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Garády Sándor2 kéziratban megmaradt és nyomta
tásban most publikálásra kerülő művét 1938-ban 
kezdte írni a svábhegyi vízművek 1937-es feltárása 
után. Szándéka szerint azonban nemcsak ennek az 
ásatásnak az eredményeit akarta ismertetni, hanem 
egy összefoglaló munkát tervezett Buda középkori 
és kora újkori vízműveinek történetéről. Ehhez ko
moly levéltári kutatásokat is folytatott.3 

Ma már nem lehet megállapítani, hogy meddig jutott el a 
feldolgozásban, mert a kézirat4 töredékes állapotban került 
1977-ben az adattárba. Eredetileg fotók és Garády saját kezű 
rajzai tartoztak még hozzá, de ezeknek sajnos nyoma veszett. 

Annak ellenére, hogy Buda vízellátásának másik módo
zatáról, a dunai, emelőszerkezetes vízművekről szóló rész
ből csak igen kevés maradt fenn - valószínű, hogy eredeti
leg sem fejezte be a szerző -, úgy gondolom, a kézirat meg
jelentetése fontos, hiszen alapvető forrásmunkáról van szó, 
amely teljes egészében tartalmazza a svábhegyi középkori 
vízmű ismertetését annak XVIII. századi utóéletével 
együtt. 

A hiányzó rajzokat az ásatási dokumentáció összesített 
rajzos tábláiból vett részletekkel próbáltam rekonstruálni. Mi
vel ezek is Garády Sándor eredeti rajzai, a feliratokat, régies 
voltuk ellenére, igyekeztem megőrizni. A fényképeket a BTM 
középkori osztályának fotótárából válogattam ki azok közül, 
amelyek Garády működése idején készülhettek. A dolgozat
ban vannak olyan részletek, amelyeket a szerző korábbi élő 
előadásainak anyagából ollózott. Ezeknek a szófordulatait, 
bár nem igazán illenek egy nyomtatásra szánt szövegbe, még
is meghagytam, mert ez a fajta szöveghűség nem von le sem
mit a cikk szakmai értékéből. 

A Kiscelli Múzeum iratanyagai között 1926—27-ből fenn
maradt egy levelezés,5 melyben a Svábhegy alján, a vízművek 
tulajdonában lévő Béla király kútjánál beépített román kori 
pillérfejezetet6 (1. kép) kéri a Fővárosi Múzeum a halászbás
tyái lapidárium számára. Az I. kerületi elöljáróság engedé
lyezte is, hogy a múzeum kiszedje a forrásház falából azzal a 
kötelezettséggel, hogy illően pótolja a kő helyét. Az eredeti, 
1926-os állapotról fennmaradt egy fotó, amelyből kiderül, 
hogy a kérdéses kő a kútház ablaka fölött szolgált szemöldök
kőként (2. kép). 

A pillérfejezet származásának kutatása indította Garády 
Sándort arra, hogy 1937-ben elkezdje ásatását a Városkút 
környékén. Ennek eredményei ma már pótolhatatlan doku
mentumok, hiszen például az alsó kútház a második világhá
ború alatt megsemmisült, a régészetileg védett lelőhelyet 
megkurtították, építkezésekkel az addig bolygatatlan terüle
tek jó részét elpusztították. Csak a forrásház 1973-as helyre

állítása előtt folyt itt kisebb hitelesítő ásatás Zolnay László 
vezetésével. 

A budai vízművek összefoglaló monográfiája azóta sem 
készült el, de számos cikk jelent meg, mely Buda vízellátásá
val foglalkozik. Úgy gondolom, hogy ezeknek a szintézisre 
törekvő munkáknak az alapján nem lenne helyénvaló Garády 
Sándor sokkal korábban keletkezett, be sem fejezett dolgoza
tához kiegészítő megjegyzéseket fűzni. így csak arra szorít
kozom, hogy lábjegyzetben felsoroljam azokat, melyek érin
tik a svábhegyi forrásokhoz kapcsolódó vízvezetéket is,7 

Garády kéziratának ismeretében és kutatásainak eredményeit 
felhasználva. 

GYURICZAANNA 

A székesfőváros megbízásából és áldozatkészségéből 1937. 
év őszén a Svábhegyen, főleg a Városkút környékén végez
tünk ásatásokat. 

Az ásatások célja elsősorban annak a kolostornak és 
templomnak, helyesebben maradványainak felkutatása lett 
volna, amelynek meglétéről egyrészt a Városkúti forrásház 
falába falazott faragványok, másrészt egy budai polgár 
XVIII. század eleji följegyzései tanúskodnak.8 

A faragvány okról egy ideig az a vélemény járta, hogy a 
Szép Juhásznénál volt pálos kolostorból valók. Ennek azonban 
ellene szól, eltekintve az egyik faragott kő több métermázsás 
súlyától (kb. 3,4 q) és a nagyobb távolságtól (légvonalban ke
rek 3,8 km) éppen ennek a faragványnak a kora, a XIII. szá
zad eleje. A Szép Juhászné táján volt Szt. Lőrincről elnevezett 
pálos kolostort és templomot ugyanis a XIV század elején 
kezdték el építeni. 

Ez a faragvány alighanem kapubéllet fejezete (1. kép). 
Falombozat között egymásba fonódott nyakú madarak, s egy 
kéttestű, közös fejű szörnyeteg a főalak, amelyhez oldalt egy-
egy emberalak csatlakozik. A kő mindkét vége le van törve, s 
így az emberalakok alig vehetők észre. A bal oldalinak bal 
keze az egyik madár lábát fogja. E torz alakok a késői román, 
helyesebben átmeneti stílusnak kedvelt motívumai. így 
például a zsámbéki premontrei templom oszlopfőin is ilyenek 
vannak. Ezek azonban jóval szabatosabb munkájúak. 

A faragványok között van egy a forrásablak alatti -, 
amelyből joggal következtethetünk arra, hogy a keresett 
templom háromhajós volt. A forrásház ablakánál jobbra és 
balra is látható egy-egy faragvány, de XIV századbeli pillér
lábazat (3. kép). Ugyanilyet a forrásház északi oldala mellett 
is kiástunk (4. kép). 

A rendelkezésre állott kutatási területen a sejtett templom 
és kolostor nyomaira nem sikerült ráakadnunk. Azok aligha
nem vagy valamely szomszédos magánterületen, vagy inkább 
a Normafa és Eötvös út között, a víztorony közelében lévő 
9193/43-45 régi hrsz. telkek valamelyikén rejtőznek. Ez 
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utóbbi föltevés egy régi térképen alapszik, amelyen e hely tá
jékán romok vannak. 

E romok helyett azonban a Városkút forrásháza és kúthá-
za közötti területen különböző falak, tégla- és kőárok, vala
mint fa csővezeték nyomaira akadtunk. Azonkívül egyrészt a 
forrásházból, másrészt alóla kiinduló boltozott föld alatti fo
lyosóra, amelyek vízgyűjtőkül szolgáltak (1. rajz). 

A forrásház és a belőle kiinduló folyosó többé-kevésbé 
ismeretes volt. Miután azonban a levezető cső eldugult, 
helyesebben gyökér nőtt bele, a víz a folyosó legelején mint
egy 60 cm magasra emelkedett, és a száraz lábbal való közle
kedést lehetetlenné tévén, annak terjedelme feledésbe merült. 
Voltak a helybeliek között, akik azt állították, hogy messze 
benyúlik a hegybe. A folyosó egyébként 1,23 m széles és a 
boltív tetőpontjáig 1,80-1,87 m magas, tehát, a benne meg
duzzadt víztől eltekintve, kényelmesen járható (2. rajz 3.). 

Eleintén mi is csak vízálló csizmában tudtunk behatolni 
és megállapítani terjedelmét. Amint az az alaprajzon látható, 
a forrásháztól megtört irányban kerek 18 méternyire nyúlik a 
hegybe, és a végén két egymástól fallal elzárt helyiséggé szé
lesedik. A belső helyiségből a padlótól a mai talajszintig mért 
5 méter magas körmetszetű 0,80 méter átmérőjű szellőzőak
na nyúlik föl (5. kép). Meglelvén a lefolyását, a lefolyócsőbe 
benőtt fa gyökerét eltávolítottuk, mire a víz lefolyt és a folyo
só száraz lábbal járható lett (4. rajz). 

Feneke faragott kőlapokkal van borítva, amelyekbe a fo
lyosó falába vágott nyíláson át több helyről kicsorgó víz elve
zetésére kerek 5 cm mély, félkör alakú csatornák vannak be
vésve. Az ellenfalak faragott kövekből, az enyhe csúcsíves 
boltozat téglából készült. Az ellenfalak vastagsága a szivárgó
kon át mérve 0,65-1 méter között váltakozik, sőt egy helyen 
1,5 m-t is elér. 

A fenekébe mélyítve 5 iszapfogó medence van. Ezeket 
iszappal telve találtuk, sőt a folyosó fenekét is vékony iszap
réteg borította. Ezt természetesen eltávolítottuk. 

A belső helyiségek téglából készült dongaboltozattal fe
dettek. Magasságuk a belső bolttetőig (intradosa) mérve 2,97 
méter (a külsőé), illetve 2,85 méter (a belsőé). A belső helyi
ség boltozata középen egy 0,95 m széles, 0,20 m vastag, be
felé álló bordával van megerősítve (2. rajz 1-2.). A boltoza
tok vastagságát - tekintettel arra, hogy a számbavehető bon
tási munkálatokkal járt volna -, nem állapítottuk meg. A bel
ső helyiség boltozatán a tetőponton SZI betűből álló, korom
mal rajzolt monogramot találtunk (3. rajz). 

A folyosó közepe táján befelé haladva, balra egy 0,8 m 
hosszú elágazás van. Ezt valószínűleg az ott levő forrás jobb 
foglalása miatt készíthették. Nem lehetetlen, hogy valamikor 
hosszabb volt. 

A forrásház előtt ásott kutatógödörben több, nagyobbrészt 
terméskőből készült falra akadtunk. Ezek a falak tulajdonkép
pen két egymástól elkülönített csoportra oszlanak. Az egyik 
csoport a délkelet felé eső, amelynél a faragványok 1,94-1,94 
m nagyságú teret zárnak le. E falak vegyesen kőből és téglá
ból mészhabarcsba rakva készültek. Alsó részükben középko
ri, a felsőben újkori téglák vannak a falazatban (6. kép). E fa
lak egyike a forrásház alá látszik nyúlni. Erről azonban a for
rásház veszélyeztetése nélkül nem győződhettünk meg. 

A falmaradványok második nagyobb csoportja a gödör 
északnyugati felébe esik. Itt nagyobbrészt agyagba rakott 

falak kerültek elő, de annyira összevissza ágazóan, hogy egy
részt azért, másrészt mert nagyobbára agyagba rakottak, alig 
különíthetők el egymástól. 

Északkelet felé függélyesen levert pallókból készült szád
fal határolja e falakat. E szádfal mentén a falak egy négyszö
gű tért látszanak bezárni. Valamikor talán víztartó medence 
volt. Ennek ellenkező oldalán egy négyszögű keresztmetsze
tű cölöp és melléje vízszintesen elhelyezett palló, ugyancsak 
egy szádfal nyomai. Mélyebbre e helyeken a mindenütt feltö
rő víz és a talajcsuszamlás volta miatt nem tudtunk behatolni. 

E farmaradványcsoportnál négy különböző magasságban 
fekvő vízvezető csatorna nyomaira akadtunk. Ezek közül az 
egyik a keresztszelvényű középkori téglákból készült (7. kép). 

A téglák mérete átlagosan 24x17,5 cm. E csatorna egy da
rabkáján újkori téglákkal van lefedve, egyébként fedetlenül 
találtuk. Belső szélessége 19 cm, belső magassága három fek
vő téglaréteg, kereken 17 cm. Érdekes, hogy az oldalfalak 
téglasorait rézsútosan széjjelhúzva találtuk meg. Bizonyítéka 
ez annak, hogy valamikor talajmozgás, földcsuszamlás volt e 
helyen. 

A többi három vízvezető csatorna kövekből készült. Ezek 
közül a már említett téglacsatorna alatt volt az egyik, valószí
nűleg a legrégibb. Jobban kiásni a téglacsatorna lebontása 
nélkül nem lehetett. Feneke 1,1 m-rel mélyebb a téglacsator
náénál. 

A másik két csatorna magasabban fekszik. Ezek egyiké
nek belső szélessége 0,32 m, a külső 0,85 m, magassága is
meretlen, mert az oldalfalakból csak egy réteg kő maradt 
meg, a lefedésből semmi (8. kép). E csatornának kiásott vé
géhez közel (D pontnál) egyes ottani lakosok szerint kútnak 
kell lennie. Erről azonban az ott lévő fa és a Béla király útja 
miatt nem győződhettünk meg. A másik csatornának egy da
rabon megmaradt a boltozata is, amely csúcsívben rakott kö
vekből áll. Belső szélessége 0,5 m, az oldalfalak magassága 
0,30-0,35 m, az egész nyílás magassága a bolttetőig 
0,45-0,50 m. Az oldalfalak agyagba rakottak, a boltozat 
mészhabarcsos Duna-homok. 

E nagy kutatógödörben lévő falakról áttekintő képet nyújt 
a következő fénykép. Balra a forrásház sarka, tőle jobbra a 
G2H2 csatorna két fala és az azokat keretező fal, középen a 
háttérben a téglacsatorna, mögötte a Béla király útja (9. kép). 
A forrásház sarkainál közvetlenül egy kútnyílás (10. kép). Ez 
nem egyéb, mint az alsó folyosó egyik lejáróaknája. Ugyan
ezt jobban láthatjuk a következő képen. Ennek az aknának a 
felső nyílását egy mészkőlap zárta el, és e fölött még egy 
mintegy 30 cm vastag földréteg takarta úgy, hogy egyáltalán 
senki sem tudott létezéséről. A nagy kutatógödör ásása köz
ben úgy bukkantunk rá, hogy e helyen zúgó hang hallatszott. 
Kutatván a hang okát, megtaláltuk a lejáróakna falának külső 
oldalát. Ez aknából két irányban fülke, két irányban pedig fo
lyosó nyílik. A folyosók egyike az akna szélétől 1,2 m távol
ságban a forrásház alá, másika ellenkező - ÉK-i irányban -
9,85 m-re, a másik lejáróaknáig nyúlik. Első alkalommal nem 
lehetett végigmenni rajta, mert térdig érő iszappal volt tele. 

Ez a folyosó keskenyebb a felsőnél, csak 0,73-0,75 m 
széles. Magassága 1,55-1,63 m közt váltakozik. Köríves don
gaboltozattal van befedve (2. rajz 4.). Teljesen faragott kö
vekből épült, kivéve a fenekét, amely lapjukra fektetett újabb 
kori (XVIII-XIX. századi) téglákkal van teknőszerűen bur-
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kolva. A fenék átlagos esése kereken hét százalék. Itt is, a fo
lyosó közepe táján, egy méter hosszú elágazás van, a felsőhöz 
hasonlóan délkeleti irányban. 

Az oldalfalakon kilenc-kilenc 14-20 cm széles, 50-80 cm 
magos rés van kivágva, sőt az I. lejáróaknához legközelebb 
eső 100 cm magos, de újkori téglákkal berakva, helyesebben 
befalazva. Olyik rés kettős: alul egy 20 cm magos és fölötte 
21-22 cm-re egy 50 cm magos rés. A nagyobbik rések alsó éle 
a fenék szélétől 42-65 cm magosán van. Elhelyezésük tehát 
eltérő a felső folyosón lévő résektől, amelyek mind a folyosó
fenéktől vagy ahhoz nagyon közel nyílnak. E rések eredeti 
rendeltetése a forrásvizek bevezetése lehetett. Minő okból fa
lazták be később, nem tudhatjuk. E folyosó felső végén az I. 
sz. lejáróaknától 0,7 m-re annak teljes szélességében 0,6 m 
mély iszapfogó medence van. 

A folyosó alsó végéhez csatlakozik a 0,8 m átmérőjű II. 
sz. lejáróakna (11. kép). E lejáróakna felső nyílását egy külön 
ezért ásott kutatóárokkal sikerült megtalálnunk. Itt aránylag 
nagyobb munkát kellett végeznünk, mint az I. lejáróaknánál, 
mert az aknát felső kőlap fölött kerek egy méteres feltöltés 
volt. Ezt az aknát négyzet alakú, szépen faragott vörösmár
vány keret koronázza. E keret felső belső élén horony van, bi
zonyságul arra, hogy eredetileg ezt az aknanyílást a keret hor
nyába illeszkedő vörösmárvány lap fedte (5. rajz). Ennek egy 
töredék darabját a kutatóárok ásása közben meg is találtuk. 
Most a nyílást a keretre ráfekvő, két egymáshoz hornyolással 
illeszkedő félből álló kör alakú mészkőlap, ún. kútkő zárja el 
A lejáróaknán túl a föld alatti folyosónak még egy méter 
hosszú folytatása van. E folyosórész az aknával együtt közös 
fenékkel iszapfogó medencévé van alakítva. Ennek feneke a 
folyosó fenekétől 1,7 m-rel mélyebben fekszik. 

Ebben a mélységben azonban a fenéken még mindig sár
ga, iszapos agyag mutatkozott, az oldalfalak alapjait pedig 
nem sikerült megtalálnunk. A tűzoltó-parancsnokság által 
rendelkezésünkre bocsátott szivattyúval sem sikerült a min
denhonnan odaáramló vizet annyira kiszivattyúznunk, hogy a 
feneket mélyebbre is kikotorhattuk és az oldalfalak alapját el
érhettük volna. A folyosó vak végén, az iszapfogó medence 
elért feneke fölött mintegy 1,2 m-re lilásbarnára égetett 
agyagcsövön át távozott a víz a medencéből. Ebbe a csőbe is 
fagyökeret találtunk benőve. Ezt lehetőség szerint vasrúddal 
eltávolítottuk. 

A levezető csövet természetesen nem tudtuk egész 
hosszában követni, azonban az minden valószínűség szerint a 
Béla király útteste alatt az alsó kútházig ér. 

Erről a szivattyúzás alkalmával győződtünk meg. Mikor 
ugyanis az iszapfogó medencében a vízszint a levezető cső 
alá süllyedt, az alsó kútházban is leapadt a vízszint, és a belő
le táplálkozó csurgó teljesen elapadt, helyesebben vizet nem 
adott. Amint azonban megszüntettük a szivattyúzást, ismét az 
eredeti állapot állott helyre. 

Az alsó kútház a föld színe fölé érő 2,8 m hosszú, 2,23 m 
széles téglaépítmény, amelynek teteje félhenger alakú, kétol
dalt vízszintes párkánnyal. Újkori téglákból készült, de erő
sen repedezett állapotban volt (12. kép). Ebbe vezet egy lejá
rólépcső a mellette lévő 2,88 m x 1,94 m belvilágú négyszög
letes vízmedencéhez. Benne 1,7 m magosán áll a víz, úgy
hogy közelebbről megvizsgálni nem lehetett. A medencétől 
kerek tizenegy méterre van a csurgó, amely az összes víznek 

csak egy részét adja, a többi bizonyára az odavezető csatorna 
hiányos volta miatt szertefolyik és a csurgó alatti árok fene
kén buggyan ki (6. rajz). 

Mielőtt az ásatások ismertetésében továbbmennénk, sze
retnék megemlékezni a forrásház előtti kutatógödörben talált 
érmekről. Összesen 33 darabot találtunk a legkülönbözőbb 
korokból. A legrégebbiek (5 db) rómaiak. Ezek közül a legko
rábbi Valentinianus (Kr. u. 253-259), a legkésőbbi Nagy 
Konstantin (306-337) idejéből való, tehát a harmadik század 
második, a negyedik század első feléből. Találtunk ugyan egy 
Septimius Severus-érmet is, ez azonban modern hamisítvány. 
Eltérően a többitől, jóformán a föld színén hevert. Miután 
ezeken kívül csak egy féltenyérnyi sima terra sigillata darab 
került elő, és egyéb határozottan római nyomra nem akad
tunk, azt hisszük, hogy ezeket az itt tanyázó kelták hozhatták 
magukkal. A kelták kétségtelen jelenlétét az itt talált kelta 
cserépedény-töredékek bizonyítják. 

Visszatérve az érmekre, a rómaiak után következő legköze
lebbi érem Hunyadi Mátyás dénárja. Utána korban I. Ferdinánd 
három ezüstdenárja következik. Az egyik egykorú hamisítvány. 
Találtunk egy XV-XVI. századbeli török akcsét is Rudolf ko
rából két hamisítvány, II. Mátyás király (1608-1619) korából 
kettő (1616 és 1620 évjegyű), II. Ferdinánd király (1619-1635) 
korából kettő (1523,1635), a többi későbbi időszakból való. Az 
idegen érmek közül említésre méltó egy 1610-ból való lengyel 
és egy 1626-ból való litván garas. 

Az a körülmény, hogy Hunyadi Mátyás korából csak egy, 
a megelőző és a közvetlenül utána következő uralkodók korá
ból pedig egy érem sem került elő, csak annak tulajdonítható, 
hogy ennek a kornak kisebb értékű érmei aprók és rossz 
ezüstből valók voltak, tehát egyrészt a föld alatt könnyebben 
mállottak és töredeztek széjjel, másrészt apró és töredezett 
voltuk miatt az ásatások alkalmával kikerülő földben nehe
zebben vehetők észre. 

A többi érem a XVIII. és XIX. századból való. 
A talált érmek mindenesetre arról tanúskodnak, hogy, el

tekintve a római kortól, a forrásokat Hunyadi Mátyás korától 
napjainkig állandóan látogatták. 

De a Városkút távolabbi környékén egyéb leletekre is 
akadtunk. A templom és kolostor fölkutatása miatt összesen 
33 kutatóárkot ástunk a Városkút környékén, amint már em
lítettem, eredménytelenül (7. rajz). 

Akadtunk azonban egyéb leletekre. így a IX., X. és a 
XIV, XIX. és XXI. kutatóárokban neolit kori kova-, jáspis-, 
obszidiánnucleust, vakarót, nyílhegyet és szilánkokat, díszí
tetlen cserépedény-töredékeket találtunk, sőt a XVIII. árok
ban két darab diluviális eredetűnek látszó csonteszközre 
akadtunk, bár nem eredeti helyükön, mert a fekete földben ta
láltuk. Valószínűleg az itt található sárga agyagból följebbről 
mosták ki a csapadékvizek. 

A La Téne korszakba tartozó kelta edénycserepeket már 
említettem. Ilyenek főleg a Kaufmann-vüla telkén kiásott 
XXXI. árokból kerültek elő. 

Találtunk azonkívül népvándorlás kori hullámos díszú 
cserépedény-töredékeket is 

Mindezek bizonyítékai annak, hogy a Városkút környéke 
legalábbis a neolit kortól kezdve lakott volt. Lehet, hogy to
vábbi, e célból folytatandó kutatások a fennálló korbeli héza
gokat is kitöltő leleteket eredményeznének. 
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De visszatérve előadásunk tulajdonképpeni céljára, a víz
műre, az idevágó leletek fölsorolásával folytatom. 

A XIV. és a XXII. kutatóárokban ráakadtunk az egykori fa 
csővezeték nyomaira (13. kép), azonkívül a XXII. és az V. 
árokban égetett cserépcsövek töredékeire. 

A XIV. árokban talált favezeték egy két oldalról kőfallal 
övezett favályúban végződik (14. kép). A favályúból a falon 
vágott lyukba helyezett vas szűrőn át folyott egykor a víz a fa 
csővezetékbe. Ma itt víznek nyomát nem találtuk, sem a vá
lyún túl a fa csővezeték további nyomára nem akadtunk. 

Egy másik fa csővezeték nyomát a XXII. árokban leltük 
meg. Ez a forrásház felé irányul, de az alsó folyosóval nem le
hetett kapcsolata, mert magasabban fekszik. Ennek folytatá
sát kétfelé, egyrészt az úttest, másrészt az oda fölhalmozott 
kiásott földanyag és az előrehaladott őszi idő miatt nem ku
tathattuk ki Ugyanabban a kutatógödörben a fa csővezeték fö
lött összevissza hányva vörösre égetett cserépcsövek töredé
keit találtuk. Ebből arra lehetne következtetni, hogy a cserép
csővezeték megelőzte a fa csővezetéket. Erre még később 
majd rátérünk. 

Annyi bizonyos, hogy a Városkút vizét különböző idők
ben bevezették Buda várába. Erre írásos bizonyítékokon kí
vül egyéb kézzelfogható adataink is vannak. 

A Vízművek igazgatóságának közlése szerint az Istenhe
gyi út évek előtt történt átépítése alkalmával az Óra út és a 
Nógrádi út közötti szakaszon háromféle: fa-, égetett agyag és 
öntött vascső vezetékre akadtak. Sőt két egymástól elhajló 
irányban futó égetett agyag csővezeték került elő. 

E helyütt özv. Kisbaári Ferencné telkén végzett kutatás 
során meg is találtuk az egyik agyagcső és a fa csővezeték 
egy darabját. (8.rajz) A fa csővezetéket éppen egy ülesztés 
helyén ástuk ki, ahol az illesztéseknél a vasgyűrű is a helyén 
feküdt (15. kép). Ilyen vasgyűrűt egyébként a másik két veze
ték mentén is találtunk. A vasgyűrű kovácsolt vasból készült, 
középen bordával. Két vége ki van élesítve. A két szomszédos 
facső falába, tehát nem a cső nyílásába verték. Ezt bizonyítja, 
hogy a vasgyűrűnek úgy a belső, mint a külső oldalára körös
körül odatapadt farostokat találunk. 

Az agyag csővezetékben, amelyet nyolcadfél méter 
hosszban ástunk ki, kétféle fajta csövet találtunk (16. kép). Az 
egyik galléros, a másik gallér nélküli, végén gyengén kiemel
kedő bordával. A galléros teljesen azonos a Halászbástyáról 
lehozott csonka csődarabbal. Mindenikén domború vagy be
karcolt „P" betű van, a Váralja utcából előkerült csövön még 
más jelzés is van, azonban a cső nem állapítható meg teljesen. 
Csupán három görbített vonás részlete látható (17. kép). 

A galléros cső hossza 45,5 cm, a bordásé 87 cm, de egy 
fele hosszúságú darabot is találtunk. A galléros cső belső át
mérője egyik végén 10,5, másikon 14 cm, a bordásé egyik vé
gén 5,5-5,8 cm, a másikon 8,5-9 cm Elkészítésük módja is 
különböző. Ez külső felületükből megállapítható. A galléros 
cső külseje elárulja, hogy korongon idomították, a bordás cső 
felületén ellenben a bepréselődött durva szövet lenyomata 
kétségtelen bizonyítéka annak, hogy nem készülhetett koron
gon. A cső szájnyílása is sarkosan van lefaragva. A korongon 
készítés különben a cső hossza miatt is nehézségekbe ütkö
zött volna. A csövet alighanem olyan módon készítették, hogy 
a még nedves, lágy agyagot rányomkodták valamilyen ko
rongra. A korong lehetett fából vagy égetett agyagból, esetleg 

más anyagból is. Hogy a lágy agyag alakját ne változtassa, 
szövetet tekertek a csőre, és a száradásig, helyesebben addig, 
amíg a korongról le nem húzták, rajta hagyták. A cső kúpos 
alakjánál fogva a korong kihúzása nem járhatott különösebb 
nehézséggel. Azután a szövetet eltávolítva tették a csövet az 
égetőkemencébe. 

Az egyik galléros agyagcső oldalán utólag, valószínűleg 
tisztogatás céljából, hosszúkás léket vágtak. 

A kétféle agyagcső az általunk kiásott darabon vegyesen 
volt lerakva, de a Vízmű-igazgatóságtól szerzett értesülés, 
amennyire visszaemlékeznek rá, az egyik vezetéknél csak 
galléros, a másiknál csak bordás csövek voltak. Saját tapasz
talataink az ellenkezőt bizonyítják. Tömítőanyagot a csövek 
illesztésénél nem találtunk. 

A vas csővezetéket e helyütt az idő rövidsége miatt már 
nem kutathattuk ki. Megtaláltuk azonban a vas csővezetéket 
ezt megelőzően már egyebütt, a Városkúti út és a Béla király 
útja közt fekvő telkeken, nevezetesen a Városkúti u. 17-19. 
sz. Horváth Sándor-féle és a 21-23 sz. dr. Winter Ernő-féle 
telken. A talált csöveket a tulajdonosok szíves engedelmével 
mindenütt kivettük, kivéve a facsöveket, amelyek széjjelestek 
volna. 

Az öntöttvas csövek teljes hossza karmantyúval együtt 
1035 mm, belső átmérő 2-5,5 cm. Súlyuk 17 kg. Azonkívül 
találtunk két darab 57 cm hosszú csövet, amelyek tetején 
hosszúkás nyílás van. Az egyik darabnál a nyíláson az elzáró 
fatuskót is megtaláltuk. A Vízmű-igazgatóságtól nyert értesí
tés szerint elég sűrűn, mintegy 25 méterenként találtak ilyen 
csődarabokat. Ezek a csöveknek iszaptól való megtisztítására 
szolgáltak. Ezeken a csöveken liliomot ábrázoló bélyeg van, 
a többin azonban semmiféle jelzést nem találtunk. A liliom 
Anjou-liliomhoz hasonló. 

A vascsövek karmantyús illesztésének tömítése valami
lyen ragacsba ágyazott apró faékekkel történt. 

Mielőtt a Vízmű történeti taglalására áttérnénk, még meg-
említendőnek tartjuk, hogy a Városkút környékén a kutak 
egész csoportja keletkezett. 

A CD csatorna kiásott vége tájékán állítólag volt kutat 
már említettük. Egy másik, B-vel jelzett kút nyilván ma is lát
ható az alsó kútház közelében (18. kép). Belső átmérője ere
detileg 1,60 m volt, ma felsőbb részében ellipszis alakú, mert 
a mellette kinőtt juharfa összenyomta. Fala is tele van nőve 
gyökérzettel. A kútház felőli oldalán 1,95 m mélységben vas
cső nyúlik bele, ebbe a csőbe is gyökér nőtt. Mai mélysége 
26,1 m. Feneke kőtörmelékkel telt. Egyik oldalon ezt a kőtör
meléket 1,35 m mélyen eltávolítottuk, de még mindig kőtör
meléket találtunk, s a kút falazata sem ért véget. Mélyebbre 
menni nagyobb munkát és berendezkedést igényelt volna, s 
ezért mellőztük azt. A kút korát megállapítanunk nem sike
rült. A kútkövek megdolgozási módja régies, de ez nem biz
tos alap a kor meghatározására. 

Egy másik kutat (a D jelzetül) a Városkúti út mellett ástunk 
ki. Belső átmérője 1,28 m, ugyancsak faragott kövekből ké
szült, 8,1 m mély, a vízállás benne 1937. szept. hó 10-én 3,8 m 
volt. Egy harmadik kutat a Kaufmann-villa telkén sikerült ta
lálnunk. Egy nagyjából megmunkált terméskövekből készült, 
1 m belső átmérőjű és régi szeméttel van tele. A szemetet 1,60 
m mélységig eltávolítottuk, de azon alul még mindig szeme
tet találtunk. 

248 



Azonkívül az ottani öreg emberek emlékezete szerint még 
négy kútnak kell a tájékon lenni. Az egyiknek a IX-X. kuta
tóárok táján kell lennie, de nem tudtunk ráakadni. Ehelyett 
egy kőből összeállított csatorna maradványaira, kő- és közép
kori téglákból készült burkolatdarabokra akadtunk. Az A jel
zetű burkolatnak - két oldalon élükre állított téglákból - kie
melkedő szegélye is volt. A két burkolatrész között agyagban 
rakott kőburkolat mutatkozott. Egyébként pedig 1,20-1,50 m 
mélységben mindenütt fakadó víz jelentkezett. 

A második kútnak a XXIII. sz. kutatógödör táján, a harma
diknak a 9568 hrsz. számú telken kellene lenni, sőt a D kúttól 
nem messze észak felé is volna egy negyedik kút. Mi csak a 
második kút kikutatását kíséreltük meg, de a kiásott kutatóá
rokban nem találván meg, a további kutatást mellőztük. 

Ezek szerint a megtalált három, és a még rejtőzködő öt 
kúttal együtt ezen a tájon nyolc kútból álló csoport volt. A B 
kutat kivéve a többit valószínűleg azért ásták ki, hogy az el
vezetett forrásvizek okozta vízhiányt pótolják. A B kút szere
pe különlegesen nagy méreténél fogva és a bele nyúló vas 
csővezeték miatt, valamint azért is, mert valódi mélységét 
sem ismerjük, nem tisztázott. 

Meg kell ezenkívül még emlékeznünk a Városkúttól ke
rek 700 méterre északnyugat felé fekvő Béla király kútjáról, 
vagy ahogyan régebben nevezték, Királykútról (19. kép). 

A Béla király kútja elnevezés egyébként 1847-ből való, 
amint azt a forrásház ajtaja feletti vörös márványtábla elárul
ja. „Béla király kuta (állítatá e jelkövet) Koics Pál hites ügy
véd 1847-beli június 12 napja emlékéül, melyben sz. k. Buda 
nemes fővárosa kegyes és magyar néven kihírdetteté". 

A Béla király kútjánál lévő vízmű egyébként hasonló 
rendszerű, mint a város-(orvos)-kúti, de kisebb. A forrásház 
nyílásán ajtó nincsen, csak vasrács. A vasrács fölött vörös 
márványtábla 1847-ből való felirattal. A vasrácsot ki kellett 
vésnünk, hogy bemehessünk. A forrásházban iszapfogó me
dence. Ehhez csatlakozik egy 14,25 m hosszú, 0,90 m széles, 
1,65-1,69 m magas, faragott kövekből épült folyosó, mely új
kori téglákból készült félkörű dongaboltozattal fedett. A fo
lyosó a forrásnál végződik. A forrás sziklából tör elő. Ott egy 
szellőzőakna nyílik a szabadba, amely vasráccsal van lefedve. 
A folyosónak mai állapotában tulajdonképpen semmi célja 
nincsen, mert vizeket nem gyűjt. Fenekén egy félkörű, 125 
mm belvilágú öntöttvas vályú vezeti a vizet a forrásházban lé
vő, már említett derítőmedencéig. Innen vascsövön folyik le 
a víz a mintegy 3 méterre a forrásház előtt lévő fedett meden
cébe, amelyen szivattyús kút van. Innen túlfolyócsövön távo
lodik el a fölös víz és folyik az út alatt a völgybe. Nem 
messze lejjebb, a völgyben, a 9122/2 régi hrsz. telken egy kis 
tóban terül szét, hogy aztán ismét tovább folyjon. Ez a tó alig
hanem régi medence maradványa, amelynek falai a föld alatt 
rejtőznek (9. rajz). 

A Városkútnál talált apróbb leletek közül még megemlíten-
dőnek tartjuk az V. sz. kutatógödörből kikerült köldökös üveg tö
redékét és az alsó folyosó második lejáróaknájánál lévő iszapfo
gó medencében az iszapban talált vörösréz szűrőkosarat. 

Áttérve már most a vízmű történetére, kétségtelen, hogy a 
Városkút már a középkorban, helyesebben a reneszánsz kor
ban is használt volt. Erre mutatnak elsősorban a felső föld 
alatti folyosó téglái, az ilyenekből épült csatorna, a talált köl-
dökösüveg-töredékek. 

De erre utal Koppeler Rüdiger Gáspárnak, Buda főváros 
tanácsnokának a fővárosi levéltárban megtalált 1733. szept. 
25-én kelt kézirata, amelyben elmondja, hogy Everling 
Eberhard tábori törzsorvos Budának töröktől való visszafog
lalása után jó barátaival katonai kísérettel gyakran megfordult 
a forrásnál, és a vizet tanulmányozta (des Wasserprobiert hat). 
„Dies Wasser ware von vilién Jahrn her durch ein gewelb per 
28 Clafter lang bis zu seinen durlauf versechen ist ausge
flossen in einem gleich dabey gemachten alten Teicht." Ez a 
víz sok évvel ezelőtt egy 28 öl=kerek 53 m hosszú boltozaton 
át folyt egy mellette készített régi medencébe. 

Ha mindezeket összevetjük Bonfini Antal közismert mun
kájában foglaltakkal,9 amely szerint a királyi kútba majdnem 
nyolc stádiumnyiról szurkosfenyő és ólomcsöveken át vezet
ték a vizet, nem gondolhatunk másra, mint a svábhegyi forrá
sokra. 

Igaz, hogy a nyolc stádium, ha görög stádiumra gondo
lunk, jóval kisebb távolság, mint amennyire a svábhegyi for
rások Buda várától vannak, de a Duna vizére nem gondolha
tunk, mert egyrészt jóval közelebb, alig 200, helyesebben 300 
méternyire volt Mátyás király és II. Ulászló vízműve a palo
tától, másrészt a nagy nyomás miatt ehhez facsöveket nem 
használhattak. A budai hegyekben pedig közelebb Buda várá
hoz, mint a svábhegyiek, sehol források nincsenek. 

Haeuffler szerint ugyan Hunyadi Mátyás király idejében a 
Király- és Svábkút vizét vezették be a Várba, de nem mondja 
meg, mi az alapja ezen állításának. Annyit említ csak meg, 
hogy a Király-forrás házának architektúrája utal Mátyás ki
rály korára. Ilyen kétségtelen építészeti nyom azonban ma a 
forrásházon nem látszik.10 

Nem lehetetlen, hogy Hunyadi Mátyás idejében mind a 
három forrás vize be volt vezetve a Várba. Erről azonban a 
fentebb már ismertetett adatokon kívül egyéb bizonyítékunk 
egyelőre nincsen. 

A Sváb-forrás, ahogy azt a XVIII-XIX. században nevez
ték, a Kissvábhegy délnyugati oldalán, azon a tájékon volt, 
ahol a Szervita-kunyhó állott. Körülbelül a mai Nógrádi útnak 
az Istenhegyi útba való betorkollásánál. Az Istenhegyi út sza
bályozása és a vízlevezető árok beboltozása alkalmával be
tömték úgy, hogy ma látható nyoma nincsen. 

A Király-forrás elnevezés Marsigli Alajos Ferdinánd gróf 
gyűjteményében levő török térképen is meg van örökítve „Ki
rály bunár bájri"=Királyforrás dombja alakjában." Ugyan
csak e térképen a Város- vagy Orvos-(doktor)-kút „Kászim 
pasa cseszmeszi"=Kászim pasa csorgókútja néven szerepel. 
Helyük a térképen is nagyjában megfelel egymáshoz való 
fekvésüknek, bár a térkép erősen elrajzolt. 

Mindez bizonyság arra, hogy e források a török hódoltság 
alatt ismertek és használtak voltak, sőt a Király-forrás neve a 
hódoltság előtti időkből átszármazottnak látszik, mert a törö
kök e nevet csak az itteni lakosságtól vehették át. 

Buda várának a svábhegyi forrásokon kívül még két víz-
műve volt a Dunából. Az egyik a mai Várkert-kioszk tájékán, 
a másik a Széchenyi Lánchídtól északra, kb. a mai elöljárósá
gi épület előtt állott. Ez utóbbit állítólag II. Ulászló készíttet
te volna,12 és Evlia Cselebi tanúsága szerint a török is hasz
nálta. Bámulva írja le a csodálatos művet, amelyet egy frank 
mesterember remekelt, s amelynek vize a basa palotájának 
udvarán lévő kutat táplálta. 
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Budának tehát már a középkor végén, az újkor hajnalán 
nem is egy, hanem három vízvezetéke volt. 

Buda visszafoglalása után, alighogy megalakult a budai ad
minisztráció, és alig népesedett be Buda, főleg a katonaság sür
getésére megindultak a munkálatok, elsősorban a dunai víze
melő újjáépítésére, majd a svábhegyi források bevezetésére. 

Messze vezetne, ha itt teljes képet akarnánk adni e vízmű
vek fejlődéséről, és az idők folyamán bekövetkezett átalaku
lásáról. Eddig úgy tudtuk, hogy a svábhegyi források vizét 
többszörös sikertelen kísérlet után Kernhausteiner Konrád je
zsuita fráter vezette be 1718-ban a várba.13 így ír róla Miller 
és Haeuffler is. A dunai vízemelőről pedig legfeljebb azt em
lítik meg, hogy megvolt, készítőjéről hallgatnak. 

Erre nézve végzett - főleg levéltári - kutatásaim terjedel
mes, eddig nagyrészt ismeretlen, helyesebben a nyilvánosság 
elé eddig nem került adatgyűjtemény birtokába juttattak. Ez 
adatok, ha itt-ott, főleg rajzok tekintetében hézagosak, mégis 
az eddigieknél sokkal bonyolultabb munkafolyamatról és fő
leg arról adnak felvilágosítást, mennyi és minő változáson es
tek át a fentebb említett vízművek. 

A dunai, a Lánchíd tájékán, attól kissé északra fekvő régi 
vízemelő művet s a vele kapcsolatos vízvezetéket először 
Lindner Virgilius salzburgi, magát Wasserkünstlernek (vízi 
művésznek) nevező molnármester igyekezett helyreállítani, 
sikertelenül. 

A befejezést 1689. december 19-én bekövetkezett halála 
is megakasztotta. Utána Diez Ádám János császári vízi építő
mérnök (Wasserbauingenieur) ajánlkozott, hogy 6000 forint 
költséggel ló- vagy ökörerőre elkészíti a vízemelő-berende
zést. A vízemelő-berendezés alatt mindig a dunait kell érteni, 
mert a svábhegyinél természetszerűleg vízemelő gépre nem 
volt szükség, hiszen még a legalacsonyabban fekvő Svábfor
rás is magasabban feküdt a budai Vár szintjénél. Itt tehát a víz 
a közlekedőcsövek ismert természeti törvényének megfelelő
en saját erejéből jutott fel a Várba.14 

Diez ajánlatára a közben megélénkült török háború miatt 
csak 1695-ben került sor, és megbízatván annak elkészítésé
vel, 1696-ban üzembe is került. A vízemelő gép rajzát 
Bánrévy dr. fővárosi levéltárnok úr a bécsi udv. kamarai le
véltárban meg is találta, és azt több ott lévő irat másolatával 
együtt rendelkezésemre bocsátotta. Kedvességéért ezúttal is 
köszönetemnek adok kifejezést. 

A vízemelő gép egyébként, mint valószínűleg a többi ké
sőbbi is, járgányszerű, 4 ló vagy ökör körben hajtásával mű
ködésbe hozható szerkezet volt, amely fogaskerék-áttétellel 
négy szívó-nyomó dugattyúval, sárgaréz dugattyúhengerek
kel. A víz ólomcsöveken át került a Várba, a mai Várszínház
zal szemben, a mai Honvédelmi Minisztérium épületének he-

1. Garády Sándor nem adott címet cikkének, így ez a megha
tározás látszott a legésszerűbbnek. Az írást sajtó alá rendezte 
Gyuricza Anna. 

2. Garády Sándornak a Székesfővárosi Múzeumban folytatott 
tevékenységével, hagyatékával, rövid életrajzával foglalkozik 
GEREVICH László: Garády Sándor 1871-1944. BudRég 15. 

lyén épült víztoronyba és onnan később szurkos fenyőfa csö
veken át a Dísz térre állított kútba.15 

Diez innen egyéb természetű ügyekben - elsősorban 300 000 
forint pénzkölcsön megszerzésére - Németországba külde
tett, majd a kölcsön sikeres megszerzése után Bécsbe került, 
és csak 5 év elteltével ismét Budára. Ez alatt a vízművet jól-
rosszul egy budai kútmester kezelte, s annak működését az 
egyik dugattyúhengernek időközben történt megrepedése is, 
de az is nehezítette, hogy a vízmű hajtási költségeihez senki 
se akart hozzájárulni. A katonaság ingyen kapta a vizet, a pol
gárságtól a kezelő jogosítva volt akónként egy krajcárt be
szedni, de nemigen volt, ki azt megfizesse, mert az az arány
lag kevés számú polgár (Schmall 1714-ben a kaszárnyákban 
kívül lakott katonatiszteket és állami tisztviselőket is beleért
ve 1325 személyre becsüli),16 akinek fizetnie kellett volna, in
kább saját fuvarjával hozta föl a Dunából a vizet. 

Midőn Diez visszakerült, megjavította a vízművet, úgy
hogy az 1701. szeptember 22-én megtartott bizottsági próbán 
óránként 40 akó, vagyis 24 óra alatt 1000 akó vizet adott. A 
svábhegyi források vizének a budai Várba való bevezetését 
először Everling Eberhard tábori kórházi orvos ajánlotta. 
Amint már említettem, Kappeier Rüdiger Gáspár szerint ő fe
dezte föl a mai Városkutat, amely róla neveztetett el 
Doctor=Orvos-kútnak. 1693-ban nyomát találjuk az iratok
ban17 a Király-forrás kijavításának. Ugyanez év októberében18 

a budai kamarai adminisztráció a bécsi udvari kamarához in
tézett fölterjesztésében javasolja, hogy Lilinsch János György 
császári mérnök századost, aki Karánsebesre átutaztában a 
környéket megvizsgálta és a Svábhegyen levő tiszta és jó for
rásvizeket legfeljebb 6000 forint költségen a Várba fölvezet-
hetőnek tartja, Karánsebesről rendeltesse a hadi tanács útján 
vissza Budára és az említett vízvezetéket engedélyezze. 
Lilinsch saját állítása szerint nemcsak a bajor Pfalzban mint 
főmérnök jó szolgálataival tűnt ki, hanem Ausbachban, Mün
chenben, Salzburgban és Augsburgban a hercegi kutakat kija
vította, hanem Bécsben gr. Otting őexcellenciájánál is siker
rel működött. 

Ugyancsak Diez Ádám ajánlotta a svábhegyi források be
vezetését, már azért is, hogy a dunai vízemelő szerkezet kí-
méltessék. 

I. Lipót király 1702. márc. 4-én a budai adminisztráció
nak kiadott parancsában el is rendelte a svábhegyi források 
bevezetésére szükséges vízmű elkészítését,19 amelyre Diez 
szerint a robotmunkán kívül 3000 forint elegendő. Diezt 1200 
forint évi fizetéssel le is küldte Budára. A költségek fedezésé
re pedig a még hátralékos szolgálati és telekkönyvi illetékek 
behajtására adott utasítást. 
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3. A Fővárosi Levéltárban és az Országos Levéltárban végzett 
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Sándor Garády begann 1938 seine Studienarbeit über Wasser
werke zu schreiben. Er wollte laut seiner Pläne die Monographie 
der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wasserwerke 
schreiben, und sammelt dazu eine riesige Menge von Archiv-
materialen (Note 2) Sein Werk blieb wegen seinem Tod unvollen
det, aber die Aufarbeitung, und Behandlung des Wasserwerkes des 
15. Jahrhundert, der das Wasser der Quellen von Svábhegy in die 
Budaer Burg leitete, ist als vollendet zu betrachtet. 

Sándor Garády führte 1937 Ausgrabungen in der Gegend 
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von Svábhegy-Városkút. Auf Grund der freigelegten Spuren 
folgte er auf die Tatsache, daß die Überreste der Wasser
werke, die die mittelalterliche Stadt mit Wasser versahen, auf 
diesem Gebiet zu finden sind. 

Auf der Oberfläche standen damals drei Bauten: das un
tere und obere Quellenhaus von Városkút, und das Quellen
haus des Brunnens von König Béla (Bild 3., 12., 19.) Als 
Resultat der weit ausgebreiteten Ausgrabungen legte man das 
ganze wassersammelnde Kanalisierungssystem, sowie die 
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dazu gehörenden Wasserleitungsüberreste die sich zu den 
Brunnen von Városkút und zum Brunnen des Königs Béla 
knüpften frei. (Zeichnung 1., 7., 9.) 

Die Spuren der mittelalterlichen Leitungen aus Holz, 
Keramik und in der Neuzeit aus Eisen, konnten wir in der 
Umgebung der Istenhegyi út und des Orbán tér folgen. 

Auf Grund der freigelegten Überreste stellte Sándor 
Garády fest, daß die Stelle der Quellenanlage, die mindestens 
aus 8 Brunnen bestand, schon in der Urzeit und im Altertum 
bekannt war. Das Wasserwerk, das auf dem Prinzip der 
Gravitation funktionierte, wurde zur Zeit von König Matthias 
ausgebaut. Darüber sprechen auch literarische Daten. 
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/. ra/z. Svábhegy-Városkát forrásházának és környezetének helyszínrajza 



2. rajz. A forrásház folyosóinak metszetei: 1. a felső folyyosó végében lévő kamra metszete;!. A felső folyosó végében levő kamra 
hosszmetszete;3. A felső folyosó keresztmetszete ;4. Az alsó folyosó keresztmetszete 

3. rajz. A felső folyosó végében levő kamra mennyezetén talált betűk 
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4. rajz. A forrásház, a felső és alsó folyosó hosszmetszete 

5. ra/z. a //. ÍZ. lejáróakna metszetei 6. rajz. 
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7. rajz. 

8. rajz. 



9. ra/'z. 

7. &é/?. X///. sz-i pillérfejezet a Svábhegy-Városkút forrásházából 



2. kép. Svábhegy-Városkút forrásháza (1926. előtti felvétel) 
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3. kép. A Városkút forrásháza 1937-ben 
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ti. 3? 

4. £ép. XIV századi faragvány a forrásház északi oldala mellett 

5. kép. A felső vízvezető folyosó szellőzőaknája 
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6. kép. A IV. kutatóárokban talált épületmaradvány É-NY-ról nézve 

7. kép. Középkori téglacsatorna É-ról 
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8. kép. C-D csatorna É-NY-ról 

9. kép. Az V. árokban talált falak és csatorna maradványok D-K felől 
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10. kép. A forrásház előtti kútnyílás 11. kép. Az alsó folyosó II. sz. lejáróaknája 

12. kép. Városkút alsó kútháza 
(a II. világháború alatt megsemmisült) 

IS. kép. A XIV. kutatóárok 
a facsővezetékkel 
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14. kép. A XIV. kutatóárok afacsővezeték végződésével 

kép. Afacsővezeték az illesztés helyén a vasgyürüvel 
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16. kép. Agyagcsővezeték özv. Kisbaári Ferencné telkén 

17. kép. Agyag vízvezetékcsövek 
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18. kép. B. kút nyugati oldala 

19. kép. Béla király kútjának forrásháza 
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