
JELENTÉSEK 





A BUDAI VÁR HÁZAINAK 1959. ÉVI 
MŰEMLÉKI KUTATÁSAI 

FORTUNA UTCA 4. SZ. 

Homlokzatkutatás. A ma zártudvaros, egyemeletes saroképület utcai frontjain eredetileg 
három középkori ház állott A kutatások folyamán a későbbi falburkolatok alatt, ill. az alap
falaknál sikerült megállapítani az eredeti házhatárokat (1. kép), s megtaláltuk a mai Fortuna 
köz egy korábbi, szabálytalan kövekkel lerakott útszintjét is, amely az alatta talált cseréptöre-
dókek tanúsága szerint azonos lehet az eredeti középkori útburkolattal. A homlokzatokon semmi
féle jelentékeny középkori maradvány nem került elő. 

Nagy Emese 

FORTUNA UTCA 21—TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 24. SZ. 
A Fortuna utca 21—Táncsics Mihály utca 24. sz. házak az összekötő udvari szárnnyal 

széles U alakú, összefüggő épületkomplexust alkotnak. A házon két ízben, 1947-ben és 1958-ban 
folytak műemléki kutatások. Ezek leírása előtt a ház történetével foglalkozó eddigi és a műemléki 
kutatások alkalmával kiegészített okleveles forrásokat ismertetjük. 

A Fortuna utca a középkorban Szent Pál utca nevet viselte, a Táncsics Mihály utca pedig 
a Zsidó utca volt, ebben az utcában lévén a Bécsi kapu tér felé eső részen a XV. századtól kezdve 
a zsidónegyed. (Még a XVII. században is Judengasse néven említik a térképek és leírások.) 

Buda város középkori okleveleinek van egy csoportja, amely a XVI. század 30-as éveiben 
keltezett adományozó levelekből áll.1 Az írásokat Ferdinánd király adta ki párthíveinek, akik 
ennek alapján az 1526-ban elhagyott, addig zsidók által lakott házakat birtokba vették. Három 
oklevél ezek közül kifejezetten azokkal a házakkal foglalkozik, amelyek ,,in loco Zombathel", 
,,In piatea Judeorum" helyezkedtek el: „una parte ad piateam sancti Pauli, altera verő ad piateam 
Judeorum páterét". Tehát világosan azokra a házakra vonatkoznak, amelyek a Bécsi kapu, 
Fortuna utca, Táncsics Mihály utca által bezárt háromszögben vannak és két utcára nyíló kapu
val bírnak. A három egymásmelletti ház közül a középső Kismendel zsidó bíróé volt (Táncsics 
Mihály utca 26. sz.), egyik szomszédja Kismendel zsidó (Táncsics Mihály utca 28. sz.), a másik 
Ethyeky Albert budai polgár volt (Táncsics Mihály utca 24. sz.). 

Tehát a Táncsics Mihály utca 24. sz. ház már a középkor végén két utcára néző, egységes 
komplexus volt, tulajdonosa a XVI. század első felében Ethyeky Albert budai polgár. 

A Fortuna utca 21. sz. házról az első olyan okleveles híradás, amely vitathatatlanul azo
nosítható: Haüy 1687-ből származó térképe, ezen házunk a 182-es számot viseli. Az 1696-os 
Zaiger térkép már leírással gazdagabb. A Zaiger a következő szavakkal ismerteti a ház állapotát 
1696-ban: „No. 182. Ain Haus in der Winnergass [Fortuna utca]. Hat in gesicht 4 elf %x\% schuech, 
im Ruckhen 6 elf und an beeden Seith 11 elf 1% schuech eingebogen und verlengert. Hats noch 
zum Theil guets gemeür." 

A Zaiger leírása azt bizonyítja, hogy a Fortuna utca 21. sz. ház az 1686. évi ostrom után 
még viszonylag jó állapotban maradt fenn. A Fortuna utcai homlokzat teljes hossza Haüy szerint 
10,11 m, a Zaiger alapján 9,94 m, a mai állapot szerint 10,85 m. A különbség nem lényeges, min-
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denesetre kizárja annak feltételezését, hogy 
a Fortuna utcai oldalon a középkorban két 
ház állott volna. 

A Táncsics Mihály utcai homlokzat 
mai teljes hossza 16,63 m. Haüy a háznak 
ezen a szakaszán két házat jelöl, az északi 
oldalon levőnek hoszas 10,01 m, a déli oldalon 
levő keskenyebb, 4,74 m. A két középkori házat 
elválasztó kő sarokarmirozás maradványai a 
homlokzaton és a pincében ma is észlelhetők. 
A Táncsics Mihály utcai oldalról a Zaiger 
1696-ban a következő leírást adja: ,,Ain Haus 
in der Judengassen [Táncsics Mihály utca] hat 
im gesicht 8 elf l/2 schuech, Ím Rückhen 8 elf 
5 schuech, und an beeden seithen 9 elf 1V2 

schuech gelich lang. Ha noch gueten Thaill guets gemeür, grölber und Keller." 
A Táncsics Mihály utcai oldal az 1696. évi ostrom után a Fortuna utcai oldalnál jobb 

állapotban maradt fenn, még jó részben ép falai és boltozatai voltak. A megadott homlokzat
hosszúság 41 cm különbséggel egyezik a maival, tehát a Haüy térképén még feltüntetett két házat 
1686 és 1696 között egyesítették. 

Mind a Fortuna utca 21. sz., mind a Táncsics Mihály utca 24. sz. háznál a Zaiger leírása 
azonos háztulajdonost tüntet fel: „Hans Geörg Göring burgl. barbierer pro nunc Friedrich Zim
mermann et uxor eius Maria Catherina." 

Az 1944—45-ös ostrom idején az épület súlyosan megsérült. A Fortuna utcára néző épü
letszárny emeleti része teljesen elpusztult, földszinti falai is súlyosan megrongálódtak. A Táncsics 

1. kép. Fortuna utca 4. sz. A két középkori ház ha
tárvonala a Fortuna köz felőli oldalon 

2. kép. Fortuna utca 21. sz. Földszinti helyiség konzolos északi fala 

490 



3. kép. Szentháromság tér 7. sz. 
Maradványok a pince középkori 

eredetű lejárata előtt 

Mihály utcai homlokzatnak a középső része omlott le. Az első rendszeres műemléki kutatások 
a Táncsics Mihály utca 24. sz. házon a szerkezeti helyreállítást megelőzően, Gerevich László veze
tésével 1947-ben zajlottak le. Ennek eredményeképpen került felszínre az azóta már a Vármú
zeumban kiállításra került, táncoló párt ábrázoló XV. századi freskó.2 Értékes építészeti részletek 
is kerültek napvilágra: a Táncsics Mihály utcai homlokzaton a törökfejes kapu felső párkánya 
mellett XV. századi felülvilágító ablak, ugyanezen az oldalon a földszinti északi helyiség nyugati 
falán pedig élszedéses XV. századi ajtó.3 A Táncsics Mihály utcai homlokzat keleti oldalán a ma
gyar középkori építészetben idegen formájú ívindítást tár tak fel. Ezt Gerevich László török ere
detűnek tartja, annál is inkább, mert a házon elhelyezett törökfejes díszítések arra vallanak, 
hogy az épülettel kapcsolatban ebben az időben (XVIII. század) még a hódoltság idejére emlé
keztető erős hagyomány élt. 

Az újabb műemléki kutatásra — elsősorban a Fortuna utcai oldalon és az udvari szár
nyon — 1958. december 1. és 18. között került sor. Miután a teljes újjáépítés során ezen az oldalon 
a ház teljes lebontását tervezik, az alábbiakban a megvizsgált falmaradványok és épületek kuta
tásának részletesebb leírását közöljük. 

A Fortuna utcai oldalnak az alaprajzon I. számmal jelölt első helyiségében középkori 
eredetűnek bizonyult az északi, a nyugati és a déli határfal. Ez utóbbiban kváderfesteses kővel 
szegélyezett bejáratot tár tunk fel a kapualjból. Az északi falban elhelyezett kőkonzolokat meg
vizsgálva megállapítottuk, hogy azok törtkőből készült öntött falazatban helyezkednek el, ere
detileg lapos famennyezetet tar tot tak, stílus jellegük a XV. századra utal (2. kép). A félköríves 
gyámkövek élszedósesek, a sarkokon háromszöges átmenettel. A konzolokkal egy időben készül
tek az általuk meghatározott szakaszoknak megfelelő téglái vek. A téglák mérete 35 X 4 X ? cm. 
A téglaívek alatt bevágott barokk fülkék építésekor az egykor a konzolok faragott síkjáig fennállt 
középkori falat elbontották. A bontás nyomai az I. sz. helyiség északnyugati és északkeleti sarká
ban észlelhetők voltak. Az I. sz. helyiség nyugati falában átalakított ajtó látható, amelynek 
faragott kávakövei jobb és bal oldalon megmaradtak. A profil erősen lekopott, annyi azonban 
megállapítható, hogy a keretkő barokk eredetű. > 

A I I . sz. helyiségben a falak a boltozat vállvonaláig XVIII . századi falazási módot mutat
nak (kő, tégla vegyesen). A helyiségben egyetlen látható középkori részlet az I. sz. helyiségben 
leírtnak megfelelő kőkonzol a szoba északi falában. A I I I . sz. helyiségben (lépcsőházi feljárat elő
tere) az emeletre vezető falépcső előtt megbontottuk a padlót. Az i t t húzott kutató
árokban É—D-i irányú középkori fal tűnt fel, amelyre a Fortuna utca 21. sz. ház pincéjének bol
tozata támaszkodik. A középkori öntöttfal déli irányban még tovább húzódott, azonban folyta
tását az 1936—37. évi építkezés alkalmával elbontották, amikor az udvari szárny felé szolgáló 
nyílást megszélesítették. Az említett falra merőlegesen újabb, K—Ny-i irányú középkori fal csat
lakozik közvetlenül a falépcső alatt, felső síkja keleti irányban lépcsőzetesen emelkedik. Tehát 
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a ház emeletére felvezető lépcsőt tartot ta, amely feltehetően már a középkorban ezen a helyen 
volt. Az É—D-i irányú középkori falban a régi pincelejárat maradványait is megtaláltuk lefelé 
tartó tégla dongaboltozatmaradvány formájában. (A ház mai pincéje az udvari hátsó traktus
ról indul.) 

Az udvari földszinti szárny I I . boltszakaszában az északi falsíkon indítottuk meg a kuta
tást. A vakolat leverése után kitűnt, hogy az első falív, amelynek keleti oldalát barokk pillérrel 
elépítették, középkori téglákból áll (4. kép), és a fentebb leírt K—Ny-i irányú, emelkedő tenden
ciájú lépcsőházfalra támaszkodik. A földszinti udvari szárny déli oldalának pillérei és a boltozat 
XVIII . századi alkotás. A boltozatot az 1936—37. évi építkezés alkalmával vasbeton födémmel 
és rabitz boltozattal egészítették ki. 

A fentebb leírt középkori téglafalív középpontja alatt monolit kőből faragott négy
szögletes ablakot hozott felszínre a kutatás. Faragásmódja a —• budai viszonylatban kora
barokk — XVII. század végére, XVIII. század elejére jellemző. Az udvari árkádos szárny északi 
falát tovább kutatva megállapíthatjuk: azt a XVIII.-tói a XX. századig olyan nagymórtékben 
átépítették, hogy középkori eredetét ma már megállapítani nem lehet, csak feltételezhet
jük. Ugyanis az 1930-as években lezajlott építkezésből megmaradt tervrajzon elfalazásra ítéltek 
ezen a falszakaszon olyan nyílásokat, amelyeknek kialakítása a felmérési rajzon középkori jel
leget mutat.4 

A földszinti hátsó folyosón látható középkori oszlop körül is megbontottuk a vakolatot 
(5. kép). Miután az oszlop eredetileg szabadon állt, most pedig XV. századi téglafal közé szorult, 
fel kell tételeznünk, hogy az oszlop a ház legrégibb, mindenesetre a XV. század előtti első, más
hely üt t meg nem fogható periódusába tartozik. Az oszlop tetejéről induló tégla-boltozatindítás 
már szintén későbbi átépítés eredménye. Az egykor szabadon állt oszlop párját a folyosó északi 
oldalán, a pincelejárat előtti pillérben kerestük, azonban az feltehetőleg a földszinti hátsó folyo
sóról nyíló lakás konyhájának falában rejtőzik. 

4. kép. Fortuna utca 21. sz. A földszinti udvari szárny második boltszakaszában feltárt középkori boltív 
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Az udvaron К—Ny-i irányban húzott kutatóárokkal azt kívántuk tisztázni, hogy a For
tuna utca 21—Táncsics Mihály utca 24. sz. házakat elválasztó É—D-i irányú fal létezett-e, hogy 
ezzel tisztázhassuk a két ház közötti határvonal kérdését. A válasz a kérdésre negatívnak bizo
nyult. A kutatómetszetben a mai udvarszinttől számított 58 cm mélységben helyenként téglával, 
ill. apró kővel kirakott udvarszintet találtunk (barokk). Ez alatt 1,00—1,10 m körüli mélységben 
már a sziklafelszín húzódik. 

A Táncsics Mihály utca 24. sz. ház ülőfülkés helyiségében a déli fal előtt kutatóárokkal 
megbontottuk a padlót. Felszínre került a fülkepár ülőpadja. Az alapfalat két széles teherelhárító 
ív bontja meg (6. kép). A kutatóárokban láthatóvá vált a helyiség alat t i pince dongaboltozata is. 
A középkori téglából álló dongaboltozat és az ülőfülke falának alapozása közötti homokos tör
melékben, a teherelhárító ívek alatti zugban XV. századi cserépleleteket találtunk. (Lositzi 
kupatöredék, zöldmázas és mázatlan XV. századi cseróptöredékek.) Ezek a leletek a Táncsics 
Mihály utcai oldal építési idejének a XV. századba való helyezését a korábbi kutatással egy
értelműen határozzák meg. 

A kutatóárokban feltárt dongaboltozatot a Táncsics Mihály utcai k a p u előtt feltörtük és 
lementünk a már az 1930-as években lefalazott pincébe. Az eredeti lejáratot a pincében a nyugati 
falban elfalazva találtuk meg. A középkori pince három dongaboltoz at-szakaszból áll. Az ülő
fülkés kapualj alatti teret egyszerű, négyszögletes pilléren nyugvó félkörív-pár választja el 
a tőle délre fekvő helyiségtől. Az árkád az ülőfülkés fal alapozását jelenti, és így válik érthetővé: 
az ülőfülkepár alatti kettős teherelhárítóív építésére azért volt szükség, hogy a pincében 
árkádokon nyugvó főfalat tehermentesítsék. A pince harmadik helyiségét a másodiktól fal választja 
el, szépen faragott, a hódoltság korára emlékeztető dongaboltozattal. A második és a harmadik 
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helyiséget elválasztó pincefal kettős, egymás mellé épült, igazolva a Táncsics Mihály utcai hom
lokzaton is konstatálható tényt, miszerint ezen a helyen volt az eredetileg két középkori ház 
határvonala. 

A régebbi és újabb okleveles kutatások, valamint a műemlékkutatások eredményeit 
összegezve, a ház építéstörténetét a következőkben foglalhatjuk össze. 

A mai Fortuna utca 21—Táncsics Mihály utca 24. sz. ház helyén a középkorban a Fortuna 
utcai oldalon egy, a Táncsics Mihály utcai oldalon két középkori ház állt. A két utcára néző 
szárnyat K—Ny-i irányú udvari épület kötötte össze. A ház legrégibb fennmaradt részlete egy 
kőoszlop az udvari hátsó folyosón; a XIV. század végén, a XV. század elején készülhetett. A leg
nagyobb szabású építkezés a XV. század elején zajlott le. Ekkor épült a Fortuna utcai szárny, 
ahol a ma egymás mögé sorakozó három helyiség helyett a XV. században egyetlen hosszú terem 
állt a földszinten, a feltárt válaszfalak figyelmen kívül hagyásával sorakozó mennyezettartó 
konzolok tanúsága szerint. Ugyancsak a XV. században épült a Táncsics Mihály utcai épület
szárny is: a kettős ülőfülkés kapualj és a tőle északra fekvő helyiségek. A ház déli oldala külön, 
keskeny házacska volt. A két utcai épületet az északi oldalon udvari szárny kötötte össze, a közép
kori udvari épület ma is megfogható részét az árkádos udvari helyiség északi falában feltárt boltív 
és a hátsó folyosó kőoszlopa jelenti. A Táncsics Mihály utcai és a Fortuna utcai szárnyak közötti 
udvaron a két épületet elválasztó fal nyomára nem bukkantunk. A két épület feltehetően már 
a XV. század elején egy tulajdonos kezén volt. A tulajdonos a XV. században — a Táncsics 
Mihály utcai oldalon feltárt, udvari jelenetet ábrázoló freskó tanúsága szerint — a királyi udvar
hoz közelálló előkelő polgár lehetett. A ház birtokosa a XVI. század 30-as éveiben a környékbeli 
házakkal foglalkozó oklevelekből kielemezhetően Ethyeky Albert budai polgár volt. A hódoltság 
idején lezajlott átalakítás nyomát kődongaboltozatok (a Táncsics Mihály utcai oldal földszintjén 
és a pincében) és kisebb építészeti részletek őrzik. A török uralom alatt nevezetes személy lakó
helye, vagy legendás események színtere lehetett, mert az utókor emlékezetében mint a ,,török 
ház" maradt meg. A XVIII. században mindkét homlokzaton díszítésként turbános török fejet 
alkalmaztak. 

Az 1686-os ostrom alkalmával aránylag csekély sérüléseket szenvedett, és a Táncsics 
Mihály utcai oldalon a ház emeleti részei is megmaradtak. Az újjáépítés a XVIII . század folyamán 
több részletben történhetett, utolsó alakját a XVIII . század második felében nyerte, amikor előbb 
a Fortuna utcai szárnyat, majd 1780 táján a Táncsics Mihály utcai oldalt építették át. Ez utóbbi 
átalakításkor keletkezett a ma is meglevő török fejjel díszített copf kapu. 

A ház a XIX. század folyamán is jelentős változásokon ment át. 1936—37-ben Szepesy 
Sándor tervei szerint nagyobb arányú belső átalakításokat végeztek rajta. 1944—45-ben igen 
súlyos háborús sérülések érték. A Fortuna utcai szárny a földszinti falak egy részének kivételével 
teljesen elpusztult, a Táncsics Mihály utcai homlokzatnak pedig az északi utcai oldala omlott le 
a tetőzettel együtt. 1947-ben szerkezetileg helyreállították és lefedték a Táncsics utcai és a meg
maradt udvari szárnyat. 

Feuer Istvánné 

SZENTHÁROMSÁG TÉR 7. SZ. 

Az i t t állott épület 1944—á5-ben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a háború 
után teljes lebontására került sor. Helyén eredetileg két középkori lakóház állhatott, ezek az 
1686. évi ostrom során erősen megrongálódtak, újjáépítésük a XVIII. században barokk stílusban 
történt. A két házat a XIX. században egyesítették, majd 1870-ben a második emelet felépítésével 
a ház elnyerte végleges alakját. 

Haüy 1687-ben készült térképén a 122. sz. alatt szerepel, homlokzati hossza 46 láb, azaz 
14,54 m. Ez a homlokzat mai méretét meg sem közelíti; de egyébként is nehéz a Haüy-térképet 
jelen esetben kiindulási pontként felhasználnunk, mivel épületünk mellett két telket is 123-as 
számmal jelöl. A két homlokzat méretét összevonva közli, ilyen formában a 123. sz. részben a mai 
Országház utca 2. sz. házzal, részben a Szentháromság tér 7. sz. telekkel azonosítható. — Az 1696-os 
Zaiger épületünket a 103. sz. alatt említi. 



7. kép. Szentháromság tér 7. sz. Középkori pince tégladong; áj a 

SZÍNTHAR0MSA6 TCH 

8. kép. Szentháromság tér 7. sz. Alaprajz 
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A telek középkori beépítettségét sajnos nem tisztázhattuk megnyugtató módon, mivel 
a feltárás a teljességet meg sem közelíthette a számos el nem bontott újkori építmény és el nem 
hordott építési törmelék miatt. Ugyancsak nem került sor a pincék feltárására sem. 

A feltárás során kitűnt, hogy a terület erősen sziklás, a feltárt középkori alapfalakat 
minden esetben sziklára alapozták, és a helyiségek belsejében, az alapfalak szintjében hatalmas 
sziklatömbök láthatók (8. kép). Ami a középkori szintviszonyokat illeti, az udvar és a járda szintje 
jóval magasabban húzódhatott a mainál, mert a középkori pinceboltozatok minden esetben a mai 
járdaszint fölé nyúlnak. 

A telek északi felén (az Országház utca 2. sz. ház mellett) K—Ny-i irányú középkori 
dongaboltozatos pince helyezkedik el (7. kép). Utca felőli szakaszának boltozata tégla, majd ennek 
nyugati folytatásakent kőboltozat mutatkozik. A kőboltozatos pinceszakasz keskenyebb, mint 
a téglával boltozott, és annál korábbinak tűnik. A két fajta boltozat találkozásánál tóglaboltöv 
helyezkedik el. A téglaboltozat habarcsában egy helyütt XV. század végi pénzt találtunk; ez 
lehetővé teszi a boltozat keletkezési idejének hozzávetőleges megállapítását. Mivel a téglaboltozatos 
pinceszakasz szélesebbre épült, falát meghosszabbították az eredeti, kővel boltozott pince felé is 
olyképpen, hogy az kettős udvar felőli homlokzati fallal rendelkezik; ezért a külső falba ferdén 
bevágott középkori ablak téglából épített világító aknával csatlakozik az eredeti falhoz. Éppen 
ez a másodlagos homlokzati fal teszi problematikussá azt a négyszögletes építményt, amelyet 
a pince barokkban is használt, de kétségkívül középkori eredetű lejárata előtt láthatunk (3. kép). 
Tüzetes megkutatására nem nyílt lehetőség, de nagyon valószínű, hogy ez a lejárat előtti négy
zetes építmény összeköttetésben áll az eredeti pincefallal ós a kővel boltozott pince eredeti, derék
szögben törő lejáratának maradványa. A pincetér felőli homlokzati falában középkori, kőkeretes, 
sziklára alapozott, középkorban elfalazott ajtót találtunk (9. kép). Ezt az utca felőli pincelejárót 
használták egy ideig a középkorban, és valószínűleg akkor szüntették meg, amikor felépült a fent 
említett udvar felőli pincelejáró. 

A pincétől délre, az utcai homlokzati fal mögött É—-D-i irányú középkori helyiségsor 
húzódik, egy helyütt a fal alapozási rétegéből XIV. századi kerámia került elő. — A telek közepe 

táján sziklára alapozott, kőlapokkal burkolt 
barokk csatorna helyezkedik el, ennek épí
tésekor elbontottak több középkori falat 
(10. kép). 

A telek DNy-i részén középkori tég
laboltozatos, L alakú pince található, mindkét 
lejárata újkori építmény. Kutatására nem 
kerülhetett sor, mert tele van törmelékkel. 
A pince E—D-i szárnya felett síkmennyeze-
tes földszinti építményt kell elképzelnünk, 
mivel a Szentháromság utca 5. sz. ház felé 
eső falból középkori konzolsorra utaló cson
kokat bontottunk ki. Nem lehetetlen, hogy 
ez a pince a felette álló építménnyel eredetileg 
különálló ház volt, és csak a későbbiek során 
építették össze a Szentháromság térre néző 
épülettel. Két épület mellett szól az is, hogy 
ilyen kisméretű telken ritkán építenek két, 
egymástól független pincét. Ha elfogadjuk 
azt, hogy a telek nyugati végében különálló 
épület helyezkedett el, akkor fel kell ten
nünk azt a kérdést, hogy miképpen közelít-

9. kép. Szentháromság tér 
gótikus ajtókeret 

7. sz. Pincében levő 
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hették meg ezt az épületet? Valószínű, hogy északi oldaláról. Ugyanis több jel valószínűsíti azt a 
feltevést, hogy a középkorban egy ideig a telek északi oldalán, az Országház utca 2. sz. ház mellett 
sikátor húzódott. Ezt látszott igazolni több, a Szentháromság utca 5. sz. ház kutatása során fel
színre került építészeti maradvány,5 úgyszintén az Országház utca 2. sz. ház déli tűzfalában 
az első ós második emeleten levő középkori nyílások.6 Azonkívül ez a tűzfal középkori kváder-
festós maradványait is megőrizte. A kváderfestés kétségkívül arra mutat, hogy a fal egy ideig 
szabadon állott. A kváderfestés maradványai helyenként olyan mélyen is megtalálhatók, hogy 
a középkori szintviszonyokat figyelembe véve még földszintes épületet sem képzelhetünk el 
a festéssel dekorált tűzfal mellett. 

A fentiek természetesen csupán feltevések, amelyek megnyugtató módon csak tüzetes 
kutatás nyomán lennének igazolhatók. A minden részletre kiterjedő alapos kutatást indokolná 
az is, hogy ezen a telken feltétlenül jelentős épület állhatott. A királyi alapítású főtemplom közel
sége egymagában is indokolná ezt a feltevést, de kétségkívül ezt bizonyítják a feltárás során elő
került, elsőrendű mesterek kezére valló középkori kőfaragványok is. 

Lócsy Erzsébet 

SZENTHÁROMSÁG TÉR 8. SZ. 

Az épület 1944-ben pusztult el. Helyén középkori lakóház állott, ennek maradványait 
felhasználva a XVIII . században barokk stílusban átépítették. Az épület sarkán kör alaprajzú 
zárt erkély foglalt helyet. 

Az 1944-ben elpusztult ház középkori ópületelődjét a Haüy-féle térkép 89. számmal, az 
1696. évi Zaiger 102. számmal jelöli. A mindkét helyen feltüntetett homlokzati méretek kisebb-
nagyobb eltéréseket leszámítva azonosíthatók a mai méretekkel. 

A kutatás során feltártuk az épület középkori alapfalait (11. kép). Alaprajza jóval világo
sabb ós tisztább a szomszédos (7. sz.) házénál. Eredeti alaprajzát kevésbé módosították a későbbi 
építkezések. A telek északi részén kőboltozatos középkori pince helyezkedik el, felette húzódott a 
középkori kapualj. A középkori kapukeret csekély maradványait sikerült megtalálnunk. (Kapualja 
a legújabb időben is i t t nyílt, tehát mindvégig megtartották a ház középkori beosztását.) A pince 
eredeti középkori lejárata délről nyílott. Maradványai alapján megállapítható, hogy lépcsője 
téglából készült és a téglával burkolt lejárati fal nyugati oldalába téglakeretes lámpatartó fülkét 
építettek. Ezt a lejáratot a későbbiek során (de még a középkorban) elfalazták és pótolták a bolto
zatot a lejárat helyén, de már nem csupán kővel (mint maga a boltozat), hanem kő és tégla együttes 
felhasználásával. Bizonyos, hogy a lejárat elfalazása után újabb pincelejárót nyitottak. Ennek 
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10. kép. Szentháromság tér 7. sz. 
A sima sziklaszintre alapozott 

barokk csatorna északról 



11. kép. Szentháromság tér 8. sz. Alaprajz és hosszmetszet 

felkutatása nem volt lehetséges a pincében felhalmozódott törmelék miatt. A pincétől délre, a 
Szentháromság térre tekintő homlokzat mögött három négyzetes alaprajzú helyiség középkori 
alapfalai kerültek felszínre. A Szentháromság utcára tekintő homlokzat mögött két keskeny, 
hosszanti helyiség húzódik É—D-i irányban. A középkori járdaszint i t t is, éppen úgy, mint a 
szomszédos (7. sz.) háznál, jóval magasabban lehetett a mainál, mivel a pince boltozata a mai 
szint fölött emelkedik. Nem lenne hiábavaló további kutatás végzése, mivel a pince alatt mélypince 
is húzódik. 

Lócsy Erzsébet 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 3. SZ. 

A Szentháromság utca 3. sz. telken 1945 előtt álló ház egyemeletes volt, két ablak széles
ségű homlokzattal. A házat Arányi 1877-ben készült jegyzéke azoknak a házaknak a körébe sorolja, 
amelyeket a török hódoltság előtti időből származtat. Földszintje csupán kapualjból áll, amely — 
mint írja — szokatlanul alacsony ós félköríves. A legkorábbi térkép, amellyel rendelkezünk, Haüy 
1687-es térképe, a mai állapotnak megfelelően jelzi keskeny homlokzatát. A Zaiger 1696-ban ezt 
írja: ,,Jó régi falai, egy boltozata ós pincéje van." 

A házat 1945-ben bombatalálat érte. 1959-ben a telken végzett régészeti kutatások az 
alább felsorolt középkori maradványokat állapították meg (14. kép): 

1. A ház északi zárófalának törtkő falazású maradványait minden építészeti tagozás 
nélkül, a tőle nyugatra álló ház tűzfala mellett. 
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12. kép. Szentháromság utca 3. sz. Félköríves ajtókeret 13. kép. Szentháromság utca 3. sz. Eredeti kő ajtó
maradványa keret 

14. kép. Szentháromság utca 3. sz. 
Az épület alaprajza 

gótikus pincelqjárat 
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2. Az előbbivel párhuzamos, attól délre fekvő Ny—K-i irányú főfal csonkját, ugyancsak 
a mellette álló ház tűzfala mellett. A falon a ház középtengelyében álló félköríves, faragott kő 
ajtókeret felét (12. kép). 

3. A ház két helyiségből álló É—D-i irányú pincéjének déli helyiségét. Boltozata közép
kori téglából épült. A két helyiséget eredeti, kőből faragott hevederív választja el. Eredeti a pincé
ből a Szentháromság utcára vezető lépcső csekély maradványa, valamint a kő ajtókeret, amelynek 
záródása háromnegyed körív (13. kép). 

A kutatás befejezése óta a Vár területén több helyen került elő ehhez hasonló, utcára 
nyíló pinceajtó. (Pl. az Űri utca 31. sz. házon, vagy a Bécsi kapu tér 8. sz. ház Kard utcai homlok
zatán és több más helyen.) Ez a sajátságos kialakítása a lakóházaknak a középkorban a gazdasági 
szükségletekhez alkalmazkodott. A ház tulajdonosa a budai hegyek szőlőtermését és borát házhoz 
szállítva, közvetlenül az utcáról eresztette le a pincébe. A hordókat borkorcsolyán csúsztatták 
le, erre vall a Szentháromság utca 3. sz. esetében a pinceajtó záródásának háromnegyed köríves 
kiképzése. 

H. Gyürky Katalin 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 9. SZ. 

A Szentháromság utca 9. sz. ház romjain a beépítést megelőzően kutatás folyt. A feltárás 
elsősorban az erősen megrongált emeletes lakóház falmaradványaira terjedt ki. Az épület korábbi 
szintjeinek meghatározására az épületen belül egy-két kutatóárkot húztunk. 

Az 1687. évi Haüy-féle térkép 83. sz. alatt a mai Szentháromság utca 9. és 11. sz. telket 
egynek jelöli. A néhány évvel később készült Zaiger 76-os számmal szintén csak egy telket jelöl 
ezen a területen. A kutatásnál feltárt, elfalazott ajtónyílások — a jelenlegi két ház között — is 
igazolják, hogy a XVII—XVIII. században összetartozott a két épület. A jelenlegi ház 1686-ban 
erősen megsérült középkori lakóház romjain épült újjá. A XIX. század végén történt kettéválasztás

nál az épületet oly erősen átalakítják, hogy a 
középkori alaprajza nem rekonstruálható. A 
Szentháromság utcai két helyiség É—D-i irá
nyú válaszfalában erősen megsérült, elszedett 
kőkeretes ajtó részletét bontottuk ki, amely
nek küszöbe a mai szint alatt 25 cm mélyen 
volt. A feltárt ajtót 1887 előtt zárták el a 
pincelejáróval, amelyet a XIX. század folya
mán szüntetnek meg. A Szentháromság utca 
7. sz. épülettel határos falak vizsgálatánál az 
emeleten a 7. sz. ház falában kisméretű, tég-
lány alakú, kőkeretes ablakot találtunk, ame
lyet eddig a 9. sz. ház második emeleti fala 
zárt el. A két hátsó, földszinti helyiségben 
öntött (terrazzo) padlót tártunk fel. Továbbá 
egy középkori válaszfalat, amely a jelenlegi 
fallal párhuzamosan fut és a jelenlegi szint léte
sítésnél került elbontásra (15. kép). K—Ny-i 
irányú faszerkezetű, török falrészletet bon
tottunk ki a Szentháromság utca felől eső 
második helyiségben (16—17. kép). 

Bertalan Vilmosné 

15. kép. Szentháromság utca 9. sz. Feltárt középkori, 
öntött padló részlete és a helyiség osztófala 
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16. kép. Szentháromság utca 
9. sz. Faszerkezetes 

török falrészlet 

17. kép. Szentháromság utca 
9. sz. A fal rekonstrukciója 

18. kép. Szentháromság utca 
11. sz. Újkori kövezés és 

középkori válaszfal a feltárt 
helyiségben 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 11. SZ. 

Beépítést megelőzően kutatás folyt a Szentháromság utca 11. sz. ház romjain. A feltárás 
elsősorban az erősen megrongált egyemeletes lakóház falmaradványaira terjedt ki. A korábbi 
szintek meghatározására az épületen balul egy-két kutatóárkot húztunk. 

Az épület egy fiókos dongaboltozatos traktusból és az épület teljes hosszában végigfutó 
E—D-i irányú folyosóból állott. A folyosóból nyílik az emeletre vezető lépcső és a pincelejárat. 
A sziklába vágott középkori pince a déli épületrész alatt K—Ny-i irányban helyezkedik el. A 9. sz. 
romos épület felé a földszinten és az emeleten a lépcső építésekor megszüntetett ajtókat talál-
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19. kép. Szentháromság utca 11. sz. 
Az épület középkori homlokzati 
falának maradványa 

SZENTHÁROMSÁG UTCA 
Középkor 

i / / /i Késo-kózépkor * rórak 
777777A mii-m.százaa 

xx század 

20. kép. A Szentháromság utca 9—11. sz. épület alaprajza 

5Q2 



tunk (20. kép). Ez arra mutat , hogy a két épület a XVII—XVIII. század folyamán összetartozott. 
Az 1687. évi Haüy-féle térkép 83. sz. alatt a mai 9. és 11. sz. telket egynek jelöli. A néhány évvel 
későbbi Zaiger 76-os számmal szintén csak egy telket jelöl ezen a területen. Az épület leírásá
ban a pincékről és egy-két romos falról számol be: „Hat noch etwass von alten gemur und Keller." 

A kutatásnál megállapítható volt az Úri utca 25. számmal határos helyiségben, a mai szint 
alatt 15—20 cm-rel, egy nagyköves újkori padlószint és egy elbontott K—Ny-i irányú, 50—60 cm 
széles fal (18. kép). A két helyiség közötti jelenlegi válaszfal szintén a sziklára alapozott középkori 
alapokon épült újjá. Feltehető, hogy a két középkori fal eredetileg az Űri utca felé néző kapualjat 
határolta volna. Az újkori padló alatti középkori feltöltési rétegben edény égetésnél használt 
háromláb került elő. A Szentháromság utcai középkori zárófal a mainál valamivel beljebb húzódott. 
A jelenlegi padlószint 5—10 cm-es eltéréssel a középkorinak felel meg (19. kép). A pince középkori 
dongaboltozatának feltöltésében agyag háromlábat, színes ólommázas kályhacsempe részletét, 
kínai porcelán és török kályhaszem töredékeit találtuk. 

Bertalan Vilmosné 

TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 20. SZ. 

Az 1944-ben elpusztult és 1952-ben teljesen lebontott épületből a kutatások megkezdésekor 
csak az északi és déli határfalak állottak. Az oldalfalak utca felé eső végén még 1952-ben előkerült 
egy-egy emelettartó konzol (21. kép), ezeknek egymástól elütő formái igazolják, hogy a mai telken 
eredetileg két keskeny kis középkori ház állott, amelyeken az idők folyamán — szintén az oldal
falak tanúsága szerint — különféle átalakításokat végeztek. Az északi épület alatti kőboltozatos, 
eredeti középkori pince ma is áll, a déli épület nem volt alápincézve. 

Nagy Emese 

Ű R I UTCA 4. SZ. 

Az Űri utca 4. sz. elpusztult lakóház 
területén már korábban végzett kutatások 
csupán a meglevő felmenő falakra terjedtek 
ki. A későbbi romtalanítás alkalmával a Bástya 
sétányi szárny kivételével az Űri utcai trak
tust teljesen lebontották. E szárnynak csak a 
szomszédos, Úri utca 2. és 6. sz. házakkal rész
ben közös tűzfala maradt meg napjainkig. A 
mai 6. sz. házzal közös északi tűzfal kutatása 
már 1957-ben megtörtént. 

Az 1959-ben végzett kutatás első
sorban a mai felszín alatti maradványok 
feltárására irányult, de természetesen nem 
hagyhatta el az előző években már kutatot t 
tűzfalak további részletes vizsgálatát sem. 
Az ez évi feltárások a Tóth Árpád sétányra 
néző traktusra is kiterjedtek. 

Az 1944—45-ben elpusztult épület ere
detileg részben két középkori lakóház telkén 
épült. A Haüy-féle 1687-es helyszínrajz szerint 
az említett ház helyén a 15. és 16. sz. épüle
tekállottak. E helyszínrajz méreteinek helyes
ségét a feltárások is igazolták. Ennek alapján 

21. kép. Táncsics Mihály utca 20. sz. Középkori 
konzol az épület falában 
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22. kép. Úri utca 4. sz. Az Úri utcai traktus pinceboltozata felett előkerült 
konzolok profilrajza 

megállapítható volt, hogy a jelenlegi kapualj az egykori 15. sz. ház eredeti 
középkori kapualjának felelt meg, amelyhez mindkét oldalon egy-egy 
traktus csatlakozott. Eddigi megállapításainkat igazolja a kapualj déli 
zárófalában a korábbi feltárások eredményeként már ismeretes kőke
retes, gótikus ajtónyílás is. A 15. sz.-hoz tartozó déli traktus azonban 
már az Űri utca 2. sz. épület része. A mai 4. és 6. sz. házak közös tűz
falán már korábban előkerült szintén gótikus kőajtókeretek viszont azt 
bizonyítják, hogy az északi elpusztult épület második fele már a Haüy-
féle 16. sz. ház déli lakrészét alkotta. Az i t t előkerült kőkeretek ugyanis 
profilált oldalukkal a jelenlegi Úri utca 6. sz. ház déli lakószobáiba néz
nek. Az elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy az Űri utca 6. sz. jelen
legi déli helyiségei az egykori 16. sz. ház kapualját képezték. Erre már a 
korábbi kutatások eredményei is rámutattak. A középkori 16. sz. 
épület eredetileg, eltérően a 14. sz. háztól — amely kéttraktusos 
volt —, csupán a kapualjból és a hozzátartozó déli traktusból 
állott. 

Az 1696-os Zaiger még a középkori állapotnak megfelelően a mai telekhatárokon belül két 
épületet jelez. Ezeknek száma azonban már 14, ill. 15-re változott. Utal az épületnek ekkor még 
meglevő középkori eredetű falaira és boltozataira, valamint pincéire, amelyeket még jó állapot
ban levőknek mond. A 15. sz. ház ekkor már újjáépített volt ós a parancsnok szállásául 
szolgált. 

A XVIII . század első felében épült újjá a régi falmaradványok felhasználásával az Úri 
utcai szárny a jelenlegi telekhatárokon belül. A Bástya sétányi traktus is ez időben készült. 

Az 1959. évi feltárások igen érdekes eredményekre vezettek mind az egyes építési korsza
kokat illetően, mind azok szerkezetére vonatkozólag. 

A kutatásokat az Űri utcai oldalon kezdtük meg az északi helyiségsor padlószintje alatti 
feltöltés eltávolításával. Ezen a területen az újabbkori tóglapadozat alatt a pince boltozatának 
szintjéig a feltöltés anyaga épülettörmelék és agyag volt, amelyből leletanyag egyáltalában nem 
került elő. A munkák során a feltöltés alatt megtaláltuk a korábbi, pincefödémet tar tó kőkonzolo-
kat, ill. azoknak részben meglevő csonkjait. A konzolok minden valószínűség szerint XIV. századiak. 
Profiljuk részben íves, részben lerézsüzött. Méreteik kis eltéréstől eltekintve lényegében azonosak 
(22. kép). Ugyané traktusban megtaláltuk a földszinti helyiségek közfalainak alapozását is 
(23. kép). A közfalak alapozását a konzolok felső szintjének magasságában a főfalak mellett, 
velük párhuzamosan húzódó egy-egy négyzet alakú gerendalyuk töri át. Némelyikben az egykori 
gerenda elkorhadt maradványait megtaláltuk (24. kép). Ezek szerint az épület e szárnyának 
XIV. századi földszinti alaprajzának rekonstrukciója lehetővé vált. Az első építési periódusban a 
ház e szárnyának földszintje — amely, mint már említettük, a 16. sz. épülethez tartozott — három 
helyiségből állott. Földszintjét éppúgy, mint a pincét síkfödém fedte. Ennek nyomát ugyancsak 
megtaláltuk az északi főfalban, az emelet magasságában in situ konzolcsonk alakjában. 

A második periódusban, amely valószínűleg a XV. század elején lehetett, a síkfödémeket 
boltozatokkal cserélik ki. Ebben az időben az alaprajz még követi a XIV. századi elrendezést. 
Az építkezés harmadik periódusában, amely már a XV. század végén vagy a XVI. század elején 
lehetett, az Űri utca felé eső két kisebb szobát egj helyiséggé vonják össze és az utcára merőlegesen 
futó, téglából falazott dongaboltozatos födémmel látják el. A második helyiség ily módon szükség
telenné vált ajtónyílását ekkor alakítják át falifülkóvé (25. kép). A volt utcára néző első helyiség 
egyszerű élszedessel díszített kőkeretes ajtónyílását továbbra is meghagyják a megnagyobbított 
helyiség bejáratának (28. kép). Ez utóbbi átalakításkor megtartott és most már az első és máso
dik helyiséget elválasztó, még XIV. századi közfal felmenő részének egy szakasza a második világ
háború pusztítását is túlélte. 
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Az eredetileg második szoba délnyugati sarkában, a jelenlegi pince boltválla fölött egy 
téglából épült, de be nem fejezett boltindítást találtunk. Ugyané helyiségben a pince boltozatának 
támaszkodó két-két, téglából épült falmaradvány került elő, amelyek talán a boltozat merevítésére 
szolgálhattak. Az sem kizárt dolog azonban, hogy valamely későközépkori megkezdett közfal
alapozás volt (23. kép). 

Az említett helyiségek alatt részben sziklába vágott, egy traktusból álló pince húzódik. 
Ma is meglevő téglaboltozata a XV. század elején a földszinti helyiségek födéméinek cseréjével 
egyidejűleg készült. Eredeti lejáratát az Úri utcai szárny nyugati végében megtaláltuk (37. kép). 
Lépcsőzete nagy mészkőhasábokból készült, és a lejárat felső szakaszán részben még ma is megvan. 
Később, feltehetőleg a XVIII . század folyamán, a kőlépcső egy részét felhasználva falépcsőt készí
tettek. Az elpusztult falépcső helyének nyoma még jól megfigyelhető a lejárat oldalfalaiban. Úgy 
látszik, hogy a lejárat felső szakasza a szabadból indult és csak a második helyiség nyugati zárófalá
nak síkjában bukott az épület alá. Ezt igazolja a lejárat északi falában, az épület síkjával egybeeső 
in situ előkerült kő ajtókeret darabja. A pincét a részben átalakított lejárattal a legújabb időkig 
használták, a háború után részben betöltötték. 

A pince középkori dongaboltozata három szakaszban, de egy időben épült. A téglából-
tozatot ugyanis két helyen szépen faragott mészkő kvaderekből készült keresztirányú heveder 
szakítja meg. Az egyes kőhevederek felett helyezkednek el a földszinti helyiségek közfalai, amelyek 
— mint már említettük — XIV. századiak. Az elmondottak alapján fel kell tételeznünk, hogy a fő-
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23. kép. A mai Úri utca 6. sz. 
házhoz tartozott helyiségek feltárt 

középkori közfal alapozásai 

24. kép. Úri utca 4. sz. A közép
kori pince in situ egyik konzolja 

a közfalakban húzódó 
gerendalyukkal 



25. kép. Úri utca 4. sz. A falifülkévé átalakított 
ajtónyílás 

hevederek a pince síkfödémét tar tó konzolokkal 
egy időben épültek, azzal a kizárólagos céllal, 
hogy az épület köz falainak alapjául szolgálja
nak. E feltételezésünket igazolják a gerenda
lyukkal át tört és e kőhevederekre épített köz
falmaradványok. A kőhevederek teherbírása 
ugyanis köztudomásúlag sokkal nagyobb, mint 
a konzolokra helyezett gerendáké. így a 
földszinti ós az emeleti közfalaknak a heve
derek segítségével sokkal nagyobb szilárdsá
got biztosítottak. A közfalak ily módon való 
alapozása azért volt szükséges, mert a zúzott 
kőből vagy tisztán téglából épült közfalak 
hordására a konzol és a fagerenda elégtelen 
lett volna. A pince födémének kicserélésekor 
természetesen e hevedereket nem bontották 
le, egyrészt azért, mert a helyiségek korábbi 
elrendezését továbbra is megtartották, más
részt azért, mert e hevederek most már a 
dongaboltozat bordájaként azt ugyancsak 
erősítették. Ë meggondolást tovább foly
tatva felvetődik a kérdés, hogy vajon az 
eddig elmondottak alapján rekonstruálható-e 
valamely középkori épület földszinti és eme
leti helyiségeinek alaprajza a pince kőheve-
dereinek egyedüli ismeretében. Ha ugyanis a 
földszinti helyiségek közfalait külön e célra 
épített kőhevederekre alapozták a már em
lített okokból, mi sem természetesebb, mint 
hogy ugyané hevederek szolgáljanak az eme
leti közfalak hordására is. A jelen esetben 
ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a mai 
Üri utca 4. sz. északi szárnya helyén állott 
és Haüynél 16. házszámmal jelzett lakóház 
a XIV. században három földszinti és felette 
ugyanannyi emeleti helyiségből állott. 

Természetesen a kapualj feletti eme
leti részekre csak bizonyos fenntartásokkal 
vonatkoztathatjuk e rekonstrukciós lehető
séget. 

Boltozatok alkalmazásának esetében 
már más emeleti helyiségosztás is elképzelhető, 
mint a földszinté. Síkfödém esetében azonban 
csak az esetben, ha az emeleti hosszanti főfa
lak valamelyikén kő- vagy esetleg téglahe
veder nyomai felfedezhetők. 

26. kép. Úri utca 4. sz. A pincében feltárt kút 
metszetrajza 



27. kep. Úri utca 4. sz. A kapualj déli falában feltárt közép- és újabbkori ajtónyílások, és ülő-, 
valamint falifülkék és konzolok 

Az épület falai eredetileg zúzott mészkőből épültek, de a későbbi javítások alkalmával 
téglát is használtak. Különösen az északi falban gyakori a tégla-javítás. Déli zárófala a Haüy-féle 
helyszínrajz 15. sz. házának északi falával épült egybe. 

Az "Űri utca 4. sz. ház telkének déli, nagyobbik részén a középkori 15. sz. lakóház kapualja 
és északi szárnya állott. Az i t t végzett feltárás során a pince dongaboltozata feletti betöltés alatt 
előkerült az egykori síkfödémet tar tó három-három ép állapotban levő, íves kiképzésű kőkonzol 
in situ (29. kép). A kapualjtól északra állott t raktusnak csupán egy helyiségét sikerült alapraj-
zilag tisztázni. A tőle nyugatra feltételezhető további helyiségek a múlt században létesített fél
körös alaprajzú lépcsőház építésekor semmisülhettek meg. A kaputól északra levő földszinti 
helyiség XVIII. századi padlástóglával burkolt padozatának kis részlete is előkerült. 

28. kép. Az Úri utcára néző helyiség gótikus bejárati ajtajának rajzai 
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Pincéjének dongaboltozata ugyancsak a XV. században épülhetett. A boltvállak falazata 
vastagabb, mint maga a boltozat. Az Űri utca felé egy kürtőszerűen kiképzett középkori szellőző
nyílása van. Az eredetileg egyszintes pincét később még egy boltozattal megosztották. 

A középkori kapualj jelenleg is meglevő déli falában elfalazott közép- és újabbkori nyílá
sokat, valamint fülkéket részben feltártuk (27. kép). Ugyancsak kibontottuk a már 1952-ben 
előkerült gótikus ajtónyílás elfalazását is. Az újabbkori téglákkal vegyes kővel törtónt 
elfalazás a korai barokk időkben történhetett. Az ajtó kőkeretének elszedett profilja van, amely 
a küszöbtől kis magasságban élmegállításban végződik (30. kép). A kapualj felé néző oldalán 
falzolás, a jobb oldali kávában pedig két — a sarokvas elhelyezésére szolgáló — lyuk látható. 
Küszöbszintje a kapualj jelenlegi nívója alatt került elő. I t t is, mint az Űri utca nyugati oldalán 
fekvő, eddig feltárt házaknál, a kapualjak a sétány felé lejtősen futnak. 

Ezután a tárgyalt gótikus ajtókerettől nyugatra eső falszakaszon mutatkozó, középkori 
téglákból épült ívek alatti elfalazásokat bontottuk ki (31. kép). Az említett irányban, a kőkerettől 
kis távolságra egy szegmentíves ülőfülkét találtunk, amelynek kávái az ívhez hasonlóan szintén 
téglából falazottak. Az ülőfülke téglával vegyes elfalazása részben a XVIII . század elején történ
hetett, amikor ezzel egy időben a fülke egy szakaszát teljesen megsemmisítve, abba kőhasábokkal 
keretezett ajtónyílást vágtak. A fülke profilja elszedett, belső felén újabbkori meszelt vakolattal. 
Ülőpadja középkori falazótéglával burkolt (32. kép). 

Az ülőfülkébe a XVIII. század elején belevágott ajtónyílás kőkerete téglavörösre festett, 
külső oldalán falzolással. A szemöldökkő fölött húzódó teherhárítóív kis méretű középkori téglákból 
falazott, mindkét kávakő alatt pedig néhánysoros tégla aláfalazás látható. Az ajtó küszöbe ugyan
csak téglából készült. 

Az említett ülőfülke, ill. ajtónyílás mellett egy másik elfalazott ajtónyílás nyomait találtuk. 
E helyen már a középkorban is ajtónyílás lehetett, amely a déli traktus második földszinti helyi
ségébe vezetett. Erre enged ugyanis következtetni az in situ előkerült küszöbkő töredéke és a 

hozzá csatlakozó bal oldali kávakő marad
ványa. A kávakő belső síkjának vonalában 
egy felfelé men'ő fal varrat figyelhető meg 
(33. kép). Ezt a középkori ajtónyílást a 
XVIII. század folyamán átépítették, még
pedig oly módon, hogy a kőkeret nagy részét 
kiszedve nyílását megmagasították és meg
szélesítették. A kapualj felé néző oldalon 
elfalazták, és így egy belső falifülkét ala
kítottak ki belőle. Elfalazása barokk-kori 
téglákkal vegyes kővel történt, valamint 
néhány másodlagosan beépített gótikus borda
töredék felhasználásával. A nyílásnak bal 
oldali részén egy sor vastagságban Cl jel
zésű téglafelfalazás van. Ugyané téglákból 
készült a falifülke boltozata is, valamint 
jobb oldali béllete. Az in situ előkerült bal 
oldali keretkő mellett egy darabon elbontot
tuk a már említett egysoros téglafelfalazást, 
amely mögött a keretkő belső síkjának vona
lában megtaláltuk az ajtóbéllet középkori 
vakolatának maradványát. A falifülke belső 
bélletét többszörös újabbkori festék- és mész
réteg borította. A mai Űri utca 2. sz. ház föld-

29. kép. Űri utca 4. sz. A mai kapualjból nyíló 
északi helyiség pinceboltozata felett feltárt in situ 
konzolok 
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30. kóp. Úri utca 4. sz. A déli falban levő gótikus ajtó nézete, alap- ós metszetrajza 

szinti helyiségében levő falifülkét feltehetőleg a múlt század végén vagy e század elején történő 
átépítés alkalmával szüntethették meg. 

A csúcsíves kőkeretes ajtónyílástól keletre eső falszakaszon ugyancsak előkerült egy 
középkori téglából falazott szegmentíves ülőfülke igen rossz állapotban levő részlete. Ezt is — 
hasonlóan az előbb tárgyalt ülőfülkéhez — falifülkóvé alakították át, megsemmisítve ezzel a 
középkori ülőfülke nagy részét. Profilja ennek is elszedett. A fülkének faliszekrénnyé történő, 
azonos módon való átalakítása is egy időben történhetett. Megszüntetésük is valószínűleg azonos 
időben történt. 

A kapualj barokk kori boltozata teljesen elpusztult. Ma már csupán ívindításának csekély 
maradványai láthatók. A boltozás maradványa felett emeletmagasságban egy íves profilú kőkon-
zol van in situ, ettől kissé keletebbre pedig egy kiszedett konzol helyének elfalazása figyelhető meg. 
A meglevő kőkonzol ma már az egyetlen maradványa a kapualj XIV. századi síkfödémenek (27. kép). 

A kapualj jelenlegi zárófalának nyugati végében több másodlagosan felhasznált, gótikus, 
tagozott kőtöredék látható. Ezek talán a ház egykori építészeti részletét alkották. 

A kapualjban levő ajtónyílások küszöbének, valamint a kapualj eredeti szintjének megál
lapítása céljából húzott kutatóárokban a természetes szikla mélységéig hatoltunk le. Az árokban 
sem közép-, sem barokk-kori kövezetnek vagy egyéb szintnek nyomát sehol sem találtuk, mert 
a terület a csatornázások folytán már bolygatott volt. A jelenlegi udvarszinttől 1—1,20 m mély-
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31. kép. Űri utca 4. sz. A kapualj déli falában feltárt közóp- és barokk-kori maradványok 

32. kép. Űri utca 4. sz. A barokk 
kori ajtónyílás és középkori 
ülőfülke nézete és alaprajza 



ségben már a szikla húzódik. Ez is azt bizonyítja, hogy az épületnek e helyen volt az eredeti közép
kori kapualja. A vári lakóházak és a velük kapcsolatos pincék eddigi kutatásai alapján ugyanis 
arra a megállapításra jutottunk, hogy a XIV—XV. századi építkezések idején a kapualjat soha 
sem pincezték alá. Az itteni épületek pincéinek legtöbbje részben sziklába vágott. 

A Bástya sétányi traktus kutatása alkalmával a sétány felőli bejárat, valamint a tőle 
délre fekvő lakószoba padozata alatt feltártuk egy részben sziklába vágott, szabálytalan alap
rajzú középkori pince maradványát. A pince egykori síkfödémét tar tó egyik konzol in situ 
i t t is előkerült (34. kép). Szemben levő párjának már csak csonkja van meg. A pince fala 
az "Űri utcai szárny középkori falaihoz hasonlóan zúzott kőből épült. Északi zárófalát a természetes 
sziklafal alkotja (35. kép). A Haüy-féle helyszínrajz 15. számmal jelzett lakóépületének északi 
zárófala ugyancsak egy vonalba esik a pincének már említett északi zárófalával. Bár a kutatás 
során nem sikerült e két épületrész összefüggéseit teljesen feltárni, ennek ellenére azt kell feltéte
leznünk, hogy az említett pincerész és a felette levő traktus ugyancsak a 15. sz. házhoz tartozott . 
A pince ÉNy-i sarkában a természetes sziklába vágott ovális alaprajzú kút egy részletét tá r tuk fel 
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33. kép. Úri utca 4. sz. A kapualj 
déli falának nyugati végében levő, 
falifülkévé átalakított középkori 

ajtónyílás maradványa 



512 

34. kép. Űri utca 4. sz. A Bástya sétányi szárny 
alatt levő pince nyugati zárófalában előkerült konzol 
in situ 

(26. kép). A kutat a mai udvarszinttől számí
tott 6,80 m mélységig tisztítottuk ki. A betöl
tésből egy gótikus, tagozott kő és nagy 
mennyiségű XVIII. századi kerámia került 
felszínre, annak bizonyságául, hogy a kútnak 
e szakaszát a XVIII. század végén tölthették 
be. A 6,50—6,80 m közötti mélységben azon
ban már XIII—XIV. századi töredékeket 
találtunk. 

A kútház céljaira épült pince nyugati 
zárófalának folytatásában megtaláltuk a fö
lötte állott középkori épület földszinti homlok
falának maradványát (36. kép). Sajnos a kút
ház lejáratát nem sikerült feltárnunk a mun
kában akadályozó barokk falak miatt. Nagyon 
valószínű, hogy az eredeti lejárat a jelenleg 
felette levő barokk-kori épület lépcsőfeljárója 
alatt van. 

E traktusban még a sétány felől nyíló, 
a bejárattól délre levő többi helyiségben és az 
udvarra néző kis kamrában, valamint magá
ban a bejáratban végeztünk kutatásokat. 

A kamrában a padlószint alatt kőből 
falazott téglaboltozatú barokk szennycsator
nát találtunk, amelynek iránya K—-Ny-i 
volt. A barokk-kori épület kamrájának 
déli zárófalalapozása alatt 2,22 m mélységben 
egy átlag 5 cm vastagságú, leletanyag nélküli 
földréteg volt. Ez alatt egy K—Ny-i irányú, 
kőből épült középkori falmaradványt leltünk, 
amely viszont a kútház keleti zárófalához 
csatlakozik. 

A Bástya sétányra néző legdélibb lakó
szobában húzott kutatóárokban az épület hom
lokfalának barokk-kori alapozását ós a korábbi 
padlószintek maradványát találtuk. A mai 
épület falainak legtöbbje részben pilléreken, 
részben pedig korábbi falmaradványokra 
támaszkodó hevedereken nyugszik. Az it t 
előkerült pillér a sziklára épült. A helyiség 
déli zárófala mellett ugyancsak a sziklára épült 
L alakii, téglából rakott falcsonk látható 2,35 m 
mélységben. Az említett falmaradványon és a 
sziklán vastag égési réteg húzódott, amely 

35. kép. Üri utca 4. sz. A Bástya sétányi pince északi 
falát alkotó levésett sziklafal 



36. kép. Úri utca 4. sz. A Bástya sétányra néző 
középkori épületszárny földszinti homlokfalának 

nmradványa 

az épület pusztulására utal. Az épület déli záró-
fala — amelynek vakolatát az udvarra néző 
helyiségben is levertük — az emelet magassá
gáig sárba rakott zúzott kövekből épült. A fal
ban egy másodlagosan befalazott reneszánsz 
párkány töredék látható. A fal feltehetőleg 
későközépkori, de az sem kizárt, hogy török 
eredetű. 

A sétányra vezető kijárat melletti 
helyiségben — amelyet már a középkori pin
cével és kúttal kapcsolatban említettünk — 
az épület főfalait tartó kő- és tóglahevedere-
ket találtunk. A padlószint alatt i t t is téglából 
és kőből falazott szenny csatornák futnak a 
bástyafal irányában. A szoba déli sarkától 
északra, 2,14 m távolságra, K—Ny-i irányú, 
vegyes falazatú közfal maradványa került 
elő, amely a jelenlegi padlószint magasságáig 
a csatlakozásoknál jól nyomon követhető volt. 
Ez a közfal a jelenlegi épületnek első barokk
kori periódusából származik. A délkeleti 
sarokban a szikla feletti humuszra rakott 
középkori eredetű kőpadozat kis részlete 
került elő. 

Mindkét helyiségben, továbbá a sé
tányra vezető kijáratban húzott kutatóárokban a barokk-kori alapozások mélységéig a feltöltésből 
XVII. század végi, XVIII . század eleji leletanyag, főleg kerámia került elő. 

E szárnynak északi felében csak kisebb vakolatleveréseket végeztünk, amelyek eredmé
nyekónt megállapítható volt, hogy a földszint i t t eredetileg egy barokk teremsorból állott, amelyet 
csehsüvegboltozatok fedtek. Jelenlegi térkialakítása — amelynek során a pilléreket közfalakkal 
kötötték össze — a XIX. század folyamán történhetett. 

Az épület udvarán is húztunk néhány kutatóárkot. Ezek egyikében a XIX. századi 
macskakővel burkolt udvarszint került felszínre, amely alatt a Cl jelzésű téglaburkolat volt 
található. Az TJri utcai és a Bástya sétányi traktust összekötő elpusztult épület helyén végzett 
feltárások eredményeként néhány barokk kori helyiség falmaradványait és kővel burkolt pado
zatát találtuk meg. 

Az Űri utca 4. sz. házban végzett feltárások eredményeit röviden a következőkben összegez
hetjük: Az elpusztult épület helyén a közép
korban két épület állott, éspedig a déli
nek a kapualja és egy — az Úri utcára néző — 
szárnya a hozzá tartozó Bástya sétányi trak
tussal, a másiknak, az északinak pedig egy 
szárnya. Mindkét lakóház a XIV. században 
épült, ós helyiségeit, valamint kapualját kon
zolokon nyugvó síkfödém fedte. Az északi 
épületnek a mai telekre átnyúló szárnyá-

37. kép. Úri utca 4. sz. A 6. sz. házhoz tartozott 
középkori pincelejárat feltárt maradványa 
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38. kép. Az Úri utca 26—28. sz. ház földszinti alaprajza (Horler F. felmérése) 

ban ebben az időben három földszinti helyiség volt. A déli lakóház — eredetileg kéttraktusos 
épület — ideeső részében csupán egy földszinti lakóhelyiség volt megállapítható. Ehhez a közép
kori épülethez tartoztak a Bástya sótányi részen feltárt maradványok. Az itt állott épület az 1686. 
évi visszafoglaláskor, vagy az 1723-ban a közelben levő lőporraktár robbanása következtében 
keletkezett tűzvész alkalmával pusztult el. Pincéje azonban a benne levő sziklába vágott kúttal 
részben megmaradt. 

A mai épület helyén állott két középkori lakóház síkfödómót a XV. század folyamán — 
feltehetőleg annak még az elején — téglából épült dongaboltozatokkal cserélik fel. Az északi 
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épület földszinti alaprajzi elrendezése ekkor még nem változik meg. A XVI. század elején az Űri 
utcára néző és a tőle nyugatra levő helyiséget egy szobává vonják össze, amelyet azután az utca 
vonalára merőlegesen húzódó dongaboltozattal fednek. Ekkor szüntetik meg az egyik kőkeretes, 
gótikus ajtónyílást is. 

A visszafoglalás során elpusztult épületeket a XVIII . század első felében újjáépítették a 
régi maradványok felhasználásával. Ekkor építik át a kapualj déli falában levő ajtónyílást és 
ülőfülkéket, ugyanakkor az északi épület középső földszinti helyiségének egyik bejáratából fali
fülkét csinálnak. Kapualjának 1944-ben elpusztult barokk boltozata ebben az időben készülhetett. 

Bástya sétányi szárnya a XVIII . század elején épült, középkori alapfalak felhasználása 
nélkül. 

Oerő Győző — Q. Sándor Mária 

Ú R I UTCA 26—28. SZ. 

Az elpusztult Úri utca 26. sz. épület a középkorban a jelenlegi 24. sz. háznak északi traktu
sát alkotta. Haüy 1687-es helyszínrajzán ez volt a 30. sz. ház. Az 1696-os Zaiger szerint már mint 
önálló épület szerepel, amely ekkor a 27. számot viseli. Ebben az időben még megvannak a közép
korból származó jó falai, boltozatai, valamint ugyancsak középkori pincéje. 

A feltárás e házra vonatkozólag aránylag nem sok eredményt hozott. Ezeket röviden az 
alábbiakban foglalhatjuk össze. 

A középkori ház e szárnya a XV. század elején épülhetett. Pincéje — amely jórészt ma is 
épségben van — dongaboltozattal fedett. Az eredetileg egyszintű pincét a későbbiekben — fel
tehetőleg a korai barokkban —- egy dongaboltozat közbeiktatásával kétszintessé alakítják át. 
A felső pince boltozata egy szakaszon, az Úri utcai homlokzaton, egy kürtőszerűen kiképzett szellőző 
ablakba torkollik. Az 1945 utáni betöltéséből 
néhány gótikus, tagozott kő került elő, felte
hetőleg az it t állott középkori épület architek
túrájából. Az említett kövek a romok eltakarí
tásakor kerültek jelenlegi helyükre, így eredeti 
elhelyezésük ma már nem állapítható meg. 

A lakóház földszintjén a feltárt közfa
lak tanúsága szerint három helyiség lehetett 
(38. kép). 

A 24. sz. ház északi tűzfalának föld
szintjén egy függőleges fal varrat figyelhető 
meg, amelynek jobb oldala egy kis szakaszon 
armírozott. Valószínű, hogy az elpusztult má
sodik traktus utcai helyiségébe vezető ajtó
nyílás lehetett e helyeken. 

A mai Úri utca 28. sz. telken állott 
középkori lakóház — Haüy helyszínrajzán a 
3l-es —- kapualjból ós a hozzá csatlakozó 
egyetlen északi szárnyból állott. Űri utcai 
főhomlokzatának a Haüynél szereplő hossz
mérete ós a mai felmérés adatai között csak 
lényegtelen eltérés mutatkozik. Az 1696-os 
Zaiger már a 28. számmal jelzi; hasonlóan a 
mai házszámhoz. A Haüy-féle helyszínrajzon 
jelzett, hozzá északra csatlakozó 32. sz. ház 

39. kép. Az Úri utca 28. sz. középkori kapualja 
kőburkolatának részlete 
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40. kép. Az Úri utca 28. sz. 
nyugati végében levő egykori 
földszinti helyiség részlete 

41. kép. Az Úri utca 28. sz. el
falazott pincelejárata 

ekkor már nincs meg. Helyét az új területrendezés alkalmával kiegyenesített ,,Schwaben Gasse" 
foglalja el, amelynek vonalvezetése a mai Szentháromság utca vonalával egyezik. Középkori ere
detű falai, boltozatai és pincéje ebben az időben még jó állapotban vannak. A XVIII. század folya
mán épült újjá a középkori falak részbeni felhasználásával. Arányi Lajos a XIX. század második 
felében még látta eredeti állapotában az épület gótikus, szegmentíves kapukeretót és a kapualj 
dongaboltozatát. A kapualjban „sajátos szelelőrés" volt látható. Mindezek az 1884. évi átépítés 
alkalmával semmisülhettek meg. 

A feltárás alkalmával előkerült az épület eredeti középkori kapualjának macskafejes kőbur
kolata (39. kép). A kapualjból nyíló jobb oldali helyiségek bejárata előtt a kőburkolat némileg 
szabályos és sima felületű burkolókövekből készült. A kövezés minden valószínűség szerint késő 
középkori eredetűnek látszik. Az eredeti kapualjat az 1884. évi átépítés alkalmával megszüntették, 
és azt kisebb, téglából épített helyiségekkel osztották meg. Az egyik ilyen helyiségben a macska
fejes kőburkolat szintje alól XIV. századi kerámia került elő. A XVIII. században történt újjáépítés 
során a kapualj déli falának hátsó, nyugati szakaszát, valamint az északit majdnem teljes hosszban 
zúzott kövekből épített falköpennyel erősítették meg. A földszint alaprajzi elrendezését nem sikerült 
teljes egészében megállapítani. Feltételezhető azonban, hogy az két vagy három helyiségből állott 
(38. kép). Az északi határfalához csatlakozó egyik közfalnak mindössze egy egész csekély részletét 
találtuk meg. A kapualjból nyíló sarokhelyiség barokk-kori, deszkával burkolt feljárati lépcsőit is 
megtaláltuk, a legalsó lépcsőfok bal sarkában az in situ sárkaparó vassal. Az említett földszinti 
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lépcsőfeljáró helyén hasonló jellegű középkori részletet nem találtunk. Tőle nyugatabbra ugyancsak 
előkerült egy kővel és téglával vegyesen elfalazott feljárat, amelynek azonban lépcsőfokai már 
jóval korábban megsemmisültek, de nyomai az oldalfalakon még eléggé megfigyelhetők. 

Az előbb említett feljáró mellett — attól ugyancsak nyugatra — újabbkori téglákkal befala
zott, barokk kőkeretes pincelejáratra bukkantunk (41. kép). A lejárat küszöbét egy kőhasáb, lépcső
fokait pedig kőlapok alkották. A pincét a második világháború után háborús romokkal töltötték be. 
A pincelejáró barokk kori, és valószínű, hogy az eredeti középkori lejárat helyén épült. Donga
boltozata téglából falazott. A lejárattól jobbra levő ajtónyílása egyszerű, elszedett kőkerettel 
szegélyezett. A lejáratból balra nyíló pincerész a Szentháromság utcára merőlegesen húzódó féldon
gával boltozott, amely ugyancsak középkori téglából készült. Mindkét pincerész középkori eredetű. 

A nyugati telekhatár végében levő alacsonyabb szintű pinceszakasz felett egy szénraktár
nak használt kamra található, amelynek padozatát barokk-kori padlástégla fedi (40. kép). A kamra 
kapualjból nyíló bejárata modern téglával volt elfalazva. A helyiség nyugati zárófala — amely 
egyben a jelenlegi telekhatárt is jelzi — késő középkori eredetű. 

42. kép. Űri utca 28. sz. A ház 
középkori kapualjának részlete az 

elfalazott ajtónyílásokkal és a 
gótikus pillérhez tartozó árkádív 

részletével 
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Az említett falban egy újabbkori ajtónyílást vágtak. Téglaboltozata a háború folyamán 
beomlott, ma már csak ívindításának maradványai láthatók. 

A kapualj északi határfalának nyugati végében, a nyugati zárófal csatlakozásánál e falak 
részbeni elbontásakor egy XIV. századi, nyolcszög keresztmetszetű oszlop került elő; a hozzá tartozó 
árkád ívének nyugati indítása pedig in situ volt található (43. kép). Az oszlop egyszerű, elszedett 
lábazaton nyugszik, amely egy szintben van a kapualj feltárt kövezetével. Fejezete hiányos (44. kép). 
A mészkőből faragott pilléren a Szentháromság utca 4. sz. ház udvari homlokfalába benyúló, homok
kőből faragott, széles élszedésű ívrészlet ül, rajta vörös festés nyomaival. Az ív külső síkjának vona
lában, a 4. sz. háznak a 28. sz. ház telkére néző tűzfalán az első emelet magasságáig húzódó falvarra
tot látunk, amely az elpusztult XIV. századi épület egykori udvarra néző emeleti homlokzatának 
vonalát jelzi. Eszerint a XIV. századi épület — amely a mai Szentháromság utca 4. sz. ház telkére 
is átterjedt — emeletes volt (42. kép). 

Az Úri utca 28. sz. ház helyén állott középkori épület hátsó, udvari t raktusa árkádos kiala
kítású volt, úgy mint azt az Úri utca 38. sz. vagy az Országház utca 2. sz. házaknál láthatjuk. Ezt 
az árkádsort a XV. századvégén történt nagyarányú átépítés alkalmával szüntették meg,'részben 
elfalazva, részben pedig elbontva. 

43. kóp. Úri utca 26—28. sz. A kapualj északi falának 
nyugati végében levő feltárt középkori pillér 

maradványa 

44. kép. Úri utca 26—28. sz. A gótikus pillér rekonstrukciós rajza 
az ívindítással (Ilosfai J . felmérése) 



45. kép. Úri utca 30. sz. A fennmaradt földszinti északkeleti helyiség nyugat felől nézve 

Az Űri utca 26—28. sz. épületek helyén végzett kutatások eredményeit röviden a követ
kezőkben összegezhetjük. 

A 26. sz. épület eredetileg a ma is meglevő Úri utca 24. sz. háznak volt a középkorban a 
második, északi traktusa. E traktus földszintje eredetileg három helyiségből állhatott. Középkori 
tagozott kövek csak az újabbkori feltöltésből kerültek elő. Pincéje kétszintes, és mindkettőnek 
boltozata téglából készült. A felső közép-, az alsó barokk kori. 

Az Űri utca 28. sz. elpusztult lakóház helyén állott emeletes középkori épület kapualjából 
és egy északi irányban hozzá csatlakozó lakrészből állott, amely a XIV. század végén, de legkésőbb 
a XV. század elején épülhetett. Udvarra néző nyugati szárnya árkádos kiképzésű volt. Az árkádok 
íve elszedett volt, rajta vörös festék nyomait találtuk. Nyílásait még a középkorban, feltehetőleg a 
XV. század végén vagy a XVI. század elején falazták el. Középkori dongaboltozatos pincéjében 
egy kőkeretes, gótikus ajtónyílás van. Földszintje három lakóhelyiségből állhatott. 

Kapualjának későközépkori kőburkolata, főfalainak pedig barokk köpenye van. Az eredeti 
kapualjat a XIX. század végén az átépítéskor részben feltöltik, részben pedig átalakítják, és mint 
kapualjat megszüntetik. 

Az eredetileg nyugatabbra terjedő középkori telket a visszafoglalás u tán megrövidítették 
ebben az irányban. Erre utal a mai Szentháromság utca 4. sz. tűzfalán előkerült árkádsor marad
ványa. 

Oerő Győző 

ŰRI UTCA 30. SZ. 

A mai telek helyén a középkorban a Haüy-fóle térkép szerint a 34. sz. ház egyik fele és a 33. 
sz. ház állt s egy keskeny utcácska húzódott. Az 1696. évi Zaiger csak a ház méreteit írja le, állapotá
ról nem említ semmit. Ebben az időben az Űri utca 32. sz. épülettel együtt gr. Riccardy Péter tulaj
dona. 1705-ben mindkét telket megkapja a klarisszák bécsi rendháza, tőlük veszi meg a mai Úri 
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46. kép. Úri utca 30. sz. Emelettartó konzol a meg
maradt helyiség déli falán 

utca 30. sz. telket Widermann János György 
kádármester és neje. így a Haüy-féle térképen 
jelzett 34. sz. ház déli fele a klarisszák idején, 
ill. a Widermann-féle vásárláskor kapcsolód
hatott ide. Az idők folyamán több átalakítá
son ment keresztül. Az épület 1944-ben erősen 
megsérült, s maradványait csaknem teljes egé
szében lebontották. 

A kutatások megkezdésekor az Úri 
utca 30. sz. házból csak az északkeleti földszin
ti helyiség maradványai álltak fenn: az utcai 
homlokfal, az Űri utca 32. sz. kapualjával 
közös északi s a szabadon álló déli oldalfal, 
valamint a helyiség középkori téglákból épült 
dongaboltozatának egy része (45. kép). Ezeken 
a részleteken s még egy-két kisebb falmarad
ványon kívül az épület többi részét lebontot
ták a talajszintig. 

1952-ben az épület területén a KÖZTI 
folytatott építészettörténeti kutatásokat. Erről 
készült dokumentációjukban a kutatást végző 
Csemegi J. és Czagány I. megállapították, hogy 
1. az TJri utca 30. sz. ház északi felén megma
radt helyiség eredetileg a mai Úri utca 32. sz. 
(Haüy szerint 34. sz.) házhoz tartozott, 2. a tő
le délre levő, Haüynél 33. sz. középkori háznak 
a nyomai nem maradtak fenn, 3. az Űri utca 
32. sz. kapualjjal közös fal a XV., a vele szem
ben levő déli fal és a boltozat a XVI. század 
elejéről, még a török előtti időből származik. 

Az 1959. év elején végzett kutatások 
bizonyos mértékig kibővítették, ill. megváltoz
ta t ták a korábban kialakult véleményeket. 

A kutatások során feltárásra került a 
lebontott ház teljes alaprajza, valamint a fenn
maradt helyiség belsejének egyes részletei. 

A fennmaradt helyiséggel kapcsolatos 
kutatások a falak és a boltozat korát s egy
máshoz való viszonyát, a falak ós a pincebol
tozat kapcsolatát szándékoztak tisztázni, vala
mint esetleges eredeti padlószint maradványok 
kibontását célozták. Sajnos, a helyiség belsejé
ben sem eredeti középkori rétegre, sem közép
kori padlószint maradványra nem akadtunk, 
mivel a pincét a kutatóárokban talált téglák 
tanúsága szerint az újkorban újraboltozták. 

47. kép. Űri utca 30. sz. A középkori utca helye 
kósőközópkori csatornával 



48.-kép. Úri utca 30. sz. Az épület alapra jza s a falak építési időpontjai, valamint az épület metszete 



A pince belsejének vizsgálata megerősítette ezt a bolthát tégláival is bizonyított datálást. A pince 
boltvállainak és oldalfalainak megerősítése szintén újkori, a falmag azonban eredeti. A pincefalnak 
a bolt vállak támaszkodási pontja fölött levő szakaszán ugyanis, a feltehető középkori padlószint 
vonala alatt, letörött konzolok nyomai látszanak: az északi falon kettő, a délin pedig egy. Ezek bi
zonyítják, hogy a pince fedése eredetileg nem boltozott, hanem konzoloktól tar tot t síkfödém volt. 

A helyiség keleti (Úri utca felőli) zárófala XVIII . századi. Ebben az időben a homlokfalat 
egy nagy félkörív törhette át. Ugyanez a megoldás folytatódik az Uri utca 32. sz. épület homlokza
tán is (KÖZTI dokumentáció), így feltehetően a klarisszák által végzett átalakítással hozható kap
csolatba. (Hasonló megoldással más vári házakon is találkoztunk már.) A földszinti boltozat s az 
utóbbi fal viszonyának vizsgálatakor jól látszott, hogy a kettő nem épült egyszerre, s hogy a korábbi 
időből megmaradt leegyenesített, de kissé kicsipkézett szélű dongaboltozathoz később építették 
hozzá a mai homlokfalat. A boltozat sehol sem volt a homlokzat falába bekötve. 

A helyiség északi határfala, mint említettük, közös az Uri utca 32. sz. ház kapualjának déli 
falával, tehát mindenképpen a XV. századra tehető. A rajta keresztül a kapualjba vezető közép
kori ajtót elfalazták. A közös fal nyugati szakaszán az újkori szint vonala alatt vöröses, középkori
nak tűnő falfestés nyomai látszanak. A festés alja s a letörött pincekonzol teteje nagyjából meg
szabja a helyiség eredeti középkori szintjének helyét. 

A fennálló helyiség déli fala az idők folyamán igen sok átalakításon ment keresztül. A Ose-
rnegi— Czagány-féle KÖZTI dokumentáció szerint ez a fal a XVI. század elején, közvetlenül a török 
idők előtt épülhetett, mert falrakása nem egyezik meg az északi faléval; annál durvább kövekből, 
helyenként tóglatörmelékkel készült, s szerintünk ugyanebből az időből származik a még középkori 
téglákból felépített földszinti dongaboltozat. 

Az tény, hogy a két egymással szemben levő fal rakása nem egész egyforma, azonban a déli 
fal eredeti falmagjából annyira kicsi részlet maradt meg, s az is annyira foltozott, hogy nem merjük 
teljes határozottsággal állítani: a két fal bizonyosan különböző korszakokban készült. A déli 
fal metszetének s a fal felületeinek vizsgálatakor látjuk, hogy a falat áttörték és elfalazták, kivülről 
megerősítették és újra burkolták, annyira, hogy a ma is meglevő újkori átjárótól nyugatra eső 
szakaszon szint fölött az eredeti falmagból már semmit sem találunk. Maga a földszinti 
boltozat azonban mindezeknek az egymást sorozatosan követő kiváltásoknak az idején megmaradt 
eredeti helyén, kivéve a boltozatnak a nyugati szakaszát, ahol — bár az eredeti középkori téglákat 
használták fel — igen jól látszik az újabbkori toldás, részben az eredeti szakasz és a toldás talál
kozásában levő varratvonalon (2. kép), részben a nyugat felől szabadon álló oldalon, ahol metszet
ben Játhatjuk, hogy a téglák, amelyeknek sugáralakban kellene el helyezkedniük, egy ponton - a 
két különböző korú részlet találkozásánál —- ók alakban futnak össze (45, 48. kép). 

Azt, hogy a déli falon az előbbiekben eredetinek nevezett kis falszakasz tényleg az eredeti 
középkori fal maradványa, két olyan tény támasztja alá, amelyre a KÖZTI dokumentáció nem tér 
ki. Az egyik akkor tűnik fel, ha délről, tehát a lebontott épületrész felől, kívülről nézzük a helyiség 
déli falát. I t t az utca felőli zárófal folytatásában, emeletmagasságban, a déli zárófalból kiemelkedő 
emelettartó konzol látszik ki eredeti helyén, tehát az alatta levő falmagnak is eredetinek kell lennie 
(46. kép). A konzol jelenléte felvet egy másik problémát: arra kell belőle ugyanis következtetnünk, 
hogy a Haüy által 34. számmal jelzett ház volt a korábbi, ehhez épült hozzá később a 33. szám
mal jelzett keskeny kis épület, amelynek északi zárófala közös volt a 34. sz. ház déli falával s amely
nek emeletét a közös határfalon elhelyezett konzol tar tot ta . Másképp nem magyarázható, hogy 
miért áll a konzol a másik ház felé fordulva. A közös határfalat támasztja alá az a megfigyelés is, 
hogy semmiféle kettős fal nyoma nem látszik it t az alapfalak között sem. Másik bizonyítékunk a 
falmag eredeti voltára a szint alatt a pince mennyezetét tartó konzolcsonk, amelynek megfelelőjét 
— amint már említettük — az északi oldalon is megtaláltuk. 

Az Űri utca 30. sz. telek középső szakaszán, ott ahol a Haüy-fóle térképen a 33. számmal 
jelzett épület állott, középkori nyomok nem voltak. A terület alján újkori dongaboltozat húzódik. 

A telek harmadik, déli harmadát szintén teljes egészében feltártuk majdnem a sziklaszintig, 
ill. a terület délkeleti sarkában magát a sziklaszintet is megkerestük. A területet három oldalról fal, 
nyugat felől földfeltöltés szegélyezi. Az újkori épületnek ez a szakasza szerencsére nem volt alá-
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pincézve. A kibontott törmelék és földréteg alól két ívesen hajló alapvonalú, kőburkolásos csatorna 
került elő, ezek a feltárt terület nyugati szakaszán futhattak össze (47 — 48. kép) ; a csatornának ezt a 
szakaszát azonban már korábban elbontották. Az északi irányból jövő csatornaszakaszt az Űri 
utca 30. sz. telek középső szakaszán az előbbiekben említett újkori dongaboltozat építésekor levág
ták. A dél felől idekanyarodó csatorna felsőbb szakasza követhető a területet délről lezáró fal 
belsejében, így a fal a csatornával egyidős. A Haüy-térkép szerint a csatorna fölötti területen ház 
nem volt, hanem itt keskeny utcácska húzódott. A csatorna fölött találtunk egy nagyköves szintet, 
amely a legfelső útszint maradványa lehetett. A csatorna — a réteg viszonyok tanúsága szerint — 
későközépkori lehet. A nagyköves, csatornát fedő útszint alatt ugyanis három korábbi, szintgyanús 
réteg került elő, ezek a csatorna építése előtti időből származnak. Magának a csatornának az alja 
is az egyik (felülről számított harmadik) kemény szinten nyugszik. A csatorna szerkezete, felépítése 
is arra vall, hogy már a későközépkorban keletkezett, ugyanis nem készült már olyan szépen 
faragott és összeillesztett kövekből, amelyek általában a klasszikus középkori csatornák jellemzői. 
A csatorna alját, oldalfalait és fedőlapjait kissé durván hagyott, inkább hasított, mint faragott 
felületű kőlapok alkották. A csatorna alapozása szabálytalan kövekből készült. A déli oldalról jövő 
csatornánál a szerkezet még jobban kivehető, az északi már sokkal rongáltabb állapotban van, s a 
csatorna alját borító lapos köveket kivétel nélkül kitermelték. A köveken kopás nyoma csak igen 
gyéren látszik, így a csatorna hosszú életű nem lehetett. Valószínűleg a fölötte futó utcaszakasz 
beépítésével szerepe megszűnt, márpedig az 1696. évi Zaiger már épületet jelöl a Haüy-féle térké
pen szereplő utcácska helyén. 

A területen előkerült leletanyag sajnos nem datálja pontosan a rétegeket, sok középkori 
— közöttük XII I . századi —• töredék volt benne. 

Nagy Emese 

Ű R I UTCA 41. SZ. 

Zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes sarokház volt. 1944—45-ben súlyos sérüléseket 
szenvedett, 1946-ban romtalanították, majd 1952-ben a határfalak kivételével lebontották. 

A telek már a XI I I . században is beépített volt, ennek bizonyítékát az északi tűzfal föld
szintjén láthatjuk. I t t a két íves fülkével tagolt fal román technikával, hasított kövekből épült; 
ugyancsak hasított kövekből készültek a fülkék ívei is. Felette, az emelet magasságában boltoza
tos teremmaradvány látható (49. kép). Kora a faragott részletei (falívek és gyámkövek) alapján 
a XII I . század végére, vagy a 1300-as évek elejére tehető.7 Ezt a korai épületet a XVI. században 
átépítették, ugyanakkor a telek keleti végében különálló épületet emeltek. Az 1687. évi Haüy-féle 
térkép ugyancsak egy épületet jelöl (71. sz.), de az 1696. évi Zaiger 67. és 68. sz. alatt kettőt említ. 
1952-ben, amikor a romos épületet lebontották, a kutatás során—amelyet Czagány István v é g z e t t -
világosán kitűnt, hogy a telken valóban két épület állott. Az Űri utca felé tekintett a nagyobb épü
let (ennek tartozéka a boltozatos emeleti terem), ennél jóval kisebb volt az, amely a telek észak
keleti végében, az Országház utca 16. sz. ház nyugati zárófala mellett állott. 1686-ban a két épület 
erősen megrongálódott, 1703-ban építették újjá. 

A jelenlegi feltárás során alapos kutatást nem végezhettünk, mert az elvégzett földmunkák 
csupán a tervezési feladatok megkönnyítését célozták, régészeti kutatásra szinte alig nyújtottak 
lehetőséget. A pincék teljes feltárására sem került sor. Ennek következtében új eredményeink cse
kélyek. Feltártuk a középkori boltozatos terem alatti földszinti helyiség déli határfalát. Amennyi
ben a földszinti állapotnak felel meg az emeleti — biztonsággal állíthatjuk, hogy az emeleti boltozott 
terem egy boltszakasz szélességű volt. Kisebb kutatások nyomán kitűnt, hogy a terület erősen 
sziklás, sok helyütt, pl. az Országház utca 16. sz. épülettel határos területen a fennálló falak mentén 
leásva közvetlenül a mai szint alatt 10—25 cm-re sziklát találtunk. 

A legjelentősebb leletre a Dárda utcára néző homlokzati falban akadtunk, ahol egy nagy
méretű, íves záródású, Gerő Győző megállapítása szerint törökkori kapu jobb oldali keretkövét 
tár tuk fel vakolateltávolítás és falbontás útján. Megtaláltuk a kapu lábazati kövét és ívének 
indítását is. Lábazati kő gyanánt középkori párkánykövet használtak fel. A kapu teljes feltárását 
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49. kép. Úri utca 41. sz. Északi falrészlet, a középkori boltozott terem maradványa 

Gerő Győző végezte. Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy az építkezés megkezdése előtt alapos 
régészeti feltárást végezzünk, mert bizonyosra vehető: a falak tüzetes megkutatása és a ma 
még törmelékkel teli pincék kitisztítása számos új, értékes eredményre vezetne. A ház helyreállításá
val kapcsolatban javaslatot tet tünk mind a középkori boltozott teremmaradvány, mind a törökkori 
kapu helyreállítására és bemutatására. 

Lóosy Erzsébet 

J E G Y Z E T E K 

1 Pataki V., A budai vár középkori helyrajza. l Szepesy Sándor építész tervei 1936-ból a Fővá-
Bud. Rég. XV. köt. Bp. 1950, 257. rosi Tervtárban. 

2 Oerevich L., Gótikus házak Budán. Bud. Rég. 5 Bud. Rég. XIX. köt. Bp. 1959. 
XV. köt. Bp. 1950, 178—179. s Részletes leírásuk, felmérésük és fényképük 

3 Az 1947. évi műemléki kutatások felmérési e kötet más helyén, 
rajzait Csemegi József készítette el; a Vármúzeum 7 Oerevich i. m. 
rajztárában vannak. 
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DENKMALFORSCHUNG AN HÄUSERN DES BURGVIERTELS VON BUDA 
IM JAHRE 1959 

FORTUNA-STRASSE 4 

Auf dem heutigen Grund des Hauses stan
den ursprünglich drei mittelalterliche Gebäude. 
Im Laufe der Forschungen setzten wir die 
Umrisse der Häuser fest und auch das mittel
alterliche Straßenniveau vor der dem Fortuna-
Durchgang zugekehrten Fassade des Gebäudes 
kam zum Vorschein. Von den ursprünglich 
mittelalterlichen Mauern des später zu einem 
Gasthof umgebauten Hauses blieb fast nichts 
erhalten. 

E. Nagy 

SZENTHÁROMSÁG-STRASSE S 

Auf dem Hausgrund Szentharomsag-Straße 
3 stand ein einstöckiges, zweiachsiges, bis zum 
Erdgeschoß ursprünglich mittelalterliches Haus, 
das im Jahre 1945 von einer Bombe zerstört 
wurde. Unsere Quellen: die Karte von Haüy 
(1687), der Zaiger (1696) und Arányi (1877) 
erwähnen es als ein mittelalterliches Haus. 
Die Forschungen stellten noch einige Frag
mente des stehenden Mauerwerkes fest, im 
Trakt des Erdgeschosses die Hälfte eines halb
kreisförmigen, geschnitzten Türrahmens, ebenso 
wie den südlichen von den erhalten gebliebenen 
Kellerräumen als mit einem ursprünglichen mit
telalterlichen Gewölbe versehenen Raum. Der 
Keller hat eine Stiege gegen die Szentharomsag-
Straße und einen Türrahmen aus Haustein, 
durch dessen Öffnung die Weinfäße in den 
Keller gerollt wurden. Nach der hier beendeten 
Forschung kamen im Burg viertel an mehre
ren Stellen ähnliche Kellertüren zum Vor
schein, die von der Straße zugänglich waren. 
Die hier beschriebene Tür ist also charakteri
stisch für die Architektur des bürgerlichen 
Wohnviertels der Burg. 

K. H. Gyürky 

TÁNCSICS MIHÁLY-STRASSE 20 

Auf dem schmalen, kleinen Hausgrund 
standen ursprünglich zwei mittelalterliche Ge
bäude. Beide hatten ein von Konsolen getra
genes, vorspringendes Stockwerk. Von den in 
den heutigen Außenmauern zum Vorschein 
gekommenen Konsolen sind die des einen Ge
bäudes schief abgekantet, die des anderen bo-
genartig. Von den vollkommen zugrundegegan
genen Gebäuden blieb beim nördlichen der 
mittelalterliche Keller erhalten, das südliche 
Haus hatte keinen Keller. E. Nagy 

ŰRI-STRASSE 4 

Die im Gebäude bereits früher durchge
führten Forschungen erstreckten sich nur auf 
die stehenden und auf die seitdem zum Teil 
abgerissenen Mauern. Die jetzige Freilegung 
bezweckt sowohl die Erschließung der Einzel
heiten unter dem Niveau — einbegriffen auch 
den Trakt der Bástya-Promenade — als auch 
die Klärung der Zusammenhänge der mittel
alterlichen Teile. 

An der Stelle des zugrundegegangenen Wohn
hauses standen im Mittelalter ursprünglich zwei 
Häuser, die auf dem Haüyschen Lageplan aus 
dem Jahre 1687 die Nr. 15 bzw. 16 führten. 
Demnach bestand das südliche Gebäude Nr. 
15 aus zwei Teilen mit einer Toreinfahrt in der 
Mittelachse, ferner das Gebäude Nr. 16 aus dem 
Südflügel und dem dazugehörenden nördlichen 
Toreingang. Während der früheren Forschun
gen ließ sich feststellen, daß die zur Zeit im 
Gebäude Nr. 4 befindlichen Überreste teils zu 
dem Gebäude Nr. 15, teils zu Nr. 16 gehörten. 
Die zugrunde gegangene Toreinfahrt und der 
ihr angeschlossene Teil stellten den nördlichen 
Teil des Hauses Nr. 15 dar und sein jetziger 
zweiter Teil war bereits der Wohnraum des 
Hauses Nr. 16, dessen ursprünglicher Torein
gang jedoch heute zu dem südlichen Wohn
raum des Hauses Uri-Straße 6 gehört. 

Im Jahre 1696 erwähnt der Zaiger, dem 
mittelalterlichen Zustande entsprechend, zwei 
selbständige Häuser auf dem Grund, auf dem 
noch ursprüngliche Fragmente zu sehen sind. 
Der Flügel in der Uri-Straße wurde in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts neu erbaut und der 
Teil auf der Bástya-Promenade kann auch zu 
dieser Zeit entstanden sein. 

Sowohl in dem der Uri-Straße als auch der 
Bástya-Promenade zugekehrten Teil zeigten 
die Freilegungen sehr interessante Ergebnisse. 

In der südlichen Seitenwand der Toreinfahrt 
legten wir die bereits früher zum Teil sichtbar 
gewordenen Fragmente frei. Hier kamen u. a. 
zwei aus Ziegeln gemauerte Sitznischen mit 
Segmentbogen zum Vorschein. Im 18. Jahr
hundert — vermutlich schon am Anfang — 
wurde an der westlichen Nische eine steinum
rahmte, rotgemalte Türöffnung herangebro
chen. Indem man die Steinumrahmung zum 
Teil bestehen ließ, wurde gleichfalls im west
lichen Ende der Toreinfahrt an der Stelle einer 
gotischen Tür, eine Wandnische gebildet, deren 
Öffnung jedoch bereits in das Erdgeschoß des 
heutigen Hauses Nr. 2. führt. Ähnlich wurde, 
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wahrscheinlich zur gleichen Zeit, Anfang des 
18. Jahrhunderts, die an dem östlichen Mauer
abschnitt befindliche Sitznische zur Wand
nische umgebaut. Wir haben auch zum Teil die 
in Spitzbogen auslaufende, mit Abkantung ver
zierte, steinumfaßte Türöffnung zwischen den 
beiden Sitznischen freigelegt. Die Tür führte in 
den südlichen Trakt des mittelalterlichen Hau
ses Nr. 15. 

Überreste des Bodens der Toreinfahrt ka
men nirgends zutage, es konnte nur festgestellt 
werden, daß es zu der Bástya-Promenade ab
schüssig lief und öfters verändert wurde. Die 
Toreinfahrt war nicht unterkellert, ein weiterer 
Beweis dafür, daß die Toreinfahrt des Gebäu
des ursprünglich sich an diesen Ort befand. 

Die Steinkonsole „in situ" in Stockwerk
höhe an der hier beschriebenen südlichen 
Mauer deutet an, daß im 14. Jahrhundert die 
Toreinfahrt mit einer flachen Decke abge
schlossen war. 

Nach Abtragung der Aufschüttung zwischen 
dem Kellergewölbe des von der Toreinfahrt 
nördlich gelegenen Teiles und dem Boden des 
Erdgeschosses sind in der nördlichen und süd
lichen Mauer je drei Konsolen ,,in situ" von 
gleichem Maß und Profil zutage gekommen. 
Demnach war auch der Keller des Hauses aus 
dem 14. Jahrhundert mit einer flachen Decke 
abgeschlossen, die man im Verlauf des 15. 
Jahrhunderts mit einem aus Ziegeln gebauten 
Tonnengewölbe ersetzte. 

Während der Forschungen im Teil der Bás
tya-Promenade legten wir die Überreste eines 
mittelalterlichen Kellers frei, der zu diesem 
Gebäude gehörte, der — wie der darin befind
liche Brunnen — davon zeugt, daß hier ein 
Brunnenhaus war. Die flache Decke des Kellers 
wurde auch hier von Konsolen mit Bogenprofil 
gehalten, von welchen eine ebenfalls ,,in situ" 
zum Vorschein kam. Die Kellermauer bildete 
teils der natürliche Felsen, teils war sie aber 
aus Steinbrocken gebaut. Aus dem Keller und 
einem Teil des Brunnens kam Barockkeramik 
und aus den tieferen Schichten des Brunnens 
Keramik aus dem 14.—15. Jahrhundert ans 
Tageslicht. Beide —• Keller und Brunnen — 
wurden vermutlich zu Beginn des 18. Jahr
hunderts zugeschüttet. 

Wir haben die Aufschüttung zwischen dem 
Kellergewölbe und dem Bodenbelag in dem zu
grunde gegangenen Haüyschen Haus Nr. 16 
unter dem zweiten Nordflügel ausgehoben, 
wobei auch hier die Konsolen ,,in situ" her
vortraten, auf welchen, vor dem Gewölbe die 
flache Decke ruhte, wie auch das Fundament 
der bereits früher abgetragenen Zwischen
wände des Erdgeschosses. Im Zusammenhang 
damit gelangten wir zu sehr interessanten Fest
stellungen. Im Fundament der bereits erwähn
ten Zwischenwand fanden wir Balkenstellen am 
oberen Rand der Konsolen, in denen sogar noch 

Holzreste erhalten waren. Es unterliegt daher 
keinem Zweifel, daß diese Zwischenwände mit 
der flachen Decke gleichzeitig, d. h. in der 
ersten Bauzeit des Hauses errichtet wurden. 
Als wir das sich unter den Räumen hinziehende 
und ebenfalls mittelalterliche, aus Ziegeln ge
legte, wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert 
stammende Kellergewölbe untersuchten, be
merkten wir, daß es unter den zwischen den 
Räumen gezogenen Zwischenwänden durch 
Haustein-Gurtbögen unterbrochen ist. Aus dem 
bisher Gesagten läßt sich folgern, daß die Zwi
schenwände der auf Konsolen ruhenden fla
chen Decke durch die erfolgte Ni veau Verschie
bung auf Steinen mit größerer Tragfähigkeit 
basiert wurden. Führen wir den Gedanken 
weiter, so erhebt sich die Frage, ob sich die 
ursprüngliche Raumeinteilung des über dem 
Keller liegenden Geschosses auf Grund der im 
Kellergewölbe befindlichen Steine rekonstruie
ren läßt. Das zum Haüyschen Haus Nr. 16 
gehörende Erdgeschoß bestand ursprünglich 
aus drei Räumen, die noch im Mittelalter in 
zwei Räume umgebaut und mit Tonnenge
wölbe abgedeckt worden sind. Die nunmehr 
unnötige Türöffnung hat man zu einer Wand
nische umgebaut. Die Steinumfassungen der in 
die verschiedenen Räume führenden Türen 
blicken mit ihrer Profilseite in die Richtung der 
südlichen Wohnräume des heutigen Hauses Úri-
Straße 6 und bestätigen dadurch, daß sich dort 
im Mittelalter tatsächlich die Toreinfahrt be
fand. 

Weiterhin fanden wir am westlichen Ende 
dieses Teiles den teilweise umgeänderten mit
telalterlichen Kellerabstieg. 

An dem bisher behandelten Hausteil waren 
auch mehrere Ausbesserungen aus der Barock
zeit zu beobachten. 

Im Verlauf der Freilegungen der der Bástya-
Promenade zugekehrten Seite kamen au!3er 
dem bereits ausführlicher beschriebenen mit
telalterlichen Brunnenhaus und Brunnen mit
telalterliche senkrechte Mauer werke und Stein
pflaster, ferner barockzeitliche und neuere 
Überreste ans Tageslicht. Hier waren zwei 
Barockbauperioden festzustellen. Aus den Ein
schüttungen kamen in großer Menge keramische 
Stücke aus dem 18. Jahrhundert zum Vorschein. 
Die weitere Forschung förderte an mehreren 
Stellen auch das Hofpflaster aus der Barock
zeit zutage. Oy. Gero 

ŰRI-ST RASSE 26—28 

Das während des zweiten Weltkrieges zu
grunde gegangene Wohngebäude Uri-Straße 26 
bildete im Mittelalter die zweite Raumreihe des 
Nordteiles des heutigen Hauses Nr. 24. Im 
Lageplan Haüys aus dem Jahre 1687 ist dieses 
Haus mit der Nr. 30 bezeichnet. Im Jahre 1696 
war es schon ein alleinstehendes Haus, das 
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noch in gutem Zustand befindliche mittelalter
liche Mauern und Gewölbe hatte. Im Laufe der 
Forschung kamen „in situ" mittelalterliche 
Kunstformen überhaupt nicht zum Vorschein. 
Es konnte nur so viel festgestellt werden, daß 
der auch heute noch vorhandene Keller mittel
alterlichen. Ursprungs und zweigeschossig ist. 
Die Teilung des inneren Kellerraumes erfolgte 
in der Zeit nach der Rückeroberung mit einem 
aus Ziegeln gefertigten Tonnengewölbe. Das 
Tonnengewölbe des oberen Niveaus ist mittel
alterlichen Ursprunges und hat eine kaminartig 
ausgebildete Fensteröffnung auf der Seite der 
Uri-Straße. Die Einstürze nach dem Jahre 1945 
brachten einige Steine gotischen Profils zum 
Vorschein, vermutlich aus dem zugrunde ge
gangenen Hause. 

Die in Erdgeschoßhöhe der nördlichen 
Brandmauer des Hauses Uri-Straße 24 sicht
bare zugemauerte Wandpartie ist vielleicht der 
Rest der Türöffnung, die als Zutrit t in die 
zweite Raumreihe des nördlichen Teiles diente. 

Wie es die freigelegten Grundmauern be
zeugen, dürften im Erdgeschoß 3 mittelalter
liche Räumlichkeiten gewesen sein. 

An der Stelle des Hauses Uri-Straße 28 
stand im Mittelalter nach dem Lageplan von 
Haüy das Wohngebäude Nr. 31, das aus einer 
Toreinfahrt und einem sich daran in nördlicher 
Richtung anschließenden einzigen Teil bestand. 
Nach dem Zaiger aus dem Jahre 1696 waren 
der Keller, die Gewölbe und die Mauern mit
telalterlichen Ursprunges damals noch in gutem 
Zustand. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts war auch die ursprünglich segment-
bogige gotische Torumrahmung noch gut er
halten. 

Im Laufe der Freilegung kam auch die mit 
Steinkopfpflaster belegte mittelalterliche To
reinfahrt zum Vorschein. Die Einfüllung unter 
dem Pflaster barg Keramik aus dem 14. Jahr
hundert. Als das Haus im 18. Jahrhundert 
umgebaut wurde, hatte man vor die nördliche 
und südliche Wand der Toreinfahrt einen aus 
Stein gemauerten Mantel gesetzt. Auch fanden 
wir den holzbekleideten Stiegenaufgang, der 
sich mit einem nach Norden öffnenden Torein
gang in einem nach Osten blickenden Raum 
aus der Barockzeit befand. Im westlichen Teil 
desselben Teiles kam auch der mittelalterliche 
Kellerabstieg zum Vorschein, dessen gegen
wärtig barocke steinumfaßte Türöffnung zum 
Teil erhalten geblieben ist. Es kam im Erdge

schoß noch eine andere Türöffnung zutage, 
deren Steinumrahmung wie auch die zum Raum 
führenden Stiegen fehlten. 

Das aus dem Mittelalter stammende, aus 
Ziegeln gebaute Tonnengewölbe seines Kellers 
verläuft senkrecht auf die Uri-Straße zu, ihm 
ist „in situ" ein steinumfaßter gotischer Tür
rahmen angebracht. 

Im westlichen Ende der nördlichen Grenz -
mauer der Toreinfahrt, beim Anschluß der 
westlichen Abschlußmauer wurde „in situ" 
ein Pfeiler mit oktogonalem Querschnitt aus 
dem 14. Jahrhundert gefunden, mit dem Be
ginn eines sich in westlicher Richtung anschlie
ßenden Arkadenbogens. Den Pfeiler mochte 
man noch im Laufe des Mittelalters eingemauert 
haben und zu gleicher Zeit ist wahrscheinlich 
auch ein Teil der Arkaden vernichtet worden. 
Der Pfeiler selbst ruht auf einem würfelförmi
gen Sockel, sein Kapitell ist mangelhaft. Auf 
den Resten des Arkadenbogens sind die Spuren 
einer roten Bemalung zu sehen. Demnach 
bilden sie den westlichen Arkadenteil des 
Hauses aus dem 14. Jahrhundert das sich hier 
befand. Dieser Arkadenteil erstreckte sich bis 
auf den Hausgrund Szentharomsag-Straße 4. 

Im Erdgeschoß des Gebäudes befanden sich 
wahrscheinlich ursprünglich 3 Räume. 

Oy. Gero 

V Rl-STBASSE 30 

Auf dem Ort des heutigen Baugrundes 
standen nach der Haüyschen Karte die eine 
Hälfte des Hauses Nr. 34, das Haus Nr. 33 
und es verlief dort noch ein schmales Gäßchen. 
Während der Forschungen stellte es sich heraus, 
daß die eine Hälfte des von Haüy mit der Nr. 
34 bezeichneten Hauses auf den Grund des 
Hauses Üri-Straße 30 steht, dagegen bilden die 
Toreinfahrt und der nördliche Flügel den Teil 
des heutigen Gebäudes der Uri-Straße 32. Das 
Haüy sehe Haus Nr. 33 war ein schmales Ge
bäude mit einem Flügel und wurde — wie es 
die zum Vorschein gekommenen Konsolen be
zeugen — neben dem Haus Nr. 34 erst später 
erbaut. Von den mittelalterlichen Mauern dieses 
Hauses ist nichts zutage gefördert worden. Im 
südlichen Drittel des Bodens der heutigen Uri-
Straße 30 kam das von Haüy angegebene 
Gäßchen, darinnen die Überreste eines spät
mittelalterlichen Kanals zum Vorschein. 

E. Nagy 
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