közös kapu
használat a ház oromzatos kiképzése mellett tanúskodik. A háznak pincéje 
és udvara volt. Bár nincs kimondva, de a házak kőanyagára is következ
tetni lehet. 

Bgy következő adat 1314-ből Vosk fia, György mester szomszéd
ságában Jób fia, Domonkos özvegye, L,iliom asszony palotáját világítja 
meg. A telek, pince és egyéb épületek szokásos felsorolásán túl kiemelkedő 
fontosságú a kapu leírása » . . . porte introitu usque ad longitudinern. . .«. 
Bbben, az épületet egész hosszúságában az udvarig átszelő jellegzetes 
budai kapualj típusára ismerünk, melynek ez a legkorábbi irodalmi 
említése. Kevésbé fontos, hogy a Vosk fia, Gergely oldala felé eső épületben 
kapu helyett csak egyszerű bejáratról esik említés, mintegy szembe-
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állítva az előbbi hosszú kapualjjal.65 Ez a kapualj típus az egész korszakon 
keresztül divatban volt. 

Ki kell emelnünk, hogy a XIV. századi oklevelek túlnyomó részben 
iparosok és polgárok házairól emlékeznek meg. 

A polgárházak tekintélyes méreteire és művészi kiképzésére magas 
áruk enged következtetni. 1341-ből 60 márkás árat, 1322-ből 40 ezüst
márkás árat ismerünk.66 1401-ben Anna, István nádor özvegye, az óbudai 
apácákra ruházza át 3300 aranyforinton szerzett házát.67 A Szent György
kápolnával szemben Panai Othlin özvegyének és Kun Péternek házát 
1371-ben 650 forintért adják el. 68Váli Imre kuriális telkét 120 ezüst
márkán adja el.69 Onódi Czudar Péter, tótországi bán 1370-ben a Mind
szent-utcában 3300 forinton vesz házat.70 Hz tekinthető az egyik leg
drágább budavári háznak. Wiluing fia, Miklós háza, szemben a Boldog
asszony-templomával 1391-ben 600 aranyforinton cserél gazdát.71 

Az adatok légiója áll rendelkezésre különösen a XV. század második 
feléből s nem volna érdektelen a házértékek statisztikai kimutatása és 
más városrészekkel való egybevetése. A házértékek felső határát a 
XV. század elején a Gara-testvéreknek 10.000 forintos palotája éri el 
1403-ban és a Szent Pál-utcában fekvő pénzverő ház, melynek értéke 
1402-ben 8000 forint volt.72 Hatalmas értéket képviselt Flórenci Ferenc 
fiának, Onofriusnak palotája, melyet 1390-ben Kanizsai Miklósnak 
1400 aranyforintért ad el. 1385-ben Garai Miklós nádor 1200 forinton 
vesz házat.73 Az alsóváros falán túl 1404-ben cserél gazdát egy ház 
22 forintért. Felhévizen pedig 1421-ben 70 forinton vett egy házat 
Zsigmond király festője, Bertalan.74 Öbudán 1395-ben 100 forintért 
cserél gazdát egy ház,75 1377-ben 20 forintért,76 1401-ben 50 forintért.77 

A teljes statisztika helyett ez a néhány jellegzetes példa is mutatja, 
hogy a Várban épített házak lényegesen drágábbak voltak. Az építőkedv 
itt összpontosult. Nem lehet kétséges, hogy a legjobb építőmesterek 
és kőfaragók itt alakították ki azt a polgári építőstílust, mely nemcsak 
a három ikervárosban, hanem az egész Kárpátmedencében szétsugározza 
hatását. Ez a feltevés még plasztikusabban jelenik meg előttünk, ha néhány 
középkori nagyváros házértékét is tekintetbe vesszük. A pozsonyi belváros 
egy jelentékeny háza a középkori Halászkapu-utcában, az ú. n. Zsidó
udvar 1368-ban 20 font dénáron cserél gazdát.78 A város egyik legrégebbi 
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17. kép. —- 1., 3. Fortuna-u. 10. sz. Gótikus ablakkeretek. —- 2. Konzolsor és téglaív. 

épületét, a teljesen átépített plébániaházat 1396-ban Proteszerek városi 
tanácsos adja el 75 aranyforinton és 28 bécsi dénáron.79 A városi élet 
szívében, a Vásártéren Öháznak nevezett tornyos épületet, amely korábban 
városházul szolgált, 1378-ban 400 forintért zálogosítják el.80 Az ugyancsak 
tornyos Űjházat, a későbbi városházát, amely ma is áll még, 1387-ben 
a város tanácsház céljára vette meg 500 forinton.81 E jelentékeny épületek 
árai messze elmaradnak a legdrágább budai paloták értéke mögött még 
akkor is, ha a XIV. századvégi inflációs tendenciákat is mérlegeljük. 
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A XIII. századból és a XIV. század elejének budai polgári építé
szetéről nemcsak az oklevelek, de a leletek is igen keveset árulnak el. 
A legkorábbi emlék az Üri-utca 36-ban lelt növény díszes oszlopfejezet,82 

mely valószínűleg ablakosztó oszlop volt. A fejezetet borító levéldísz 
fiatal gótikáján még érezni a román ornamentális felfogás emlékeit. 
A levelek mintázása még nemcsak plaszticitásra, hanem a körvonalak 
szépségére is törekszik. Jellegzetes faragása a Nagyboldogasszony-templom 
néhány töredékén teljes biztonsággal felismerhető, melyek kétségtelenül 
a templom egyik vezető szobrászától származnak. 

A következő generáció művészetéről tanúskodnak az Üri-utca 41. sz. 
•házban már az ostrom után előbukkant gótikus terem falán látható kereszt-
boltozatok fal ívei (28. és 29. kép 1. és 2.) bordája és az egyik, szerencsére 
megmaradt sáslevelű konzol (29. kép 1.). Alapraj zilag szokatlan e díszes 
terem elhelyezése, mert nem a főépületet, hanem az udvari szárny első eme
letét foglalta el. Bár bizonyíték nincs rá, lehetséges, hogy a Mindszent
kápolna maradványa, melyről tudjuk, hogy a Mindszent-utcában volt és 
lehet, hogy magánházhoz tartozott.83 Anagyobb lakóházak egy része kápol
nát is foglalt magába. A terem alaprajzát könnyű megállapítani, mert 
a boltozat nyomait megőrző falakkal szemben az újabb épület alapfalai 
középkoriak. A terem keresztfalainak nyomai és a falstruktúra meg
változása pontosan körvonalazzák a középkori termet. A boltozatokat 
könnyen le lehet olvasni a bordaindításokból és a boltívfalra támaszkodó 
vonalaiból. A majdnem négyzetes termet hat- vagy nyolcsüvegű boltozat 
fedte, mely az oszlopfejezet és a borda profiljából leolvasható korai 
datálást igazolja. 

A teljesen átépített ház tömbjében még a régi elrendezést őrizte meg, 
mert homlokzati falában gótikus falrészek fedezhetők fel és az egyik 
falsarka armirozott. Az utcára merőleges, hosszanti fekvésű terem 
az eredeti épület4 oromzatos kiképzését sejteti, vagy az udvari 
szárnyépülethez tartozott. 

Ezek a korai szórványleletek még nem elegendők arra, hogy a budai 
építészet jellegét elárulják. Biztos azonban az, hogy a paloták nagy
szabásúak voltak, mint ezt az Üri-utca 41. boltozott terme igazolja 
és szobrászi díszítésük sem maradt el a korabeli egyházi építészet szín
vonala mögött, mert hiszen ugyanazok a kőfaragók dolgoztak a templo-
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mokon, mint a lakóházakon, amint erről az Üri-utca 36. sz. ház leleténél 
meggyőződhettünk. Kiváló és megbecsült építészek nemcsak dómok és 
templomok páholyaiban dolgoztak, hanem a lakóházak építkezéseinél is. 
I. Lajos király 1365-ben János »lapicida« mesternek fényes és odaadó 
érdemeiért, a királyi kőházak szerkesztésénél és építésénél tanúsított 
mesterségbeli művészetéért kőházat adományozott az egykori Zsidó
utcában. »• . . in arte sua mehanica in construccione et edificacione 
domorum nostrarum lapidearum . . .<<84 A ház nagyságáról ad fogalmat 
az 1374-ben kelt oklevél, mely szerint »Johannes murator« 3000 forintért 
adja el Kanizsai István zágrábi püspöknek.85 Egyre-másra előfordulnak 
kőfaragók nevei, akik polgári házépítésekkel is kapcsolatba hozhatók. 
Egy 1531 november 29-én kelt oklevél igen kifejezően »Magister Petrus 
Budensis domorum fabricator . . .«-nak nevez meg egy építészt.86 

Az adatok Zsigmond korában kezdenek bőségesebben áramlani és 
a leletekkel egybevetve lehetőséget nyújtanak nagyobb épületegységek 
elrendezésének és művészetének megértéséhez. Mindezek előtt vegyük 
szemügyre azt a jólismert és kétségen kívül leghűbb házleírást, mely éppen 
e korból maradt fenn. A pontosságra szükség volt, mert az 1412-ben kelt 
okmány a Gara-testvéreknek a Mindszent- és Olasz-utcára tekintő 
kétfrontú palotája felosztásáról rendelkezik.87 Garai Jánosnak jutott 
a »Nagy Szerecsenyház« Mindszent-utcai része. A kapu két oldalán két 
boltozott helyiség, majd balra a lépcsőt, egy kamrát és még egy deszkával 
lezárt boltozott helyiséget, jobbra, a második boltozott helyiség mellett 
kandallóval ellátott hálószobát és egy pincét sorol fel. Az előbb említett 
lépcsőn felhaladva az első emeleten találjuk az ebédlőtermet (díszterem), 
egy szobát, két hálószobát kandallóval és ismét kis szobát, hálószobát 
és kamrát, majd a lépcső második emeleti kifestett ebédlőbe, kápolnába 
és kamrába vezet. Másik oldalon a keleti irányban szobácska, ebédlőterem, 
kandallós hálószoba nyert elhelyezést. A ház felszerelését keletről nyugat 
felé a ciszternáig húzódó istálló egészítette ki. 

Garai Miklós nádor Olasz-utcai házrésze hasonló körvonalakat mutat, 
de alaprajzi elrendezése némileg különbözik. A kapu két oldalán négy 
boltozott helyiség pincével és odavezető nyílással, szélesebb utcahomlok
zatra utal és kétségtelenné teszi, hogy a házak ereszes homlokzatú 
típushoz tartoznak. A jobb oldalon még három kamra, egy boltozott 
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kocsiszín és konyhába vezető lépcső sorakozott (a kissé magasabban fekvő 
konyha felnyúlhatott az első emelet terébe is), mely már nem az épület
tömbhöz tartozhatott, hanem a Mindszent-utcai épülettel összekötő
szárnyban volt elhelyezve és folytatása lehetett az előbbi épületnél 
említett istállónak, bizonyítva egyúttal azt is, hogy a két épület és az 
összekötő szárny tulaj donképen egy család használatára szánt összefüggő 
palotát képezett. A két főépületet tehát egy melléképületszárny kötötte 
össze észak felé. A teljes alaprajz nagy U-betűhöz hasonlított. E helyiségek 
felett az első emeletet, ahová lépcső vezetett, egy nagy szoba és egy ebédlő
terem nyugat felé, egy fűthető szoba, egy kis szoba és kamra foglalták el, 
majd az említett nagy konyha víztartállyal következett. A leírás olyan 
pontos és világos, hogy felhasználásával hozzávetőleges alaprajzot is 
lehet készíteni. Szükségesnek tartottuk legalább ezt az egy épületet rész
letesen leírni, mert nagyban elősegíti az emlékek alaprajzainak helyes 
értékelését. A Garai-testvéréknek a Szent György-templom előtt fekvő 
másik háza kevésbbé követhető leírását ugyanaz az oklevél őrizte meg. 
A palota alapelrendezése hasonló a Szerecseny-házhoz. A kaputól jobbra 
és balra egy-egy boltozott helyiség, jobbra ismét egy boltozott helyiség, 
mindkét oldalon kamrák és jobbra két lépcső foglaltak helyet. Az emele
teken legfontosabb az utcára tekintő megfelezett nagy terem (. . . magni 
pallatii. . .), szobák, lakosztályok, kamrák kandallóval vagy anélkül, 
fűthető hálószoba, majd konyha, három istálló és kert egészítette ki 
a palotát. Háromféle pince is feküdt a ház alatt. Későbbi kiépülésre utal, 
hogy régebbit és újabbat különböztet meg az oklevél. Az egyik barlang
szerű, bortárolásra alkalmas pince volt. 

Még néhány oklevél őrzött meg számunkra fontos házleírásokat 
vagy érdekes megjegyzéseket, különösen a század második feléből s ezek 
nagyban hozzájárulnak az emlékek megértéséhez. Néhány érdekes meg
jegyzést tartalmaz annak a házrésznek a leírása, melyet Róbert arany
műves felesége, Barbara számára jelöltek ki. Bár az egész ház elrendezése 
nem tekinthető át, mert az okirat csak a ház negyedrészét sorolja fel, 
mégis kaputengelyes alaprajzi típusra lehet következtetni ; a három 
földszinti helyiség északról dél felé egymás mögött sorakozik az udvar 
felé. A hátsó lépcső egy kis, sötét kamra felett vezet. Az elülső lépcsőn 
felhaladva az officium felett keresztben helyezkedik el egy kis szoba a 
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21. kép. — /., 2. Tdrnok-u. 13. sz. Ülőfülkék és ajtó kőkeretei a kapualj déli falában. 

konyha mellett. A közös használat joga a lépcsőre, az árnyékszékre és 
a kapura terjed ki.88 

E leírásokból kikövetkeztethető alaprajz a vár régi házainak jelentős 
részére jellemző, igazolva azt, hogy a barokk-kori újjáépítések megtartották 
az alapfalakat és csak a részleteket és a homlokzatot stilizálták át. 
Vegyünk azonban szemügyre néhányat azok közül az újonnan feltárt, 
gótikus részletekben gazdag házak közül, melyeket éppen ezért már 
gondosan átkutattunk. A legtöbb archaeológiai támpontra az Országház -
utca 9. számú házban bukkantunk (3., 7., 11., 26., 35., 41. kép). 
Az épületet 1873—77 között építették át. Ekkor tűntek el a régi gótikus 
architektúra utolsó részletei.89 A palotaszerű épületben középen gazdagon 
tagozott, szegmentíves széles kapunyílás vezetett. A kapu profilja : ú. n. 
szima, lemez, félkör, körte, megint lemez, negyedkör (11. kép). A kőkeret 
mindkét oldala megmaradt, baloldalon a záróív jórésze is látható. Az ere
deti dongaboltozatos kapualj széles és budai szokás szerint falát gazdag-
faragású falbamélyülő ülőfülkék tagozzák. Két különböző típus mutat
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22. kép. — 1. Tdmok-u. 13. Kapualj déli falának hosszmetszete. 

kőzik : az egyik baldachindísze kettős lóhereíves (26. kép. 3.), a 
másik egyszerű lóhereíves, orrtagját liliom díszíti (26. kép. 2.). Mind
kettő igen gyakori mérműdíszítés Zsigmond korából. 

Az épületet átszelő kapualjból mindkét oldalra helyiségek nyílnak, 
melyek közül egy kerekívű ajtó profilos kőkerete elég épen megmaradt 
(26. kép. 1.). A jobboldali utcai helyiség keskeny téglás dongaboltozata 
még középkorinak látszik. A földszinti helyiségek válaszfalai nem maradtak 
fenn, de a méretekből három-három szobára lehet következtetni. Ez az 
elrendezés tökéletesen összevág a fentebb idézett leírásokkal, igazolva 
e típus gyakoriságát (3. kép. 2.). 

Az emeletre felvezető lépcső helyének megállapítását nem teszik 
lehetővé régészeti adatok, felkutatása pedig nagyon sok bontással járna. 
X<ehetséges, hogy a baloldali második térből, a későbbi lépcső helyéről 
vezetett az emeletre, ebben is követve az oklevél által leírt típust. Külső 
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udvari lépcsőre utal ugyan az emelet jobbszelső helyiségéből kivezető 
kis lesarkított gótikus ajtó, valószínű azonban, hogy árkádos külső folyosó
val volt kapcsolatban. Ilyen külső folyosók szokták összekötni a lépcsőt 
a szobákkal. Belépve a kis ajtón, gótikus dongaboltozatú helyiségbe 
jutunk. A balra csatlakozó folyosószerű kamrába bőven ömlött fény 
a gazdagon faragott árkádíven keresztül. Az ív átvágásától fokozott 
perspektívában, a szemben fekvő ablakok fényességében tűnt elő a dísz
terem. Ez a l1/2x\01/2 m-es terem az ünnepélyes lakomák díszletéül 
szolgált. A hatalmas falak rézsüs ablaknyílásának kőzsámolyai jó ülő
helyül kínálkoztak. A nyílásokat átfogó ívek faragása a terembe vezető 

• ív tagozásával egyezik meg pontosan (41. kép alsó). A mozgalmas 
profil negyedkörű pálcából, negyedkörti vájatból, félkörös vájatból áll és 
lemeztaggal záródik. A kétosztású ablakok egyenes záródásúak, külső 
profiljuk egyszerű, de biztosan faragott (41. kép felső). Szegmentíves vájat
ból és két lemeztagból áll, mely közül az egyik az ablakosztó kő orrtagját 
utánozza, teljesen kiegyensúlyozott hatást érve el. Hz a szerkesztési bizton
ság nagyvonalú és érett palotastílus létezését igazolja. Az ablakok belső 
nyílásaiból és a meglevő külső keretekből az ablakok nagyságát és a fal
pilléreket könnyen ki lehetett számítani. Az arányok csak két kőosztó-
lécet engednek meg. Az ablakokat a XIX. század elején alakították át.®0 

Az emelet többi négy helyiségének rendeltetését Garai János Mind
szent-utcai házának leírása világíthatja meg, ahol az első emeleten 
hasonló elrendezés lehetett (3. és 7. kép). Az ebédlőterem lapos famennye
zettel volt fedve. A jelenlegi fiókos barokk boltozat alatt ugyanis folyta
tódik a vakolat. A padláson megtaláltuk a gerendák fektetésének helyét. 
A lapos famennyezetek a leggazdagabb művészi kiképzésnek adtak teret. 
Gondoljunk csak a korabeli külföldi példákra, ahol a famennyezetet 
dekoratív faragás, de méginkább sokszor egész jeleneteket felölelő festés 
borította, a korabeli híres regények és mesék témáját elevenítve meg. 
A magyar művészetben inkább templomi festett mennyezetek ismeretesek. 
Legszebb példa a gogán váralj ai mennyezet. 

Emeleti famennyezetet tartó konzol maradt fenn az Üri-utca 6. számú 
ház északi tűzfalában és a Fortuna-utca 23-ban. A Dísz-tér 12. szám 
baloldali földszinti termében három konzol mutatja (16. kép 2.), hogy 
a barokk boltozat előtt itt is famennyezet fedte a helyiséget. 
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23. kép. 
/. Tdrnok-u. 13. Kapualj északi oldalának hosszmetszete. — 2,, 3. Támok-u. 13. Ülő fülkék. 



Eddig majdnem minden gótikus házban fedeztünk fel utcára néző 
elsőemeleti ebédlőterem nyomait. Az Országház-utca 18-ban az egész 
utcai homlokzatot elfoglalta, a Tárnok-utca 14. számú ház elsőemeleti 
terméhez hasonlóan. Az Országház-utca 2. számú ház első emeletének 
utcai frontját ugyancsak nagyméretű »pallacium depictum« töltötte be. 
Kisebb házaknál az ebédlőtermet a földszinten helyezték el, mint erről 
egy 1333-ból származó oklevél tudósít. A 20 márkán gazdát cserélő óbudai 
házban a palatium a pince felett foglalt helyet.91 

Hatalmas kétemeletes palota lehetett az Üri-utca 31. számú ház is 
(4, 13, 18, 42. kép). Romantikus homlokzatát a múlt század dereka 
után kapta, amikor is az eredeti széles lemezű, szegmentíves kapukere
tet profilok befaragásával akarták díszesebbé tenni. Az otrombán sikertilt 
befaragásokat habarccsal egészítették ki. Széles kapualjának két oldalát 
dísztelen félköríves ülőfülkék tagolják. Mind a kapu, mind az ülőfülkék 
a gótikus építészet rohamos hanyatlásának idejéből, a XVI. század elejéről 
származnak. A félköríves lesarkított kapukeret számos háznál található 
még meg. (Országház-utca 23. (13. kép 1.), Fortuna-utca 25. (13. kép 2.), 
Országház-utca 18. és 22., Táncsics-utca 18. (13. kép 3.). Ez utóbbin a szű
kebb kapu, inkább csak ajtó, kocsibehajtásra alkalmatlan volt. Félköríves 
ülőfülkét ismertünk az Üri-utca 34. és 38., Fortuna-utca 5. számú házban 
( 15. kép 3.), szegmentíveset az Üri-utca 36. kapualjában. Az újabban kibon
tott hasonló ülőfülkék az építkezések XVI. századi állandó folytatásáról 
adnak számot. (Üri-utca 24. és 31., Szentháromság-utca 7. Országház-utca 7., 
Szentháromság-utca 2., a volt budai városháza, ez utóbbi szegmentíves.) 

Az egyszerű lesarkított félköríves vagy szegmentíves kapukeretben 
ismerhető fel a legegyszerűbb kaputípus. Arányi jegyzéke számos, már 
azóta lebontott ilyen emléket ír le. SzCgmentíves kapukeretet talált az 
Üri-utca 6., 28., Országház-utca 22. számú házakban, mely utóbbi 
átfaragva ma is látható, félköríveset a Fortuna-utca 16. szám alatt, 
az Országház-utcai régi Polytechnika épületén, Országház-utca 23. számú 
házban és a levéltár építésekor lebontott Grobletti-házban. Hasonló 
szegmentíves kapu vezetett az Üri-utca 60. számú házba, de rézsűjét 
tagozatok élénkítették. 

Visszatérve az Üri-utca 31. sz. palotára, látjuk, hogy földszinti 
elrendezése a már részletesen ismertetett típushoz kapcsolja (4. kép. 1.). 
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Lényegtelen eltérés, hogy az épület mélységében két rend helyiség sora
kozik. Jelentős leletek a ház dús tagozassál faragott egyenes záródású 
középosztású ablakai (18. kép. 1. és 42. kép. 1.). A kőkeret és profil 
kiképzése díszesebb és komplikáltabb, de alapgondolata ugyanaz, mint 
az Országház-utca 9. sz. ház ! ablakainál. A keretből két lemeztag 
és egy pálca ugrik ki, melyek közül az egyik lemez körülveszi 
mindkét szárnyat, a másik csak egy szárnyat keretez. Szerkesztése 
visszavezethető az Országház-utca 9-nél tapasztalt típusra. A hiányzó 
földszinti ablaktípus mind ennél, mind más lakóházaknál gótikus 
szokás szerint eltért az emeleti ablakkiképzéstől. Formáikat más házakban 
előkerült földszinti ablakok alapján képzelhetjük el. (Fortuna-utca 10. 
(18. kép. 2.), 12., Üri-utca 70. (18. kép 3.). Az ablakok kőkeretei 
minden tagozás nélkül lesarkítva futnak alá. Kevésbbé magasak 
és így négyzethez közeledő formát vesznek fel. Hasonlóak lehettek 
az egyszerűbb földszintes házak ablakai is, mint ez az Országház-utca 17. 
ablak példáján látható Ilyen egyszerű keretűek vagy szamárhátúak 
voltak azok az ajtók is, melyek a kapukon kívül, közvetlenül az utcáról 
vezettek be boltba vagy lépcsőházba (Fortuna-utca 10. (15. kép. 1.), 
Üri-utca 13. Az Üri-utca 48. kapujától balra nyíló kisebb ajtó még nem 
szamárhátú, hanem korábbi konzolos megoldású (14.kép. 1.). Az épületek 
belsejében is az előbb ismertetett példákhoz hasonló ajtókat találunk, 
bár gyakori a félköríves záródás is (Fortuna-utca 14. (15. kép 2.) 
szamárhátú és csúcsíves Tárnok-utca 13. (22. kép), csúcsíves ajtó 
Üri-utca 4. 

Nagyobb paloták részleteit tartalmazzák az Üri-utca 40., 48. és 50. 
számú házak. Az előbbi kapualj a már régóta ismer êtes, de a rendkívül ötle
tes, későgótikus széles ülőfülkék mérműveit az átépítéskor kiegészítették, 
átfaragták, sőt kombinációjukat átalakították. A lefaragott bordák, 
tagozatok és profilok értelmetlen összekapcsolása a restaurálás kontár
kivitelének ijesztő példáját mutatja. Nagy kár ezért a keresztboltozatos 
kapualjért, melynek számos apró csúcsívvel fodrozott későgótikus fülkéi 
a polgári gótika sajátságos stílusváltozását képviselik. Szerencse, hogy 
a restaurálok nem vették észre az új símafelületű kőgerendákból össze
állított, hatalmas kőkeret mögött rejtőző eredeti kapukeretet és így ez 
csorbultan bár, de a restaurálástól megkímélve maradt fenn (12. kép). 
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24. kép. — /., 2. Úri-u. 32. sz._ ház mérműves ülőfülkéi és ajtókeretei. 

Ez a legnagyobb és legdúsabban faragott az összes középkori lakóházak 
kapui között. Profilja a. hajlott felületek meglepő kombinációja, vájt 
vagy domború félkörből, körszeletből, szimából, körtetagból kialakítva 
(12. kép profilrajz). A kőfelületnek ezt a heves hullámzását sehol sem 
zökkenti sima lemeztag. Èz a kapu csakúgy, mint az előbb említett 
többi ablakkeret nyomatékosan bizonyítja, hogy a hazai gótikáról 
alkotott fogalmaink még az általános díszítő elemek formáira nézve is 
tökéletlenek maradnának, ha a kutatások csak az egyházi építészetre 
korlátozódnának. 
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25. kép. 
/. Úri-u. 50. sz. ház kapualjában feltárt ülőfülkék rajza. — 2. Országház-u. 2. sz. Kapualj 

• déli falában elhelyezett ülőfülkék rajza. 



A palota alaprajzi elrendezése már nem sok újat árul el, tekintve, 
hogy az eddig tárgyalt típus ujabb válfaja ismerhető fel benne. 
A középkori telekhatár nem egyezett a mai helyzettel, mert a régi épület 
quaderköves sarka jól kivehető a homlokzaton. A mai palotát egy közép
kori palotából és egy keskeny, mindössze egy helyiségnyi széles épületből 
olvasztották össze. A kaputól jobbra egy rend helyiség sorakozott, 
balra kettő. Az eredetibb állapotban fennmaradt jobboldalon keskeny-
téglás, keresztboltozatos későközépkori helyiség foglalja el a földszint 
utcai frontját (5. kép. 1.), tovább egy keskeny helyiség következik, 
majd egy terem, melyet, átszelő íven nyugvó, keresztboltozat fed. 
A má említett keskeny helyiség nemigen volt alkalmas másra, 
mint lépcsőházra és valóban, mennyezetének felét emelkedő barokk 
dongaboltozat foglalja el. E lépcsőt mutatja egy átépítési tervrajz 
1891-ből.92 I t t a barokklépcső helyén vezethetett fel a középkori lépcső is 
az emeletre. Az emeleten széltében két sor helyiség volt, hosszában még 
két helyiség az ebédlőterem mellett, mely utóbbiban csak egy eredeti 
gótikus részlet, egy kis ajtó kőkeretének maradványa van még meg. 
Valószínű, hogy a mai ablaknyílások az eredeti helyen vannak. 

Az épület középkori kertje a bástyafalig terjedt. A pincébe innen 
a kerti oldalról vezetnek le a kapualj mindkét oldalán a kettős félkör ívű 
lesarkított keretű ajtók. A kerti homlokzat elsőemeleti fala a kettős ív 
különbségével, mintegy méterrel ugrik hátra, helyt adva nyitott loggia 
alakításának. Talán ezzel a loggiával hozható kapcsolatba az a szép 
Mátyáskori vörösmárvány oszloplábazat, ami most a kertben van 
elhelyezve. Ez utóbbi igen vonzó gondolat sajnos, nem bizonyítható, 
de hogy a budai paloták gyakran rendelkeztek befelé, a kert felé néző 
nyitott folyosóval, illetőleg kőrácsos loggiával, azt az Ince pápa-tér 4. sz. 
épülete is sejteti. 

A mai épület három különböző ház, illetve telek összeolvadásából 
alakult. Az egész jelenlegi épületkomplexum földszintje gótikus donga
boltozatos helyiségeket foglal magában. Ama is használatban levő kapu
aljat és egy elfalazott kapualjat kissé nyomott lóhereíves baldachinnal 
ékített ülőfülkék tagolják 27. kép. 1. és 25. 1. A jelenlegi kapualjból fel
vezető lépcsővel szemben, a folyosó utcafelőli falában az ülőfülkék profiljá
nak és korának megfelelő áttört kőrács maradványait bontották ki.93 
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Első pillanatban ablaknak hinnők, de tekintve, hogy az ablakkeret 
hornya hiányzik, valószínű, hogy nyitott folyosó kőrácsa volt. Külső 
felülete egybeesik a földszinti középkori fal udvar felé eső felületével, a 
középkori épület tehát csak idáig tartott. Kézenfekvő tehát, hogy a kőrácsot 
a kertre néző loggia egyik nyílásának tartsuk. Ezek az udvarra vagy kertre 
néző belső folyosók lépcsőkkel kapcsolatosak és előnyösen illeszkednek a 
gótikus stílus azon igyekezetébe, hogy a falat minél könnyedebbé, áttörtté 
tegyék és csak a statikai vonalakat emeljék ki gazdag faragott díszítéssel. 

A későbbi fejlődésben olyan nagy szerepet játszó reneszánsz-loggiák 
és barokk árkádsorok a középkori építészetnek szerves folytatásai. 
Számos oklevél emlékezik meg, többnyire a ház hátsó részében az udvar 
felé nyíló ívekről, előcsarnokokról, melyekből árkádos fedett folyosókra, 
tornácokra következtethetünk. Különösen jellemző az az 1493 július 19-én 
kelt leírás, melyben Alagi Dénes a kékesi pálosokra hagyja Szombatpiaci 
házának előrészét, míg hátsórészét magának tartja meg. A ház felosztásá
nak felsorolásában az előrész a pálosoké egészen az ívekig. Két egymás 
felett levő kétszobás lakrészt ír le ívvel (arçus), egymás fölé épített 
átriummal.94 1448 május 14-én kelt bérszerződés szerint az örmény esi 
pálosok házát a budavári nagy utcában a bérlőnek, János kereskedőnek 
kell kijavítania, többek között a ház közepén emelkedő tornyot cseréppel 
fedni és a ház hátsó részében fekvő tornác (solium) fedelét javítani. 
A szerződésben még figyelemre tarthat számot az a megjegyzés, amely 
a tető cseréppel való fedésére vonatkozik.95 

A budavári házak alaprajzai között több olyan rajzra akadtunk, 
amelyeken az udvari tornácok reminiszcenciái ismerhetők fel. (Bécsikapu
tér 4., Országház-utca 3., Üri-utca 43. stb.)Az utcai front széles helyiségei
nek rendje mögött az udvar felé keskeny kamrasor vagy folyosó következik. 

A már említett Úri-utca 40. sz. háznak a barokk korban átalakított 
kerti homlokzata a saját formanyelvén ismétli ugyanazt a gondolatot. 
A földszinti homlokzat elé épített három hatalmas árkádívvel szélesítették 
ki az emeleti nyitott folyosót, melyet ugyancsak három árkádív zár le. 
A lokális hagyományok felhasználása lépten-nyomon kísért, illusz
trálásául még egy példát idézünk. A mai pénzügyminisztérium helyén a 
Jezsuita Akadémia szép épülete mellett még sok kisebb középkori eredetű 
lakóház került lebontásra. Az Országház-utca régi 11. számú ház udvarát 
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szerencsés véletlen folytán műszaki felvétel és fénykép örökítette meg. 
A földszinti íveken nyugodott az emeleti nyitott folyosó. Az íveket 
hatalmas kétkaréjos kőkonzolok tartották. Mikor az épületet a XVIII. 
században átalakították, a pillérekkel és nehézkes tetőszerkezettel meg
nehezített árkádos emeleti folyosónak terhét már nem merték egyedül 
a konzolokra bízni, hanem keskeny pilléreket falaztak alájuk. 

Tárnok-utca 13. sz. ház igennagy mértékben elpusztult. Megmaradt 
részleteinek kibontása és tüzetes vizsgálata igen érdekes részleteket 
tárt föl. (21—23., 42. kép. 2.) Az alaprajzi elrendezés kis eltérést mutat, 
az eddigi típustól. A széles kapualjtól jobbra és balra helységek nyiltak 
(amit a meglévő különböző korú, de még gótikus ajtók is igazolnak). 
A déli helyiséghez keskenyebb szárny csatlakozik, hogy összeszűkülésével 
udvarnak engedjen helyet. A keskeny szárny ma három helyiségre oszlik. 
Hogy a másik szárnyat hasonlóan oldották-e meg, azt már nem sikerült 
megállapítani. A déli szárny építési technikája és részletei, lesarkított 
kő keret stb. bizonyítják, hogy a későgótika korából származik. Az épü
let gyakori és jelentékeny átépítései rendkívül nehéz kérdéseket vetet
tek fel. A kapualj gótikus ülőfülkéi és ajtói is különböző korból szár
maznak. A déli falban (21. és 22. kép) egymás mellett foglal helyet 
egy csúcsíves nyílású még elég korai ajtóforma és egy jellegzetes késő 
középkori szamárhátú ajtó, a gótika legutolsó fázisából, melyben a 
szamárhátú megoldás már csak stiláris játékká válik. A XVI. sz. elejére 
legkorábbra a XV. sz. végére keltezhető. Ezt a késői datálást indo
kolja, hogy egy fülkét törtek vele át. A fülke tizenkét karéjú felkörrel 
záródik. Rozettából származó építészeti díszítésnek tekinthetjük. Hasonló 
megoldást mutatnak az Üri-u. 40. sz. ház kapualjának ülőfülkéi, bár az 
eredeti részletformák alapján azt hihetjük, hogy ott bonyolultabb kom
binációban alkalmazták a karéjokat. 

A kapualj fala még az építészeti részletformáknál is több átépí
tésre enged következtetni. A ház építészettörténeti elemzésével becses 
időrendi adatokat kaphatunk. 

A hatkaréj os ülőfülkébe nyilvánvalóan később vágták be a szamár
hátú ajtót. Megváltozó kőkötése, falréteg vonala egészen más elhelye
zésre és más építési korszakra utal. A kapualj déli oldalán egyszerű 
csúcsíves lesarkított ajtókeretet bontottunk ki. Kz lehetett a korábbi 

176 



26. kép. 
1. Gótikus ajtó az Országház-u. 9. sz. ház kapualjának északi falában. — 2. Ülőfülke a déli falból. — 3. Ülőfülke az északi falból. 



ajtó. A déli szárnyban volt két ablakkeret, melyek egyenesen záródnak 
lemeztagból és negyedkörből kialakított profiljaik késői jelleget 

mutatnak. Egészen hasonló tagolású az Országház-u. 9. sz. ház emele
tén látható ablakkeret profiljához. Ez a szárny tehát valószínűleg az 
eredeti épületnél későbben épült ki. A csúcsíves ajtót elzáró szegment
íves ülőfülkének még az ülőlapja is megvan, tehát kétségtelenül az 
ajtó befalazása, illetve használaton kívül helyezése után készülhetett. 
A csúcsíves ajtó kőkötése megfelel a hozzá csatlakozó falnak, amely a 
dongaboltozat nagy kereszt ívét is tartja és az épület egyik főfala. Ez a 
hevedeir későbbi beillesztés. A hatkaréjos ülőfülkék osztópillérei, a karéjos 
záródás, igen szemcsés és homokos mészkőnél sokkal keményebb mész
kőből és lehet, hogy utólag készültek. Ezt erősíti meg, hogy a szegment
ívnek és a karéj os fülkének közös osztópillére van. 

Mindent összefoglalva megkülönböztethetjük a déli csúcsíves ajtó 
építési korát a hozzá csatlakozó falakkal, az ülőfülkék osztótagjainak 
építési korát a szegmentíves fülkékkel, a félrozetta kiképzésű fülke-
baldachinokét, mely utóbbi lehet, hogy egybeesett az előbbiekkel, végül 
a szamárhátú ajtó építését. 

Ugyanilyen komplikált átépítéseket mutat az északfelé kapcsolódó 
helyiség is, ahol egy nagy csúcsíves ajtót későbbi ajtók miatt rontottak el. 

Az utcára néző fal a gótikus korban és azután végzett átépítések 
nyomait viseli. A most használatban lévő nagy barokk kivágás, a három 
téglaívet összefogó nagyobb ívet pusztította el, mely a késő barokk és 
a gótika korszakai között épülhetett. 

A Táncsics Mihály-utca 24. sz. ház igen sok átépítésen ment keresz
tül és így összefüggő, egykorú, értelmes alaprajzot kiadó részét nem 
sikerült tisztázni. Különösen lehangoló ez, ennél a háznál, melyet a 
hagyomány és a rajta ábrázolt török fej alapján török háznak tarthat
nánk. A homlokzat igen kis részében jelentkező ív kiegészítve olyan építé
szeti formát mutat, mely a szokásos gótikus formáktól idegen és így egy kis 
képzelőerővel a török építészet maradványának tartható. Az épület 
legértékesebb lelete egy freskó az első emelet szélső helyiségének donga
boltozata alatt került napfényre (39. kép). 

Az eddigi tapasztalataink alapján feltehető, hogy az első emeleten 
elhelyezkedő ú. n. »palatium depictum« festett ebédlőterem vagy dísz-
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terem maradványából származik. Mintegy embermagasságban körül
futó képfríz egy szakaszának maradványa ; egymást kézenfogó táncoló-
pár bohócruhába öltözött alakkal. Lakóházból származó, hasonló tárgyú 
falfestmény a kivételes ritkaságok közé tartozik. 

Maga a tánc ábrázolása igen ősi témája a képzőművészeteknek. 
Az ábrázolások a stíluskorszakokon keresztül tar tó , majdnem megsza
kítat lan gyakorlata szokatlan problematikát tartalmaz az ikonogra-
fusok számára. 

A középkori képek leggyakoribb példája, majdnem egyeduralkodó, 
az ú. n. »la ronde«. Lovagok és dámák kört alkotva, egymás kezét 
fogják és táncolnak.9 6 

A szigorú X I I I . század u tán a XIV, század újjáéledő világi művé
szetében igen gyakoriak a hasonló ábrázolások. Szemben egyéb ikono
gráfiái témával nincs kultikus kötöttsége, a mindennapi élet erőteljes 
forrásai táplálják. így azután természetesen a »ronde«-on kívül a kora
beli táncok jelenetei elevenednek meg, különösen a XV. és XVI. század
ban. Leggyakoribbak a menüet-szerűen lépegető párok, akik egymás 
kezét fogják, vagy gyakran összefogódzás nélkül,párosan szökelő táncolók. 

A budai festmény inkább az első csoportba tartozik, bár a lovag 
kissé groteszk ugrása a második csoporthoz is közel hozza. 

Ez az ábrázolás csak a XV. század elejétől fogva jelenik meg és 
így a budai példa a legkorábbiak közé tartozik. Igazi jelentőségét azon
ban a táncoló bohóc mellékalakja adja meg. Az alakok hasonló össze
állítása a legritkább a korabeli ábrázolások között. Távolabbi követ
keztetéseket levonni sajnos nem lehet, mert hiszen egy hosszabb ábrá
zolás egyetlen, kiragadott jelenete a maradvány. 

Stílusban ugyancsak egyedülálló a magyar freskó festészetben, már 
csak azért is, mert világi emlékeink e korból jobbára elpusztultak. Távo
labbi kapcsolatba lehet hozni a lőcsei Szt Jakab templom Dorottya 
életéből vet t jelenetekkel, de azoknál valamivel fiatalabb. Kétségte
lenül a középkori világi festészet Magyarországon kialakult gazdag 
emlékcsoportjainak egyik maradványa. Erre muta t a külföldi emlé
kekhez fűződő kapcsolata is, mert közvetlenül egyik iskolából sem vezet
hető le. Legközelebb a Runkelsteini és a Lichtenberg! freskóhoz áll, de 
később készült. Az emelkedő polgárság és a művészmesterek egészsé-
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gesebb szemlélete fejeződik ki benne félreérthetetlen hangsúllyal. A lovagi 
gesztusok és a divat élesszemű karikatúrája. Ennek a maga nemében 
páratlan emléknek stílusa az érzelmes lovagi gótikát fölváltó 
polgári realizmus egyik eddig nem méltatott formája. Ez a gunyoros 
torzítás a burgundi miniatura iskolában is megjelenik. Legjellemzőbb 
emlékeit Németországból ismerjük, de még a kiegyensúlyozottabb olasz 
reneszánsz sem ment tőle. Az egyik társadalmi osztálynak a másik 
életformáiról alkotott szemlélete érdekes történeti értelmezést ad a 
freskónak. 

A lakóházak belső festészeti díszítését példázza a Tárnok-u. 3. sz. 
ház falába később elépített geometrikus falfestéstöredék (38. kép). 
A vízszintes sorokat képező hatszögek világos haragoszöld és fekete 
trapézokká válnak szét. A hatszögek közeit fehér rombuszok töltik ki. 
A minták szabadkézi felrajzolását szerkesztési vonalak alapján végezték el. 
A mustrák rajzát is nagyon könnyedén és esetlegesen karcolta be a 
festő. A bekarcolt mintát a színezés nem mindig követi, hanem javí
tott és változtatott rajta. Ügylátszik a kész freskót talán később megint 
átfestették secco módon is, mert a felső réteg könnyen eltávolítható. 
A szokványos geometrikus minta arra mutat, hogy egyszerű és szerény 
lakóház falát díszítette. 

Közvetlen közelében Tárnok-u. 3. sz. alatt ugyancsak gótikus 
falakat találtunk. Az alaprajz némileg eltérőnek mutatkozik a meg
szokott sablontól (16. kép. 3.). Különösen érdekes egy keletre néző 
falban két egymás mellett lépcsőzetesen elhelyezkedő egyszerű, majd
nem négyzetes élszedéses ablak, melyek minden valószínűség szerint 
lépcsőházat világítottak meg. A lépcsőház pontos elhelyezése csak az 
épület átépítésekor vagy lebontásakor állapítható meg. Valószínűnek 
látszik, hogy a kapualjra merőlegesen elhelyezkedő lépcsőházhoz tar
tozhatott. (16. kép, 1.). 

Leletei gazdagságánál és részletei előkelő stílusánál fogva egyedülálló 
helyet foglalnak el az Országház-utca 2. számú ház romjaiban föllelt 
Zsigmond-kori palota nagyszerű maradványai. Ebben az esetben a palota 
homlokzata semmisült meg teljesen, de kapualja, bal épületszárnya és 
udvari kiképzésének architektúrája folytán a legépebben megmaradt 
gótikus városi palotának tarthatjuk. Alaprajzi elrendezése hűen igazodik 
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29. kép. — /. Úri-u. 41. sz. Sáslevelű konzol, bordaindítással. 
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a már ismertetett típushoz (2. kép). A kaputól jobbra és balra az utca 
felé egy-egy boltozott helyiséget foglalt magában. Baloldalon kétosztású 
keresztboltozatos helyiség boltvalla hatalmas kőfalíven nyugszik, bordáit 
barbárul lefaragták (33. kép. 1.). A kapu kettős lóhereíves kombinációjú, 
igen szép ülőfülkéinek díszítésénél (25. kép. 2. és 27. kép. 2.) is sokkal 
jelentősebbek a palota befalazott kőárkádjai, melyek nyolcszögű pillére
ken nyugszanak és az udvart szegélyezik két oldalról. A baloldali 
folyosó hatalmas félköríves árkádjai majd ötméteres fesztávolságúak 
(30. kép). Felette csak úgy, mint a szemben levő csúcsíves folyosó felett 
(31. kép.) az első emeleten gótikus fal nyomait felfedezni nem sikerült. 
Vagy nem volt emeletes, vagy ha emeletes volt, nyitott folyósójú meg
oldásra gondolhatunk. A kapualj baloldalán két armirozott falsarok 
fedezhető fel, bizonyságául annak, hogy az épületet még a középkorban 
meghosszabbították. Ez a toldás az emeleti falban általában nem jelent
kezik, lehetséges tehát, hogy itt, a toldaléképület felett az udvar felé 
nyitott folyosó vezetett. Ma az utcára tekintő három emeleti helyiség 
közfalai újak, az eredeti felosztásra hiányzik minden támpont (2. kép). 
Azonban itt a középső szoba bal ablaka mellett került elő a legritkább 
lelet, dekoratív falfestés maradványai (36. kég). Világos alapon 
könnyedén és karcsún kacskaringóznak a jellegzetes indadíszek fekete 
körvonalai, melyek piros virágsziromban végződnek. Azonos indadíszek 
nyomai tűntek elő a baloldali helyiség homlokzati fal belső oldalán, 
igazolva azt, hogy az előző helyiséggel összetartozott és i t t is nagyobb 
díszterem foglalta el az első emeletet. Ez a festett faldíszítés jellegzetes 
lehetett, mert a Garai-féle ház leírása is felemlíti a »pallacium depictum«-ot. 
Azonban nemcsak a díszterem, hanem a szobák falát is számos esetben 
díszítette falfestmény, mint ez a gótika korában gyakori. A történeti 
Magyarország területén a csekély számú emlékek mellett leírások és 
oklevelek igazolják ezt. Az egri püspöki palota szobáinak kifesteséről 
számolnak be a püspöki számadáskönyvek.97 A budai falfestésnél 
későbbi, de hasonló stilizált növénydísz borította a vajdahunyadi vár 
egyik termét. Az ornamentika kutyán lovagló vademberből sarjad ki.9 8 

A pozsonyi feljegyzések főleg a XVI. századból emlékeznek meg polgári 
épületek külső és belső falfestményeiről, melyek között régebbi kép 
javítását is megemlítik. Külső homlokzatok figurális festésének nyomai 



30. kép. — /., 2., 3. Országház-u. 2. sz. ház udvari árkádja és az árkád részletrajza. 



maradtak fenn pl. a városházán." A budai várban a homlokzatot díszítő 
geometrikus és sakktábla falfestmény nyomait találtuk a Tárnok-utca 14. 
és a Dísz-tér 12. számú házakon. 

Az építészeti alapgondolat variációinak tekinthetők a Dísz-tér 12. 
számú házban előkerült gótikus maradványok is. Homlokzati megoldása 
egyedülálló a várbeli házak között. A kevéssé, mintegy 30 cm-rel előre
hajló emelet hatalmas kövekből összeillesztett övpárkányon nyugodott, 
melynek egyszerű profilja két rézsűből és egy függőleges lemezből áll 
Az övpárkányt úgy látszik csak a főkapu rizalitja szakította meg, amely 
talán toronyban fejeződött be. További, bár nem példanélkül álló 
átépítésre figyelmeztetnek a kapualjból balra nyíló helyiség konzoljai, 
melyek a középkori mennyezetet tartották. (16. kép.2.). I t t a földszinten 
nem boltozott helyiség, hanem sima gerendamennyezet volt és csak később, 
a barokkkorban látták el fiókos dongaboltozattal. Ennél korábbi átalakí
tásra utal a két hatalmas, mintegy méter széles keskeny téglaív, melyet az 
eredeti fal elé építettek a kaputól jobbra és balra, vagy azért, mert 
a régi fal megrokkant vagy azért, mert újabb emelettel terhelték meg. 
Bz az árkádív a régi falig nyitott volt és árusításra alkalmas helyül 
kínálkozott vásárok alkalmával. Később a régi falat kidobták, az íveket 
befalazták, így növelve a helyiségeket. Legalább egy esetben szükségesnek 
látszott a homlokzati téglaívek szerepének kissé körülményes magyarázata, 
mert hiszen igen sok régi házon megjelennek. Mindjárt két szomszédján 
is, a Dísz-tér 10. és 11. számú házon hasonló méretű téglaívek fedezhetők 
fel a kapuk két oldalán, hasonló építészeti megoldást sejtetve. Feltételez
hető, hogy rendeltetésük azonos volt. Különösen, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a késő középkorban az előtte elterülő Szent György-tér Budavára 
legjelentékenyebb tere, piaca volt. Bz a házcsoport is mutatja, hogy a 
város különböző részeiben az egyes gótikus házcsoportok elrendezése 
és homlokzata össze volt hangolva. Utalunk itt a már érintett 
Országház-utca 18., 20., 22. sz. és a Fortuna-utca 12., 14., (15. 
kép. 2.) 16. sz. csoportra. Ugyancsak előkelő palotasor állhatott 
az Üri-utca párosszámú oldalán, melyek közül a 40-est már tárgyal
tuk. A hasonlóság oka ugyanaz lehet, mint a modern városrészeknél, 
hogy t. i. az egyes csoportok azonos divat- és műhelygyakorlat szerint 
közeli időközben épülnek. 
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Az Üri-utca 48. sz. ház kapualjában a lóhereíves, ülőfülke baldachin 
mérmtivei szabadon lebegnek, szemben a megszokott domborművű 
megoldással (27. kép. 1.). Még a XIV. századból származó fülkék ívének 
keresztmetszete szabálytalan nyolcszög, tehát csupa lemeztagból áll. Ez 
a nem szokatlan profil hasonlóságot árul el a régi királyi palota egyik 
tornya övpárkány töredékének tartó tagjával. 

A kapualjat a barokk-korban kődongaboltozattal látták el, de a 
kapualjat záró félkörív alsó része megmaradt. Szokatlan és későbbi 
kiépítésből származik a kapualj folytatását alkotó kis keresztboltozatos 
szakasz, melytől balra keresztboltozatos kis helyiség nyílik, kőkeretű 
ajtajának némi maradványa látható még. Innét a homlokzat felé nyíló, 
a kapualjtól balra fekvő helyiség a Fortuna-u. 18-ból (33. kép. 2.), az Ország
ház-utca 24-ből, az Üri-utca 40-ből jól ismert, téglából húzott, kereszt
boltozatos szoba helyezkedett el. A lépcső helyét az előbb említett keskeny 
kamrából az udvar felé nyíló helyiségben keressük néhány régészeti 
támpont alapján. Az épület homlokzatán az eredeti quaderköves fal 
maradványai ismerhetők fel. A kaputól balra szamárhátú ajtó nyílott, 
amelyet később elfalaztak (14. kép. 1.). Az ajtó fölött egyszerű rézsüs, 
lesarkított, jellegzetesen földszinti ablak nyoma, mely talán az emeleti 
beosztásnak Budán eddig ismeretlen válfaját árulja el. Valószínűbb azon
ban, hogy ezek az utcáról is nyíló lépcsőháznak nyomai. 

Az ismertetett alaprajzi típus jellegzetes példáját nyújtják a Fortuna
utca 10. számú házból kibontott középkori lakóházmaradványok (3, 8, 
15, 17, 18, 37. kép). A kapualjat nem tagolják fülkék, egyetlen gótikus 
dísze a bal helyiségbe vezető elfalazott későgótikus ajtó (15. kép. 1.) 
A jobb helyiséget még az eredeti dongaboltozat fedi. A balszárny 
melléképületének homlokzata hátraugrik, helyet engedve az udvarnak. 
A melléképületeknél tapasztalható beszögelés több épület alaprajzában 
föllelhető sajátság. Ebben a melléképületben lehetett a konyha, legalább 
is erre mutatnak egy régi kútnak itt előkerült falai. Tudjuk az 
oklevelekből, hogy a konyhában víztartályt szoktak elhelyezni. 

Szerencsés véletlen folytán az emelet két eredeti dongaboltozatot 
őrzött meg. Az egyik maradványai mindjárt a lépcsőfeljáratot fedik. 
A mai lépcső helyén akadtunk rá az egyenes barokk-feljárat nyomára 
és alaprajzi meggondolások idevalószínűsítik a középkori feljáratot is. 
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32. kép. :— /. Töredék a Casino-u. 2. sz. házból, (a Művelődéstörténeti Múzeumban.) — 2. Oszlopfő a Szentháromság-u. 7. sz. 
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Az emelet jellegzetessége, hogy követi a földszint alaprajzi elrendezését, 
nem törekszik nagyobb tér (palatium) kialakítására (3. kép. 1.). Ez az eltérés 
érzékelteti az udvartartással járó reprezentatív palota és mindenekelőtt 
a lakás és munka céljait szolgáló polgárház közötti különbséget, mely 
egyébként az utóbbi bonyolultabb alaprajzában is kifejezésre jut. Ennek 
oka részben az, hogy sokszor szolgáltak lakáskiadás céljaira bérházként 
és gyakran, kisebb vagyonoknal a ház 3—4 tulajdonos kezébe jut örökség 
útján, valóságos társasházzá válik. A sok példa közül elegendő egy korai, 
1333-ból származó oklevelet idéznünk, mely szerint egy 4 részre osztott 
kisebb ház egy-egy részét adják el.100 Az ilyen felosztások és bérbeadások 
átalakításokkal járnak, újabb falakat húznak, ablakok, ajtók kerülnek 
a házra. Ezeknek az átalakításoknak, előre nem tervezett külső ajtóknak 
több emlékét találjuk a vár házain. A házak feloszthatóságát nagyban 
elősegíti a széles, egész házat átszelő kapualj is. 

A Fortuna-utca 10. sz. ház földszinti »bolt«-helyiségének (Bolthis)101 

raktár jellegére utalnak a homlokzat felé nyitott ferde szellőzőnyílások, 
annak ellenére, hogy későbbiek. Az első megoldás szerint a baloldali 
helyiségbe, műhelybe vagy boltba közvetlenül lehetett jutni a lesarkított 
kőkeretű ajtón keresztül (8. kép). Megvilágításra szolgált az ajtóhoz 
kapcsolódó ablak. Figyelemreméltó sajátság az elzárt egykapus palota
típussal szemben a polgárház nyitottabb jellege. A kapu mellett több ajtó 
vezet a boltba, műhelybe. Homlokzati ajtó maradványait találtuk egy
szerűbb házakban (Országház-utca 17., Tárnok-utca 14. (1. kép). 
A boltok ajtajáról ad felvilágosítást egy oklevél. Nemzetiségi villongások 
közben Budán »a földühödött magyarok a németek palotáiba betörtek, 
boltok vasajtájait feltörték.102 A Fortuna-utca 12. sz. ház homlokzatán 
másfél méter magasságban egy keskeny téglás ív alatt, később beépített 
nyílás, valószínűleg a régi pince lejárata volt. Igen gyakori északfrancia
országi bortermelő vidékek kisebb városaiban, hogy a pincelejárat a 
homlokzaton, közvetlenül a kapu mellett nyílott. 

Visszatérve a szomszéd házhoz, a 10. sz. ház homlokzatát nem szabad 
szerénynek vagy szegényesnek képzelnünk, annak ellenére, hogy egyszerű 
polgárház (8. kép) ; éppen az ellenkezőjét bizonyítja az első emeleten 
kibontott három gótikus ablak maradványa. Kettő közülük hasonló, 
a pálcatag finoman faragott csavart oszlopból indul (.17. kép. l/A.). 
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33. k é p . — f, Országház-u. 2. sz. ház 
egyik helyiségének lefaragott boltozati 
indítása és falive. — 2. Fortuna-u. 
18. sz. Keresztboltozatos helyiség. 



Szerencsére megmaradt az osztótag indítása is. Egyenes záródási és 
kétoszt ású a harmadik ablak is, de a rézsű középső díszítését egyszerű 
lemez alkotja (17. kép. 1/B.). Tökéletesen egyező, de nem elmetszett, 
hanem lefutó profil díszíti az Országház-utca 9. sz. gótikus ablakainak 
kőkeretét is, melyből azonos mesterkézre, de legalább is műhelyre lehet 
következtetni. A későbbi pálcatagos ablak a XV. század legvégére 
tehető. A homlokzat jobb oldalán az előreugró emeletet konzolokon 
nyugvó téglaívek tartják. A korszak utolsó átalakításának emléke ez a 
két árkád, melynek szerepe az volt, hogy a későbbi szabályosabb szobák 
kialakítását célzó emeleti átépítés következtében támadt kiugrást alá
támassza. 

A részletek megkomponálásának elragadó példáját mutatja az a 
művészi érzék, ahogy a szomszéd ház előreugró armirózott kosárkát 
belevonják a ház e részletének megoldásába. Különben itt a ház szélén 
fedezhetők fel a gótikus övpárkány nyomai, amely viszont a szomszéd 
ház előrehajló emeletével áll összhangban. Az első emelet jobb utcai 
helyiségének ablakok között álló falpillérén a középkori vakolatba karcolt 
félköríves szerkesztési játékok kedves és személyesebb emlékei a középkori 
építész tanultságának, szerkesztő ügyességének és geometrikus szemlé
letének (37. kép). 

A palotát és a polgári lakóházat természetesen igen sok esetben nem 
lehet megkülönböztetni, mint ahogy a gazdagodó polgárok, iparosok, 
még inkább a kereskedők életstílusának külsőségei szintén a kor feudális 
ideáljait követik. Polgárházakban is megtaláljuk a nagyobbméretű 
dísztermet, viszont palotákról van adatunk, melyekben bolthelyiség volt. 

Az Országház-utca 20. sz. polgári jellegű lakóház első emeletét egy 
nagyobb terem foglalta el, melyet csak a barokk-korban osztottak ketté. 
Hz a ház különben az eddigiektől eltérő alaprajzi elrendezéssel ismertet 
meg. A kapu ugyanis nem a közepe táján nyílik a házba, hanem 
a homlokzat szélén. Jelen esetben a kapualj tói jobbra helyezkedik el 
a hatalmas, még az eredeti keresztboltozattal fedett helyiség. A nagy 
terem utolsó negyedét fiókos keresztboltozat fedi. K teremrészben még 
egy ugyanolyan keresztboltozat-osztás nem fér el, valószínűleg nyitott volt, 
azonkívül méretei is azt mutatják, hogy itt vezetett fel az egyenes gótikus 
lépcső. Ezt látszik igazolni a kapualjból nyíló befalazott ajtó helye is. 
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34. kép. —• Középkori gyámkövek : 
1. Táncsics M.-u. 20. sz. — 2. Üri-u. 
13. sz. — 3. Országház-u. 22. sz. — 
4. Országház-u. 22. sz. — 5. Táncsics 
M.-u. 26. sz. 

Budapes t Hégiségei XV — 13 



Közvetlenül utcai földszinti helyiségből nyíló lépcső e korban meg
szokott sajátság. Különben az egész ház alaprajza közeláll a külföl
dön legelterjedtebb típusokhoz, azzal a különbséggel, hogy a kapu
alja valamivel szélesebb. A már ismertetett uralkodó alaprajzi elrendezés 
mellett elég gyakori ez a típus is Budán. (Fortuna-utca 7., 11., Üri-
utca 26., Dísz-tér 7., Tárnok-utca 3., Szentháromság-utca 11., Táncsics
utca 14.103 E házak többszöri átalakításuk ellenére még az eredeti elren
dezést őrizték meg. A két utolsó példa északnyugateurópai gótikus 
házaknál igen gyakori. Az egyenes lépcső a kapualjból vezet fel. Ennél 
az elrendezésnél a homlokzat igen keskeny és vagy hiányzik az udvar, 
vagy igen szűk, gazdasági udvarnak alkalmatlan. Átmeneti megoldásnak 
tekinthetők az Országház-utca 18., 22. sz. házak, ahol a kapualj mellett 
az egyik oldalon igen keskeny helyiségek foglalnak helyet, azt a 
benyomást keltve, mintha a széles kapualjba építették volna be később. 

Az Országház-utca 20. sz. ház kapualjának lóhereíves fülkéi és .az 
elsőemeleti homlokzat enyhe kiugrását tartó, ismert lóhereíves friz kon
zolokon még a gótika látható maradványai. Ugyanaz a szomszéd, 22. sz. 
ház alaprajzi elrendezése. Homlokzatának különös formájú és arányú 
középrizalitja gótikus erkélyt rejt (32. kép. 3. és 34. kép. 4.), melynek 
kétkaréjos kőkonzolai (34. kép. 3.) megrokkanván, aláfaláztattak. 
Néhány falazó kő eltávolítása után előtűntek a konzolok. Ugyanezt 
a munkát ismételtük meg második szomszédjánál, az Országház-utca 
18. sz. hasonló középrizalitján ugyanezzel az eredménnyel. I t t késő 
gótikus buggyos konzol tartotta az erkélyt. Nem csekély nehézséget 
okoz annak a különös sajátságnak a magyarázata, hogy az erkély és 
a szoba közti ív szélesebb, mint a gyámkövek közti távolság. Az erkély 
fala tehát nem a konzolokon, hanem kijjebb, való színűleg a konzolo
kon fekvő kőgerendán nyugodott. Hasonló szerkezetet találunk a francia
országi Mont-Saint-Michel-apátság déli oldalának egy erkélyén. 

Konzolokon nyugodó erkélyek rizalitja sokszor élénkítette a házak 
homlokzatát, nyomai majd minden régi városunkban feltalálhatók, bár ez 
a pusztulásnak kitett részlet Magyarországon aránylag ritka. A Vitéz 
Jánostól alapított, de már nem létező Academia Istropolitana épülete 
Pozsonyban hasonló megoldást mutatott. De ugyancsak ismert a pozsonyi 
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35. kép. — Bordaprofilok : Országház-u. 2., Országház-u. 13., Úri-u. 30., Űri-u. 41., Országház-
utca. 18., Űri-u. 13., Országház-u. 9., Országház-u. 18. 

városháza gótikus kiképzésű erkélye. Iyőcsén, Késmárkon, Nagyszebenben, 
Brassóban számos közép- és sarokerkély es ház áll még ma is. . 

Az Országház-utca 18. sz. házon is a gótikus maradványok egész 
sora került napvilágra. Az aláfalazástól félig eltakart, lesarkított szegment
íves kapu, a kapualjban szamárhátú ajtókeret (14. kép 3.), az emeleti 
erkély nyílás gótikus félköríve (19. kép. 1.,) végül a homlokzaton (10. kép) 
három pálcatagos egyenes záródású ablak kőkeretenek részletei. Ezen 
a homlokzaton két típus ismétlődik, egyes (19. kép. 3.) és kettős pálca
tagú (19. kép. 2.) keresztosztású ablak (6. kép. 2.). A különben 
szerényméretű épület első emeletét itt is nagyobb terem foglalta el. 
A földszinten, a kapualjtól jobbra egy keskeny dongaboltozatos helyiség, 
balra egy nagyobb, ugyancsak dongaboltozatos terem nyílik (6. kép 1.), 
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Ez az aránylag kisméretű, 131/2 X 10 m alapterületű négy szegletes 
épület lehetett az eredeti ház, melynek bal udvari szárnyát még a késő-
középkor végén építették ki, amit a középkori szerkezetű, de bekötés 
nélkül csatlakozó szárnyépület falai látszanak igazolni. Még több épületnél 
nyerjük ugyanazt a benyomást, hogy a négyszögű (sokszor négyzethez 
közeledő) alaprajzot mutató főépület mellékszárnya későbbi, de még 
gótikus toldás. A két erkélyes ház a köztük helyet foglaló ház finom lóhere-
ívsoros párkányával olyan összeillő csoportot alkot, melyből a középkori 
építész tudatos utcakép tervezésére lehet következtetni. 

Az oldalkapuk és a tengelyben elhelyezett kapualjak között számos 
átmeneti megoldásra van példánk. Ilyenek a Szentháromság-utca 5. és 
7. számú házak alaprajza (5. kép. 2.). Az előbbi kapualja lándzsaszerű 
csúcsíves fülkéket (18. kép. 4.) és buggyos szamárhátú ajtót (14. kép 4.), 
az utóbbi félköríves fülkéket és profilált ajtókeretet (14. kép. 2.), 
őrzött meg. Különös ezen az utóbbi ajtón, hogy a profilok (lemez, hen
gertag és negyedkörívű vájat) nem fordulnak át az ajtó homlokzatára és 
a kő élszedés nélkül fut végig. A 7. számú ház udvari szárnyát egy 
helyszínen maradt eredeti ablak kőkerete alapján képzelhetjük el. 

Kitérő alaprajzú elrendezésre is akad bőven példa. Ilyen a »Vörös 
sün«-ről elnevezett háromfrontú ház, melynek jelentős része még gótikus 
maradvány. Az épület donga- és keresztboltozatos helyiségeket, szamár
hátú ajtókat rejt. A két utcára néző, középudvarral és szárnnyal össze
kötött Tárnok-utca 14. sz. mindkét része majdnem quadratikus tömbből 
á l l ( l . kép 3.). A Hajadon-utca felé néző mellékhomlokzat elszedéses 
ablakkereteket és kapu maradványait mutatja. Es hogy ez elég gyakori 
típus lehetett, azt okleveli adatok igazolják. 1346-ban 48 ezüst márkáért 
eladott hévízi palota két utca között, az utcavonalban állott.105 Tárnok
utcai homlokzatán a lehullott vakolat alól kőkonzolokon nyugvó téglaívek 
bukkantak elő (1. kép 1—2.), melyek az előreugró első emeletet tartot
ták. Az íveket és a homlokzat jelentős részét borító legalsó vakolatré
tegen lilás és fehér sakktáblaszerű festés és azt keretelő díszítő friz nyomai 
fedezhetők fel. Az elmosódó és pusztulásra ítélt festésnyomok jelentősége 
abban áll, hogy egyetlen emléke a homlokzatot borító dekoratív rene
szánsz falfestésnek. Ez a homlokzat mutatja be korszakunk utolsó vész
terhes idejének, a XVI. század második negyedének lakóházépítészetét. 
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36. kép. 1. Országház-u. 2. sz. Gótikus falfestmény kiegészített rajza. 
2. Országház-utca 2. sz. Gótikus falfestmény részlete. 

A későgótikus konstrukciót és formát áthatják a reneszánsz építészeti 
gondolatai. Az előreugró emelet szerkezeti alapja a gótikus fakonstrukció-
ban gyökerezik. A konstrukciót kőből a XIII . század óta várak kiugró 
védelmi berendezésénél kezdik használni (machicoulis, échauguette). 
Nem sokkal később meghódítja a polgári lakóházak homlokzatait is, 
úgy mint a várépítészet másik eleme, a torony. Magyarországon igen 
kevés emlékét ismerjük és azoknak is jelentős része városházzal kapcso-
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latos (Pozsony, Nagyszeben). Ennek egyik oka, hogy a különálló monu
mentális lakótorony leginkább a XIII . században volt divatban, mint 
a regensburgi példák is mutatják. Ebből a korból pedig kevés emlékünk 
maradt. A XV. századi tornyok kisebbek, inkább csak részletei a háznak, 
stilizálások, nem csoda, ha könnyebben elpusztultak és csak feljegyzésekből 
következtethetünk rájuk. Nagyobbszerű torony tartozhatott Vali Imrének, 
a Szombat-piac sarkában álló házához, melyről egy XIV. század derekáról 
származó oklevél emlékezik meg.106 A XVI. század elején említés történik 
a Szent Péter vértanúról nevezett budai külvárosban egy vörös toronyról.307 

Konzolos erkélyekről már szóltunk. A feltárások igen sok és változatos 
faragású homlokzati konzolt derítettek fel (Táncsics-utca 26. (34. kép. 5.). 
Üri-utca 13(34. kép. 2.). (Országház-utca 13.). A Fortuna-utca 18. sz. 
ház homlokzatának egymáshoz közelálló konzolsora egy XV. századi 
ház előrehajló emeletét tartotta (9. kép). Nem kevésbé érdekes a 
Táncsics-utca 20. sz. ház homlokzatából kibontott két gyámkő és 
összekötő kői vük, melyen vagy előrehajló emelet vagy sarokerkély 
pihent (34. kép. 1.). A kétkaréjos konzolok még a XIV. századból 
származhatnak. Előrehajló emelet azonban nemcsak gyámköves ívekre, 
hanem hatalmas kövekből illesztett övpárkányra is támaszkodhatott, 
amilyent a Dísz-tér 12-nél írtunk le. 

A házak homlokzatán végigfutó árkádsorokra utalnak az előrehajló 
emeleteken kívül a homlokzaton beépített keskeny téglaívek, kői vek és 
pillérek pl a (régi városházán). Árkádos folyosók főleg a főtereket övezték és 
a vásárokkal állnak kapcsolatban. A Felvidéken (Lőcse, Selmecbánya) 
és Erdélyben (Beszterce) igen elterjedt a lábasház divatja, amely Észak-
Olaszországban (Bologna, Modena), Közép- és Dél-Franciaországban, 
Lengyelországban, valamint Délkelet-Németországban és Szilézia vidékein 
is a homlokzati kiképzés uralkodó eleme. 

. 
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III. 

A XVI. században igen gyakran alkalmazott gyámköves-íves 
szerkezetek régi gyakorlatra tekinthetnek vissza. Újjáéledő divatjuk, 
általános elterjedésük a reneszánsz-művészet alapeleme, a körív iránti 
fogékonysággal magyarázható. 

Ennek a jellegzetes reneszanszos gótikának nem szentelt a kutatás 
figyelmet, annak ellenére, hogy nemcsak Budán és az országban, de 
Középeurópában, főleg Ausztria keleti részén, Csehországban és Lengyel
országban is el volt terjedve. Nem lehetetlen, hogy e polgári stílus egyik 
bölcsője éppen a legitalizáltabb gótikus város, Buda volt. 

Budán nemcsak Mátyás korában, hanem a XVI. század első felében 
is felbukkantak olasz építészek nevei. 1528-ban Milánói Miklósról, 
1531-ben Ferenc olasz kőfaragóról történik említés.108 Ekkor tűnnek fel 
Bécsben is a hosszú keskeny házalaprajz mellett a négyszegletes udvart 
négy oldalról körülölelő olaszos patriciusházak.109 De míg Bécsben az új 
típus a helyi hagyományokkal ellentétben állt, a budai ház alaprajzából 
szervesen fejlődhetett az olaszos reneszansz-ház. A renaissance építészet 
megértését és gyors elterjedését az magyarázza, hogy vele sokban rokon 
alaprajzi elrendezések ismertek voltak a magyarországi világi építé
szetben, már a középkoron keresztül, mind erre a budai háztípusok is 
példát nyújtanak. Azt, hogy ennek alapja bizancias szláv, vagy itáliai 
előzmény, egyelőre kutatás hiányában, mint feltevést említhetjük. 

A külföldi kortársaknak is feltűnt a lakóházak olaszos megjelenése, 
amiről több leírás tanúskodik. Candale Anna, II . Ulászló feleségének 
hírnöke 1502-ben beszámol a királynő útjáról. Buda házairól meg
emlékezvén, így ír : » . . .Buda házait . . .olasz modorban építették. . .«n o 

Ursinus Velius leírásaiban többször utal az olasz építészetre és díszítésre. 
Budavárának leírásánál feltűnőnek találja az épületek olaszos arányait.111 

A magyarországi, illetve budai polgári építészet sajátos jellegét ismeri fel 
egy sokkal később, 1591-ben átutazó követ, báró Wratislaw. Leírásában 
a budai vár házait » . . .régi magyar építészeti modorban készültnek .. . « 
jellemzi.112 

A budai lakóház alaprajzi típusa természetesen csak egy válfaját 
képviseli a középkori városi lakóházaknak. Elrendezésében hasonlóságot 
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mutat az alsónémet parasztházból kialakult és a középkorban igen 
elterjedt alsónémet polgárházzal is. Leglényegesebb eltérés azonban az, 
hogy a budaiak nem oromzatos, hanem ereszes házak, ami a fejlődés 
más irányára mutat és alaprajzi eltéréseket eredményezett. A német
országi ereszes háztípus származását homály fedi. A legelfogadhatóbb 
feltevés kastélyok, középületek és kolostorokból igyekszik levezetni.113 

Érdekes, hogy a XVII. században Németországban elterjedt, fran
ciaeredetű Mansard-tetős házak alaprajza majdnem szószerint egyezik 
a budaiakkal.114 Ennél a térhódító alaprajzi elrendezésnél nem vitás 
a közvetett olasz hatás. 

A budai polgári építészet sajátos egyéni megoldásokat hozott létre, 
és hatása alatt állottak a Kárpátmedence legtávolabbi vidékei is. 
Ezt a tételt legszembetűnőbben a jellegzetes budai kapualjak igazolják. 
Eddig mindössze egynéhány ilyen kapualjat és ülőfülkét ismertünk, 
melyekről a szakirodalom gyakran megemlékezett anélkül, hogy jelen
tőségüket méltatta volna. A budai típusú házalaprajzoknak pedig éppen 
ezek a széles kapualjak adják a jellegzetességét, az elrendezés tengelyét. 
Nem a középkori nyugati nagyvárosok egészen városias lakóházai ezek, 
hanem megőriztek valamit a vidéki mezőgazdasági jellegből. legmeg
felelőbb kifejezéssel élve »udvarházaknak« nevezhetnők őket. Az udvar 
ezeknek a házaknak igen fontos része. Zsigmond király 1437-i összeírásából 
tudjuk, hogy 200 várbeli házban 1833 ló elhelyezésére alkalmas istálló 
volt.115 Ezek az istállók pedig az oklevelek és emlékek tanúsága 
szerint az udvarokban voltak elhelyezve. 

Szembetűnő, hogy a pesti és budai, de a várbeli házakról is fennmaradt 
oklevelek a kőépület és udvar mellett minden esetben megemlékeznek 
a faépületekről is, tanúsítva mintegy a gazdasági melléképületek elmarad
hat atlanságát és fontosságát. Az udvaron elhelyezett gazdasági faépületek, 
a kocsibehajtásra alkalmas, széles és az udvarig vezető kapualj, a falusias 
széles utcák, az aránylag alacsony,116 legfeljebb 2—3 emeletes épületek 
ennek a félmezőgazdasági életnek* tárgyi bizonyítékai az igen sok oklevél 
és adat, írásbeli bizonyítékok mellett, melyek a polgárok, iparosok, 
földbirtokviszohyait helyezik élénk megvilágításba. Egy 1343 április 
6-án kelt oklevél117 óbudai ház és telek eladását tanúsítja. A város szívé
ben, a piactéren állott ház mellett a mezőgazdaság minden tartozékát 
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felsorolja, egész kis földbirtokot, művelt és műveletlen szántókat, legelő
ket, szerüket. Az eladónak a mezőgazdaságtól távoleső orvosi foglalkozása 
is a félagráris életformát példázza. Tanulságos adatokat nyújt az iker
városoknak, Pestnek központjában a Búzapiacon állott, nagy múlttal 
bíró ú. n. Benchyk-féle nagy kőház, mely 1432-ben 100 forinton cserélt 
gazdát. A háznak udvara és mögötte fallal elválasztott kertje volt.118 

37. kép. — /., 2. Fortuna-u. 10. sz. ház emeleti falán látható középkori vakolatkarc és annak rajza. 

A vidék és a külvárosok közötti átmenetet alkotja az a számos major, 
melyek ugyancsak az oklevelekből ismertek. legnevezetesebb köztük 
Kunc ispán majorja Buda és Nyék között, melynek 1343-ból származó 
leírásából a gyümölcskultúra nyomai bontakoznak ki.119 

Ebben az övezetben épült Mátyás király vadászkastélya és az 
1943-ban Buda és Albertfalva határán feltárt fallal övezett tornyos 
várkastély, melyhez hasonló, de sokkal korábbi lehetett a homonnai 
Drugethek új bécsi vára.120 

A budai vár sokkal sűrűbben beépített területén kertről ritkán esik 
említés és éppen ezért az udvart vagy házat körülvevő fal is ritka. Szigo
rúan betartották a háztelekformát, a gazdasági épületeket a szűk udva
rokba préselték, melyekhez csak a széles kapualjakon keresztül lehetett 
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átjárást biztosítani. A gyakorlatilag igen fontos kapualjak építészeti jelen
tőségét érezték a korabeli kőfaragók és ennek megfelelően díszítették. 

A kapu alatt folyó egykori pezsgő élet emlékei a díszesebbnél-
díszesebb faragású, ívekkel koszorúzott, a kapualj falakba fülkeszerűen 
bevájt ülőpadok. Formai megoldásuk nem mond újat számunkra, mert 
a templomi szentélyek, ritkábban a mellékhajók falában elhelyezett 
papi székek, ülőfülkék, kiképzésüket régen kialakították. Sőt a XIII . 
században már kastélyok termeiben is feltűnnek. A kapu alatti ülőfülke 
azonban külföldön majdnem teljesen ismeretlen. Előfordulnak általában 
még kevésbbé díszes ülőfülkék várak és kolostorok (York, Durham) 
széles kapualjaiban külföldön is. A középkori Magyarországon már sok 
helyen megjelenik a kapualjak falában, így Kassán, Győrött, Pozsony
ban, Zólyom várában, sőt egész a nyugati határszélig, Kismartonig 
követhetjük, ahol nyoma vész.121 Ezeken a helyeken azonban ritkáb
ban fordulnak elő, a formák gazdaságában is messze elmaradnak a budai 
példák mögött. 

A fülkék kiképzésében, profilozásában követhetjük legjobban a budai 
építészek stílusát, kőfaragók kezenyomát, melyek a csekélyebb számú 
ablakkereten is fellelhetők. A legérdekesebb és leggazdagabb csoportot 
a templomi ülőfülkéknél is használt nagyobb lóhereívbe szerkesztett, 
kisebb orrtagos ívekből képzett (kettős lóhereívű) mérmű alkotja, mely 
baldachinszerűen zárja le a fülkét. A csúcsívpárok konzolra vagy osztó
tagra támaszkodnak. Ennek a megoldásnak legszebb példáját az Úri-utca 
32. sz. ház egyik szobájában most feltárt fülkesorban láthatjuk (24. kép). 
Az egységes stílusú kapualjból két csúcsíves és egy félköríves ajtó nyílik. 
Ugyanennek a kőfaragónak kezenyomát ismerhetjük fel az Országház
utca 9. sz. ház ülőfülkéjén, azzal a különbséggel, hogy itt a konzolt tölgyfa
levéllel díszítette. 

Ez az összefüggés nem a formák véletlen egyezése, mert a félkörívű 
ajtó párját is megtaláltuk ugyancsak ebben a kapualjban. A profilokat 
tartó apró konzolok, a lesarkítást bevégző harántlemez profilja olyan 
formahű megegyezéseket mutat, hogy a kapcsolat kétségtelen. Ugyan
ennek a műhelynek a szerkesztése ismerhető fel az Országház-utca 2. sz. 
ház ülőfülkéiben. Valószínűleg ugyancsak tőle származnak az udvar 
árkádívei és pillérei. Némely profil részlethasonlósága folytán műhely-
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38. kép. — 1. Támok-u. 3. Geometrikus díszű falfestmény. 



folytonosságban jelentkező összefüggés képzelhető el az Üri-u. 32. sz. 
fülkéinek mestere és az Országház-u. 9. sz. emeleti iveinek fiatalabb kő
faragója között. A középlemezű ablakok szerkezete viszont az Üri-u. 31. sz. 
gazdagabb kiképzésű ablakainak-alapsémajávai mutat hasonlóságot. Az 
Országház-u. 18. sz. erkélyt tartó buggyos konzolainak formai egyezése 
szembetűnő a Szentháromság-u. 7. sz. kapualja szamárhátú ajtajának 
konzolával. Arányi rajza szerint az Országház-u. 9. sz. kapualjában az 
"Üri-u. 40. sz. kapualját díszítő sokkaréjú ülőfülkéhez hasonló volt elhe
lyezve. Ezeken a most még szerény anyagot felölelő kapcsolatokon kell 
tovább épülniök azoknak a művészettörténeti megállapításoknak, melyek 
alapul szolgálnak az egyházi építészet mellett a budai építészet 
történetének megírásához. A történetnek támpontjai ezek az össze
függések. 

Az ülőfülkék legegyszerűbb típusai félköríves vagy szegmentíves 
záródásúak a korszak utolsó idejéből származnak. Félköríves fülkék 
voltak ismeretesek az Üri-utca 34. és 38. számban. Ujabbak a Fortuna
utca 5., Üri-utca 24., Országház-utca 7., Országház-utca 20. és Szent
háromság-utca 7. sz. alatt kerültek napfényre. Félköríves és szegment
íves záródású ülőfülkék az Üri-utca 24. számban. A szegmentíves fülkék 
még későbbiek. Ismeretes volt az Üri-utca 36. sz. kapualjában, most egy 
egészen hasonlót tártunk fel Üri-utca 6. és a budai Városház épületé
ben, melynek középkori származását a gótikus falakon és boltozatokon 
kívül a homlokzat pilléreken nyugvó kőárkádívei és az udvarra néző 
falnak beépített íveket tartó pillére árulják el. A középkori épület 
kisebb volt, mint a mai, amit beépített, armirozott kosárka is elárul. 
Különös, hogy a középkorban is valószínűleg városházának használt 
épületről az oklevelek hallgatnak.122 Földszintjének árkádíves kiképzése 
a városházépítészet jellegzetes és elmaradhatatlan része. 

A leggyakoribb ülőfülkedíszítést azonban mégis a lóhereívnek 
különböző változata alkotja, az Ince pápa-tér 4-ben (27. kép. 3.), az 
Országház-utca 24-ben napvilágra került sima formáktól egészan a bonyo
lultabb tagozású és lebegő idomú (Üri-utca 48.) baldachinokig. Érdekes 
megjegyezni a símafaragású lóhereívek közeli hasonlóságát a belvárosi 
templom freskókkal díszített papi ülőfülkéinek lezárásához, melyek 
a templom Zsigmond-kori szentély falában helyezkednek el. Nagyobb 



39. kép. — Táncsics M.-u. 24. sz. ház emeletén feltárt falfestmény áthelyezve és restaurálva. 



csoportot alkotnak meg a tagozás nélküli csúcsíves fülkék, melyek 
szélét legfeljebb élszedés vagy pálcatag élénkíti. (Fortuna1utca 18. 
[15. kép. 4.]. Az Országház-utca 3. és 11. sz. a régi számozás szerint, 
a pénzügyminisztérium helyén állottak.) A páros fülkék íveit gyámkövek 
tartják (Szentháromság-utca 5., Úri-utca 38.). 

A "kutatások számos részletlelettel gazdagítják még a Vár középkori 
műemlékeit, melyeknek azonban építészeti összefüggését még nem sikerült 
felderíteni és így csak mint részletek tarthatnak érdeklődésre számot. 

A Nándor-utca 6. sz. ház egyik földszinti helyiségében elfalazott 
ablakrészlet, Űri-utca 33. első emeletén udvarra néző neogótikus stílus
ban kijavított kőablakkeret (40. kép. 2.), a Tárnok-utca 14. sz. udvarába 
nyíló csúcsíves ajtókeret, Tárnok-utca 3. kapualjában ajtókeret, Tárnok
utca 1. külső homlokzatán valószínűleg félköríves, profilos kapukeret 
(40. kép. 3.), Szentháromság-utca 5. számban ablakkeret (20. kép. 1.), 
a Tárnok-utca 13. sz. pálcatagos ablaktöredékei. A falban, eredeti 
helyükön található töredékekhez járulnak azok a szórványleletek is, 
melyek a törmelékek közül vagy beépítésből származnak. A Fortuna-utca 
16. és 18. sz. törmelékei közül lóhereíves ülőfülkék darabjait válasz
tottuk ki. Ugyancsak ablakkeret alsó része a Táncsics-utca 9. számból 
és a Tárnok-utca 13. sz. házból (42. kép. 2.). Ivek, bordák és lábazatok 
töredékei a budai polgári építészet gótikus idomairól alkotott ismere
teinket bővítik. 

A lakóházban is gyökeret ver a reneszánsz. De az új stílust 
nem annyira a szerkezetben, mint inkább a részleteknél alkalmazták. 
Erre engednek következtetni a leletek ; XV. századból származó, 
Brunelleschi-típusú oszlopfő a Szentháromság-utca 7. számból (32. kép. 2.) 
ajtókeret töredéke az Úri-utca 32. számból, vésett virágszárakkal díszített 
vörösmárvány töredék a Bécsikapu-tér 2. számból. legérdekesebb vala
mennyi között azaz ugyancsak vörösmárvány töredék, amely a Casino-utca 
2. sz. házudvari ablaka felett befalazva, másodlagos elhelyezésben került 
elő. (32. kép. 1.) Domborművű szárnyas angyalt ábrázol. A kő törése 
szerencsére a törzs felső részét és a fejet megkímélte. Az arc a török 
időkben sérülhetett meg. A keretet félköríves palmettás friz díszíti, töké
letes mása a Monelli-sírkövön ismerhető fel. Az angyal mintázása ugyancsak 



40. kép. 
1. Ince pápa-tér 4. Mérműves árkád maradványa. 
2. Űri-u. 33. sz. Átalakított gótikus ablak. — 
3. Tárnok-u. 7. sz. Gótikus kapukeret maradványa. 



a Monelli-sírkő heraldikus alakjával vethető össze, miáltal a relief 
mesterére és készültének idejére derül fény. Valószínűleg friz részlete 
lehetett, mert ha sírkőnek tételezzük fel, az angyal nagysága és a keret
hez való viszonya nem teljesen világos. Sokáig padlónak használhatták, 
mert felülete erősen kopott. 

Sem reneszánsz-konstrukciót, sem eredeti helyén maradt reneszansz-
faragványt nem sikerült találni. Szigorúan véve tehát a házak reneszánsz-
kiképzését, csak valószínűsítik a leletek, de nem bizonyítják, hiszen szár
mazhatnak a királyi palota valamely részletéből vagy kerti épületéből, 
bár ennek elletmond némely részlet gyengébb kivitele és elütő anyaga. 
Az Úri-utca 22. számú ház erkélyének ívét sgrafitto-szerű díszítés borítja, 
(32. kép. 3.) Az alapréteg finom habarccsal kevert faszén, ezt a réteget 
fehéren átfestették, amiből kikarcolták a rozettát és a négyzetes alap
mustrát. Első pillantásra látszik, hogy a rozettás kazettamennyezet illúzió
ját akarja kelteni ez az aránylag szerény emlék. De éppen ez igazolja, hogy 
a reneszánsz az egyszerűbb osztályok ízlésében is jelentkezik. A leletek 
sorát néhány török türbe és egy feliratos török sírkő zárja le, igazolva, 
hogy az utóbbi korszak a polgári építészet terén csak igen keveset alkot
hatott. 

A kapualjakhoz hasonlóan még a földszinti boltozatok állották ki 
elég jól az ostromokat és tűzvészeket. A pontosan datálható kapualjak 
dongaboltozatai alapján a dongaboltozatokat a XIV. század végétől 
kezdve egészen a XVI. század derekáig kísérhetjük figyelemmel. Bz nem 
azt jelenti, hogy korábban és későbben ne használták volna ezt a boltozást. 
A boltozat hajlata igen mélyen kezdődik és vagy félkörös keresztmetszet
ben záródik, vagy ami még gyakoribb, kissé megnyúlt csúcsos hyperbolá-
hoz hasonló idomban. Majdnem minden középkori ház földszintjén 
akadtunk ilyen dongaboltozatos helyiségekre, ahol a hajlás görbületén 
kívül, a jellegzetes keskeny téglák árulják el középkori eredetüket. 
Emeleten már sokkal kevesebb helyen találhatók és ott inkább kisebb 
kamrákat boltoztak. Nem véletlen, hogy emeleti gótikus boltozatok éppen 
a legjobb állapotban fennmaradt házakban (Fortuna-utca 10., Országház
utca 9., Táncsics-utca 24.) fordulnak elő. Nem kell azonban azt hinnünk, 
hogy a középkorban az összes földszinti helyiség boltozva volt, mert 
igen sok helyen bukkanunk konzolokra, melyeken a mennyezetet tartó 
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41. kép. — Országház-u. 9. sz. homlokzati ablakainak maradványairól készült rekonstrukciós rajz 



gerendák nyugodtak. A Dísz-tér 12. számban a kaputól balra eső szoba 
két hosszfalán 3—3 konzolt bontottunk ki az elfalazásokból (16. kép, 2.), 
melyeken egykor a hosszgerendák nyugodtak, a szobát tehát erede
tileg, lapos famennyezet fedte s csak a barokk-korban boltozták be. 
Az is gyakori, hogy a famennyezetet még a középkorban donga bol
tozatra cserélték ki. A Fortuna-utca 10. sz. baloldali helyiségében a 
boltozattal elfalazott szellőztető nyílás ugyancsak a boltozat újabb kora 
mellett tanúskodik és eredeti, fagerendás mennyezet létezésére utal. 
A szembenlevő házban, a Fortuna-utca 23. számban a mennyezeti 
hosszgerenda még mindig középkori konzolon nyugszik. A nagyobb 
méretű emeleti dísztermeknél, így az Országház-utca 9. számban, az újabb 
barokk boltozat alatt meglátszik a továbbfolytatódó gótikus vakolat. 

Ivegtöbb esetben a fennmaradt konzolok hívják fel a figyelmet 
a mennyezet megoldásának módjára. (Űri-utca 10., Dísz-tér 12. sz.) 
Bordás keresztboltozat aránylag igen kevés helyiséget fed ma már, de 
elterjedésére szórványos leletekből következtethetünk. A könnyedebb 
bordás szerkezeteket inkább az emeleteken alkalmazták, ez lehet pusztu
lásuk nagyobb arányának oka is. Az Országház-utca 2. sz. földszintjén 
és az Üri-utca 40. sz. kapualjában a bordákat valószínűleg romlott 
állapotuk miatt lefaragták, egyedül az Országház-utca 13. számban 
javították ki és még ma is láthatók. Ez utóbbi házban az 1924-ben 
végzett restaurálás több részletet adott hozzá az eredeti architektúrához, 
így a bordavégződések alá gyámköveket faragtak, kissé idősbítve az 
összképet. Minden régészeti támpont nélkül faragták és helyezték el 
a teljesen új ajtókeretet is. Borda nélküli keskeny téglás keresztboltozat 
már több helyiségben fordul elő. (Fortuna-utca 4., 18. (33. kép. 2.), 
Űri-utca 40., 48., Országház-utca 20., 24.) A hasonlóan szerkesztett 
kétszakaszos boltozatok, a mélyre futó boltvállak, melyek gyámkövek 
nélkül illeszkednek a falba, azt látszanak mutatni, hogy ezek a bolto
zatok aránylag elég kicsiny időközben készültek és a XV. századot 
nem előzték meg. 

A boltozatok és falak korából tehát hasonló tanulságokat vonhatunk 
le, mint amit a faragott építészeti részleteknél már ismertettünk. 

A leletek túlnyomó része Zsigmond korából származik. Űgy látszik 
Nagy L,ajos uralkodása alatt fejlődésnek szökkenő város ekkor, a XV. 
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42. kép. 
/. Uri-u. 31. sz. ház homlokzati ablakai
nak maradványairól készült rekon
strukciós rajz. — 2. Tárnok-u. 13. sz. 
ház udvari homlokzatán feltárt ablak
maradványok rekonstrukciós rajza. — 
3. Tárnok-u. 7. sz. Ablakkáva-töredékek 

rekonstrukciós rajza. 



század elején épül tovább, egységes építészeti stílusban fogant házai
val, várospanorámájával töltve ki szűk kereteit. Az akkori európai 
politika egyik színpadán nem hiányozhattak az előkelő és nagyvonalú 
díszletek sem. Az építkezések gyorsaságára és lendületére világít rá 
Gonzaga Ferenc budai követének kissé elfogult, de kétségtelenül kiábrán
dító jelentése 1395-ből,123 melyet szembe lehet állítani a későbbi lelkesedő 
leírásokkal. Zsigmond városépítő ösztönzéseit talán legjobban az jellemzi, 
hogy 1410 körül elrendeli Visegrádon a házak kijavítását és újraépítését, 
elkobzással büntetve az ellenszegülőket.124 A budai építkezésekre való
színűleg még gondosabban ügyelt. Péter, királyi építész városépítő 
tevékenységéből azt sejtjük, hogy a király érdeklődött a város fejlődése 
iránt, sőt talán főbb vonalaiban irányította is azt.125 

Az építkezési kedv átmeneti hanyatlása után, Mátyás még talán 
Zsigmondnál is nagyobb városépítőnek bizonyult. Még uralkodásának 
első felében Zsigmondhoz hasonló Budára vonatkozó rendeletet ad ki, 
sőt a büntető kikötést, a házelkobzást végre is hajtatja. E korszak 
polgári lakóházai ugyancsak számos emlék alapján képzelhetők el. 

A házak javítását, helyes és szép építését nemcsak a királyok szorgal
mazzák, hanem a városi testület is. A bérbeadási szerződések jelentős 
része a ház javításának kikötéseit is tartalmazza, mely nem egy esetben 
a városi hatóság szigorú intézkedéseire vezethető vissza. Az építőrendőri 
jogkörnek ez a fejlettsége majd minden középkori városra jellemző. 
Példaképen felemlítjük Abeville városának 1389-ből származó hasonló 
szellemű rendelkezését, mely világosan fejezi ki ugyanezt a rendszabályt.126 

A városépítés rendelkezéseiből igen gyakran le lehet mérni a művészi 
tudatosság fokát, az általános és hivatalos esztétikai elveket. Kolozsvár 
városi elöljárói 1450-ben kelt oklevélben pontos építési előírást adnak 
s azt többek között így indokolják : » . . . prouidenciam Structure et 
edificio civitatis nostre facere cupientes . . . <<127 Az épületek javítását 
előíró oklevelek legtöbb esetben kikötik: » . . . cum bonis structuris 
reformari...« » . . . b o n o modo. . .« . A szerződések, vizsgálatok épí
tési vonatkozásainak ellenőrzését szakértők » . . . expertis mechanicis...«128 

végezték. 
Sok emlék származik a gótikus stílus utolsó idejéből, a XVI. század 

első feléből. Mestereik,-annak ellenére, hogy a fejlődésnek egy következő 
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korszakát nyitják meg, bizonyos kispolgári darabosságon, óvatosságon, 
formai bizonytalanságon nem tudnak úrrá lenni. De mégis néhol a lealko
nyuló nagyvonalú művészet utolsó sugarai élénkítik meg ezt a lassan-
lassan provincializmusba süllyedő világot. A házak elnéptelenednek,129 

nagyobb tehetségű művészek alkotáshoz megfelelőbb klímájú vidékre 
vándorolnak. Még mielőtt a török seregek végleg elfoglalnák a várost, 
Buda gazdasági, művészi és szellemi élete felbomlóban van. 

A visszafoglalás után a budai középkor omladozó emlékeit lerom
bolják és a legfinomabb márványfaragványok mészégetőkbe kerülnek. 
A karcsú csarnokok és kőcsipkés loggiák eltűnnek az importált stílusú 
provinciális barokk házak homlokzatai mögött. 

Budapesten, 1947 februárjában. 
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Rechpergus judex castri Nouimontis 
Pestiensis jurati et uni versi cives de eodem 
harum serié recognoscimus. . . quod 
viri magnifici domini Nicolaus de Gara 
palatínus regni Ungariae et Johannes 
fráter eiusdem filii egregii viri domini 
Nicolai de dicta Gara olim similiter 
palatini coassumptis expertis mechanicis 
scilicet carpetariis et lapicidis per commu-
nitatem nostram ad hoc deputatis domos 
ipsorum in castro predicto habitas nostri 
in presentia hoc modo rite et legaliter 
diviserunt, quod una pars domus eorum 
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ante eapellam Beati Georgii martiris 
adiacentis prout per portám eiusdem 
domus versus dextram intratur inferius 
quidem una wolta sub qua cellarium cum 
foramine existunt cum uno gradu ibidem 
existente deinde versus vineas altera 
wolta que a parte anteriori cum asseribus 
recluditur deinde cellarium antiquum 
nine alter gradus sub quo una camera 
parua nunc ad conservationem equorum 
aptata eosque ad murorum aliarum 
domorum in uno ordine et supra dictam 
cameram sub prefato secundo gradu 
existentem una domus et deinde versus 
prefatam portám alia domus in secundo 
ordine. Item superius interno ordine ubi 
reclinatorium habetur incipiendo ex parte 
dictarum vinearum et tendendo versus 
dictam portám primo una camera et 
deinde una stuba et deinde una domus 
dormitoria cum Camino et exinde medi
etas magni pallatii supra portám ipsam a 
parte plathee a dextra ipsi domino J ohanni 
cessit et extitit assignata. Secunda 
vero pars eiusdem domus prout per 
eandem portám intratur ubi a parte 
sinistra inferius una wolta et supra 
eandem woltam medietas prefati magni 
palatiisuptus vero unum antorum (?) seu 
foramen pro conseruatione vini aptum 
ulterius uero uersus vineas coquina parva 
lapidea et sub eadem due camere parue 
et deinde unum stabulum equorum usque 
ad alias domus lapideas et dehinc versus 
aquilonem unum stabulum et ulterius 
unum stabulum cum orto ibidem retro 
existentem in uno ordine et in secundo 
ordine supra ipsam stabula una stuba 
et inde una camera cum camino in 
secundo ordine item in tertio ordine 
superiori due camere quarum una cami-
num continet prenotato domino Nicolao 
palatino cessisse dignoscitur scilicet pre-
fata porta et curia eiusdem domus ipsis 
ambobus debeant communiter deservire. 
Preterea in secunda domo que quondam 
Johannis Sarratzeni prefuit inter eosdem 
dominos talis extitit divisio celebrata, 
quod pars ipsius domus videlicet porta 
ex parte platée Italicorum habita et 
ibidem inferius ex utraque parte quatuor 
wolte sub quibus cellarium cum uno 
foramine et ulterius a parte dextra 
similiter inferius ut per eandem portám 
intratur una camera et hinc alie due 
camere et amplius una wolta pro conser
vations currus apta et ulterius unus gradus 
per quern itur ad coquinam in uno 
ordine et in secundo ordine superius per 
gradum ascendendo ex dicta platea 
Italicorum una stuba magna et unum 

pallacium et deinde versus occidentem 
domus cum camino ulterius una parva 
stuba et dehinc una camera et deinde 
dicta coquina magna cum cisterna prefato 
domino Nicolao palatino cessit retinenda 
perpétue et quiete. Secunda vero pars 
eiusdem domus videlicet porta a parte 
platée Omnium Sanctorum et ibidem 
inferius ex utraque parte due wolte et 
ut per eandem portám intratur penes 
unam dictarum woltarum inferius ex 
parte sinistra una parua camera et 
ibidem gradus et ulterius una camera 
et dehinc una wolta cuius anterior pars 
cum lignis habetur reclusa a parte autem 
dextra veluti per eandem portám ingre-
ditur similiter inferius penes secundam 
dictarum woltarum domus dormitoria 
cum camino et ibidem cellarium in uno 
ordine in secundo vero ordine per prefa-
tum gradum superius tendendo pallacium 
et ibidem stuba et due domus dormitorie 
cum caminis et iterum una parva stuba 
ac domus dormitoria et una camera in alio 
ordine et exinde per secundum gradum 
ascendendo pallacium depictum cum 
capella et cum una camera et ulterius 
versus orientem stubella cum pallatio 
necnon domus dormitoria cum camino 
prefato domino J ohanni cessit pro porti
oné sua perpétue retinenda. Deinde 
stabulum equorum penes eandem domum 
situm taliter extitit divisum, quod pars 
eiusdem stabuli prout per portám ipsius 
a parte dicte platée Omnium Sanctorum 
intratur incipiendo ab occidente versus 
orientem tendendo usque ad finem 
cuiusdam lignée cisterne sub qua quidem 
cisterna fenestra quadrangularis de lapi-
dibus fabricata est eadem fenestra inclusa 
prefato domino J ohanni secunda vero pars 
ipsa fenestra exclusa versus orientem 
usque ad finem memorato domino Nicolao 
palatino agnovimus cessisse irre vocabiliter 
possidenda ceterum alteram domum 
ipsorum videlicet in platea Omnium 
Sanctorum habitam pro trecentis florenis 
per singulos centum denarios novos com-
putandis extimatam communem et indi-
visam pro suis utilitatibus reservarunt. 
Ouamquidem divisionem ut premittitur 
factam dicti domini Nicolaus et Johannes 
rate habentes acceptarunt immobiliter 
amplectendam. In quorum omnium 
severiorem evidentiam présentes litte-
ras nostras alphabeto intercisas duximus 
concedendas promittentes privilegiali-
bus nostris Htteris confirmare, dum 
eedem nobis fuerint in specie reportate. 
Datum in crastino festi Beati Bartholo-
mei Apostoli Anno Domini Millesimo 



quadringentesimo duodecimo.« Országos 
Levéltár, Dl. 9937. jelzés. 

sa Buda, 1491 április 11. Buda város taná
csa Aurifaber Róbert kérésére a B alis
tipar György és gyermekei közt 1481-ben 
kötött osztály egyezség értelmében a 
felesége, Borbála házrészét kijelöli. 
». . .memorato Roberto Aurifabro et 
domine Barbare consorti sue legittime pro 
quarta parte ipsius domus infrascriptas 
porciones et edificia limitassent et appro
priassent. Item primo circa hostium 
introitus ipsius domus ad dextram 
scilicet ad septemtrionalem plagam unam 
officinám simulcum terra ante hostium 
illius officine habita tandem retro in 
curia versus meridionalem plagam unam 
camer am in terra constructam cum 
quadam parva et tenebrosa camera 
eidem immediate annexa sub posteriori 
gradu sita ex hinc quoque ascendentes 
per anteriorem gradum ad eandem 
plagam unam parvam stubellam penes 
coquinam domus existentem postremo 
in summitate domus sub tecto eiusdem 
quartam partem directe supra domurn 
officine predicte transversaliter protrac-
tam -et existentem unacum quarta parte 
cellarii sive fovee domus necnon cunc-
tarum utihtatum earundem porcionum 
et edificiorum . . . declarator quod coquina 
domus supradicta nec non gradus ac 
locus secreti nec non exitus et introitus 
eiusdem domus partibus illis equo iure 
deservire debeant . . .« Esztergomi székes-
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so Egy öreg szemtanú állítására hivatkozva 

írja ezt Arányi Lajos, jegyzékének 61. 
száma alatt idézett Pernőfy-háznál, mely 
a mai Országház-utca 9-cel azonos. 

9i Országos Levéltár »M. O. D. L. 2793.« 
Anjoukori Okmánytár I I I . k. 40. IV 

92 A fővárosi építészeti tervtárban. Máso
lata a Fővárosi Középkori Múzeumban. 

93 Az épüle t gót ikus részleteit Barátosi 
Szabó Ferenc építészmérnök bontotta ki. 

94 1493 júl ius 19. » . . . p a r t e m in . . . 
á porta ejusdem domus usque ad 
. . . r e t r o in curia ibidem construc
tam, omnia et singula edifiçia, tum 
ad sinistram, quam ad dexter am insuper 
terram usque ad pretactum Arcum . . . 

' arcum itaque supranotatum cum duabus 
cameris ac uno parvo atrio supra eundem 
atrium constructo . . . unacum quadam 
parva domo eisdem duabus cameris et 
atrio jamdicto in posteriori parte curie 

ejusdem domus contigue annexe simul
cum cunctis ipsius arcus et camerarum 
atrii et domus parve utilitatibus et 
pertinentiis memoratus Dyonisius de 
Alagh sibi . . . reservasset. . .« Országos 
Levéltár D l . 20034. jelzés. 

95 Buda 1448. május 14. János budai 
kereskedő elismeri, hogy az örményesi 
pálosok budai nagy utcai házát — külön
féle kikötésekkel — 6 évre bérbevette. 
» . . .domus anterioris turrisque in medio 
domus existentis tecturas cum tegulis res-. 
taurari et construi, necnon in ore cellarii 
testudinem edificari facere teneamur, 
sequentibus verő annis tecturam solii 
in posteriori parte domus existentis ac 
tecturas ambabus partibus restaurare et 
meliorare et piateam ante domum cum 
lapidibus renovare necnon cellarium 
antedictum augmentare . . .« Országos 
Levéltár M. O. D. L. 14.162. Salamon, 
id. mű 226. 1. 

«6 Ikonographie de l'art profane au moyen 
age et a la Renaissance et la Décoration 
des demerues par Raimund van Marie. 
La Vie Quotidienne. La Haye 1931. 
79.93. 1. 

97 Nyári Albert : A modehai Hyppolit-
codexek. Századok, 1874. 16.1. 

9n Századok, 1869. 254. 1. Egyveleg. . 
99 Ortvay T., id. mű 355. 1. 

íoo Anjoukori okmánytár. I I I . k. 21. 1. 
íoi Országos Levéltár. A Magyar Nemzeti 

Múzeum törzsanyaga. 1530 dec. 21-i 
oklevél. 

102 Jakab Elek : Kolozsvár tö r téne te . 1. k. 
474. 1. . 

103 Főváros i T e r v t á r régi alaprajzaiból . 
Szen tháromság-u tca 11. sz. lépcsőjét 

1911-ben l ebon to t t ák . 
104 Viollet—Le—Duc : Dictionnaire raisonné 

de l'architecture. Paris, 1875. V. k\ 
129. 1. 

los » . . .inter duas vias in acie habitum . . .« 
MonumentaecclesiaeStrigoniensis. I I I . k. 
594. 1. 

106 1342 körül. Buda elöljárói tanúsítják, 
hogy Vali Imre budai polgár és Tamás fia 
Pálnak özvegye eladják a Szombat-piac 
közelében levő telküket Tatamér székes
fehérvári prépost alkancedárnak és test
vérének, Istvánnak. ». . .Fmericus dictus 
de Wal . . . et domina relicta Pauli fiUi 
Thome . . fundum curie in predicto 
castro (t. i. Castri No vi Montis Pestiensis) 
prope locum fori Sabbati in angulo 
situatum in vicinitate domorum domini 
Thome plebani ecclesie Beate Marie 
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Magdalene ab una parte, et domine 
relicte Johannis magni ex altera existen
tem cum domibus, turri, cellariis, edificiis 
lapideis et ligneis, necnon universis 
utilitatibus ad eundem spectantibus . . . 
vendiderunt et tradiderunt honorabili et 
discreto viro magistro Thatamerio . . .et 
Stephano fratri suo . . .« Országos levél
tár« M. O. D. L. 24678.« jelzéssel. 

107 1529 szept. 13. » . . .totalem domum 
lapideam Emerici Orzag de Gwth in 
suburbio civitatis nostre Budensis Zenth-
petermartyr vocate, prope turrim rubearn 
edificatam et constructam . . .« Országos 
Levéltár. Neoregestrata Acta fasc. 589. 
nr. 5. jelzés alatt. 

los Országos levéltár . 
i os Österreichische Kunsttopographie. Kunst

historischer Atlas der K. K. Residenz
stadt Wien. 1916. Hugo Hassinger. 16. 1. 
H. Fischet, Wiener Hauser. 

no Magyar Történelmi Tár. XII I . k. 102. 1. 
m Casparis Ursini Velii De bello Pannonico. 

Libri decern. Vindobonae. 1762. ». . .Ante-
quam a Turcis accensa conflagraret, cum 
mercatorum turn optimatum amplissimis 
aedibus plerisque ad Italicorum aedifici-
orum symmetriam constructis perinsignis 
fuit.« 15-16. 1. 

112 Szamota István : Régi utazások Magyar
országon és a Balkán-félszigeten. Buda
pest, 1891. 155. 1. 

113 Otto Lauf fer : Das deutsche Haus in Dorf 
und Stadt. Leipzig, 1919. Wiss. u. Bildg. 
152. sz. 115. 1. 
Walter Geisler : Die deutsche Stadt. 
Stuttgart, 1924. 521—22. 1. Geisler fel
fogása, hogy az oromzatos házból kibőví
tés útján alakult volna, felfogása a tör
ténelmi szemléletet nélkülözi. 

114 W. Geisler, id. mû 524—29. 1. 
Otto Völkers : Deutsche Hausfibel. Leip
zig, 1942. 88. 1. 

ne Palacky Fr. : Urkundliche Beiträge zur 
Geschichte des Hussitenkrieges. I I . k. 
473—75. 1. Az oklevélre gyakran hivat
koztak. 

ne Bonfininél igen alacsony házak szerepel
nek, szembeállítva Mátyás újabb épít
kezési törekvéseivel, urbanizálásával. 
Csánki Dezső : Mátyás mint városépítő. 
Századok, 1904. 307. 1. 

il? ». . .Veteri Buda in loco fori . . . cum 
omnibus suis utilitatibus et pertinen-
ciis . . . universis, pallatio videlicet in 
eodem constructo et aliis edificiis mura-
cultis et incultis, fimatis pratis seu fenili-
libus et ligneis, Item terris arabilibus 
busvendidisset . . .«Anjoukoriokmánytár 
IV. k. 320—321. 11. O. L. Dl. Országos 
Levéltár. Dl. 3571 

u s Hazai Okmánytár I. 328—29. 1. 
Rdth Károly : Magyar Akadémiai Érte
sítő. IV. I I . 408. 1. 
Römer Flór is : A régi Pest. Budapest, 
1872. 56—60. 1. 
Salamon Ferenc, id. mű 246—256. 1. 

no MonumentaecclesiaeStrigoniensis.nl. k. 
222—3. 1., 525—29. 1. 

120 » . . .possesionem i u x t a f luvium Danub i -
um sitam Ujbech vocatam . . .« Magyar 
Fejér, Codex Diplomaticus. VIII. 3.507.1. 

121 André Csatkai—Dagobert Frey : Die 
Denkmale des politischen Bezirkes Eisen-
stadt und der freien Städte Eisenstadt 
und Rust. B. XXIV. Wien. 1932. — A. 
Mohl 1. Sonderheft des Mitteilungen. 3.1. 

122 Említi pl. egy 1491 január 13-án kelt 
oklevél : » . . .quandam domum suam 
lapideam nostri in medio non longe 
a pretorio civitatis nostre . . .«Az eszter
gomi székesfőkáptalan levéltárában, capsa 
18. fasc. 7. nr. 2. jelzet alatt. 
A Rabatta-féle térkép i t t több telket jelez. 
Végleges megoldást az épület részletes 
régészeti átkutatása és a szerény oklevél
anyag összevetése, a térképek és met
szetek egyeztetése fog remélhetőleg 
nyújtani. 

123 Thallóczy^ Lajos : Mantovai követjárás 
Budán. Értekezések a Történelmi Tudo
mányok köréből. XX. 1906. 76. 1. 

124 Csánki Dezső, id. m ű , id. h. 
12 5 Kemény Lajos :. Zsigmond király budai 

építkezéseihez. Tört. Tár. 1895. 205. 1. 
126 C. Enlart, id. mű, 248. 1. 
127 Jakab E., id. mű, 373. 1. id. mü. Oklevél

tára 184.1. 
128 Esztergomi főszékesegyház könyvtára. 

Nyási Demeter formuláskönyve. MSS. II . 
507. fvl. 226 v. 

12 9 1527 nov. 3. » . . . in piatea Judeorum, 
penes domum desertam . . .« Országos 
Levéltár. Kane. Lvt. Liber Regius I. k. 
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ЛАСЛО ГЭРЭВИЧ: 

ГОТИЧЕСКИЙ ДОМ В БУДЕ. 

Совершенно отсутствуют раскопочные территории исто
рической научной формы исследования древних вен
герских городов, хотя с археологической и исторической 
точки зрения и для социологии послужило бы весьма 
ценными данными к описанию общественного класса не
которых частей города и переферий. Основу городской, 
т. е, археологической картины представляют раскопки 
относящиеся к одиноким домам и поселкам, которые пред
ставляют самостоятельные и важные результаты и подают 
пример общественной жизни и материального положения 
отдельных общественных классов. Эти раскопки до сих 
пор не были осуществлены, , 

Фашистскому опустошению, пожалуй, наибольшим об
разом подвергнута была одна из старинных частей города 
Буданешта — Вархедь, Вследствие опустошения нежилые 
дома подали возможность археологическим раскопкам и 
исследованиям. Выяснилось также, что после вновь 
завоевания от турков в 1686 году, переселенное насе
ление не выстраивало вновь прежние поврежденные дома, 
но лишь исправляло их и позднее просто напросто при
крывало их внешними барокко украшениями. Раскопки 
состояли в том, что во многих местах поверхностные 
барокко украшения мы снимали, а встроенные готические 
части и резьбу разбирали. Части старых стен отделили 
от новых и отметили по плану. Мы учитывали эти части 
значением и изучением исторической формы. Все средне
вековые стены и иные данные отметили на географи
ческой карте части города так, что таким образом полу
чили археологически удостоверенный средневековый план 
города, по которому развитие науки форм города легко 
можно было бы проследить. 

Некоторые данные выясняют образование группы го
родов, ныне называемого Будапешта. Наистарейший 
город —- Обуда, позднее Пешт, который в средние века 
заключал в себе не только левую, но и правую бере
говую часть ; наипозднейшим-же развивается Вархедь 
(теперешняя площадь раскопок). Из небольших поселков 
Бела 1У. выстроил город, После нашествия татар возвел 
кругом и стену, но постоянным местопребыванием короля 
Вархедь становится лишь позднее во время владычества 
Великого Лайоша, затем Жигмонда. 

Главный город может рассчитывать на больший инте
рес своих трех, различных по времени а характеру по
селений. Первое, развитие обудайского города с присо
единенными к нему аквинкумскими развалинами, В по
селениях, расположенных на левом берегу Дуная, Пешта, 
при новейших раскопках открыли также римский каструм. 
Важное хозяйственное значение в позднейшей средне
вековой эпохе имела переправа через реку в связи с 

торговым оборотом. Центр третьего наиновейшего по
селения — будайский Вар, который во второй половине 
XIII. века, вследствие создательной политики Белы 1У. 
по развитию города и вследствие опасности татарского 
нашествия, окрепнул в город. 

Морфология города зависит суг типа жилищных домов 
различных средневековых общественных классов и еще 
далеко отстоим от розысков изучения развития этих 
типов. Разбросанные данные не профспециалистичны и 
едва могут быть использованы. Гораздо значительнее 
архивный материал относящийся к истории жилищных 
домов, — разработка которого дала бы возможность к 
обсуждению этого вопроса. Ввиду недостатка соответст
вующих раскопок и находок относительно средневековых 
городских жилищных домов, вынуждены мы предоставить 
лишь исторические данные в виде основы наших догадок. 

Так много цитированное и оспариваемое описание 
венгерского путешествия фресинского епископа Отто в 
1147 году, нужно толковать, как положительное, в осо
бенности, если примем во внимание, что епископ неосо
бенно благосклонно и с известной тенденцией относясь 
ко всему чужестранному осматривает страну. Из его 
заметок несомненно видно, что каменные дома уже и 
тогда существовали. При едва 150 летнем преобразо
вании и это уже является значительным результатом. 
Нет ничего удивительного в том, что деревянные и еще 
большее количество Камышевых строений превышают 
количество каменных домов. Ведь каменное строительство 
уже после середины первого тысячилетия ушло на задний 
план. Из описания „Вита Северини" можно устано
вить, что и в западно-паноннийских римских селениях 
строили деревянные церкви. 

Направление вкуса, однако, носит характер стиля 
каменного дома, на что указывают самые ранние XI, 
столетия остатки фундамента эстергомского дворца. В XII • 
столетии стоял внизу в городе другой эстергомский коро
левский дворец, о котором вместо археологической базы, 
уведомляет нас архивный документ. Немного больше данных 
имеется в нашем распоряжении из XIII. века, но этот 
материал слишком ничтожен. Кроме остатков монасты
рей и крепостей иные характерные части гражданского 
строения неизвестны. Раскопки скорее ограничиваются 
лишь тем констатированием, что части стен строений 
относятся к более раннему или позднейшему периоду. 
Известным памятником этой эпохи является дом в 
маленьком протоиерейском дворе на братиславской Кап-
талан улице. Фасад и внутренние стены украшает полу
круглый дугообразный фриз, остальные части уже готи
ческой структуры. 
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Уже в продолжении XIII. века чрезвычайно много 
данных имеется о непостоянных летних жилищах, с дру
гой стороны же если описание упоминает о городском 
жилище, всегда подчеркивает каменный материал стро
ения. Согласно происходящим от 1242—43 годов аренд
ным договорам видно, что эстергомские граждане арен
довали каменные дома от владельцев церковной недвижи
мости подобные же документы удостоверяют, что граж
дане и мастера уже в первой половине XIII. века прожи
вали в каменных домах, таким образом не только дворцы 
строились из камня. Многочисленные данные могли бы 
быть перечислены, которые лишь с небольшим исклю
чением упоминают о каменных домах. По сравнению с 
документами иные исторические описания уже гораздо 
больше упоминают о деревянных домах. Цитируем здесь 
в связи с Эстергомом, Рогериуса : „Кармен Мизерабле". 
При сдаче эстергомскими гражданами города, сжигаются 
предместья и простирающиеся вплоть до городского дворца 
много деревянных домов, затем обороняются во дворцах. 
Из этого видно, что дома предместий строились из де
рева, а значительнейшие-же центральные жилищные дома, 
строили из камня. При подавляющем значительном 
числе деревянных зданий, стиль материала строений 
был камень. Этим объясняется то, что документы по
стоянно повествуют о каменных зданиях из чего может 
усматриваться значительный перевес деревяннных домов. 
В документах видим также различие каменного или 
деревянного материала строений не только по количеству, 
но и по качеству. И при описании города Дюлафехервар 
в „Кармен Мизерабле", можно предполагать, что дома 
были каменные, В Венгрии деревянные дома готической 
структуры английского, французского и немецкого образца 
вообще отсутствуют, что указывает на особый путь раз 
вития. Перенятый от соседних народов, уклонившийся от 
западного типа, деревянное строительство славянской 
структуры могло би стать всеобще господствующим, из ко
торого не развивалось или не могло развиться „фах-
веркбау", носитель готического стиля, который распрост
ранился на западе на знатные кварталы городов. Стру
ктура венгерских деревянных домов не могла быть под
ходящей для принятия и развития готического стиля. 

Документы, относящиеся к будайским, пештским 
домам в большинстве случаев упоминают о деревянных 
побочных постройках. 

На основании незначительной покупной цены весьма 
скромным можем предполагать например этот дом, ко
торый в 1349 году в Обуде был продан за 14 золотых 
форинтов. Но и тут подчеркивается, что этот дом (домус) 
был выстроен из камня. Хотя в одном документе от 
1401 гога наряду с будайскими каменными домами упоми. 
нается и о деревянных домах, Если примем во внимание 
памятные материалы, то можем установить, что в Буде 
лучшие жилища все были выстроены из камня, даже и 
небольшая часть скромнейших домов. Однако, побочные 
здания, хозяйственные постройки большею частью из
готовлялись из дерева. Это положение вещей в гористых 
местностях и частью Трансильвании говорило в пользу 
деревянных домов, но лучшие постройки также и здесь 
были из камня, из дерева-же, скорее были задние части 
зданий, побочные постройки или же очень бедные дома. 
Нам известен целый ряд городских каменных домов. 

Несмотря на это по численности было довольно много 
деревянных построек и странным является, что из много
численных городских деревянных домов не образовался 
соответствующий всеобщему европейскому стилю тип 
знатного деревянного дома. Это объясняется лишь тем, 
если предположим, что эти германского характера, стало 
быть к готическому стилю подходящие, от деревянного 
строительства отличающиеся по конструкции, взятые от 
какого нибудь соседнего народа, — возможно, что эти 
дома славянского типа были, для которых готическая 
структура еще не созрела — а вместо этого натурализи-
ровали украшения и типы каменных домов городских 
кастов населения, живущих в лучших экономических 
условиях. Подробное исследование будайских домов даст 
нам ответ на то, что какие индивидуальные перемены 
этих типов образовались в Венгрии, в особенности же в 
Буде. 

Из вышесказанного видно, что какие важные стильные 
выводы можно заключать на основании строительного 
материала, Из будайских средневековых остатков не 
сохранилось ни одной такой частицы, которая удосто
веряла бы существование хотя бы одного деревянного 
жилищного дома. Это соответствует засвидетельство
ванию документов, ибо нам известно лишь одно данное 
упоминающее деревянный дом в Пеште, не считая 
ссылающихся всеобщих описаний касающихся периферий. 

Предыдущие разъяснения ссылаются на более раннюю 
эпоху, будайские остатки же однако, странным образом, 
происходят все из готической эпохи. Наидревнейший, 
еще существующий памятник не на много предшествует 
XIV. столетие. Будайская архитектура в виде материала 
для строительства употребляет главным образом камень, 
в меньшем размере, главным образом для сводчатых 
потолков же — кирпич. Структура и главные части 
конструкции изготовлялись из дырчатого, но крепкого, 
хорошо поддающемуся обтесыванию, довольно хорошо 
противостоящему и времени, из будакаласского, реже из 
будайского известкового камня (травертине), из шош-
кутского или из тетеньского (сарматской эпохи), извест
кового камня. Серо-желтый цвет их весьма приятный, — 
зеленоватый налет на них производит пластическое 
впечатление. Поверхность стен большею частью пло
ская, параллельно идущая, на краях стен можем видеть 
кривые зарубки, следы пилообразных топоров. Не
правильная каменная стена состоит из щебня, который 
накладывается 40-60 см-выми слоями. В братиславской 
отчетной книге 1444 года, читаем ссылку на эту технику: 
„ . . . . мелкий камень на стене, которым засыпают". 

Наряду с каменно-строительным материалом, чуть-ли 
не при каждом доме появляются и кирпичи, Размер их 
колеблется, но средний размер их приблизительно 
4x12x24 см-ав. При наших раскопках большею частью 
находим подобного размера кирпичи. Данные даются и о 
печах (служащих для обжигания кирпичей), о которых 
упоминается в братиславской отчетной книге 1455 и 1498 
года, в шельмецбанской отчетной книге 1367 года, в 
бартфайской отчетной книге в 1437 и 38 года. Будайские 
кирпичники н черепичники работают для дальних провин
ций, что выясняется из многочисленных ссылок. 

Таким образом успехи археологических раскопок 
можем дополнить полученными документальными показа-



ниями, что является весьма необходимым при описании 
общественной жизненной картины. Древнейший документ 
от XIII. столетия упоминает о доме одного торговца 
полотном. Документы XIV. столетия по большей частью 
упоминают дома ремесленников и тогровцев. Жилищное 
отношение беднейшего класса населения освещает наем 
дома или комнаты № 5. Ценными также являются и 
данные, которые определяют формы квартирной платы 
как проценты от капитала в соотношении с доходом. 
Стоимость обыкновенного гражданского дома колеблется 
между 40-60-ю серебряной маркой; в то же время как 
в начале XV. столетия цена у высшего дворянства дохо
дит и до 15.000—30.000 золотых форинтов. В то же 
время фигурирует единственный 10.000 золото-форин-
товый дом. Стоимость домов периферий редко доходит 
до 20-50 форинтов. Точно также полезные данные подают 
дома, которые оставляются в наследство нескольким 
владельцам. В этом случае каждому наследнику подробно 
записываются части дома. На основании записей уста-
навлимое устройство домов совершенно согласуется со 
средневековым планом домов, которые выяснили раскопки. 

План будайских готических жилищных домов напоми
нает нам иной главный тип, при котором другой тип 
упоминается совсем мало. Чаще всего главный фасад 
обращен на широкую улицу. Таким образом главная ось 
дома идет параллельно улице. Посередине фасада поме
щались широкие ворота. Таким образом среднюю ось 
фасада представлял над этим входом дугообразный свод, 

•который разделял весь дом на две одинаковые части. 
От ворот по обе стороны примыкали одно-одно или 
два-два помещения. В направлении оси ворот выстраи
вались друг за друдом несколько помещений. Разме
щение лестницы переменчиво; болею частью открытая, 
перпендикулярна с осью подворотни. К сожалению по
длинное место средневековой лестницы не удалось уста
новить. Проходя через подворотню чуть-ли не всегда 
приходилось выходить во двор, который справа и слева 
или же в одном направлении, граничил узкий флигель. 
Эти флигеля строились обыкновенно позднее как рас
ширение здания. В большинстве случаев в этих дополни
тельных постройках можно лишь констатировать харак
тер стиля барокко. Но и в том случае, если на этих 
местах не нашли мы следов средневековой эпохи, — 
можно себе представить, что упоминаемые в документах 
хозяйственные деревянные постройки за малым исклю
чением занимали конюшни. Таким образом образовался 
длинный, узкий внутренний двор. 

Партерные помещения часто были сводчатыми, о чем 
свидетельствуют документы., Они служили для размеще
ния товаров и для мастерских. На то же указывают и 
здесь размещённые темные кладовые. Кухня или тем
ная кухня, если там проживала лишь одна семья, точно 
также находилась в партере. В конце XV. века разме
щенные здесь магазины, места торговли запирались 
железными дверьми, открывающимися прямо на улицу. 
Распределение партерного фасада отличается от этаж
ного, благодаря малым, неукрашенным окнам. Окна эти, 
приблизительно квадратной формы, выложенные боль
шими камнями, быть может снабженные решетками, от
крывались на улицу. Партерные помещения, как часто 
упоминается в документах, были сводчатые и лишь в 

редких случаях отопляемые печкою. Очень часто встре
чаемся с подобными партерными . сводами, Большею 
частью видим кирпичные, низкие дугообразные своды в 
150—160 см. или безреберные кирпичные скрещенные 
своды с глубоко нисбегающими сводчатыми гнездами. 
Реже встречаются ребристые скрещенные своды в осо
бенности в подворотнях, из которых известен нам лишь 
один пример. В подворотне своды заканчиваются укра
шенным армирозованным камнем, в сторону же двора нахо
дится дугообразная окаймляющая арка. Остатки подпорок 
(конзолов), поддерживающих балки указывают на то, 
что подлинно и в партере часто встречается плоский 
потолок из балок, что впоследствии в эпоху готики, или 
еще позднее сделали сводчатыми. Это замечается и в 
значительных частях этажных сводов. На этажах наи. 
важнейшим помещением является обеденный зал, где 
происходили празднества и принятие гостей. В доку-. 
ментах упоминается, как „палланиум депиктум" и как 
наибольшая комната, занимает и наибольшую часть 
фасада, обращенного на улицу. Широкие, большие 
многочисленные окна освещали ее, которые позднейшая 
готика наделяла богатой резьбой. Часто, однако, под 
влиянием упрощающего стиля ренессанс, каменные рамы 
просто запирающихся окон не показывают сложных по
перечных сечений. Ряд окон на этаже, однако, отли
чается от партера в размере, они гораздо претенциознее, 
часто наделенные богатой резьбой. Находки во всем 
подтверждают документы, тк. кк. в домах на этом месте, 
во многих случаях удалось воспроизвести из под слоев 
перекрасок, остатки подлинных фресков, широко разра
щенные ползущие растения с красными цветами. На 
одном доме можно различить одну танцующую пару и 
клоуна. Эти фрески, рыцарские идеалы и моды, совре
менные суждения и улыбки являются не малой ценностью 
с общественной точки зрения. Часто встречаются и 
геометрические фрески, которые укращали фасады домов 
и менее важные помещения. Обеденный зал большею 
частью покрывал балковый потолок, многочисленные 
следы которого мы часто обнаруживали. На одном при
мере, происходящего от начала XV. столетия видим, 
что большие залы не двери, а широкие сводчатые арки 
соединяли с другими помещениями. Кроме обеденных зал 
на этажах, обычно отапливаемых печкой, помещались 
небольшие спальни, кладовые, которые уже часто были 
сводчатыми, В образовании фасадного этажа господ
ствует выдвинутая вперед на несколько футов стена, 
которая чаще всего покоится на подпирающих своды 
конзолах. Это характерная форма конструкции отчасти 
взятая, в конце эпохи, от деревянного строительства. 
Подобно сему, расположенные над большими воротами 
балконы реконструируют прошлое. Значительная часть 
домов — двухэтажные, — естественно, однако, что этаж 
совершенно погиб и лишь одна-две раскопные находки 
свидетельствуют о том, что по своей форме напоминали 
нижний этаж. Возвышалось и трехэтажное здание. Но 
об этом третьем этаже никакие находки или. раскопки, 
кроме оставшихся стен, не могут служить нам показа
ниями. 

Наряду с этим при основном чертеже типа,, который 
с некоторым видоизменением применяли при постройке 
большинства домов и который и по сей день заметен в 
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перестройке большинства домов, — фасад нескольких 
домов обращен был иа улицу. Ось его помещалась пер
пендикулярно улице. Дом, в данной случае образовы
вался из двух трактов. Один из них состоял из 2—3 
построенных друг за другом помещений, другой же зани
мала широкая идущая на продолжении всей глубины дома 
подворотня. Последнее указывает на то, что этот и на 
западе сильно распространенный средневековый тип 
преобразовал здесь господствующий основной плановой 
распорядок, а именно при помощи разрешения своеоб
разно развившейся подворотни. Удалось выяснить пла
новое устройство будайских готических домов. Части 
каменной резьбы раскрывали много памятей, которые 
происходили из XIV—XVI, веков. Самые разнообразные 
типы окон и дверей могут быть распознаваемы из кре
постной готики XIII. столетия, на которую указывают, 
кроме нескольких обломков, окна и разделяющие колонны 
ниш,-вплоть до ренессанса. Распределение и профиль 
одного дома из XIII. столетия удостоверяют, что работа 
его принадлежит одному мастеру, строющему приходскую 
церковь Марии. Таким образом в XIII. веке в Буде уже 
не специалисты-мастера строют наряду с церквами и 
жилищные дома. Окна в стиле ренессанс, обломки дверей, 
колонны и главы домов, рельефы остатков, украшения 
сграфитто удостоверяют, что стиль ренессанс появляется 
не только в строениях знатных господ и главного духо
венства, но и в обыкновенных гражданских строитель
ствах. Один остаток свода конца XIII, века повествует 
об устройстве и строительном образовании домов. 

Случается, что этаж дома со своим богато разукра
шенным, с заостренными аркадами корридором, выходил 
во двор, В данном случае надо предполагать скорей па
радный двор ; нодобно партерным, вестибюльным дворам, 
относительно которых имеется пример одного велико
лепного памятника и на что указывает и большинство 
находок. В этом случае хозяйственный двор, если тако
вой был,, располагался позади его. 

Этот колонно-вестибюльный двор в конце ХУ, сто
летия, да особенно в начале последующего столетия из
менился в пропорциях, даже и по форме. Корридоры 
часто поддерживают конзолы, а не колонны п подпоры. 
Эта подпорно-каменная сводчатая структура указывает 
на ее древнее происхождение. Всеобщее распространение на 
основной элемент ренессанского художества объясняется 
восприимчивостью по отношению к форме полукруга. 

Этой, с востока занесенной, ренессанской готике, 
раскопки не уделяют внимания, несмотря на то, что она 
была распространена не только в Буде и во всей стране, 
но и в средней Европе, в особенности в восточной части 
Австрии, в Чехии и Польше, Весьма возможно, что одной 
из колыбелей гражданского стиля как раз был, наиталь-
янизованнейший готический город Буда. К этому присо
единяется впоследствии также итальянский ренессанс и 
из этого сбразовавшийся местный ренессанс, следы 
которых можно найти повсюду. 

В Буде не только во времена Матиаса, но и в первой 
половине XVI. столетия появляются имена итальянских 
архитекторов. В 1428 году упоминают о Миланском 
Миклощв! в 1531 году же о итальянском каменотесе 
ференце . В это время возбуждает всеобщее внимание и 
в Вене, наряду с длинным, узким планом дома, четы-

рехугольный двор обнимающий итальянские дома патри
циев. Но пока в Вене новый тип стоит в контрасте с 
местными обычаями, из плана будайского дома органи
чески мог развиваться итальянский ренессанс. 

Иноземные современники также обратили внимание 
на итальянский вид жилищных домов, о чем свидетель
ствуют частые описания. Вестник Кандале Анны, жены 
II. Уласло в 1502 году подает отчет о путешествии коро
левы. Вспоминая о будайских домах, так пишет : 
и будайские дома . . . . . . строили на итальянский 
манер . . . . , " В своих описаниях Узинус Велиус много
кратно указывает на итальянскую архитектуру и укра
шения. При описании Будавара удивительной находит 
пропорцию итальянских строений. 

Своеобразный характер венгерской, также и будай-
ской архитектуры гораздо позже в 1591 году опознает 
один проезжий посол, барон Вратислав. В своих опи
саниях домов будайской крепости характеризует : 
, строились на старый, венгерский архитектурный 
манер". Эти описания ясно указывают, что привыкший 
к западной городской картине глаз, странными находит 
венгерские дома ; путешественники распознают в них 
сперва восточное, затем во времена Жигмонда и Матиаса 
влияние итальянского ренессанса. 

Будайская гражданская архитектура принесла своеоб
разное, индивидуальное разрешение вопроса, под вли
янием которого стояли наиотдаленнейшие местности 
Карпатского бассейна. Этот тезис лучше всего удосто
веряют характерные будайские подворотни. До сих пор 
мы знакомы были всего навсего лишь с несколькими 
такими подворотнями и нишами для отдыха, о которых 
спец. литература часто упоминает, не придавая этому 
никагого значения. Именно эти широкие подворотни 
дают известную характерность проектам домов будай
ского типа. Эти жилищные дома не вполне носят харак
тер городских домов средневековых западных больших 
городов, •— но сохранили провинциальный сельскохоз
яйственный характер. Наиподходящее выражение к этому 
лучше всего подходит „дворный дом". Двор этот являлся 
важной частью этих домов. Из переписи короля Жиг
монда от 1437 ю д а узнаем, что 200 домов в крепости 
являлись подходящими к размещению в них конюшен 
для 1833 лошадей. Бросается в глаза, что оставшиеся 
документы о пештских и будайских, да и о крепостных 
домах, при каменных зданиях и дворах, упоминают и о 
деревянных зданиях, свидетельствуя о неотъемлемой 
важности хозяйственных побочных помещений. Разме
щенные во дворе хозяйственные деревянные здания при
годные для въезда карет, широкие, ведущие вплоть 
самого двора подворотни, широкие улицы, относительно 
низкие, самое большее 2—3 этажные здания, все это 
вместе с многочисленными документами и данными, 
письменными показаниями — являются доказательствами 
той полусельско — хозяйственной жизни, которая осве
щает отношение граждан и ремесленников к помещикам. 
В этом поясе выстроен был охотничий замок короля 
Матиаса и в 1943 году на границе Буды и Альбертфалвы 
раскопаны были остатки стен башенного крепостного 
дворца. 

На гораздо гуще застроенной площади будайской кре
пости редко упоминается о саде и именно поэтому редко 



встречается двор и дом окружающая стена. Строго при
держивались к форме домового участка земли, хозяйст
венные постройки теснили в тесные дворы, проход к 
которым мог быть обеспечен лишь через широкие под
воротни. Современные каменотесы чувствовали практи
чески весьма важное архитектурное значение подворотень 
и соответствующим образом украшали их. Памяти теку
щей под воротами бьющей жизни того времени, наикраси
вейшей резьбой украшенные арки и ниши встроенные в 
стенах подворотень, не являются новыми для нас, тк. 
кк. развитие этих форм уже гораздо раньше сложилось 
в церковных святилищах, в стульях священников, рас
положенных в побочных алтарных стенах и в нишах для 
отдыха, Мало того, уже в ХШ. столетии они (ниши) 
появляются и в залах дворцов. Ниши для отдыха в под
воротнях, однако, почти совершенно неизвестны за 
рубежем. В истории Венгрии уже во многих местах они 
появляются в стенах подворотень, так в Кошовицах, 
Дерье, Братиславе, в крепости Зойом, доходят до самой 
западной границы, вплоть до Кишмартон, где след их про
падает. На этих местах, однако, встречаются реже, по 
богатству форм далеко отстают от будайских примеров. 

В образовании ниш, наилучшим образом можем ро-
следйть стиль будайской архитектуры, следы рук камено
тесов, которые видимы даже и в незначительнейшем 
числе оконных рам. Весьма интересны также и арки, 
существующие в церковных нишах, которые на подобии 
балдахина заканчивают нишу. Заострения арок покоятся 
на конзолах или на объемистых столбах, Наипростейший 
тип ниши с полукруглым окаймлением относится к по
следним временам эпохи, однако, по большей части укра
шения ниш всетаки создают различные вариации. 

Наибольшая часть находок происходит из времен 
Жигмонда. Как видно, во времена владычества Лайоша 
Великого, к развитию стремящийся город, в начале ХУ-
столетия обстраивается дальше одинакового стиля домами, 
заполняя узкие рамы городской панорамы. На скорость 
и размах строительства указывают несколько прист
растные, но несомненно разочарующие показания Гонзара 
Ференца, будайского посланника от 1395 года, которые 
можно сравнивать с позднейшими воодушевленными опи
саниями. Побуждения Жигмонда к градостроительству 
наилучшим образом характеризуются тем, что прибл. в 
1410 году он приказывает ремонтирование и восстанов
ление домов в Вишеграде, наказывая сопротивляющихся 
конфискацией имущества. На будайское строительство, 
по всей вероятности, он уделяет еще более заботливое 
внимание. Из градостроительной деятельности Петра 
королевского архитектора можно предполагать, что 

король интересовался развитием города, кроме того по 
всей вероятности в главных пунктах и направлял его. 

После временного упадка строительного настроения, 
Матиас возможно, оказался еще большим градострои
телем, чем Жигмонд. Еще в первой половине влады
чества, отдает распоряжение подобно Жигмонду, относи
тельно Буды, выдает закон о наказании и проводит кон
фискацию домов. На основании многочисленных памятей 
могут быть представлены гражданские дома этой эпохи. 

Ремонт домов, правильное и красивое строительство 
выполняли не только короли, но и гражданская корпо
рация. Значительная часть наемных договоров содержит 
в себе и условия ремонта дома и при неисполнении их, 
городские власти применяли не в одном случае, строгие 
меры. Это развитие круга строительно-полицейского 
права характерно для каждого средневекового города. 
Как пример, приведем сюда похожее распоряжение, 
происходящее от 1389 года в городе Абевизе, которое 
ясно выражает это-же самое предписание. Из градо
строительных распоряжений часто можно взвесить степень 
художественного знания, общие и служебные эстети
ческие принципы. В документе датированном от 1450 
года начальники города Коложвара дают пунктуальное 
строительное предписание и это наряду с остальным, 
так мотивируют : „ргоу^ежаат 51гис*иге ч1 е&Шс'ю 

. ст>аНз поз1ге :'асеге сир1еп1ез " Предписанный 
документами ремонт зданий в большинстве случаев гла
сит так : , , . . . . . . сит Ъошз Ейис1ипз ге{огтаН . . . . " 
, , . . . . . . Ьопо тойо . . , . . " Договоры, контроль осмотра 
по отношению строительства совершали специалисты 
,, езрег11з тесЬашс1з . . . . . " 

Много памятей готического стиля происходят из по
следних времен, из первой половины XVI. столетия. Мас
тера, вопреки тому, что открывали последующую эпоху 
развития, не могут превзойти до известной степени не
которой буржуазной угловатости, осторожности, неуве
ренности в формах. Но всетаки иногда, последние лучи 
угасающего художества оживляют этот, мало по малу 
опускающийся в провинциализм мир. 

Дома становятся нежилыми, более талантливые худож
ники перебираются в более подходящие к их творчеству, 
местности. Еще прежде чем турецкие войска оконча
тельно занимают город, хозяйственная и художественная 
жизнь Буды начинает приходить в упадок. 

В конце XVII. столетия новые немецкие поселенцы 
уже не понимают будайские, средневековые разрушаю
щиеся памяти и наиизящнейшая резьба попадает в печи 
для обжигания извести. Стройные вестибюли и каменно-
кружевные лоджии исчезают за фасадами домов импор
тированного стиля барокко. 
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НАДПИСИ КАРТИН К СТАТЬЕ „ГОТИЧЕСКИЕ ДОМА В БУДЕ". 
1. картина. 

1. 2. Коллоны и арки поддерживающие вперед поддавшийся этаж дома по УЛ. Тарнок№ 14 
Начало XVI. века. 

3. Проект партера дома по УЛ. Тарнок № 14. 
4. Проект этажа дома по УЛ. Тарнок № 14. 

2. картина 
1. Проект партера дома по УЛ. Орсагхаз № 2. 
2. Проект этажа дома по УЛ. Огсагхаз № 2. 

3. картина 
1. Проект партера и этажа дома по УЛ. Фортуна № 10. 
2. Проект партера и этажа дома по УЛ. Орсагхаз № 9. 

4. картина 
1. Проект партера дома по УЛ. Ури № 31. 
2. Проект I. этажа дома по УЛ. Ури № 3 1 . 
3. Проект II. этажа дома по УЛ. Ури № 31. 

5. картина 
1. Проект партера дома по УЛ. Ури № 40. 
2. Проект партера дома по УЛ. Сентхаромшаг № 7. 

6. картина 
1. Проект партера и этажа дома по УЛ. Орсагхаз № 18. 
2. Оконные рамы этажа дома по УЛ. Орсагхаз № 18. 

7. картина 
1. Средневековые части фасада дома по УЛ. Орсагхаз № 9. 
2. Фасад дома по УЛ. Орсагхаз № 9. 

8. картина 
1. Фасад дома по УЛ. Фортуна № 10. с готическими частями 

9. картина 
1. Ряд колонн и косяк ворот по УЛ. Фортуна № 18. 

10. картина 
Фасад дома по УЛ. Орсагхаз № 18. с готическими частями 

11. картина 
1., 2. Готический косяк ворот дома по УЛ. Орсагхаз № 9. 

12. картина 
1., 2. Косяк ворот по УЛ. Ури № 40. 

13. картина 
Готические косяки ворот. 

1. Орсагхаз УЛ. № 23. 
2. Фортуна УЛ. № 25. 
3. Танчич М.-УЛ. 18. 
4. Ури УЛ. № 31. 

14. картина 
Косяки дверей на подобии Формы ослиных спин. 
1. Ури улица № 48—50. 
2. Сентхаромшаг УЛ. № 7. 
3. Орсагхаз УЛ. № 18. 
4. Сентхаромшаг УЛ. № 5. 
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15. картина 
1. Фортуна УЛ. 10. Косяк двери. 
2. Фортуна УЛ. 14. Косяк двери. 
3. Фортуна УЛ. 5. Ниша для сидения. 
4. Фортуна УЛ. 18. Ниша для сидения. 

16. картина 
1. Окна готической лестничной клетки дома по УЛ. Тарнок № 1—3. 
2. Колонны, поддерживающие потолок дома по Дис-тер № 12. 
3. Проект дома по УЛ. Тарнок № 1—3. 

17. картина 
1., 3. Фортуна УЛ. 10. Готические оконные рамы. 
2. Ряд колонн и кирпичная арка. 

18. картина 
1. Ури УЛ. 31. Каменная рама окна. 
2. Фортуна УЛ. 10. Оконное Отверстие. 
3. Ури УЛ. 70. Каменная рама партерного окна. 
4. Сентнаромшаг УЛ. 5. Ниши для сидения. 

19. Картина 
1. Орсагсаз УЛ. 18. Балконная арка. 
2., 3. « « 18. Этажные готические оконные рамы. 

20. картина 
1. Сентхаромшаг УЛ. 5. Оконные рамы. 
2. Инце папа тер 4. Каменная решетка аркады двора. 
3. « « « 4. Продольный разрез южной и северной части стены подворотни. 

21. картина 
Г., 2. Тарнок УЛ. 13. Ниши для сидения и каменные косяки дверей в южной части стены 
подворотни. 

22. картина 
Тарнок УЛ. 13. Продольный разрез южной стены подворотни. 

23. картина 
1. Тарнок УЛ. 13. Продольный разрез северной стены подворотни. 
2., 3. Тарнок УЛ. 13. Ниши для сидения. 

24. картуна 
1., 2. Ури УЛ. 32. Ниши и косяки дверей дома. 

25. картина 
1. Ури УЛ. 50. РИСУНОК найденных ниш в подворотне. 
2. Орсагхаз 2. РИСУНОК ниш размещенных в южных стенах подворотни. 

26. картина 
1. Готическая дверь в доме по Орсагхаз УЛ. 9. в северной стене подворотни. 
2. Ниша для сидения в южной стене. 
3. Ниша для сидения в северной стене. 

27. картина 
Ниши из подвор отень : 
1. Ури УЛ. 48—50. 
2. Орсагхаз УЛ. 2. 
3. Инце папа тер 4. 

28. картина 
1. Найденные остатки средневековой стены и арки во дворе дома по УЛ. Ури № 41. 
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29. картина 
1. Колонна с осоковыми листьями. Ури УЛ. 41. 
2. Ури УЛ. 41. Перекрестные стенные арки и их основы в средневековых стенах". 

30. картина 
1., 2., 3. Орсагхаз УЛ. 2. Аркады и части рисунков аркад во дворе дома. 

31. картина 
1., 2. Орсагхаз УЛ. 2. Аркады и части рисунков аркад во дворе дома. 

32. картина 
Обломок из дома по УЛ. Казино 2. (В настоящее время в Историческом образовательном музее). 
3. Орсагхаз УЛ. 22. Украшение арки, поддерживающей балкон дома. 

33. картина 
1. Орсагхаз УЛ. 2. Сводчатое начало и стенная арка в одном помещении дома. 
2. Фортуна УЛ. 16. Сводчатое помещение. 

34. картина. 
Средневековые основы : . 
1.Танчич М. УЛ. 20. 
2. Ури УЛ. 13. 
3. Орсагхаз УЛ. 22. 
4. « « 22. 
5. Танчич М. УЛ. 26. 

35. картина 
Ребровые профиля : 

Орсагсаз УЛ. 2., Орсагхаз УЛ. 13., Ури УЛ. 30., Ури УЛ. 41., Орсагхаз УЛ. 18., Ури УЛ. 13., 
Орсагхаз УЛ. 9., Орсагхаз УЛ. 18. . 

36. картина 
1. Орсагхаз УЛ. 2. Дополненный рисунок готической стенной живописи, (картины). 
2. « « 2. Часть готической стенной живописи. 
3. « « 2. Готическая стенная живопись. 

37. картина 
1., 2. Фортуна УЛ. 10. На этажной стене дома видна гравюра на штукатурке и ее рисунок 

38. картина 
1. Тарнок УЛ. 3. Стенная живопись геометрического украшения. 

39. картина 
Перемещенная и реставрированная стенная живопись, найденная на этаже дома по УЛ. 
Танчич М. 2. 

40. картина 
1. Инце папа тер 4. Остатки аркадов. 
2. Ури УЛ. 33. Переделанное готическое окно. 
3. Тарнок УЛ. 1. Остатки готического косяка ворот. 

41. картина 
Изготовленный реставрированный рисунок из остатков фасадных окон дома по УЛ. 
Орсагхаз 9. 

42. картина 
1. Изготовленный реконструированный рисунок из остатков фасадных окон дома по УЛ. Ури 31 
2. Реконструированный рисунок остатков окон, найденных на фасадной части двора дома 

по УЛ. Тарнок 13. 
3. Тарнок УЛ. 7. Реконструированный рисунок обломка оконной части . 
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LÁSZLÓ GEREVICH 

GOTHIC DWELLING-HOUSES IN BUDA 

The study of the historical morphology 
of old Hungarian towns is still in a back
ward state, although, besides its archaeolo
gical and historical importance, it may 
offer valuable sociological results enabling 
us to describe the different classes of 
society which lived in the various town-
districts and suburbs. The basis of the 
morphological study is the examination of 
the single houses and lots, which also fur
nish important facts for the history of art 
and throw a light on the circumstances and 
material situation of the different classes 
of society. _This last point of view has been 
particularly neglected. . . 

The Castle-Hill, an old district of Buda
pest, suffered even more than the other 
parts of the town by the Fascist attack. 
The desolate houses offered a good opportu
nity for archaeological research. I t became 
evident that, after having driven out the 
Turks, in 1686, the new settlers did not 
rebuild the houses, only repaired them and 
hid them later under the Baroque decora
tion. We stripped the houses of their 
baroque garment and laid open the Gothic 
mouldings and carvings. We separated, the 
old walls from the recent ones and marked 
their ground plan. After having indicated 
all.the medieval walls and other details on 
the map of the district, we got an archeolo-
gically proved medieval plan, which enabled 
us to follow the development of the mor
phology of the town. 

A few evidences will throw a light on the 
growth of the town-complex that is today 
called Budapest. The oldest town is Óbuda, 
the next one Pest, which, in the Middle 
Ages, lay not only on the left bank, but on 
the right bank too. The Castle-Hill (Vár
hegy) , the scene of our present research, 
developed last. The town was built from a 
smaller settlement by King Béla IV. After 
the Tartar invasion, he surrounded it by a 
wall, but it became a royal residence only 
later, during the reign of Louis the Great, 
and later Sigismund. 

The centres of these three settlements 
date from different periods and are of dif
ferent character/The development of Óbuda 
is in connection with the adjoining Aquin
cum ruins. In the centre of the settlement 
of Pest, on the left bank, new excavations 
laid open a Roman castrum. This district 
obtained an economical importance only in 
the late Middle Ages, when the commer
cial traffic increased because of ferry 
transportation. The third centre, the Castle 
in Buda, became a town only in the second 
half of the twelfth century, as a result of 
the conscious building activity of King 
Béla IV and the menacing experiences of 
the Tartar invasion. 

The morphology of a town depends on 
the knowledge of the various dwelling 
house types, in which the different classes 
of society lived, and of the development 
of these types. This research is still inadé
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quate. The scattered data are amateurish 
and can hardly be used. The material of 
the archives is more important and its 
profound study would enable us to sum up 
the question. So we must have recourse to 
historical data. 

I t is worth while to interpret positively 
the oft quoted description of Otto, bishop 
of Preising, who travelled in Hungary in the 
year 1147. We must consider, that the 
bishop was lacking in goodwill and the 
circumstances were strange for him. I t is 
evident from his remark, that, at this 
time, there were already stone houses in 
the country. This is an important result 
after hardly 150 years of development. On 
the other hand it is not astonishing, that 
the number of wooden and reed construct
ions was greater. After the middle of the 
first millennium, the stone building lost its 
importance. From the descriptions of the 
»Vita Severini« we can draw as conclusion, 
that on the Roman settlements of Western 
Pannónia, wooden temples were built. 

But the main trend of the taste seems 
to point to the style of stone houses. This 
seems to be proved by the earliest remains 
of the foundations of the Esztergom castle, 
dating from the eleventh century. In the 
twelfth century the second royal palace was 
already standing in the town, but instead 
of archaeological material, only the data 
of the archives prove this. Prom the thir
teenth century, we possess more data, but 
still very little archeological material. 
With the exception of ruins of monasteries 
and castles, we possess no characteristic 
remains of secular buildings. Here the 
research is restricted to dating the ruins 
of the single walls. A famous monument 
of this period is a house in Pozsony, on 
Káptalan-street, called the »Court of the 
Provost«. The gable and the inner wall 
are decorated with friezes of semi-circular 
arches, the other parts are of a Gothic 
character. 

Many data of the thirteenth century 
prove the existence of summer houses of 
non-constant character, but when a town 

dwelling house is described, a stress is laid 
on the stone as building material. Accor
ding to leases of the years 1242 and 1243, 
Esztergom citizens rented stone houses 
from the Esztergom Chapter. This, and 
other similar documents, prove that bur
ghers and artisans lived in stone house 
already in the first half of the thirteenth 
century, i. e. not only palaces were built 
of stone. In contrast to the records, histo
rical descriptions mention often woo
den buildings. We quote e. g. the »Carmen 
Miserabile« by Rogerius. When the citi
zens of Esztergom surrendered the town, 
they set on fire the suburbs and the nume
rous houses of wood, up to the palace, 
defending the palaces. This shows, that 
the suburbs consisted of timber houses, but 
the more important dwelling houses of the 
city were built of stone, Whereas the wood
en buildings were more numerous, those 
houses which represented the style were 
built of stone. This is perhaps the reason 
why the public records always mention 
stone buildings. As the latter are always 
emphasized, the commentators inferred 
from this fact, that wooden houses prevail
ed. Besides, the selling and bequest of 
cheaper houses, belonging to the poorer 
classes, were seldom recorded. In the records, 
the difference- between stone and timber 
buildings is a qualitative distinction. In 
the Carmen Miserabile, we read about 
Gyulafehérvár : »basilicarum et palacio-
rum muros deruptos et subfossos«-in this 
case we also might think of stone houses. 

In. our country, these stone houses repre
sented the Romanesque and later the 
Gothic style. We refer to the loggia in the 
description of the royal palace in the Town 
of Esztergom, furthermore to the royal 
palace in the Castle, which changed its 
style earlier than the ecclesiastical buil
dings. We shall prove this later, when 
describing the Buda architecture in detail 
comparing it with the European situation. 
German monographs show, that in the 
second half of the twelfth century, stone 
houses were scarce in Germany. In the 
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development of the German dwelling house, 
timber houses played the most important 
role. 

These data can be correlated with 
Strzygowski's opinion, according to which 
medieval architecture developed from sou
thern types and under the influence of the 
northern timber constructions. I t is diffi
cult to imagine, that the wooden archi
tecture, which prevailed in Central and 
Northern Europe before the Romanesque 
Period had not influenced stone architec
ture coming from the South, especially in 
its civil branch. I t is not an accident, that 
t he . development of Romanesque archi
tecture coincided with the changement 
taking place in the second half of the ele
venth century, when the wooden town-
districts of the episcopal residences were 
gradually changed into stone-towns. But 
the wooden dwelling house — in partly 
Gothicized form — survived till the Baroque 
Period. We may presume even without 
many proofs, that the so called Gothic 
framed building (»Fach werkbau«) which 
developed during the second flourish of the 
timber house in the fourteenth and chiefly 
in the fifteenth centuries, had been rooted 
in this earlier architecture of a northern 
character. In Hungary, this Gothic timber 
house is generally missing, which points 
to a different way of development. Here the 
wooden house of a Slav type, taken over 
from the neighbouring people and differing 
from the western type probably prevailed. 
The Gothic framed building, which domina
ted in the West even the most fashionable 
quarters, could not develop from this type. 
The construction of the Hungarian wooden 
house was probably not suitable for adap
ting and developing the Gothic style. The 
wooden houses in smaller towns and in the 
suburbs, which were insignificant from the 
point of view of the prevailing style, pro
bably displayed the character of folk-art, 
besides the stamped mud buildings of a 
definite Hungarian character. 

These are only presumptions, which pre
cede a detailed research and are based only 

on a few important data, but the3r point 
to the most decisive problems of the deve
lopment. In the Mediterranean, we find a 
different situation. Since the Antiquity, 
stone houses prevailed. We are informed by 
Gregoir de Tours, that in Marseilles there 
were large stone buildings even in the 
sixth century. F ven on the north side of 
these houses, there were porticos facing the 
street. The same author informs us, when 
describing Paris, that the merchants used 
these porticos for unloading of goods. Flo
rentine and Tuscan houses of the thirteenth 
century display a similarity to the Roman 
dwelling house types of the Imperial Age 
(Walter Paatz). Besides the houses in 
Ostia, St John's and St. Paul's House on 
the Coelius is a late-Roman example. 

In France, stone and timber alternated 
as building material. There is a difference 
between the southern and north-eastern 
areas. Arnoulf I I lived in a wooden palace 
already in 1099; this sort of building was 
common in whole Flanders. In the South, 
Roman traditions and the use of stone had 
ceded only slowly to the second flourish 
of the timber house, in which the Gothic 
construction was even more evident than 
in stone buildings. A great number of these 
pompous timber houses still exist, the 
earliest dating from' the middle of the 
fourteenth century. In Germany, France 
and especially in England, the ancient 
Germanic wooden architecture — even if 
it did not create the style, — could express 
itself in the prevailing Romanesque and 
Gothic styles and brought about master
pieces of wooden architecture. In Hungary 
we find a different trend of development. 
At the foot of mountains, in the towns, of 
the transitionary regions and in the trans-
Danubian district, no traces of the medieval 
timber house exists. Tater we shall see, 
that the same is true for Buda and Pest, 
and, actually, wooden houses of the Ger
man type are very rare in the whole Car
pathian Basin. But this is an intricate 
problem and the descriptions and monu
ments often furnish contradictory data. 
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Nearly all records describing Buda and 
Pest houses mention outhouses built of 
wood, with the exception of smaller, cheaper 
houses, but the latter were also built of 
stone. B. g. we hear of a house sold in 
Óbuda in the year 1349 for 14 golden 
florins. This was probably a modest buil
ding, but it is emphasized, that the house 
(domus) was built of stone. Another record 
of the year 1401 mentions not only s.tone 
houses, but also wooden houses in Buda. 
If we consider the archaeological material 
too, we may state, that in Buda, the more 
important houses were built of stone, and 
perhaps the greatest part of the simpler 
ones too. The outhouses were generally 
made of wood. In Upper Hungary and 
Transylvania, we find more wooden houses, 
but the finer buildings were of stone, and 
only the rear of the houses, the outhouses, and 
the dwellings of the poorest classes were built 
of wood. On the Hungarian Plain the situa
tion was similar to that in Buda, we know 
of a great deal of stone dwelling houses in 
the towns. In spite of this, probably many 
wooden buildings existed and it is remark
able that a more fashionable type of 
timber house corresponding to the Euro
pean type, did not develop. We can only 
imagine, that their construction was diffe
rent from that of the German timber 
houses. They were taken over from the 
neighbouring (probably Slav) people and 
were not suitable for adapting and deve
loping the Gothic style, but instead, the 
richer town-inhabitants built stone houses 
for themselves. The thorough examination 
of the Buda houses will answer the question, 
which peculiar variants of these types deve
loped in Hungary, and particularly in Buda. 

As we have already seen, one can draw 
important conclusions concerning the style 
from the building material. Among the 
medieval monuments of Buda, there is no 
single detail proving the existence of 
wooden dwelling houses. The same is true 
for the records, for, excepting the general 
descriptions of the suburbs, only a single 
wooden house in Pest is mentioned. 

This analysis refers to an earlier period, 
but the finds in Buda date chiefly from 
the Late-Gothic Period. Bven the most 
ancient monument was erected shortly 
before the beginning of the fourteenth 
century. In Buda, the chief building mate
rial was stone; brick was used to a smaller 
extent, chiefly for vaulting. The mouldings 
and those parts which were important for 
the construction, were made of the porous 
but hard limestone of Budakalász, easy to 
work and at the same time weatherproof, 
sometimes of Óbuda travertine, or of the 
limestone of Sóskút and Tétény of the 
Sarmatian Age. They are weathering with 
a surface of an agreeable greyish-yellow 
colour that makes a plastic impression. 
The walls are — with the exception of 
some variants — regular ashlar walls, 
seldom square, oftener oblong in shape. On 
their surface, we often see shallow parallel 
furrows, which cross the edges obliquely : 
the traces of the saw toothed axe. The 
irregular stone wall consists of smaller 
broken stone laid in 40—60 cm thick 
layers. In the account book of Pozsony 
we can read about this technique : 
» . . . klein stain awf dy mawer domit 
man ausfüllt.« 

Next to stone, we find bricks, Their size 
varies, the average being 4 by 12 by 24 cm. 
We generally found bricks of this size. 

In the fourteenth century brick makers 
already worked in Buda. The account books 
of Pozsony mentioned them in the years 
1455 and 1498, that of Selmecbánya in 
1367, the account book of Bártfa in 1437 
and 1438. The brick makers and tilers of 
Buda worked for far-off countries. 

So we can complete the results of archaeo
logical research with the data of the records, 
which are indispensable for a sociological 
description. The earliest record of the 
thirteenth century mentions the house of 
a linen-draper. Fourteenth-century records 
mention chiefly the houses of artisans and 
merchants. The leases of single rooms or 
parts of houses throw a light on the dwel
ling conditions of the poorest classes Other 
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valuable data inform us about the rents as 
interest of a capital investment, in their 
relation to the earnings. 

The value of simpler burghers'houses 
was about 40—60 silver marks, the aristo-
crats'houses cost 15.000—30.000 golden flo- „ 
rins at the beginning of the fifteenth cen
tury. At the same time we hear only of a 
single house worth 10.000 golden florins. 
Suburban houses seldom cost more than 
20—25 florins. 

Other important data are furnished by 
those wills,, in which the houses were 
bequeathed to several persons, for in these 
cases, the different parts of the houses 
were described in detail. These descrip
tions correspond to the medieval ground 
plans we were able to sketch during the 
research. 

The Gothic houses in Buda can be traced 
back to a main type, while there are a few 
examples of another type. Generally the 
main front is facing the street, the main 
axis of the house running parallel to it. 
The wide doorway was placed in the middle 
of the house-front. The central axis of the 
facade was formed by the doorway, i. e. 
the barrel-vault of the doorway, which cut 
the house into two identical parts. At both 
sides of the gate were one or two rooms. 
In the direction of the axis of the doorway 
there were also one or two rooms, one 
behind the other. We found no medieval 
staircase on its original site, only remnants, 
e. g. windows opening outwardly. The 
staircases opened sometimes from the door
way, with a vertical axis. The doorway led 
generally to the courtyard, which was bor
dered to the right and left, or only in one 
direction, by a narrower wing of building. 
These wings were built generally later, as 
annexes, to the front facing the courtyard. , 
In most cases these annexes are already 
built in Baroque style, but even if we 
have found no medieval traces we may 
presume that the wooden outhouses and 
stables described in the records stood here. 
Opposite the house, the courtyard ended 
in a stone enclosure or a smaller building. 

In this way, a long, narrow inner courtyard 
was formed. This long characteristic buil
ding site developed from the medieval agri
culture, from the fields. 

As the records also inform us, the rooms 
on the*ground floor were often vaulted. 
I t was occupied by the workshops and the 
goods were also stored here. The dark clo
sets point to the same purpose. If only one 
family inhabited the house, the kitchen 
was also on the ground floor. At the end 
of the fifteenth century, these shops had 
iron doors with stone framing. In conse
quence of smaller and unadorned windows, 
the façade of the ground floor differed from 
that of the upper story. The windows, 
opening to the street^ were framed with 
rebated stones, nearly square in shape, 
sometimes they had a lattice as well. The 
rooms on the ground floor were vaulted 
and seldom had a stove. We know many 
examples of these vaults. The commonest 
is the brick barrel vault with a low sprin
ging line of 150—160 cm, or the brick 
cross vault without ribs, with a deeply 
receding impost. The cross ribbed vault 
occurs only once in the doorway. The barrel 
vault terminates at the doorway in quoins, 
toward the courtyard in a rebated groined 
arch. The remains of consoles for supporting 
beams show that originally the ground floor 
often had a flat wood ceiling, but these 
were vaulted in the Late-Gothic period or 
even later. The same is true for the vaults 
on the upper stories. 

The most important room of the upper 
stories is the dining-hall used for festivals 
or banquets. In the records it figures as 
»pallacium depictum« and being the most 
spacious room of fhe house, it occupied the 
greatest part of the house-front. Tight ente
red through large, often divided, windows 
with rich carvings characteristic for Tate-
Gothic art. But sometimes, under the 
simplifying influence of Renaissance style 
the windows were square — headed and the 
stone frames had no complicated cross-
section. The windows on the upper stories 
differ from those on the ground floor in 
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size, they are more ornate, often decorated 
with rich carvings. At this place, we could 
in several cases detect under the layers 
of paint the traces of the original frescoes : 
exuberant tendrils with red flowers. On a 
fresco, we found a dancing couple and a 
clown. This caricature ridicules the ideals 
of chivalry and the contemporary fashion 
and is important from the sociological point 
of view too. Sometimes geometrical frescoes 
decorated the façades and the rooms of less 
importance. The dining room was generally 
covered with a wood ceiling, of which 
several traces were discovered. In a house 
dating from the beginning of the fifteenth 
century, the great hall was connected with 

, the other rooms by means of groined arches, 
not doors. Besides the great dining hall, the 
upper story consisted of smaller heatable 
bedrooms and chambers, which were often 
vaulted. The upper story is generally pro
jecting by a few feet, carried on consoles 
holding arches. This construction which was 
partly taken over from the timber house 
became characteristic for the end of the 
period. Balconies over the large gate also 
point to an earlienr tradition. Most of the 
houses were two-storied. Of course the 
second story was completely destroyed, but 
single finds show, that they were similar in 
construction to the first floor. There were 
also houses with three stories, but this 
third story has completely disappeared, 
only the wall itself proves its former 
existence. 

Besides this chief type, which can be 
recognised even in case the house was 
completely rebuilt, there were some houses 
facing the street with gables. Their axis 
was vertical to the street. These houses 
comprised two tracts. One consisted of two 
or three rooms one behind the other, the 
other tract was composed by a doorway 
running the whole depth of the house. The 
latter shows that this medieval type, which 
was widespread in the West too, had been 
transformed under the influence of the 
ground plan generally used here, i. e. by 
means of the characteristic doorway. 

Having examined the ground plan of 
the Buda houses, we shall describe some 
finds, which inform us about the buildings. 
We find many examples of stone dressing 
from the fourteenth to the sixteenth cen
turies. We can recognise several types of 
doors and windows, the earliest — mullions 
and fragments of sedilia — dating from the 
thirteenth century, while the latest belong 
to the Renaissance style. The capital of a 
mullion belonging to a thirteenth century 
house proves, that the same master who 
built the Mary Parish Church partook in 
the building of the house. Consequently in 
the thirteenth century laic building ateliers 
partook in the building of churches as well 
as of dwelling houses in Buda. Renaissance 
doors and windows, columns and capitals, 
relief fragments, sgraffiti decorations prove 
that the Renaissance style appeared not 
only on the buildings of aristocrats and 
church dignitaries, but on the burghers'- • 
houses as well. Vault fragments dating from 
the end of the thirteenth century inform us 
about the construction of the houses. 

Sometimes the upper story had an open 
arcade with richly decorated pointed arches, 
facing the courtyard. In this case we may 
think of a cortile. The same is true for those 
colonnaded open courtyards, of which we 
have an eminent example as well as several 
ruins. In this case the farmyard, if there 
was any, was placed behind this cortile. 

Towards the end of the fifteenth century 
and even more at the beginning of the six
teenth century the courtyard with colon
nades changed in its proportions and details. 
The passages are supported sometimes by 
consoles, not by.columns or pilasters. 

This construction with corbels and arches 
represents an old tradition. The revival of 
this fashion can be explained by the influ
ence of the Renaissance style which had 
a preference for the circular arch. 

This Gothic style, based on Oriental 
preliminaries and modified by Renaissance 
influence, has not yet been dealt with ade
quately, although it is to be found not 
only in Buda, and in this country, but 
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elswhere' in Central Europe too, chiefly in 
Eastern Austria, Bohemia and Poland. I t 
is possible that Buda, a Gothic town under 
very strong Italian influence, was one of 
the cradles of this style. In addition, we 
find fragments of monuments built in Ita
lian Renaissance style and, furthermore, 
traces of the local Renaissance style, which 
developed from the former. 

The names of Italian architects emerge 
in the history of Buda not only during the 
reign of King Matthew, but also in the 
first half of the sixteenth century. In 1528, 
Nicolaus of Milan is mentioned, in 1531 
Francis,, an Italian stonecutter. At the same 
period we find also in Vienna together with 
houses of a long, narrow ground plan, 
patrician houses built in the Italian style, 
the square courtyard being surrounded on 
four sides. In Vienna this new type was 
inconsistent with the local tradition, whe
reas in Buda the Renaissance house could 
develop organically from the medieval 
ground-plan. 

The dwelling houses of »Italian type 
attracted the notice of foreigners too. Anna 
Cendale, messenger of Ulászló I I ' s wife 
described in the year 1502 the queen's 
journey. She wrote : » . . .The houses in 
Buda . . . were built in the Italian manner.« 
Usinus Velius often refers to Italian archi
tecture and decoration. When describing 
the Castle in Buda, he was struck by the 
Italian proportions of the buildings. Another 
ambassador, Baron Wratislaw recognised 
the peculiar character of urbane archi
tecture in Buda, .when he passed through 
the country in 1591. He wrote, tha t the 
houses in the Castle »were built in the old 
Hungarian architectural style«. 

These quotations prove, that travellers 
used to Western towns found the houses 
in Hungary strange, noticing first the 
Oriental influence, and later, during the 
reign of King Sigismund and King Matthew, 
the influence of the Italian Renaissance. 

Of course the Buda houses are, as regards 
their ground-plan, after all only variants of 
medieval town-houses. They are related to 

the Low German burghers'house, which 
was widespread in the Middle Ages, and 
which had developed from the Tow German 
peasant house. The greatest difference is, 
that the houses in Buda have no gables, 
but eaves. This points to a different deve
lopment and effected changements in the 
ground plan. The origin of the German 
house with eaves is still obscure. According 
to the most plausible explanation, they 
originated from castles, public buildings 
and cloisters. We may presume, that both 
the Buda type and the German houses with 
eaves were influenced by a common type 
which came from the South or the East 
through Slav mediation and to which later 
Italian elements were added. I t is inte
resting to note, that the ground plan of 
the house with a mansard roof, which 
was of a French origin and widespread in 
Germany in the seventeenth century, is 
very similar to that of the Buda houses. 
In this case the indirect Italian influence 
is not even doubtful. 

The civil architecture in Buda had some 
peculiarities which influenced even the far 
districts of the Carpathian Basin. Among 
them, the most evident is the characte
ristic doorway. Till now we have only 
known a few examples of the doorways 
with sedilia which were often described, 
but their importance had not been recogni
zed. Yet the wide doorways are the chief 
characteristic of the Buda houses, which 
differ from the urbane dwellings of the 
great Western towns, having maintained 
their agricultural character. We could call 
them »manor houses«. The courtyard is an 
important part of these houses. A register 
made on order of King Sigismund informs 
us, that in the year 1437, in 200 houses of 
the Castle there were stables for accomo
dating 1833 horses. 

The records of Pest, Buda, as well as of 
the Castle always mention besides the 
stone building and the courtyards wooden 
buildings, thus proving, that the outhouses 
were indispensable and of eminent impor
tance. These wooden outhouses, the wide 
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doorways leading to the courtyard, where 
the carriages could drive through, the wide 
streets, the relatively low houses consisting 
of only 2—3 stories, are all proofs of a 
half-agricultural way of life. The data o, 
the records and other documents, describ
ing the landed properties of burghers 
artisans furnish, similar information. 

In this belt was standing King Matthew's 
hunting castle and the turreted castle sur
rounded by a wall, which was excavated 
in 1934 in the precincts of Buda and Albert
falva. 

On the densely populated territory of 
the Buda Castle, gardens are seldom men
tioned and walls surrounding the courtyard 
or the house occur seldom. The shape of the 
building site was strictly observed, the 
outhouses were crowded into the narrow 
courtyards, the entrance to which led 
through the wide doorway. The contem
porary stonecutters were aware of the 
importance of these doorways and decora
ted them accordingly. 

The richly ornamented sedilia recessed 
in the wall of the doorway and crowned 
with arches witness the importance of the 
doorways. Their construction displays no 
innovations. They owe their origin to the 
sedilia and stalls in the walls of the chancel 
and aisles of churches. In the thirteenth 
century they appear in castle halls as well. 
But the sedilia under the doorway are not 
known abroad. On the territory of histo
rical Hungary they appear at different 
places, in Kassa, Győr, Pozsony, Zólyom 
and we can follow them as far as the western 
frontier, Kismarton, where they disappear. 
Anyhow they are not so common at these 
places as in Buda and do not display such 
a rich variety of forms. 

In the tracery of the sedilia we can trace 
the Buda architects' style, the stonecut
ters' handmarks, recognisible sometimes on 
the window frames too. The most intere
sting group consists of trefoils, used at the 
sedilia in churches too. The lobes contain 
another, smaller trefoil, the whole decora
tion forming a canopy. The pointed arches 

were arranged in pairs and supported by 
alternating consoles and pillars. 

The simplest types of the sedilia have 
semi — circular or segmented heads and 
belong to the last period of the age. But the 
commonest decoration is the trefoil in 
several variations. 

Most finds belong to the reign of King 
Sigismund. I t seems that the development 
of the town, which began during the reign 
of King Touis the Great, continued at the 
beginning of the fifteenth century, the 
houses built in a homogeneous style creat
ing a characteristic panorama. Buda was 
at this time one of the stages of European 
politics, which required an elegant and 
magnificent scenery. A light is thrown on 
the speed and vigour of the building acti
vity by contrasting the somewhat prejudi
ced, but doubtless disillusionizing report 
of the Buda ambassador of Francis Gonzaga 
dating from the year 1359 with the enthu
siastic descriptions of the later period. 
About the year 1410 Sigismund issued an 
order concerning the repair and rebuilding 
of Visegrád houses, punishing the resisters 
with confiscation. The activity of Peter, 
royal architect, suggests, that the king 
was interested in the development of the 
town and perhaps gave himself the chief 
directives. 

After a transitional decline King Matthew 
proved an even greater builder than Sigis
mund. During the. first period of his reign 
he issued a decree similar to that of Sigis
mund concerning Buda and he really effec
ted the punitive sanction, i. e. the confisca
tion of the houses. 

The repair and the building of the town 
houses was regulated not only by the 
kings but by the town corporations as well. 
The leases contained stipulations concer
ning the repair of the houses, which can 
be often traced back to the strict regula
tions of the city authorities. In almost 
every medieval town, the building regula
tions were highly developed. As an example 
we cite similar regulations of Abbeville, 
dating from the year 1389. These regula
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tîons often enlighten us on the degree of 
contemporary artistic consciousness and 
the general and official aesthetic principles. 
In a record of the year 1450 the aldermen 
of Kolozsvár gave strict building instruc
tions with the following motivation : »pro
videnciám structure et edificio civitatis 
nostre facere cupientes . , .<< The records, 
in which the repair of houses is dealt with, 
generally stipulate : », . . cum bonis structu-
ris rêformari... .« ». . . bono modo . . .«The 
building regulations in contracts and inve
stigations were supervised by experts: 
» . . . espertis mechanicis . . .« 

Several finds belong to the last period 
of the Gothic style, the first half of the 
sixteenth century. The architects although 
they had opened a new phase in the deve

lopment could not master a certain clum
siness and cautiousness. Now and then 
the last rays of a declining art fall on this 
world, which slowly submerged in provin
cialism. The houses became desolate, the 
gifted artists moved to other countries, 
where the climate was more suitable for 
artistic creations. Even before the Turks 
occupied the town, the artistic life of Buda 
was disintegrating. 

At the end of the seventeenth century, 
the new German settlers had no under
standing for the mouldering ruins of the 
Middle Ages and the finest marble works 
got into the limekiln. The slender columns, 
the loggias with lace-like decorations disap
peared behind the Baroque facades, built 
in the imported style. 
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Pig.. 1. — /., 2. No. 14, Tárnok street. Consoles and arches holding the projecting upper story 
• . of the house. 3. No. 14, Tárnok st. Plan of the ground-floor. 4. No. 14, Tárnok st. 

Ground-plan of the upper story. 
1. No. 2, Országház street. Plan of the ground floor. 2. No. 2, Országház street. Ground 
plan of the upper story. 
1. No. 10, Fortuna street. Plan of ground floor and upper story. 2. No. 9, Országház 
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No. 31, Uri street. Ground-floor. 2. No. 31, Uri street, First floor. No. 31, Uri street, 
Second floor. 
No. 40, Uri street. Plan of the ground floor. No. 7, Szentháromság street. Plan of the 
ground floor. . ..'•,_ . • • .• 
/ . No. 18, Országház street. Ground plans of the house. Ground floor and tipper story. 
2. No. 18, Országház street.Window frames on the upper story. 
1. Medieval details of the façade. No. 9, Országház street. 2. The façade of No. -9, 
Országház street. 
1. No. 10, Fortuna street. The façade of the house with Gothic details. . , 
No. 18, Fortuna street. Consoles and gate-frame. .-: 
No. 18, Országház street. Façade of the house with Gothic details. 
1., 2. No. 9, Országház street. Gothic Window-frame. 
1., 2. No. 40, Uri street. Gate-frame, 
Gothic-gate-frames. 1. No. 23, Országház street. 2. No. 25, Fortuna street. 3. No. 18, 
Táncsics M. street. 4. No. 31, Uri street. 

Fig. 14. — Ogee Window-frames. 1. No. 48—50, Uri street. 2. No. 7, Szentháromság street. 
3. No. 18, Országház street. 4. No. 5, Szentháromság street. 
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Pig. 15. — 1. No. 10, Fortuna street. Door-frame. 2. No. 14, Fortuna street. Door-frame. 3. No. 5, 
Fortuna street. Sedilia. 4. No. 18, Fortuna street. Sedilia. 

Fig. 16. — 1. Nos 1—3, Tárnok street. The windows of a Gothic staircase. 2. No. 12, Disz-square. 
Consoles holding the ceiling. 3. Nos. 1—3, Tárnok street. Ground plan of the house. 

Fig. 17. — 1, 3. No. 10, Fortuna street. Gothic window-frames. 2. Consoles and brick arch. 
Fig. 18. — No. 31, Uri street. Stone window-frame. 2. No. 10, Fortuna street. Window aperture 

3. No. 70, Uri street. Stone frame of a window on ground floor. 4. No. 5, Szentháromság 
street. Sedilia. 

Fig. 19. — /. No. 18, Országház street. Arch of balcony. 2., 3. Országház street. Gothic window 
frames. Upper story. 

Fig. 20. — 1. No. 5, Szentháromság street. Window-frame. 2. No. 4, Ince pápa place. Stone railing 
belonging to the arcade of the courtyard. 3. No. 4, Ince pápa place. Gateway, the 
longitudinal sections of the northemand southern parts of the wall. 

Fig. 21. — 1., 2. No. 13, Tárnok street. Sedilia and the stone frames of the door in the southern 
wall of the Gateway. 

Fig. 22. — 1. No. 13, Tárnok street. Longitudinal section of the southern wall of the doorway. 
Fig. 23. •— 1. No. 13, Tárnok street. Longitudinal section of the northern wall of the Gateway. 

2., 3. No. 13, Tárnok street. Sedilia. 
Fig. 24. -— 1'., 2. No. 32, Uri street. Sedilia with tracery and the door-frames. 
Fig. 25. — Sketch of the sedilia laid open in the gateway of No. 50, .Uri street. 2. No. 2, Ország

ház street. Sketch of the sedilia in the southern wall of the gateway. 
Fig. 26. — /. No. 9, Országház street. Gothic door in the northern wall of the gateway. 2. Sedilia 

in the southern wall. 3. Sedilia in the northern wall. 
Fig. 27. — Sedilia in the Gateways. 1. Nos. 48—50, Uri street. 2. No. 2, Országház street. 3. No. 4, 

Ince pápa place. 
Fig. 28. — 7. Remains of mediavel walls and vaults laid open in the courtyard of No. 41, Uri street. 
Fig. 29. — 1. No. 41, Uri street. Console with sedge leaves,with part of the groins.2. No. 41, Uri 

street. Arches and corbel of the cross-vault on the medieval wall. 
Fig. 30. -— 1., 2., 3. No. 2, Országház street. Arcades in the courtyard, Detail of the arcade. 
Fig. 31. — 1., 2. No. 2, Országház street. Arcades in the courtyard. Detail of the arcades. 
Fig. 32. — 7. Fragment from the house No. 2, Casino street. (A t present in the Museum af History 

of Civilization). 2. No. 7, Szentháromság street. Capital. (At present in the Museum). 
3. Decoration of the arch resting on consoles holding the balcony of No. 22, Országház 
street. 

Fig. 33. — 7. Springing line and arch of a room in No. 2, Országház street newn subsequently. 
2. No. 16, Fortuna street. Locality with cross-vault. 

Fig. 34. — Medieval consoles : 1. No. 20, Táncsics M. street. 2. No. 13, Uri street. 3. No. 22, 
Országház street. 4. No. 22, Országház street. 5. No. 26, Táncsics M. street. 

Fig. 35. — Prophiles of groins : No. 2, Országház street. No. 13, Országház street. No. 30, Uri 
street. No. 41, Uri st. No. 18, Országház st. No. 13, Uri st. No. 9, Országház st. 
No. 18, Országház street. 

Fig. 36. — 7. No. 2, Országház street. Gothic fresco. Completed sketch. 2. No. 2, Országház street. 
Detail of gothic fresco. 3. No. 2, Országház street. Gothic fresco. 

Fig. 37. — 7'., 2. Medieval sgraffiti in the mortar. Sketch. No. 10, Fortuna, st. Wall of the 
upper story. 

Fig. 38. — No. 3, Tárnok street. Fresco with geometical design. 
Fig. 39. — The restored fresco found on the upper story of No. 2, Táncsics M. street. 
Fig. 40. — 7. No. 4, Ince pápa place. Fragments of arcade with tracery. 2. No. 33, Uri street. 

Altered Gothic window. 3. No. 1, Tárnok street. Fragments of Gothic gate-frame. 
Fig. 41. — Reconstructed sketch of window fragments on the façade of No. 9, Országház street. 
Fig. 42. — Reconstructed sketch of the window-fragments belonging to the façade of No. 31, 

Uri street. 2. Reconstructed sketch of window fragments on the front facing the courtyard. 
No. 13, Tárnok street. 3. No. 7, Tárnok street. Reconstructed sketch of window-jamb 
fragments. 
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