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A FŐ TÉREN FELTÁRT KÖZÉPKORI MARADVÁNYOK (Előzetes ásatási jelentés) 

Óbuda jelentőségét a magyar várostörténetben a tör
téneti kutatások tisztázták.1 A középkori város pusz
tulása miatt a városszerkezet fejlődését az oklevelekből 
csak hipotetikusan lehetett rekonstruálni. A 18. sz.-i 
óbudai térképek a középkori város topográfiájára, a vá
rosszerkezetre már nagyon kevés biztos adatot adnak. 
Az újkori utcáknak csak kis része, illetve egy szakasza 
követi a korábbi út-és térkialakítást. Óbuda művészeti és 
kulturális kapcsolatait a leletanyag hiányában alig ismer
tük, így az eddig megjelent feldolgozásokban Óbuda to
pográfiájáról és művészeti életéről számos téves és egy
másnak ellentmondó elmélet született. 

Az elmúlt évek nagyarányú ásatásai és leletmenté
sei, melyek az óbudai lakótelep építését kísérték, város
történeti és művészettörténeti vonatkozásban is jelentős 
eredményeket hoztak: 

1. felvázolható a középkori Óbuda alaprajzának fej
lődése, 

2. a korai település viszonya a római kori előzmé
nyekkel, 

3. tisztázódott jelentős, monumentális épületeinek és 
templomainak helye és alaprajza. 

Óbuda középkori topográfiája szempontjából az első 
értékelhető és fontos régészeti adat volt a Fő téren 1935-
ben előkerült gótikus templom falmaradványainak azo
nosítása a Nagy Lajos és az idősebb Erzsébet királyné 
által építtetett Mária templommal.2 A királynéi város 
területének elhelyezkedésére a Kálvin utcai romoknak 
a 13. sz.-i várral való azonosítása volt döntő jelentősé
gű.3 A királyi (királynéi) vár helyének ismerete az Óbu
da belterületét megosztó 1355-ös oklevél határpontjai 
további kutatásához adott támpontot. 

A fent említett, meghatározott régészeti objektumok 
ismeretében tűztük ki az elmúlt évtizedek régészeti 
kutatásának területét és témáját. A kutatási programot 
elsősorban a külső tényezők, mint az új lakótelepet 
megelőző szanálások, az építkezések és közművesítések 
üteme határozta meg, így egy-egy témának a kutatási 
lehetősége több évre húzódott szét, összefüggő, egy
séges, folyamatos ásatásra nagyon kevés lehetőség volt. 
Az első eredményeket a Budapest Régiségei XXIV. kö
tetében publikáltuk. A továbbiakban az 1976—80 kö
zötti időszakban a Fő tér és környékén végzett régé
szeti munkák újabb eredményeiről szeretnénk beszá
molni (1. kép). 

A fenti tervidőszakban indult meg a Fő téren, a Kor
vin 0. téren és az ide csatlakozó utcákban (Harrer Pál 
utca—Laktanya utca—Hídfő utca—Kórház utca) a mű
emléki épületek felújítása, s ugyancsak ezt a területet 
érintik a Flórián téri csomópont kialakításával és az 
Árpád híd szélesítésével kapcsolatos közmű felújítások. 

Az ásasátok célja ezen a területen az 1935-ben csa
tornázási munka során előkerült prépostsági templom és 

annak környékén feltárt épületmaradványok hitelesí
tése, periodizálása és további alaprajzi kiegészítése volt. 
1956—57-ben a templom álkereszthajóját és a sekrestye 
alaprajzát tudtuk meghatározni. Az álkereszthajó terü
letén korábbi középkori falmaradványokat találtunk. 
A 14. sz.-i templom délnyugati sarkánál megllapítot-
tuk, hogy alatta két korábbi középkori épület falai 
húzódnak, melyeket 1346—48 között a templom, il
letve a torony építésekor lebontottak.4 Ezeknek az épü
leteknek és a templomnak 1957 után több részletét tár
tuk fel a Fő tér 6. és a Korvin Ottó tér 9. sz. épületek 
alatt. 1956—57-ben a templom DNy-i sarkától nyugat
ra ÉD-i falat találtunk. A két támpillér között az újabb 
kutatásnál ennek ÉNy-i sarokrészletét sikerült meghatá
roznunk (2., 3., 4. kép). A falsarkot egy átépítésnél ala
kították ki, alapozási síkja alatt a korábbi, 5—10 centi
méterrel keskenyebb fal teteje mutatkozott.5 Az épület
sarkon belül a templommal párhuzamos falrészt bon
tottunk ki, mely négyzetes alapozással csatlakozott 
a templomhoz. Ez a falazat a templom kiszélesedő 
alapozására is ráépült. (5. kép, A—A metszet) A nyugati 
falnál mutatkozó építési szint megegyezik a 13. sz.-i 
épületek külső szintjável, melyek Af. 103.81 és 
103.41 m körüli magasságban húzódnak. A templomon 
belül az építési szinten 30—40 cm vastagságú fehér 
mészkő törmeléket találtunk, a kőfaragás vagy bontás 
hulladékát. Ebben a rétegben keletéit, melléklet nélküli 
csontvázakat tártunk fel6 (6., 7. kép). A Fő tér 6. számú 
újkori épület felújítási munkái során végzett kutatásnál 
igazolhattuk azt a korábbi megfigyelésünket, hogy a 
tornyot később építik hozzá a templomhoz. (8. kép) 
A templom ÉNy-i sarkánál, a nyugati fallal párhuzamo
san húzódó épület két észak—déli irányú falának rész
letét tártuk fel és az ezeket összekötő osztófalat (2. kép 
1. sz. épület; 8., 9., 10., 11., 12. kép). Ennek az 1. sz. 
háznak nyugati falrészlete már korábban a Fő tér 6-tól 
északra került elő. Betöltési rétegében román kori kon
zolt találtunk. A kibontott osztófal törmelékében kö
zépkori leletek voltak. Az eddigi eredmények alapján 
az 1. sz. épület szélessége 6 m, falainak vastagsága 
70-100 cm. Szintjét Af. 103.60 m körüli mélységben 
határozhattuk meg. Ez a szintmagasság a korábbi ku
tatásoknál, ahol ez kerámia anyaggal meghatározható 
volt, 13. sz.-inak bizonyult.7 Az épület belső szintje 
60—80 centiméterrel mélyebben volt. A feltárt agyag
padlón 4—5 cm vastagságú faszenes égési réteg húzódott 
(13. kép). E szint fölötti betöltési köves rétegben 14. sz.-i 
kerámia került elő, ami az épület megszűnésének idő
pontját jelöli. Ettől az l-es számú épülettől ÉNy-ra azo
nos tájolású másik épület ÉNy-i sarkát határozhattuk 
meg (2. kép 2. sz., 14., 15. kép). Az épület külső szintje 
az ÉNy-i saroknál Af. 103.67 m-nál volt. A két épület 
azonos tájolása és azonos szintje alapján arra következ-
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tethettünk, hogy az épületek azonos korúak és feltehe
tőleg azonos rendeltetésűek lehettek. Ez a két épület 
párhuzamos azzal a térrel vagy utcával, melyet a pré
postsági templom nyugati oldalán feltételeztünk. Mind
két épület maradványát tiszta fehér épülettörmelékből 
álló bontási réteg takarja, melyet egy 19. sz.-i réteg zár 
le. A fehér köves rétegből középkori kerámia, románkori 
(16., 17. kép), gótikus (18., 19. a . ,b . ,c , kép) és rene
szánsz (20. kép) faragott kövek részletei és falfestés tö
redékei kerültek elő (21. a.,b. kép). A prépostsági 
templom körüli téren az 1. és 2. épülettől délre egy más 
falstruktúrájú, de ugyancsak a hosszanti oldalával a 
templom felé forduló épület maradványa került elő 
a mai Hídfő utca útteste alatt.8 Az 1. és 2. sz. épület
től É-ra egy további épületnek (3. sz.) az észak—déli 
irányú falrészletét tártuk fel, melynek nyugati oldalán 
középkori réteg húzódott9 (22. kép). A belső falszintje 
Af. 103.47 m magasságban van. A 3-as számú épülettől 
K-re észak—déli falak mutatkoztak, melyeken a 14,— 
15,-i sz.-i átépítést lehetett meghatározni (23. kép). 
A szélesebb későbbi fal átvágásánál kitűnt, hogy egy 
korábbi keskenyebb falra épült rá, melynek keleti ol
dalán köves szint mutatkozott, Ny-i oldalán a közép
kori átépítést megelőző bontási réteg volt meghatároz
ható. Ettől az épületcsoporttól É-ra egy jelentős kőépü-
letnek nyugati homlokzatát tártuk fel a Harrer Pál ut
cában. Ez a 4-es számú épület a templomok északi ol
dalával lehetett párhuzamos (2. kép 4.sz.). Homlokzata 
nagyméretű kemény mészkő kváderekből volt kialakítva. 
Ezek a kövek feltehetőleg a Kórház utca 7. helyén fel
tárt római táborkapu tornyának falából származtak. 
A 4. sz. épület DNy-i sarkánál a barna törmelékréteg
ben emberi csontváz maradványai kerültek elő. Az épü
let ÉNy-i sarkához feltehetőleg ÉD-i irányú, 13. sz.-i 
utca csatlakozott.1 ° Az út K—Ny-i irányban is jelent
kezett, a K—Ny-i római út felett. A 4. számú épület
nek a nyugati oldala 8 m hosszú lehetett, homlokzatán 
nagy kváderkövekből álló, a falsík elő kiugró lizénákkal. 
A Fő tér 3. udvarán és pincéjében végzett kutatásnál 
az épület fehér köves bontási rétegét találtuk meg és 
keletéit, leletanyaggal nem meghatározható csontvázak 
részleteit. A pince területén feltehetőleg ennek az épü
letnek az utolsó kősorát és az alatta húzódó római épü
let falát tártuk fel.11 A 4. sz. épülettől K-re nagyméretű 
palotaszerű háznak a falmaradványai kerültek elő, ame
lyek részei annak az épületnek, melyet az 1935-ös csa
tornaárokban a Fő tér EK-i sarkánál, illetve a Laktanya 
utca és Hajógyár utcai térségben találtak meg. Ezeket 
a maradványokat vélték a l l . sz.-i prépostsági templom 
falainak.12 A két újabban feltárt kelet—nyugati irányú 
falszakasz és az épület keleti zárófalának meghatározása 
kérdésessé teszi ezt a korábbi azonosítást. Sőt a további 
munka során egy közműárokban, illetve a Laktanya ut
ca 2-ben végzett kutatásnál az épület két osztófalát is 
megtaláltuk. Ezek az alaprajzi adottságok már kizárják 
a prépostsági templommal való azonosítást. A keleti 
osztófalban egy későrómai épület lábazati kövét talál
tuk, a falazásnál nagyméretű kvádereket használtak fel. 
A két keleti helyiség 30—40 cm magas osztófal marad
ványához, illetve a kiszélesedő alapozáshoz 60—70 cm-es 

13. sz.-i réteg csatlakozott, amely az alatta fekvő római 
rétegtől élesen nem vált el. A helyiségek eredeti szintje 
nem maradt meg. Az épület déli falának kialakítására 
vonatkozólag az 1979—80-ban végzett leletmentés nyúj
tott adatokat. Az 1935-ös csatornaárokban feltárt déli 
falszkasznál is mutatkozott egy 50 cm-es kiszélesedő 
alapozás. Ugyanilyen kiszélesedő alapozást találtunk az 
újonnan meghatározott falszakasznál. A kiszélesedő ala
pozások rendszere is meghatározható volt: 2 méteren
ként 2 m hosszú és 50 cm széles alapozási szakaszok kö
vetik egymást. Ezen a kiszélesedő alapozáson 1 m széles 
támpillér vagy lizéna indítását bontottuk ki (24., 25., 
26., 27. kép). Az épület rekonstruálható hossza a kutatá
sok eredménye alapján 44 m, szélessége 11 m körül le
hetett.13 Az épület nyugati szakaszán az alapozási szint
jéig visszabontott falon fehér köves bontási réteg húzó
dott, amelyet az eddig feltárt Fő téri középkori épüle
teknél mindenütt megtaláltunk. Az 5-ös épület keleti 
oldalánál a zárófalon barna földréteg mutatkozott és csak 
e fölött helyezkedett el az épülettörmelékes fehér bontási 
réteg. Ennek a jelentős 5-ös számú épületnek tájolása 
azonos lehetett a 4-es ház elhelyezkedésével, azaz a pré
postsági templom körüli térre, vagy utcára hosszanti ol
dalával fordult. A 4-es és 5-ös épület homlokzatától kb. 
12, illetve 16 méterrel délebbre, egy azokkal párhuza
mos 2 méternél szélesebb fal részben kiszedett, illetve 
a római kori szintig visszabontott maradványa került 
elő (28. kép). Erre a falra is ráhúzódik a fehér épülettör
melékes réteg, melyet itt is egy 18.—19. sz.-i út zárt le. 
Ezt a kelet—nyugati irányú falat még két ponton megha
tároztuk a Fő tér 1-től nyugatra a vízcső áraokban(29., 
30. kép) és a Fő tér 1. udvarán, ahol egy 13.—14. sz.-i 
épület alatt került elő a fal14 (31., 32. kép), így az eddig 
ismert hossza 65 m. Az említett fal nyugati szakaszán, 
a déli oldalon 13. sz.-i agyagos réteget és egy lapos,egy
máshoz lazán csatlakozó köves burkolatréteget találtunk. 
Ennek a burkolatmaradványnak a részlete mutatkozott 
az l-es és 2-es épület között is. A mai Laktanya utca 
l-ben ugyancsak három középkori épületnek a marad
ványát tártuk fel, melyek az eddigi kutatási eredmények 
alapján ugyancsak lakóépületek lehettek.15 Elhelyez
kedésük iránya megegyezik a 3., 4. és 5. sz. épülettel. 
Ebbe az épületsorba tartozik az a két középkori ház 
is, melyek részletét 1974-ben a mai Fő tér 1. udvarán 
a 14. sz.-i prépostsági templomtól keletre találtunk 
meg16 (2. kép 8-9. sz.). Ugyancsak ennek az épület
sornak, utcának eddig föltárt legdélibb házmaradványai 
a mai Korvin Ottó tér keleti oldalán kerültek elő.17 

Ezeknek a házaknak a bejárata,hasonlóan a Fő tér l-ben 
feltárt épületekhez, a nyugati oldalon volt, az épület 
déli, illetve északi falánál. Mindkét épületnél az eredeti 
szint emelése miatt később lépcsővel bővül a bejárat és 
feltehetőleg az eredeti földszint később pince lett (2. 
kép, 10. sz., 33., 34., 35. kép). Ennek a 10-es épü
letnek a feltöltési rétegében 14. sz.-i faragott kőtöredé
kek kerültek elő, egy fiáiéval és szobrokkal díszített 
kapunak a maradványai, melyek esetleg a templom, de 
a templomtól délkeletre feltételezett prépostsági pa
lotából is származhatnak (36., 37., 38., 39. kép). 
A 14. sz.-i templom délkeleti oldalán egy több helyiség-
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bői álló, többször átépített nagyobb épületkomplexum 
részletei kerültek elő, melynek legkorábbi maradványa 
két észak—déli tájolású ház volt, és amelyeket a 13.— 
15. sz. között többször átépítettek (2. kép, 11. sz., 
40., 41. kép). Az első kisebbik korai háztól nyugatra 
a második épület déli falában, a megmaradt utolsó kő-
sorban románkori faragott kő volt beépítve, ez a tény 
e rész átépítését igazolja. Belső szintje alatt kelet—nyu
gati irányú római fal húzódott (42. ; a., b., c , d.i kép). 
Erre a falra ráhúzódó köves szint fölött sárgás, sok ke
mény mészkövet tartalmazó réteg mutatkozott (43. kép), 
melyben két 11. sz.-i fonatos, illetve palmettás faragvány 
töredéke is előkerült, fölötte húzódott a későbbi meg
nagyobbított épület agyagpadlója az É—D-i osztófal 
mentén (45., 48., 49. kép). A két korai épületrész közöt
ti területen ovális 13. sz.-i kemence részlete került elő 
(44. kép). Az épületeket összekötő és a legkésőbbi kö
zépkori periódushoz tartozó kelet—nyugati irányú fal
ban még két 11.—12. sz.-i faragott követ bontottunk 
ki18 (46., 47. kép). Az épületen belül fehér, középkori 
faragványokat tartalmazó köves bontási réteget tártunk 
fel, melyben keletéit csontvázakat találtunk (50. kép). 
A területen eddig nyolc, a késő középkori szintekbe 
belevágódó sír került elő, melyek feltehetőleg ahhoz a 
temetőhöz tartoztak, mely a trinátriusok 1723-as 
caconica visitatiojában szereplő kápolna körül volt.19 

A 14. sz.-i prépostsági templom falai is részben ráépültek 
a 11. sz. korábbi épület egy részére. 1979-ben és 1980-
ban a víz- és gázcső árokban, a templom újabb részletei 
kerültek elő. Ennél a leletmentésnél megállapítottuk, 
hogy a templom északi fala korábbi a délinél és falstruk
túrájuk is eltérő. Az északi mellék- és főhajóban a 
14. sz.-i szint alatt középkori réteg húzódik. A templom
tól északra elhelyezkedő sekrestyének, — melyről kitűnt 
az 1956—57-es kutatásnál, hogy nem a templommal egy-
időben épült20 — a vízcső árokban feltárt északi fala 
ugyancsak korábbinak bizonyult a 14. sz.-i falánál (51., 
52., 53., 54., 55., 56. kép). A sekrestye és az északi 
templomfal mélyebben húzódó járószintje (Af. 
102.80 m) és eltérő falazata alapján feltételezzük, hogy 
ezek a l l . sz.-i templom maradványai. A korai prépost
sági templom helyére vonatkozólag az írott forrásokból 
a következőket tudjuk meg: 1348-ban Erzsébet királyné 
búcsút kért és kapott a pápától az általa építtetett Mária 
templom részére, mely a Szent Péter apostolról nevezett 
templom mellett állt.21 1471-ben Karai László, óbudai 
prépost engedélyt kért Mátyás király megbízásából 
a pápától a régi egyház maradványainak elbontására, 
melyek az új templom mellett vannak és elcsúfítják 
azt. Kéri, hogy a lebontott prépostsági templom köveit, 
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Bártfai Szabó 1935 Bártfai Szabó L.: Óbuda egyházi 
intézményei a középkorban. Bu
dapest, 1935. 

oszlopait a Fehéregyháza mellett alapított pálos ko
lostor építkezéseinél felhasználhassák.22 Feltételezhető, 
hogy az első templomra vonatkozik az az adat, amely 
szerint Erzsébet királynő 1380-ban kelt végrendele
tében 300 forintot hagyományoz a Péter-templom 
munkáira.23 A régi templom elbontására 1483-ban 
került sor, mikor a király megkapta az engedélyt a 
pápától.24 A bontásra nyilvánvalóan azért volt szükség, 
mert útjában állt a sekrestye építésének. Az első pré
postsági templom helyének meghatározásához nyújt 
segítséget egy 1369-es oklevél is, melyben Nagy Lajos 
király a veszprémi püspöknek adományoz egy olyan 
királyi házat, melyben a solymászok szoktak tartózkod
ni. Az épület a Péter-templom és két kanonok ház kö
zött állt.25 Ennek az oklevélnek az adatait az eddigi régé
szeti eredményekkel összevetve azt a feltételezést való
színűsítik, hogy a régi templom az új templom északi 
oldalán állt, s a veszprémi püspök és az őr és éneklő 
kanonokok házai azonosak azokkal az épületiekkel, me
lyeknek részleteit a 14. sz.-i templomtól északra tártunk 
fel. Ezeknek a házaknak késő középkori átépítése nyil
ván a sekrestye felépítésével kapcsolatos nagyobb épít
kezésre utal. A sekrestye, mely a káptalan consistoriális 
helyisége volt, azaz egy országos hiteles hely hivatala, s 
egyben a káptalani levéltár helye, volt az a fontos és 
jelentős építkezés, mely a 11. sz.-i templom maradvá
nyainak elbontását valószínűsíti.26 Ugyanebben az idő
ben tűnik fel a Káptalan-sora, illetve a Duna utca elneve
zés az okieveikben. Az eddigi ásatások eredményei alap
ján úgy véljük, hogy ez a Káptalan-sora, vagy Duna utca 
a prépostsági templomtól keletre É—D-i irányba húzó
dott, és hogy a templom körül eddig feltárt 15 ház és 
házmaradvány a kanonokok házai lehettek. A káptalan
nak mintegy 20 kanonokja volt és nagyszámú kápolna-
és oltárigazgatója s ezeknek háza mellett elenyésző 
számban ugyan, de polgári személyeknek is volt a kápta
lan területén háza.27 A kanonoki sornak, illetve a pré
posti templom körüli beépített területnek az északi hatá
ra a mai Vöröskereszt utca északi házsoránál lehetett, 
ezen a szakaszon, illetve ettől északra már csak kevésbé 
jelentős épületmaradványokat találtunk. Ezek valószínű
leg a prépostság jobbágyainak házai lehettek, melyekről 
több 1500 utáni oklevél maradt fenn.28 A város észak
nyugati szélén állt a 13. sz.-i Ferences kolostor, melyet 
a mai Vöröskereszt és Szentendrei út környékén véltünk 
megtalálni.29 Az eddigi kutatásoknál ezenkívül több 
épület- és útmaradvány került még elő,30 ezek alaprajzi 
értékelése azonban csak egy további kutatás után lesz 
lehetséges. 

Bertalan 1937 Bertalan V.-né: Adatok Óbuda 
középkori helyrajzához. BpR 24 
(1973)99-112. 
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Bertalan 1976 Bertalan V.-né: Fő tér 1. Zichy 
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barna réteg alatt hamus, faszenes sáv húzódott, 
ezen fehér, puha mészkőtörmelékből és elmállott 
vakolatból, falazótégla töredékekből és habarcs- 15 
csomókból álló bontási törmelék volt. A négyzetes 
sima téglákból álló padlót 2—3 cm vastag fehér, vagy 16. 
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származó téglák töredékével, habarcscsomókkal, em- 18. 
béri csontvázak részletével és nagyon kevés 14.—15. 
sz.-i kerámiával keveredett. A csontvázak a padló 
alatt 70—120 cm mélységben kerültek elő, két felső 
rétege nehezen volt szétválasztható. A csontvázak le-
lőkörülményei alapján arra következtethetünk, hogy 
a felső sírréteget 1526-ban az Óbudát megszálló tö
rökök kirabolták. A sírokat 1526 után, a káptalan 
visszatérésekor ismét betöltötték törmelékkel és új 
téglapadló készült a 14. sz.-i padló helyén. Három 
csontváz részlete a templom É-i és D-i mellékhajó- 19. 
jának területén, a barna agyagos rétegben került elő, 20. 
a étglapadló alatt 150—180 cm mélységben. Ezek- 21. 
nek a csontvázaknak a kibontására nem volt lehe
tőség. 

7. Bertalan: 1976.441., 1976/2,102., 107. ábra. -
Bertalan V.-né: Ásatási és leletmentési jelentések 

a jelen kötetben. A Harrer Pál utca 4—6. területén 
a 13. sz.-i kerámiával datált útréteget találtunk. 
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A feltételezett É—D-i utcának, a Duna utcának nyu
gati házsorához tartozhatott a 10. és 11. ház részle
te, melyeket a préposti palota utolsó középkori át
építésénél belekapcsoltak a korábbi épületkomp
lexumba. Azonos struktúrájú falakat és rétegviszo
nyokat találtunk a Korvin Ottó tér északi részén 
a park területén is, a falak talán a 14. sz.-i templom 
déli oldalán húzódó palotarész tartozékai. A feltárt 
két épületcsoport összetartozását csak a mai úttes
ten, további kutatással lehetne igazolni. 
Egyetemi Könyvtár kézirattára. Ab. 228. 41. 
Bertalan: 1973., 102., 2. kép. 
1348. június 19. „SuppÜcat sanctitati vestre devota 
vestra filia Elizabeth, regina Ungarie, quatinus sibi 
et preposito ac capitulo ecclesie beaté Marie virgi-
nis in Veteri Buda, Wespriminiensis diocesis, quam 
ipsa iuxta ecclesiam beati Petri apostoli ibidem, de 
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novo ad honorem et sub titulo ac nomine predicte 
beate Marie construi fecit specialem gratiam faci-
entes, eidem ecclesie . . indulgentias concedere dig-
nemini. . ." Bártfai Szabó: 71. (44. Reg.) MonEp-
Vespr II. 128. - A búcsú eng. 1348. Június 19. 
MonEpVespr II. 129. 

22. 1471. Január 9. „. . . quatenus specialiter sibi et ca-
pitulo ac canonicis Budensibus graciam facientes, ut 
muros veteris Budensis ecclesie, alias per infidèles 
Turchos combustos et devastatos, cum loco ipsius 
pulcherrima et sumptuosa ecclesia illius loco const -
ructura et reedificata fuerit, dictique veteres muri 
aspectum nove ecclesie multum habeant deformem 
reddere, quum alias est et edificiis et ornamentis 
dignissima, demoliendi et ad solum equandi predic-
tos veteres muros extantes, sine alicuius preiudicio 
et aliquorum, quorum interest, licentia minime 
requisita liberam facultatem et licenciám concedere 
et indulgere dignemini." Bártfai Szabó: 1935., 108. 
(144. Reg.) - MonEpVespr III., 208. 

23. Bártfai Szabó: 1935., 90. (89. Reg.) - Kumorovitz 
L.: Idősb Erzsébet királyné építkezéseinek történe-

HERTA BERTALAN 

AUF DEM HAUPTPLATZ (FŐ TÉR) ERSCHLO 
(Vorbericht) 

Im Laufe der auf dem Hauptplatz durchgefúrten Re-
staurirungs- und Kommunalarbeiten von 1977—1980 ka
men bedeutende mittelalterliche Gebäudereste zum Vor
schein, die sich im Umkreis der einstigen Propsteikirche 
erstreckten. Aus diesen Überresten konnte der Grundriss 
mehrerer Gebeude aus dem 13.—15. Jh. rekostruiert 
werden (Abb. 1, Abb. 2, No 1-10). 

Die Baugeschichte der Kirche von 14. Jh. (Abb. 2, 
No 12) konnte durch neuere Angaben ergänzt werden: 
der Westturm wurde in der zweiten Bauperiode erbaut, 
die Sakristei stammt aus dem Jahre 1483. Der freigelegte 
Ziegelfussboden stammt von der Wiederherstellunsarbeit 
nach 1526. Im Verlauf der Bauarbeiten zum Vorschein 
gekommenen Überreste von Architektur, Bildhauerei 
und Malerei gaben weitere sichere Anhaltspunkte zur Er

Abbildungen 

Abb. 1. Das Forschungsgelände auf dem Fő tér und 
Umgebung. 

Abb. 2. Grundriss der auf dem Fő tér freigelegten mit
telalterlichen und der im Mittelalter verwende
ten römerzeitlichen Gebäudereste. 1—10: Die 
zum Domkapitel und zum ersten königlichen 
Curiae gehörenden Gebäude. 11 : Der mutmass-

téhez. TBM 17 (1966) 12. - MTörtTár IV. Pest, 
1857,172. 

24. Bártfai Szabó: 1935., 112. (156. Reg.) - MonEp
Vespr III. 285. 

25. Kumorovitz L.: Veszprémi regesták. Budapest, 1954, 
624. 

26. A váci káptalan jelentése a királyhoz (1518. X. 13.), 
melyből kitűnik, hogy a budai káptalan a sekrestyé
jében okleveleket őrzött és arról másolatot adott 
„ad ecclasiam consequenterque sacristiam sive con-
sistorium, ubi scilicet ipsum capitulum congragatum 
fuisset, accessisset" DI.89127. (Eszterházi lt.) Kubi-
nyi András szíves közlése. 

27. Kubinyi: 1973.11. 
28. Bertalan V.-né: Ásatási és leletmentési jelentések a 

jelen kötetben. - Gárdonyi: 1945, 589, 578-579. 
29. Szirmai K. -Altmann J.: Előzetes jelentés a ference

sek temploma és a via praetoriatól északra húzódó 
épületmaradványok régészeti kutatásáról. BpR 24 
(1976/1) 237,238, (1976/2. 62., 63*s ábra. 

30. Bertalan V.-né: Ásatási és leletmentési jelentések a 
jelen kötetben. 

MITTELALTERLICHE ÜBERRESTE 

forschung der künstlerischen Bezügen dieser Kirche mit 
süddeutschen, österreichischen und italienischen Kunst. 
Indirekt gaben die Forschungsergebnisse auch Angaben 
zur Bestimmung des Standortes der Kirche von 11. Jh. 
Die Schlussfolgerungen die aus der Rettungsgrabungen 
gezogen werden können, dienen auch der Festsetzung 
weiteren planmässigen Grabungen und den folgenden 
archäologischen Forschungen. Aufgrund der zum Vor
schein gekommenen bedeutenden Steinmetzarbeiten aus 
dem 11.—12. Jh. beitet sich die Möglichkeit, die Herkunft 
mehrerer vom Gebiete Budapest stammender Überreste 
aus Óbuda wahrscheinlich zu machen. Schon heute kann 
eindeutig der Nachweis erbracht werden, dass Óbuda im 
Mittelalter über die gleichen künstlerischen Werte verfügte 
wie Neubuda und Pest. 

liehe Propstpalast. 12: Die Marienkirche aus 
dem 14. Jh. 13 Vermutlicher Standort der 
Peterskirche. 

Abb. 3. Der südwestlicher Eckstützpfeiler des Turmes 
und die gelegentlich des Baus bis zum Niveau 
des 14.—15. Jh. abgetragenen Mauerreste von 
NW aus gesehen. 
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Abb. 4. Teil von Abb. 3 von 0 gesehen. 
Abb. 5. A—A-Schnitt mit dem südwestlichen Stützpfei

ler des Turmes und der Westlichen Mauer der 
Kirche. 

Abb. 6. Ein Teil der im südlichen Nebenschiff der 
Kirche aus dem 14. Jh. freigelegten Säulen-
fundierung und der Ziegelfussboden von SW 
gesehen. Unter dem Fussboden wird das Bau
niveau der Kirche von einer Gräberschicht 
durchschnitten. 

Abb. 7. Die im südlichen Nebenschiff freigelegten Grä
ber von 0 gesehen. Die Gräber befinden sich 
zum Teil in der Abfallschicht der Steinmetze 
unter dem Ziegelboden. 

Abb. 8. Die westliche Mauer der Kirche aus dem 14. Jh. 
unter dem Fundierungsniveau des neuzeit
lichen Gebäuds und die Reste des früheren 
Gebäudes parallel zur Mauer. Stelle der west
lich von der Mauer aus dem 14. Jh. freigelegte 
östlichen Mauer des Gebäudes von S gesehen. 

Abb. 9. Nordwestliche Ecke des westlichen Stützpfei
lers der Kirche und ein Teil der nördlichen 
Wand des dem Stützpfeiler später angebauten 
Turmes von NO gesehen. Unter der Mauer des 
Stützpfeilers und des Turmes zwei frühere 
Fundamentmauern in Richtung N—S. Die mit
telalterlichen Mauern wurden durch die Mau
ern der neuzeitlichen Kellerstiege durchschnit
ten. 

Abb. 10. Teil des nordwestlichen Eckstützpfeilers der 
Kirche aus dem 14. Jh., der sich der freigeleg
ten nordöstlichen Ecke des Hauses No 1 aus 
dem 13. Jh. anschliesst. Sicht aus SW. 

Abb. 11. Teil der freigelegten 0—W Mauer des im 14. Jh. 
aufgeschütteten Hauses No 1 von 0 gesehen. 

Abb. 12. Teil der westlichen Mauer des Hauses No 1 
von N gesehen. Westlich der Mauer die von 
Steine gebildete äussere Niveau und die sich 
auf der Mauer entlangziehende steinige Abriss
sicht aus dem 15. und 18. Jh. 

Abb. 13. 0—W Eckpartie des Hauses No 1 mit dem sich 
über der Bodenebene befindlichen Holzkoh
lestreifen von N gesehen. 

Abb. 14. Teil der westlichen Mauer des Gebäudes No 2 
von NO gesehen. 

Abb. 15. Nordwestliche Eckpartie des Gebäudes No 2 
von N gesehen. Der östliche Rand der Mauer 
wurde durch den früheren Wasserrohrgraben 
in N—S Richtung durchschnitten. 

Abb. 16. Romanische Schnitzereien aus der weissen 
Steinschuttabriss-schicht. 

Abb. 17. Romanische Schnitzereien aus der weissen 
Steinschuttabriss-schicht. 

Abb. 18. Eckteil eines gotischen Fensterrahmens vor 
der nördlichen Mauer der Kirche. 

Abb. 19a, b, c 
Zum Kirchengewölbe gehörenden Bruchstück 
mit Birnstab profiliert kam im Hofe des Hau
ses Korvin Otto utca 9 in der weissen Stein-
schuttabriss-Schicht aus dem 18. Jh. ans Ta
geslicht. 

Abb. 20. Teil eines Tauf- oder Weihwasserbeckens im 
Renaissancestil aus der weissen Steinschutt
schichte. Das mit einem Cherubskopf verzierte 
Beckenbruchstück kam in den Jahren 1956/57 
zum Vorschein. 

Abb. 21a, b 
Freskenreste der Marienkirche aus dem 14. Jh.: 
figurale und ornamentalen Verzierungsteile. 

Abb. 22. Die N—S Mauer des Gebäudes No 3. An der 
0 Seite der Mauer ein grosser, eingebauter 
Schwellenstein, an der W Seite unter der wei
ssen Steinschuttabriss-Schicht mittelalterliche 
Füllerde. Von S gesehen. 

Abb. 23. Südlich des Hauses auf dem Fő tér 3 der nörd
liche Teil des 0—W Wasserrohrgrabens mit der 
mittelalterlichen Mauern in N—S Richtung. 
Von S gesehen. 

Abb. 24. Überrest des mittelalterlichen Niveaus, das vor 
dem Haus Fő tér 2—3 in den sich in 0—W Rich
tung ausgehobenen Gasrohrgraben freigelegt 
wurde, an das sich ein in Richtung N—S ver
laufender Mauerabschnitt anschliesst. Von N 
gesehen. Über der Mauer und dem Niveau 
erstreckt sich die wesse Steinschuttschicht 
aus dem 18, Jh. 

Abb. 25. Teil der südlichen Mauer des Gebäudes No 5 
mit dem sich verbreiternden Fundament, auf 
dem der Ansatz einer Lisene oder eines Stütz
pfeilers erhalten geblieben ist. Vom W gesehen. 

Abb. 26. Das sich verbreiternde Fundament der südli
chen Mauer des Gebäudes No 5 von SO gese
hen. 

Abb. 27. Die südliche Mauer des Gebäudes No 5 in dem 
Gasrohrgraben in Richtung 0—W. Von W ge
sehen. 

Abb. 28. Die in dem in Richtung N—S verlaufenden 
Gasrohrgraben freigelegte O—W Mauer, auf die 
sich die weisse neuzeitliche Steinschuttabriss-
Schicht erstreckt. Am S Rand der Mauer ein 
Niveaurest aus dem 13. Jh. Von NW gesehen. 

Abb. 29. Die Stelle der im N—S Wasserrohrgraben be
stimmten O—W Mauer. Auf der N-Seite der 
zerstörten Mauer Überrest eines Niveaus mit 
kleinen gelblichen Steinen, darüber eine braune 
Erd- und weisse Steinschuttschicht. Von W ge
sehen. 

Abb. 30. Der im N—S Wasserrohrgraben freigelegte 

Mauerspuren von 0 nach W. Schnitt B—B. 
Abb. 31. N—S Mauer des Gebäudes 6 aus dem 14. Jh., 

die auf der 0—W Mauer fundiert wurde. Von 
W gesehen. 

Abb. 32. Die im Hofe des Hauses Fő tér 1 bestimmte 
O—W Mauer mit der mittelalterlichen Auf
schüttung und der Steinpflasterung aus dem 
18. Jh. Von 0 aus gesehen. 

Abb. 33. Nördliche Mauer des Hauses No 10 mit dem 
Rest der Türrahmen und der anschliessende 
Treppenstützwand. Die sich der W-Fassade des 
Gebäudes anschliessende 0—W Mauer wurde 
gelegentlich des Umbaus errichtet. Von NW 
gesehen. 
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Abb. 34. Nördliche Mauer des Gebäudes No 10 und ein 
Bogenteil der Toreinfassang aus Stein. Von 
W aus gesehen. 

Abb. 35. Teil der südlichen Treppenstützwand des Ge
bäudes No 10 mit dem Rest der ersten Stufe. 
Aus der Einschüttungsschichte des Einganges 
kamen profilierte Bruchstücke aus dem 14. Jh. 
ans Tageslicht. Von N gesehen. 

Abb. 36a Unterer Teil einer Nischenskulptur. Mitte 14. 
Jh. 

Abb. 36b Schulterbruchstück einer Skulptur. Zweite 
Hälfte des 14. Jh. 

Abb. 37. Fialenteil der Skulpturennische. Zweite Hälfte 
des 14. Jh. 

Abb. 38. Teil einer gotischen Fiale. 
Abb. 39. Teil eines gotischen Fenstermasswerkes. 
Abb. 40. Nordwestliche Ecke des unter einer Stein

schuttschicht freigelegten Gebäudes aus dem 
11 .—12. Jh. mit dem Ansatz der in die N Mauer 
gehauenen Treppe. Von SO gesehen. 

Abb. 41. Überrest des äusseren Niveaus des Gebäudes 
No 11 aus dem 13. Jh., worüber sich eine neu
zeitliche Steinschuttschicht erstreckt. Von O 
gesehen. 

Abb. 42a Romanisches Teil von Gebäude No 11. Die 
erhaltengebliebene letzte Steinreihe der Mauer 
weist auf einen Umbau hin. In die umgebaute 
Mauer wurde auch ein gemeisselter Stein aus 
dem 11. Jh. eingebaut. Auch in der Füllerde 
des Gebäudes unter dem Lahmboden befand 
sich ein gemesselter Stein aus dem 11.—12. Jh. 

Abb. 42b Teil der Mauer des Gebäudes No 11 mit dem 
eingebauten romanischen Bruchstück. 

Abb. 42c Ein aus dem Gebäude No 11 freigelegtes archi
tektonisches Glied aus dem 11. Jh. 

Abb. 43. Im romanischen Teil des Gebäudes No 11 er
schlossene römische 0—W-Grundmauer, wor
auf ein Steinniveau hinzog. Auf diesen Niveau 
eine Schicht gelblicher Kalksteinbruchstücke, 
aus der eine Schnitzerei aus dem 11. Jh. zum 
Vorschein kam. Von O gesehen. 

Abb. 44. Rest eines Backofens aus dem 13. Jh., der an 
der N-Seite jener Mauer erschlossen wurde, 
die sich zwischen den romanischen Teilen des 
Gebäudes No 11 befand. In diese Wand wur
den romanischen Steins freigelegt. Von SO ge
sehen. 

Képjegyzék 

1. kép A kutatási terület a Fő téren és környékén 
2. kép A Fő téren feltárt középkori és a középkorban 

felhasznált rómaikori épületmaradványok alap
rajza. 1—10: A káptalanhoz és az első királyi 
házhoz tartozó épületek. 11: A feltételezett 
préposti palota. 12: A 14. sz.-i Mária temp
lom. 13: A Péter templom feltételezett helye. 

Abb. 45. Südlicher Mauerteil des romanischen Teils des 
Gebäudes No 11 und die auf der Aufschüttungs
schicht fundierte spätere N—S Scheidewand. 
An der W Seite der Scheidewand ein Teil des 
Lehmbodens aus dem 13. Jh. Von NO gesehen. 

Abb. 46. Aus der Mauer des Gebäudes No 11 freigeleg
tes Steinfragment aus dem 11. Jh. 

Abb. 47. Aus der Mauer des Gebäudes No 11 freigeleg
tes Steinfragment aus dem 11. Jh. 

Abb. 48. Die südliche Verbindungs-Mauer zwischen den 
beiden romanischen Teilen von Gebäude No 11, 
mit der Stelle des freigelegten romanischen 
Steines. Von S gesehen. 

Abb. 49. Detail der Südost Ecke und die romanischen 
Teile des Gebäudes No 11. Südlich vom roma
nischen Gebäudeteil Überreste von Gruben 
und Pfostenlöchern. Ansicht von SW. 

Abb. 50. Teil des im mittelalterlichen Gebäude freige
legten Skeletts 8. Das neuzeitliche Grab wurde 
in die weisse Steinschuttschicht gegraben. An
sicht von S. 

Abb. 51. Der im Wasserrohrgraben freigelegte Abschnitt 
der nördlichen Wand der Marienkirche, der zu 
einem früheren Gebäude gehört hat. Ansicht 
von NW. 

Abb. 52. Teil der östlichen Wand des Wasserrohrgrabens. 
C—C Schnitt. In der Mitte der Sakristei die 
Fundamente einer späteren Mauer. 

Abb. 53. Der im Wasserrohrgraben freigelegte Teil der 
N Wand der Sakristei. Die sich auf die Wand 
erstreckende Schuttschichte und die Kommu
nalwerke von W gesehen. An der Südseite der 
Mauer der Rest der Malterfundierung des Zie
gelbodens aus dem Mittelalter. Nördlich der 
Mauer Gräber aus dem 18. Jh. mit denen die 
weisse Steinschuttschichte durchschnitten 
wurde. 

Abb. 54. Teil N-Wand der Sakristei, die zu einem frühe
ren Gebäude gehört hat und die südliche Fläche 
der Mauer mit der Freigelegten, sich verbrei
ternden Fundierung. Ansicht von SW. 

Abb. 55. Teil der N Wand der Sakristei mit der sich ver
breiternden Fundierung, an die sich ein Stein
niveau enschliesst. Ansicht von NW. 

Abb. 56. Schnitt der 0 Seite des Wasserrohrgrabens mit 
der N Wand der Sakristei. D-D Schnitt. 

3. kép A torony DNy-i saroktámpillére és az építés
kor a 14-15. sz.-i szintig visszabontott fal
maradványok ÉNy-ról nézve. 

4. kép A 3. kép részlete K-ről nézve. 
5. kép A-A metszet a torony DNy-i támpillérével 

és a templom Ny-i falával. 
6. kép A 14. sz.-i templom D-i mellékhajójában fel-
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tárt oszlopalapozás részlete és a téglapadló 
DNy-ról nézve. A téglapadló alatt a templom 
építési szintjét sírréteg vágja át. 

7. kép A D-i mellékhajóban feltárt sírok K-ről nézve. 
A sírok részben a téglapadló alatt a kőfaragó 
hulladékrétegben helyezkednek el. 

8. kép A 14. sz.-i templom Ny-i fala az újkori épü
let alapozási síkja alatt, és a fallal párhuza
mosan húzódó korábbi épület maradványai. 
A 14. sz.-i faltól Ny-ra az 1. sz. épület kibon
tott keleti falának helye D-ről nézve. 

9. kép A templom Ny-i támpillérének ÉNy-i sarka és 
a támpillérhez később hozzáépült torony 
É-i falának részlete ÉK-ről nézve. A támpillér 
és a torony fala alatt két korábbi É—D-i irá
nyú fal alapozása. A középkori falakat az új
kori pincelejáró falaival átvágták. 

10. kép A 14. sz.-i templom ÉNy-i saroktámpillérének 
részlete, amely csatlakozik a 13. sz.-i 1. sz. ház 
kibontott ÉK-i sarkához. DNy-i nézet. 

11. kép A 14. sz.-ban betöltött 1. sz. épület kibontott 
KNy-i falának részlete, K-ről nézve. 

12. kép 1. sz. épület Ny-i falának részlete É-ról nézve. 
A faltól Ny-ra a köves külső szint. A falra rá
húzódó 15. sz.-i és 18. sz.-i köves bontási réteg. 

13. kép Az 1. sz. épület ÉNy-i sarokrészlete a padló
szint fölött húzódó faszenes sávval, É-ról 
nézve. 

14. kép A 2. sz. épület Ny-i falának részlete ÉK-ről 
nézve. 

15. kép A 2. sz. épület ÉNy-i sarokrészlete É-ról. A fal 
K-i szélét a korábban húzott ÉD-i irányú víz
csőárokkal átvágták. 

16. kép Románkori faragvány a fehér kőtörmelékes 
bontási rétegből. 

17. kép Románkori faragvány a fehér kőtörmelékes 
bontási rétegből. 

18. kép Gótikus ablakkeret sarokrészlete a templom 
É-i fala mellől. 

19. a, b, A templom boltozatához tartozó vállkő tö-
ckép redéke. A kő a fehér, 18. sz.-i törmelékes ré

tegből került elő a Korvin 0. tér 9. sz. ház 
udvarán. 

20. kép Reneszánsz keresztelőmedence, vagy szentelt
víztartó részlete, a fehér kőtörmelékes réteg
ből. A medencének kerubfejjel díszített töre
déke 1956-57-ben került elő. 

21. a, A Mária templom 14. sz.-i freskójának marad-
b kép ványai: figurális és ornamentális díszítés rész

letei. 
22. kép A 3. sz. épület ÉD-i fala. A fal K-i oldalán 

nagyméretű beépített küszöbkő, Ny-i olda
lán a fehér köves bontási réteg alatt közép
kori betöltés. D-i nézet 

23. kép A Fő tér 3-tól D-re a KNy-i vízcsőárok É-i ré
sze, ÉD-i irányú középkori falakkal. D-i nézet 

24. kép A Fő tér 2 - 3 . előtt húzódó KNy-i gázcsőárok
ban kibontott középkori szint maradványa, 
ami egy ÉD-i irányú falszakaszhoz csatlako
zik. É-i nézet. A falra és a szintre 18. sz.-i 
fehér köves bontási réteg húzódik. 

25.kép Az 5. sz. épület D-i falának részlete a kiszéle
sedő alapozással, melyen egy lizéna vagy tám
pillér indítása maradt meg. Ny-i nézet 

26. kép Az 5. sz. épület D-i falának kiszélesedő alapo
zása DK-ről nézve 

27. kép Az 5. sz. épület D-i fala a KNy-i irányú gáz
csőárokban. Ny-i nézet 

28. kép Az ÉD-i irányú gázcsőárokban feltárt K—Ny-i 
irányú fal, melyre az újkori fehér köves bon
tási réteg húzódik. A fal D-i szélénél 13. sz.-i 
szintmaradvány. ÉNy-i nézet 

29. kép Az É—D-i vízcsőárokban meghatározott K— 
Ny-i fal helye. A kiszedett fal É-i szélén sárgás 
apró köves szint maradványa, ezen barna föld
es fehér köves bontási réteg. Ny-i nézet 

30. kép Az É—D-i vízcsőárokban feltárt K-Ny-i fal 
kiszedett részlete. B—B metszet 

31. kép A 6. sz. 13-14. sz.-i épület É-D-i fala, melyet 
a kiszedett K—Ny-i fal törmelékére alapoztak. 
Ny-i nézet 

32. kép A Fő tér 1. udvarán meghatározott, kiszedett 
K-Ny-i fal a középkori feltöltéssel és a 18. 
sz.-i köves burkolattal. K-i nézet 

33. kép 10. sz. ház É-i fala az ajtó kőkeretének marad
ványával és az eléje épült lépcső támfalával. 
Az épület Ny-i homlokzatához csatlakozó 
későbbi K—Ny-i fal az átépítéskor készült. 
ÉNy-i nézet 

34. kép A 10. sz. épület É-i fala és a kapu kőkeretének 
íves részlete, Ny-ról nézve 

35. kép A 10. sz. épület lépcsője D-i támfalának részle
te az első lépcsőfok maradványával. A bejárat 
betöltési rétegében 14. sz.-i .faragványok ke
rültek elő. É-i nézet 

36. a kép Fülkeszobor alsó része. 14. sz. közepe 
36. b kép Szobor válltöredéke. 14. sz. második fele 
37. kép Szoborfülke fiáié részlete. 14. sz. második fele 
38. kép Gótikus fiáié részlete 
39. kép Gótikus ablakmérmű részlete 
40. kép A köves törmelékes réteg alatt feltárt 11—12. 

sz.-i épület ÉNy-i sarka az É-i falba vágott 
lépcső indításával. DK-i nézet 

41. kép A 11. sz. épület 13. sz.-i külső szintjének ma
radványa, melyre újkori köves bontási réteg 
húzódik. K-i nézet 

42. a kép A 11. sz. épület románkori részlete. A fal 
megmaradt utolsó kősóra átépítésre utal. Az 
átépített falba 11. sz.-i faragott követ is beépí
tettek. Az épület feltöltési rétegében az agyag
padló alatt is volt 11-12. századi faragott kő 

42. b kép A 11. sz. épület falának részlete beépített ro
mánkori kővel 

42. c kép A 11. sz. épületből kibontott 11. sz.-i építé
szeti tagozat 

43. kép A 11. sz. épület románkori részében feltárt 
K-Ny-i irányú római alapfal, tetején kialakí
tott köves járószinttel. Fölötte sárgás mészkő 
töredékes réteg, melyben 11. sz.-i faragvány 
részlete került elő. K-i nézet 

44. kép A 11. sz. épület románkori részletei között 
húzódó fal É-i oldalán feltárt 13. sz.-i kemen-
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ce fenékmaradványa és a falból kibontott ro
mánkori kő helye. A fal ezen a szakaszon egy 
korábbi falhoz csatlakozik. DK-i nézet 

45. kép A 11. sz. épület románkori részének D-i fal
részlete és a betöltési rétegre alapozott későb
bi, középkori É— D-i irányú osztófal. Az osz
tófal Ny-i oldalán 13. sz.-i agyagpadló részlete. 
ÉK-i nézet 

46. kép A 11. sz. épület falából kibontott 11. sz.-i kő-
töredék 

47. kép A 11. sz. épület falából kibontott 11. sz.-i kő-
töredék 

48. kép A 11. sz. ház két románkori részletének össze
épített D-i fala. Az összekötő falban a kibon
tott románkori kő helye. D-i nézet 

49. kép A 11. sz. ház románkori részeit összekötő fal 
részlete. A románkori épületrésztől D-re gö
dör és cölöplyuk maradványok. DNy-i nézet 

50. kép A 11. sz. középkori épületen belül feltárt 8. 
csontváz részlete. Az újkori sírt a fehér köves 
bontási rétegbe ásták bele. D-i nézet 

51. kép A Mária templom É-i falának a vízcsőárokban 
feltárt szakasza, mely egy korábbi épülethez 
tartozott. É-i oldalán épülettörmelékes réteg. 
ÉNy-i nézet 

52. kép A vízcsőárok K-i falának részlete. C—C met
szet. A sekrestye közepén későbbi fal alapozása 

53. kép A sekrestye É-i falának a vízcsőárokban fel
tárt részlete. A falra ráhúzódó bontási réteg és 
a közművek Ny-ról nézve. A fal D-i oldalán 
a középkori téglapadló habarcs alapozásának 
maradványa. A faltól É-ra 18. sz.-i sírok, me
lyekkel a fehér köves bontási réteget átvágták 

54. kép A sekrestye É-i falának részlete, mely egy ko
rábbi épülethez tartozott és a fal D-i síkja a 
feltárt kiszélesedő alapozással. DNy-i nézet 

55. kép A sekrestye É-i falának részlete a kiszélesedő 
alapozással, melyhez egy köves szint csatla
kozik. ÉNy-i nézet 

56. kép A vízcsőárok K-i oldalának metszete a sekres
tye É-i falával. D—D metszet 
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# 

1. Sárga kavics utalapozás 

2 Fehér habarcsos ép törmelékes 

3. Szürkés kevert ép törmelék 

'6. Barna ép. törmelékes föld 

10. Fehér köves ép törmelékes 

12. Fehér kapor 

23. Sárga agyag 

24. Foltos sorgo agyag 

25. Nagyköves bontási réteg 

B. Cső 
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54 •*£ 

56 

1. Sárga kavics ùtatapozas 

3. Szürkés kevert ép. törmelék 

4. Sötétbarna réteg 

5. Sùru ép. törmelék 

9. Kemény kavicsos járöszint 

10. Fehér köves ép. törmelék 

11. Nagyköves ép törmelékes r 

14. Piros téglatörmelék 

IS Szürke habarcsos r. 

Hi. Barna törmelékes r 

20. Barna törmelékes agyag 

22. Téglapadló és habarcsalapozás 

23. sárga agyag 

24. Foltos sárga agyag 

26. Ép törmelék 

27. Apró kövek 

28. Sárgás fehér kőtörmelék 

29. Emberi csontokkal kevert torm. 

30. Emberi csontok Islrmcradvány) 1m 
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