
239

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLVII. 2014.

SZABÓ BALÁZS

A BUDAI VÁR BARLANGPINCÉINEK 
KIALAKULÁSA, KIALAKÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA  

A 13. SZÁZADI (ELSŐ) TELEKOSZTÁS TÜKRÉBEN II.
A város alapításkori valószínű telekosztása 

és városszerkezete a föld alatt elhelyezkedő objektumok  alapján

ELŐZMÉNYEK

A tanulmány első része a Budapest Régiségei 45. 
kötetében jelent meg 2012-ben. Az eltelt két év 
alatt újabb adatok és dokumentumok kerültek 
látókörömbe, melyek a kutatott téma kérdéses ré-
szeinek megoldásához közelebb vittek.1 Az első 
részben részletesen bemutattam a budai Vár alatti 
üregrendszert és azt, hogy a budai Vár alatti bar-
langpincék valószínűleg döntő méretükben mes-
terségesek, mindössze igen kis méretük lehetnek 
természetesek. (1. kép)2 A Budapest Régiségeiben 
megjelent cikkben még több lehetőséget vázol-
tam, melyek közül némelyik valószínűtlen volt 
(például, hogy az üregek ciszternáknak épültek), 
viszont a többi lehetőség közül mindegyik meg-
állja továbbra is a helyét azzal, hogy azok nem 
az első funkciók voltak. Akkor még nem tudtam 
nagy valószínűséggel kijelenteni, hogy az utcai 
homlokzatok előtti aknák, kürtő és a barlangpin-
cék létrehozásának mi volt az oka. Ma már egy 
kísérletsorozat jóvoltából pontosabb információ-
val rendelkezünk.

A tanulmány első részében felvetődött lehető-
ség, miszerint a kürtők, aknák eredetileg kutak 
lehettek ma már kizárható, mivel az idő közben 
előkerült újabb térképek és leírások tanulsága 
szerint bár akna és kürtő igen sok helyen volt, de 
alattuk kút csak néhány helyen. Továbbá az idő 
közben előkerült Kadić Ottokár barlangpince 
jegyzetei alapján most már biztosan tudjuk, hogy 
a 118 részletesen leírt barlangpince közül 24-ben 

1 A tanulmány első részében említett Arányi féle kéziratról 
újabb utalás került elő, hiszen ARÁNYI 1877-ben a következőket 
írja: „A budavári bizonyos négy háznak pinczéjében, 
mely pincék 500-2000 ölre terjednek. Körülményesebben 
lentebb ezen érdekes rejtekekről.” Sajnos magát az említett 
részletesebb leírást a tanulmány nem tartalmazza.

2 Az ábrán kétszintesre bontott pince látható, mely az eredeti-
leg egyszintes pincék dongaboltozattal való kettéválasztásá-
val alakultak ki. Ilyen kétszintes pince van többek között a 
Országház utca 2., Uri utca 4., Uri utca 15., Uri utca 16., Uri 
utca 39., Szentháromság utca 9., Szentháromság utca 11., Tár-
nok utca 5. házaknál és volt az Uri utca 70.-nél.

volt kút.3 Tehát kút mindössze minden ötödik bar-
langpincében volt csak. (2. kép) Kadić az írja, hogy 
szerinte ott mélyítettek kutat a barlangpincékben 
ahol nagyobb volt a vízcsepegés.4

BIZONYÍTÉK AZ AKNÁK 
KIALAKÍTÁSÁRA

Már a tanulmány első részében is a legvalószí-
nűbb kialakítási oknak jelöltem meg az építési 
célú bányászatot, de akkor még nem tudtam azt 
bizonyítani. Akkori feltevésem szerint a kürtők 
bányászati aknák voltak, és alattuk az üreg a ki-
termelt alapanyagok megmaradt helye. A mész-
követ, a folyóvízi hordalékot (kavicsot), a meszes 
homokot és az agyagos márgát is építőanyagnak 
használhatták. Tudtuk például, hogy a Budai Vár-
hegyi Alagút fejtéséből (1853-57) nyert magas 
mésztartalmú márgából hidraulikus meszet állí-
tottak elő.5

Még Kadić Ottokár is felveti a hasonlóságot a 
bányák és a Várbarlang között, hiszen könyvében 
azt írja: „A várbeli barlangpincék vízszintes kiter-
jedésükkel és függőleges légaknáikkal úgy tárják 
fel a Várhegy felső szakaszát, mint ahogyan azt 
bányavidékeken a bányák altárói és aknái te-
szik.”6 Továbbá számtalan régészeti feltárás7 emlí-
ti, hogy az épületek falai tört mészkőből épületek.

Agricola bányászatról írt könyvében a korabeli 
aknamélyítés és azok elhelyezkedése is részlete-
sen le van írva, melyre a vári aknák hasonlíta-
nak.8

Alátámasztja ezt a teóriát, hogy még az 1880-as 
években készült, üregeket ábrázoló térképeken is 
szinte mindenhol csak a lakóterű épületekkel be 
3 KADIĆ naplója, KADIĆ 1952 és egyéb publikációiból összeszámolt 

adatok alapján.
4 SZÉKELY 2010 80.
5 SZONTAGH 1908 4. és 8.
6 KADIĆ 1942 4.
7 Például Zádor Judit régészeti feltárásai.
8 AGRICOLA 1556 Ötödik könyv 125-128.
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nem épített területek alatt jelölnek földalatti tere-
ket, tehát ügyelhettek arra, hogy az épületeket az 
üreg (kitermelt márga helye) ne veszélyeztesse. 
(A kapubejárókat természetesen nem számították 
lakótérnek.)

A feltételezés bizonyítására 2013 szeptem-
berében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen Építőanyagok és Mérnök-
geológia Tanszékén kísérletsorozatot végeztünk. 
Feltevésem az volt, hogy a kitermelt anyagokat 
a régi városlakók habarcskészítésre is használ-
hatták. Kíváncsi voltam arra, hogy a márga je-
lentős mésztartalma kiégetés után, majd vízzel 
való oltása után esetleg megszilárdul-e? Ezért 
a Tárnok utca 5. számú épület előtti járda alat-
ti barlangból (a 60-as teremből), közvetlenül a 
mészkőpaplan alsó síkjától márgamintát vettem, 
majd annak mész, azaz kalcit (CaCO3) tartalmát 
több módszerrel is meghatároztuk. A 10%-os só-
savval (HCl) történő egy napos pihentetése után 
az összes oldott anyagtömeg az eredeti 37,08%-a 
volt. (Eredeti tömeg 10,01 g volt. A savazás után 
a visszamért tömeg 7,33 g-ra adódott melyből a 
szűrőpapír tömege 1,027 g volt. Tehát a kioldott 
össztömeg 10,01 – 7,33 – 1,0278 = 3,7078 g lett, mely 
megfelel 37,08%-nak az eredeti tömeghez képest.) 
Ugyanabból a mintából derivatográf segítségével 
is elemzést végeztünk. Eredménye alapján a min-
ta kalcit tartalma 35% lett. (A 27,6 és 172,9 Celsius 
fok közötti tartományban kb. 3%-os tömegveszte-
séget, míg az 539,8–932,3 celsius fok tartomány-
ban további 15,42% tömegveszteséget regisztrál-
tunk. Előbbi a víztartalom elvesztése, míg utóbbi 
a mésztartalom átalakulása volt kalcium-oxiddá. 
(3. kép)

Az utolsó módszer a kiégetés volt, melyet ma-
gas hőmérsékletű kemencében végeztünk. Ekkor 
kereken 35%-ra adódott a tömegveszteségekből 
számított mésztartalom. (A néhány százalék ned-
vességtartalmú, 27,64 g tömegű márgát 900 cel sius 
fokon 1,5 óráig égettük, majd egy napig lassan 
kihűlni hagytuk a zárt kemencében. A kiégetés 
utáni, kihűlt anyag tömege 22,93 g volt. Ez 15,4% 
tömegveszteség, melyből meghatározható, hogy 
kereken 35% volt a minta mésztartalma.) Tehát a 
három mérés jól egyező eredményeket adott, a sa-
vazás esetén valószínűleg kb. 2%-nyi egyéb anyag 
is kioldódott.

Ezek után a márgát nagyobb szemnagyságú 
porrá őröltük és két adagra bontva, 940 Celsius 
fokos kemencében, – az égetési hőmérséklet el-
érése után – 2, illetve 4 óráig égettük, majd lassan 
hagytuk kihűlni (4. kép). A kiégetés után a márga 
színe halvány téglavörössé vált, mivel a jelentős 

agyagtartalma klinkerré égett. (5. kép) A szem-
nagyság egyenletes volt és mivel 1000 Celsius fok 
alatt égettük, így ún. lágyan égetett meszet kap-
tunk. Majd kb. 10-15 percig vízzel oltottuk, mely 
a szakirodalom alapján9 (elegendő idő, hiszen 
apró szemcsés volt az alapanyag és alacsony hő-
fokon történt az égetés. Ez így ún. lágyan égetett 
habarcsot eredményezett. Az oltás után annyi 
vizet adagoltunk, amennyi habarcsként való fel-
használáshoz szükséges volt. Mind a két adagból 
két-két szabványos habarcs próbatestet készítet-
tünk (MSZ EN 1015-11:2000 szerint) (6. kép).

Az előállított habarcsszerű anyagot könnyű 
volt bedolgozni. Próbaként a márgát eredeti álla-
potában, kiégetés nélkül is megpróbáltuk bedol-
gozni a sablonba. Alig sikerült. Bedolgozhatatlan 
volt, magas agyagtartalma miatt rendre hozzáta-
padt a kőműveskanálhoz, a próbatest fészkes lett 
és jelentős mértékben zsugorodott, tehát ezt ilyen 
formában biztosa nem használták, nem is szólva 
arról, hogy ennek tartóssága nem értelmezhető.

A világosszürke színű megszilárdult habarcs-
hasábokat (ugyancsak az érvényben lévő szab-
vány alapján) 28 napos korban hajlító és nyomó-
kísérlettel eltörtük. (7. kép) Mivel esetünkben a 
hajlítási teherbírás kevésbé érdekes, így csak a 
nyomószilárdságokat ismertetem. A négy próba-
testen összesen nyolc nyomókísérletet tudtunk el-
végezni. Az átlagos nyomószilárdság 1,02 N/mm2 
lett. (A nyomókísérletnél a törőerő 1,8; 1,68; 1,74; 
1,75; 1,29; 1,38; 1,54 és 1,82 kN lett. Ezek átlaga 1,63 
kN, mely 40 × 40 mm-es nyomólapra kellett szét-
osztani.) Ez megfelel a mai leggyengébb, ún. M1 
habarcskategóriának.

Vegyük fi gyelembe, hogy a kb. 700 évvel ez-
előtt létező habarcsok között ez valószínűleg nem 
volt rossz minőségű. Tehát valószínűsíthető, hogy 
elődeink a márgát habarcskészítés miatt bányász-
ták, tehát az aknák, kürtők és üregek kialakítá-
sának ez volt az egyik oka. E mellett természete-
sen nagy valószínűséggel a kifejtett mészkőből 
is égethettek habarcsot, sőt a kövek faragásakor 
maradó mészkőport valószínűleg a márgához ke-
verve javította annak minőségét.

Megjegyzem, hogy a szakirodalmak szerint 
közvetlenül a mészkőpaplan alatt lévő keskeny 
sávban a márga alacsony mésztartalommal bírt, 
míg kicsit lejjebb már sokkal jelentősebb.10 Tehát 
elvileg az jobb habarcsminőséget adna. A jövő-

9 KOPECSKÓ 2013. 31.
10 HAJNAL 2003. 18.; SZABÓ 1879., és Török Ákos is erről számolt be 

a Várkertbazár építkezésekről származó márgaminták elem-
zéséről
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ben javasolt lenne ezekből a mintákból is habarcs 
próba testeket készíteni.

Már az első részben említette m, hogy a Vár-
hegyben nagy valószínűséggel elfeledett nagy-
méretű, már ember által jelentősen átalakított 
barlangpincék lehetnek. Ezek közül akkor ket-
tőt (a Dísz tér 7. és a Dísz tér 4-5. alatti nagyobb 
méretűt) sikerült megtalálnom. Továbbá 2013 év 
őszén a Tárnok utcai út- és járdaburkolat építése 
és az épület csapadékvíz elvezetése miatt felvet-
tem a kapcsolatot a Tárnok utca 20. (egyben Balta 
köz 2.) tulajdonosával. A tulajdonos látva lelke-
sedésemet és a témában eddig végzet munkámat 
úgy döntött, hogy megmutatja háza alatti – általa 
már jól ismert – pincét és egy „kutat”, melynek al-
ján üreg van. Egy olyan új sziklaüreget mutatott 
nekem, mely eddig semmilyen terven, vagy tér-
képen nem szerepelt. A család már régóta tudta, 
hogy a ház pincéjének délnyugati sarkában van 
egy betemetett „kút”. Tájékoztatása alapján csa-
ládja 1984-87 között ezt kitisztítatta, és az alján, 
a mészkőszikla alatt, kb. 8 méteres mélységben 
minden irányba kiszélesedő sziklaüreget tártak 
fel. Ez való színűleg már az 15. század óta fel volt 
töltve. (8., 9. kép) Lépcsőlejárat a sziklaüregbe – 
eddigi adataink alapján – nem vezet, bár az akna 
melletti pinceszakasz padlója alatt a feltöltés meg-
süllyedt és felbontása után alatta középkori kori, 
keskeny téglából falazott boltozatmaradványo-
kat és az aknával való kapcsolatára derült fény. 
(10. kép) Minden jel arra utal, hogy ez nem kút, 
hanem akna, kürtő volt. Sajnos azt nem tudtuk 
megvizsgálni, hogy kút van-e a sziklaüreg alján, 
mivel abban még vastag visszatöltés található. 
A tulajdonos továbbá beszámolt arról, hogy köz-
vetlenül a ház udvari homlokzata mellett, a mai 
udvari pincelejárat mellett is létezett egy felül tég-
lafalazatú akna, kürtő, vagy kút, de ez is fel van 
tölte, és le van fedve. Talán ennek a része lehet a 
pincében a csatlakozó falban egy boltozatos elfa-
lazás. (11. kép)

A tanulmány első részében azt is említettem, 
hogy a sziklafőtén lévő hévíz által keletkezett 
oldásformákba az agyagos márga a felülről érke-
ző nyomások hatására plasztikusan belenyomó-
dott az idők folyamán. Volt szerencsém nemrég 
a Kiscelli Múzeum alatt elhelyezkedő mélypincét 
(sziklapincét) tartószerkezetileg megvizsgálni, 
ahol ugyancsak egy függőleges összenyomódásra 
hajlamos réteg helyezkedik el egy vastag, szilárd, 
merev réteg alatt. Mindkét hegy jelentős mérték-
ben süllyed, de Kiscell esetén a folyamat sokkal 
gyorsabb és nagyobb problémákat okoz. A budai 
Vár szemszögéből ez a probléma már néhány éve 

is megjelent egy szakcikkben, mivel az agyagos 
márga tömörödik, illetve kinyomódik a mészkő 
alól a várplatók irányába.11

TÉNYEK ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK 
A BARLANGPINCÉKKEL, AKNÁKKAL, 
KÜRTŐKKEL ÉS KUTAKKAL 
KAPCSOLATBAN

1. A barlangpincék és aknák, kürtők elhelyez-
kedése, valamint a régészeti adatok alapján nagy 
valószínűséggel feltételezhető, hogy az első tel-
kek utcai szélességi mérete kereken 10 öl, azaz 60 
láb (kb. 18,3 méter) volt. Mélységük 20 öl (120 láb 
azaz kb. 36,3 méter). Így ezek területe éppen 200 
négyszögöl.12

2. Úgy tűnik, hogy általában a keresztutcák a 
Vár létesítésekor valószínűleg nem léteztek, mi-
vel az egységtelkek felszerkesztésük után teljesen 
összezárnak, köztük hézagok szinte egyáltalán 
nincsenek.

3. A pincék alatt soha sem volt barlangpince, 
avagy a barlangpincék felett soha sem alakítottak 
ki pincehelyiségeket. (Az a néhány hely ahol ma 
már ilyen van bizonyíthatóan későbbi, újkori ki-
építés.) 

4. Az aknák, kürtők (és néhány helyen alattuk 
kutak) szinte minden esetben beépítetlen terüle-
teken (közterületen, utcán, téren, vagy a feltétele-
zett belső udvarokon) helyezkednek/helyezked-
tek el.

5. Az aknák, körtők (és néhány helyen alattuk 
kutak) a legtöbb esetben a házak utca fronti fala 
előtt vagy a feltételezett belső udvari homlokza-
tok előtt helyezkednek/helyezkedtek el.

6. A valószínűsíthető első telekosztáshoz tar-
tozó házak feltehetőleg szinte minden esetben 
három tengellyel rendelkeztek (miután összeépí-
tésük megtörtént). Középen a kapubejáró, míg 
két oldalt lakóhelyiségek voltak, melyek alatt a 
legtöbb esetben voltak pincék, míg a kapubejáró 
alatt szinte soha. A korai építkezések alkalmával 
a kapubejárók alatt pincéket nem alakítottak ki.13 
A körtők és kutak általában a házak eredeti pin-
céjének középtengelye körül vannak, a homlokzat 
előtt.

11 DULÁCSKA 2010. 24-25.
12 A tanulmány második felében részletesen elmezésre kerülő 

házsorok esetén (méréseim alapján) átlagosan kb. 0,305 mé-
terre adódott egy láb és 1,83 méterre egy öl, melyet egyben 
rekonstrukciós méretnek is használtam. A kora középkorban 
nem ismerjük, hogy Budán milyen hosszmértéket használtak.

13 Ezzel a megállapításommal megegyezik GERŐ 1963 megállapí-
tása.
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7. Létezik még néhány négytengelyes ház, is 
melyek úgy alakultak ki, hogy két keskenyebb 
épület épült a telekre és mind a kettőhöz kialakí-
tottak kapubejárót. Ezek a telkek azok, amelyeket 
már korán két részre bontottak.

8. Számtalan esetben (ostromok, háborúk, tűz-
vészek, öröklési ügyek) az épületeket (és telkeket) 
darabolták, vagy egyesítették. Nem ritka, hogy 
több ház lebontásával egyre nagyobb épületeket 
hoztak létre. Így ma már nagyon sok nem az ere-
deti méretében látható.

9. Valószínűleg a telkek (utcafront felé eső) fe-
lére többszintes lakóházat (főépületet) építettek és 
a telek hátsó részében maximum 9,15 x 18,3 méter 
méretű melléképületekkállhattak. A két épület/
építmény között udvar lehetett.

10. Minden barlanghoz tartozik legalább egy 
akna, kürtő. Ez azért is bizonyos, mert ezeken ke-
resztül érték el a barlangpincéket létesítésükkor.

11. Nem minden barlangpincéhez vezet lép-
cső. Néhánynál megesett, hogy olyan szomszédos 
barlangpincével kötötték össze, amelyhez már ve-
zetett le lépcső. 

12. Minden házban ahol pince és barlangpince 
is található ott szinte kivétel nélkül vezet le a pin-
céből lépcső a barlangpincébe. Viszont ahol ma 
nincs pince ott általában lépcső sincs.

13. Néhány helyen található a barlangpince 
szintre vezető lépcső, pedig pince már nincs. Eze-
ken a helyeken a pincekutatás indokolt lehetne, 
mivel földszintről lépcsőt a barlangpince szintre 
soha sem indítottak.

14. A házak előtt, az utca alatt lévő barlangpin-
cék mai tudásunk szerint soha sem nyúltak át az 
utca tengelyvonalán, (Ott a szemközti házsorhoz 
tartozó barlangpincék helyezkednek el.)

VIZSGÁLT TERÜLETEK

A mai napig is sok 60 láb (10 öl, kb. 18,3 m) szé-
lességű épület található a Várban. Ezektől az 
épületektől az utcavonalat követve 18,3 méteres 
ugrásokkal kiszerkesztettem a feltételezett első 
telekosztást. Ez szinte mindenhol egybeesett a 
tanulmány első részében részletezett homlokzati 
kürtőkkel és a barlangpincékbe levezető lépcsők-
kel. A Várban számtalan helyen (lásd tanulmány 
első részében és alább a két terület elemzésénél) 
még ma is ott találhatóak a telekhatárok, ahol 
azok az első telekosztáskor lehettek.

Az egységes telekosztást a Vár területén továb-
bi két helyszínen vizsgáltam részletesen és osz-
tottam ki a feltételezett egységtelkeket (az első 

három terület bemutatása a tanulmány első ré-
szében került közlésre):

IV. terület: a Szentháromság utca páratlan olda-
lán 4 (egységméretű) egymás melletti telket,

V. terület: az Uri utca páros (nyugati) oldalának 
Szentháromság utca és Dárda utca közötti szaka-
szán összesen 10 (egységméretű) egymás mellet-
ti telket./Sajnos az első részből idő és helyhiány 
miatt kimaradt egy terület térképének közlése, 
melyet két részre bontva most pótolok/ (12. kép), 
továbbá újabb alaprajz került elő a Dísz tér 4-5. 
épületről, melyről egyértelműen kiderült, hogy 
két ház volt.14 A déli traktusában egykor létező 
kapubejáróban az ülőfülke sort meg is találták. 
(13. kép) Ez ma már nem látható.

IV. TERÜLET RÉSZLETES VIZSGÁLAT:

A vizsgálatot a Szentháromság utca 1. számtól a 
11-ig végeztem el. Ehhez az általam feltételezett 
telekosztás alapján hozzá tartozónak kell felté-
teleznünk a Szentháromság tér 7. és 8., illetve az 
Uri utca 25. épületét is, tehát ezekről is részletesen 
szólok.

Szentháromság tér 7., Szentháromság 
tér 8. (egyben a Szentháromság utca 1.) 
és a Szentháromság utca 1-3.
Véleményem szerint egykor a három ház egy tel-
ket alkothatott. Ebben az esetben a vári tipikus 
telekméret pontosan adódik. Így ez a telek is egy 
tipikus egységméretű telek 10 öl (60 láb azaz kb. 
18,3 m) szélességével és 20 öl (120 láb, azaz 36,6 m) 
hosszúságával. (14. kép)

A Szentháromság tér 7. épület helyén valaha 
két épület állt, de megsemmisülése előtt, a II. vi-
lágháború előtt már egy ház volt. A tér felé eső, 
homlokzat mellett lévő északi pincéjében gótikus 
utcai pincelejárót tártak fel. (15. kép) Ilyet a Vár 
számtalan helyén találtak már a feltárások során, 
tehát tipikusnak mondható.15 Itt ezt már a közép-
korban elfalazták. Az épület homlokzata előtt, a 
járda alatt két aknát, kürtőt feltételeztem az eddi-
gi tapasztalataim alapján, melyből egy 1,75 méter 
átmérőjű a feltárások16 során előkerült a várható 
14 KÖZTI 1970. dec. 4-i rajzán látható (őrzési helye: Forster  Gyula 

Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, 
Tervtár Ltsz.12948)

15 Ilyen pincelejáratok voltak a Tárnok utca 5., Tárnok utca 16., 
Uri utca 31., Bécsikapu tér 7., Fortuna utca 10., Uri utca 9., For-
tuna utca 12., Hess András tér 3. (Vörös Sün Ház), Uri utca 30., 
Bécsikapu tér 8. (a Kard utcai homlokzati oldalon), a Táncsics 
Mihály utca 3-nál, az Országház utca 20., a Szentháromság 
utca 2. és a Szentháromság utca 3. házaknál.

16 LÓCSY 1974 (terven, alaprajzon látható)
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helyén. (14., 16. kép) Ebből arra lehet következtet-
ni, hogy a beépítés korai szakaszában több részre 
osztották fel e telket.

A Szentháromság utca 1. (egyben a Szenthá-
romság tér 8.) is megsemmisült a II. világháború 
alatt. Már a Hauÿ és a Zaiger helyszínrajzok is 
ugyanakkora méretű házat jelöltek, mint ami a 
háború előtt volt. A telek feltárása során17 az ere-
deti középkori beépítés falai előkerültek. Ezek a 
tér és utca közös sarkánál egy három helyiség-
ből álló, utcára merőleges tipikus vári lakóépület. 
Az épület végében a középkori pincelejárattal. (17. 
kép) Ennek helyén és a két ház (a másik a Szent-
háromság tér 3. épület) melletti beépítetlen terü-
leten épült később a kapubejáró. A feltárások ide-
jén sajnos a pincék nem voltak kutathatóak, mivel 
azok törmelékkel voltak tele. Viszont Kadić egyik 
cikkéből18 tudjuk, hogy az épület II. világháború 
előtti igen rossz szerkezeti állapotát a két szint-
ben elhelyezkedő pincék és barlangpincék okoz-
ták. (18. kép) Érdekes módon ennél az épületnél 
a felső (-1. szinten lévő) pincék egyáltalán nem 
úgy helyezkednek el mint a vár többi épületénél. 
Ezek tele voltak építési és egyéb törmelékkel, ala-
csonyak voltak, labirintusszerűk és kinyúltak az 
épület alól. Különleges módon itt voltak a mészkő 
felső síkjában - Kadić által - természetesnek vélt 
üregek is. Egy aknát, kürtőt is találtak, mely felett 
volt az épület igen rossz állapotú, összerepede-
zett sarka. Ez az akna, kürtő a korabeli rajzokon is 
látható. (19. kép) A Kadić által megtalált igen szűk, 
akkor már járhatatlan csigalépcső is látható a raj-
zon. Az kérdéses, hogy a barlangpince szinről a 
Szentháromság utca járdája alá felvezető három-
karú lépcső hova is vezetett pontoasan, hiszen az 
épület alatt a délkeleti sarokban nincs is pince. 
2014-ben a járda burkolat cseréje során a mai épü-
let homlokzata előtt egy aknát, kürtőt találtak a 
kivitelezők, melyben egy béléscső volt bebetonoz-
va. (14. kép)

A Szentháromság utca 3. épület a II. világhá-
ború során elpusztult, viszont a háború után ré-
gészeti kutatása részben megtörtént.19 A kis szé-
lességű épület feldolgozásából tudjuk, hogy az 
épületnek két egymás mögötti, észak-dél irányú 
pincehelyisége volt, melyeken középkori donga-
boltozatok voltak. Ezek még ma is megvannak. 
A pincébe az utcáról lépcsős gótikus pincelejárat 
vezetett, mint számos más vári épületnél is. (20., 
21., 22. kép) Az utca felőli pincének a délkeleti sar-
kából a barlangpince szintre lépcső vezetett, de ez 
17 LÓCSY 1963b 497-498.
18 KADIĆ 1944. 2.
19 H. GYÜRKY 1963

ma már nem látható. (14. kép) Itt aknát vagy kürtőt 
egyik irodalmi adat sem említ, de szerintem léte-
zése nem zárható ki. A 23. kép alapján beazonosít-
hatóak a Várban lévő középkori falmaradványok 
és azok irányai.

Szentháromság utca 5.
A II. világháború után végzett falkutatások20 so-
rán bebizonyosodott, hogy a most látható ház va-
laha két épületből állt. Ez az alaprajz alapján is 
sejthető volt, mivel bár a mostani épület homlok-
zati szélessége pontosan 18,3 méter, mégis nem a 
Várban tipikus háromtengelyes, hanem négyten-
gelyes kivitelű. (14. kép) (24. kép) A kutatások alap-
ján először a keleti oldali épület épült meg, a ma 
is látható kapubejáróval. Ez az épület független 
volt a később mellé, a nyugati oldalra épülőtől, hi-
szen a kapualjából átjáró nyugati irányban nem 
volt. Feltételezték, hogy a szélső nyugati, keskeny 
helyiségek lehettek a második ház kapubejárói. 
Bár e feltételezett kapubejáró alatt van pince, de 
azok újkoriak,21 így lehetséges, hogy tényleg ka-
pubejáró volt. Az épület alaprajza nagymértéken 
hasonlít a Tárnok utca 1. és a Tárnok utca 3. és 
azzal együtt kezelendő Tárnok utca 5. déli egy-
harmadával mivel eredetileg ezek alkottak egy 
telket (házat). Tehát úgy tűnik, hogy két épület 
épült a vizsgált telken, de eredetileg, a parcellá-
záskor ez egy telek volt, csak már a legelső épü-
letek megépítése előtt szétválaszthatták. A Hauÿ 
térképen már ez az állapot látható és utána újra 
egyesítették. Mint minden vári épület homlokza-
ta előtt, a mai járda alatt itt is van akna, kürtő. 
Ez ma is látható a barlangpince szintről és az épü-
let homlokzatának nyugati sarkához vezet fel. Ma 
már nem látható, de több korabeli térkép alapján 
is, illetve a barlangpince szinten látható módon 
lépcső vezetett le a barlangpince 152-es termébe a 
nyugati pincéből. (14. kép) A homlokzat keleti ol-
dalán nincs tudomásunk aknáról vagy kürtőről, 
de mint számtalan vári épületnél itt is nagyon va-
lószínű a létezése, aminek további kutatása szük-
séges. Ezen az oldalon arról sincs tudomásunk, 
hogy barlangpince lett volna vagy oda lépcső 
vezetett volna a pincéből, pedig ezek is valószí-
nűek. Az 1880-as években készült barlangpince 
felmérés alapján22 a belső udvar alatt is volt egy 
félig törmelékkel teli pincebarlang. Ez éppen ott 
helyezkedett el ahol feltevésem szerint valaha ke-

20 LÓCSY 1959. 308-316.
21 Schubert Ignác 1:250 felmérésének 12. szelvényének másola-

tán látható, hogy ott nincs pince (1938). (őrzési helye: Budapes-
ti Töténeti Múzeum (BTM) Középkori Osztály, Rajztár.)

22 SZABÓ 2012. 222. 8. kép
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resztirányú belső udvar lehetett.23 Ennek lépcső-
lejárója a keleti szárny udvari épületszárnyából 
indult. A barlangpincéhez kürtő, akna is tarto-
zott, mely a mai belső udvar középtáján volt. Ma 
a barlangpince már valószínűleg tömedékelt, nem 
megközelíthető, külső jele nem látható. Az épü-
let hátsó részén olyan sarokarmírozást találtak a 
feltárások folyamán, melyből Lócsy Erzsébet azt 
feltételezte, hogy az általam vizsgált négy telek 
hátsó részében valaha vezethetett egy a Szenthá-
romság utcával párhuzamos sikátor. Én ezt nem 
tartom valószínűnek, már csak azért sem mert 
akkor mind a négy telek mélységének kevesebb-
nek kellett volna lennie mint a mai méret és az 
azt jelenti, hogy jóval rövidebbek lennének, mint 
a szabványos telekméret. (Jelen állapotukban ép-
pen akkorák.) Tehát ha lett volna ott sikátor akkor 
az egységes telekosztás teljesen felborulna e ré-
szen. Továbbá sarokarmírozástól északi irányban 
a telekhatárig összesen 9,8 méter távolság van, 
mely úgy vélem, hogy sikátornak, vagy átjárónak 
feleslegesen széles. Továbbá ennek azért sem lá-
tom realitását, mivel akkor az eddigi analógiák 
szerint ott barlangpincéknek, de legalább aknák-
nak kellene lenniük, viszont ott egyet sem isme-
rünk.

Gerevich László azt feltételezte, hogy azért le-
hetett itt két kisebb (kéttengelyes) ház, mivel sze-
gényebb tulajdonosok birtokolhatták.24 Szerintem 
viszont éppen azért osztották meg, mivel ilyen 
kiemelt helyen két kisebb ház összességében érté-
kesebb volt mint egy.

Rajna György tanulmánya25 alapján a pincében 
(barlangpincében) valaha kút volt. Ennek semmi-
lyen régebbi leírásban, kimutatásban nem sike-
rült nyomára bukkannom, félő, hogy elírás.

Megjegyzem, hogy a feltárások során megta-
lált nyugati udvari épület alatti pincelejárati ajtaja 
miatt ott pincének kellene lennie, de ez ma már 
nem létezik. Valószínűleg el lett falazva vagy tö-
medékelve melynek állapota kérdéses. (25. kép)

A nagy belmagasságú pincéket ennél a háznál 
nem választották szét boltozattal két szintre, pe-
dig belmagassága miatt erre lett volna lehetőség.

Szentháromság utca 7.
Mai állapotában ez a telek is egy tipikus egy-

ségméretű telek lehetett 10 öl (60 láb azaz kb. 
18,3 m) szélességgel és 20 öl (120 láb, azaz 36,6 m) 
hosszúságával. Az épület kutató feltárása26 alap-
ján ezen a telken is eredetileg két épület állt. (14., 

23 SZABÓ 2012. 229. 20. kép
24 GEREVICH 1975. 396.
25 RAJNA 1988. 542.
26 TÓTH 1959. 316-318.

26. kép) Tehát már ezt a teljes telket is az első be-
építés előtt kettéosztották, mint a Szentháromság 
tér 5. esetében is. A barlangpincék elhelyezke-
dése alapján és abból a tényből kiindulva, hogy 
lakótér alá a barlangpincék nem nyúltak be arra 
a következtetésre lehet jutni, hogy a kaputól kelt-
re lévő terület az első időkben nem volt beépítve. 
Ezt bizonyítja az, hogy itt pince sincs és pincék 
alá sem nyúlt soha a barlangpince. E feltevésemet 
teljes mértékben megerősítették a régészeti feltá-
rások és falkutatások is, mivel arra a megállapí-
tásra jutottak, hogy a kapualjtól keletre lévő utcai 
épületrészben nincs középkori maradvány, tehát 
később épült. Mivel kapualj alatt szinte soha sem 
volt pince (itt viszont van) így én szerintem ez a 
rész eredetileg nem volt kapubejáró, valószínűleg 
utólag alakították azzá.

A nyugati oldali pincéből valaha lépcsőlejáró 
nyílt a barlangpince szintre (a 148-as terembe). (27. 
kép) Ezt több leírás, rajz és elbeszélés27 is megerő-
síti. A keleti oldali, keskeny udvari épület alatti 
pince déli végéből is vezetett lépcsőlejárat a kora-
beli felmérések alapján a barlangpincébe (a 149-es 
terembe). E barlangteremnek van egy kis nyúlvá-
nya nyugati irányban, mely a 150-es számot kap-
ta. Ezeket használta Ruszwurm bácsi pezsgőtáro-
lásra és a kedves vendégeit ide vitte le. Mindkét 
lépcső mellett, tipikus helyén megtalálható a két 
akna, kürtő, mely a homlokzatok előtt vezet fel a 
felszínre. A nyugatiba kb. 3 éve koszfogóval el-
látott, süllyesztett szellőzőt építettek be. Ezen az 
aknán keresztül hordták ki a törmeléket Kadić 
emberei a Várbarlang első megnyitása előtt. Erről 
még Filmhíradó részlet is készült akkor.28

Továbbá Rajna György tanulmánya29 alapján 
a pincében (barlangpincében) valaha kút volt. 
Ennek említése Kadić várbarlangról szóló köny-
vében30 is megtalálható. A szerző úgy fogalmaz, 
hogy: “ a sarokban körülfalazott mély gödör fog-
lal helyet; ebben időnként talajvíz gyűlik össze”.

Szentháromság utca 9, Szentháromság utca 11. 
(egyben Uri utca 23.) és Uri utca 25.
A tipikus telekosztás kiszerkesztése után jól látha-
tó, hogy a Szentháromság utca 9-11. és Uri utca 25. 
épületek eredetileg egy telket alkothattak. E te-
lek pontosan ugyanúgy tagolódott három részre, 
mint a vizsgált terület első telke. Az épületku-
tatás31 alapján a 9. számú és a 11. számú épület 
27 Az épületben lakó Hazai néni II. világháborús elbeszélései 

alapján. 
28 FILMHÍRADÓ 1937
29 RAJNA 1988. 542.
30 KADIĆ 1942. 13.
31 BERTALALN 1963. 500-503.



245

A BUDAI VÁR BARLANGPINCÉINEK KIALAKULÁSA, KIALAKÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

mint ma is a középkorban is egybe tartozott, jó-
val később választották azokat szét. A telek pon-
tosan egy tipikus egységméretű telek szélességű. 
(14. kép) A Szentháromság utcai homlokzat előtt a 
„megszokott” két akna, kürtő alulról, a barlang-
pince felől ma is láthatóak. Az épület délnyugati 
sarka alatt kétszintes, tégla dongaboltozatos pince 
fekszik kelet-nyugat irányban. Az alsóból a mai 
napig is látható, hogy lépcső vezetett a barlang-
pince szintre, bár ma már be van betonozva, hi-
szen azt a II. világháború alatt a Székesfővárosi 
Sebészeti Szükségkórház, (28.-29. kép) vagy más 
néven Lovas úti kórház, avagy mai nevén Szik-
lakórház építésekor lezárták. (30. kép) Ma a ven-
déglátóhely közepén a szőnyeg alatt látható a régi 
lejárat. (31. kép) (32. kép) A feltárási, földszinti alap-
rajzon (33. kép) látható, hogy a délnyugati helyiség 
déli, homlokzati fala valaha beljebb helyezkedett 
el. Ezt én is megerősítem, mivel a kiszerkesztett 
telekosztás alapján annak tényleg beljebb kellett 
elhelyezkednie. Az épület keleti azaz 9. számú 
részéből is vezetett valaha lépcsőlejárat a bar-
langpince szintre, de ma már ez sem látható se a 
Sziklakórházból, se a pinceszintről. Egykor itt is 
kétszintes pince volt, melyek közötti födémet utó-
lag húzták be. Az itt elhelyezkedő levezető lépcső 
jóval hosszabb volt mint a párja mivel egy sok-
kal mélyebben fekvő barlangpincébe vezetett le. 
A barlangpince elhelyezkedés alapján (mivel jócs-
kán a telek alá nyúlik) feltételezhető, hogy a telek 
keleti része később épülhetett be. Ezt a feltárások 
és falkutatások is megerősítették. Ehhez hasonló 
kronológiájú volt a Szentháromság utca 7. keleti 
oldalának beépítése is.

Az Uri utca 25. épületet már valószínűleg a 
legelső beépítések alkalmával leválasztották a 
vizsgált egységméretű telekről. Érdekes módon 
az épület olyan hatást kelt mintha a tipikus vári 
hárommenetes épület lenne középen kapubejá-
róval, két oldalt lakóhelyiséggel. Viszont a pin-
ceelrendezés és az épület arányaiból is látható, 
hogy nem ugyanolyan mint a többi vári épület. 
A négy pincehelyiség – egy kivételével – az Uri 
utcával párhuzamos, melyre már Zádor Judit is 
felhívta a fi gyelmet.32 Bár kétségtelen, hogy a ka-
pubejárótól jobbra és balra eső lakóterek ablakai 
alatt itt is megtalálható az egy-egy akna, kürtő a 
barlangpincékbe. Viszont pince van a kapubejáró 
alatt, mely máshol nincs így (valószínűleg nem 
volt eredetileg kapubejáró, csak utólag lett az).33 
Ha viszont nem itt volt a kapubejáró akkor hol? 
Budán a kapubejárók alatt szinte soha sem volt 
32 ZÁDOR 2003. 357-366.
33 Erre a feltevésre jutott Zádor Judit is.

pince. Csak a telek északnyugati sarkában nincs 
pince, de az kizárható, hogy itt lett volna a kapu-
bejáró. Szerintem az Uri utca 25. eredetileg min-
denképpen a Szentháromság utca 9. és 11. épüle-
tekkel egybe tartozott és a Szentháromság utcára 
néző főépületek mögött a legkorábbi udvar két 
oldalára épült két, észak-dél irányú épületet lát-
hatjuk. A nyugati, Uri utcával határosnak szerin-
tem kapubejárója eredetileg sehol sem volt. A mai 
kapubejáró alatt lévő pincéből vezet egy lépcső a 
nagyobb méretű barlangpincébe, melybe mind a 
két akna, kürtő torkollott. Ma már a nagyméretű 
barlangpincéből csak egy kisebb van meg, mivel 
nagy termet a Sziklakórház számára annak épí-
tésekor leválasztottak. Az északra eső akna, kür-
tő még látható a Sziklakórház gépészeti tereinek 
oldalában (elektromos betáplálás számára hasz-
nálták fel). A déli már nincs meg. A barlangpince 
szintről eltömedékelt kút nyúlt a mélybe. Ez még 
néhány régi térképen szerepel. (35. kép)

Zádor Judit szerint az épület északi részén si-
kátor lehetett, mivel ott pincék nem találhatóak. 
Szerintem ez nem valószínű, hiszen a mai utcai 
homlokzati vonalban akna, kürtő található és 
azokat épületek előtti szakaszokra építették, nem 
utcák kereszteződése alá.

Továbbá Zádor Judit is és én is valószínűsítem, 
hogy az Uri utcával határos, ugyanolyan irányult-
ságú dongaboltozattal fedett pince régebben egy 
lehetett, csak azokat szétválasztották, és közöt-
tük lévő részt feltölthették. Erre bizonyíték lehet 
a délnyugati pince északi fala, mely sokkal újabb 
mint a többi.

A kelti oldali pincében látható befalazott pince-
ablak, mint Zádor Judit szerint is én szerintem is 
valaha beépítetlen területre (udvarra) nézhetett.

Összegezve: az IV. területen az egységtelkek 
egyértelműen kioszthatóak, mely telekhatárok 
meghatározására igen sok bizonyíték összegyűjt-
hető volt. Ezeket az idő folyamán darabolódtak, 
esetleg egyesültek, de a mai napig őrzik egyes 
részleteikben eredeti méretüket. Az aknák, kür-
tők, barlangpincék és azokhoz vezető lépcsőle-
járók alapján ezek a határvonalak egyértelműen 
kijelölhetők. Az aknák, kürtők a területet igen 
szemléletesen és mérnöki pontossággal szegélye-
zik. A négyből két telek esetén még a belső udvari 
(egy-egy darab) akna, kürtő és alattuk valószínű-
leg a legelső kutak is beazonosíthatóak a korabeli 
adatok alapján. Az 1687-ben keletkezett Hauÿ tér-
képen több helyen a maival és az első telekosztás-
sal megegyező állapotot fi gyelhetünk meg.

Bár több cikk arról számol be, hogy sikátor le-
hetett a vizsgált teleksor hátsó részén, de Seitl 
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Kornél cikkében34 is hipotetikus, semmivel sem 
bizonyítja ötletét, miszerint a mellékutca hálózat 
sokat változott az eredetihez képest. Lócsy Erzsé-
bet35 is felveti, mivel az Országház utca déli tűzfa-
la egy ideig szabadon álló lehetett, de ez még nem 
bizonyítja a sikátort egyértelműen. Én nem tar-
tom valószínűnek, mivel akkor az egységtelkek 
mélysége nem lenne épp 20 öl (120 láb, azaz kb. 
36.6 m), mint a Vár többi részén. Továbbá akna, 
kürtő van a feltételezett sikátor és az Uri utca csat-
lakozásánál, mely máshol a Várban nincs. Sőt a 
Szentháromság utca 5. és Országház utca 2. esetén 
talált feltételezett sikátorra néző emeleti ablakok 
nyugodtan nézhettek a négy vizsgált telek hátsó 
részére, hiszen a régészeti feltárások is bizonyí-
tották, hogy ezek hátsó részei sokáig nem voltak 
beépítve, vagy csak a földszintig, melléképülettel. 
Illetve mi értelme lenne, hogy pár méterre a szé-
les utcától (pontosabban tértől) egy keskeny utca 
legyen, hiszen már többen felvetették – köztük én 
is–,36 hogy a várban eredetileg nem is voltak egy-
általán keresztutcák, sikátorok.

Így tehát a négy eredeti telek összes szélessége 
40 öl, azaz 240 láb (73,2 méter). Ez az érték egy-
ben a két határoló utca, a mai Országház utca és 
Uri utca egymástól mér távolsága is, mivel azok 
egymással teljes mértékben párhuzamosan fut-
nak. A különbség abban nyilvánul meg, hogy a 
négy telek merőlegesen helyezkedik el a többi vári 
telekhez viszonyítva, mivel az eredetileg kőépü-
letekkel még beépítetlen, háromszög alaprajzú 
vásártérre, piactérre nézve parcellázták azokat.37 
A telkek eredeti mérete a mai napig is látható, de 
több kisebb telekre vagy házra vannak szétosztva.

Felvetődött, hogy a legelső parcellázás idején a 
vizsgált négy telek még nem került kimérésre (a tér 
részei voltak), és csak később kerületek kimérésre, 
de ennek ellentmond a kürtők, aknák és mélypin-
cék ugyanolyan szisztematikus elhelyezkedése.

Nagyon hamar feldarabolhatták a telkeket, mi-
vel a barlangpincék közül az eredetileg egy te-
lekhez tartozók közül több nincs összekötve egy-
mással.

Az 1880-as években történt részletes barlang-
pince felmérések alkalmával az összes ma is 
megtalálható üreget felmérték. Akkor a Szenthá-
romság utca 1., 5., és 7. alatti üregek szemetesek 
voltak. Az 5. számú ház alatt kis repedés, elválás, 
kimosódás volt látható és ugyanitt szivárgó víz 
csepegett.38

34 SEITL 1959. 301.
35 LÓCSY 1963a. 494-497.
36 LÓCSY 1964. 205.; Ezzel a feltevéssel Végh András is egyetért.
37 BENDA 2010. 96.
38 ZÁDOR 1994

V. TERÜLET RÉSZLETES VIZSGÁLATA

A vizsgálat során a tanulmány első részében rész-
letesen bemutatott II. terület Uri utca 26-28. házáig 
jutattam el. Most az e ház mellett lévő Szenthá-
romság utca vonalától a Dárda utca vonaláig vizs-
gáltam végig összesen 11 telket.

Uri utca 30., Szentháromság utca 13.
A régészeti kutatások és feltárások alapján egyér-
telműen adódott, hogy a mai Szentháromság utca 
e nyugati része valaha be volt építve.39 Ezt egy-
értelműen bizonyítja, hogy a Szentháromság utca 
4. előtt lakótér pincéje került elő.40 Ez a beépítés 
a Hauÿ térképen is látható. (36. kép) A következő 
egységtelek határvonala az Uri utcai homlokza-
ton mérve a saroktól 10,35 méter távolságra lehe-
tett. Ezen a helyen tűzfalat találtak. A kapubejáró 
alatti alápincézetlen terület is feltárásra került, 
mely a mai saroknál lehetett, ahol a Hauÿ térkép 
keskeny utcát jelöl. Tehát ez a ma már nem léte-
ző utca is egy telken épült két falusi ház41 közötti 
beépítetlen területen alakult ki, mint a Móra Fe-
renc utca. A Sziklakórház vészkijárata (volt halott 
kiszállítási útvonal) az épület alatt helyezkedik 
el. (37. kép) Ez a lépcsősor mely a pincéből vezet a 
hajdani (ma már teljesen kiépített) barlangpince 
szintre éppen azon a helyen van ahol a telekosz-
tás szerint lennie kell. Barlangpince mind a mai 
Szentháromság utca és Uri utca találkozása alatt, 
mind az északra lévő lakótér előtt az utca alatt, 
mind pedig a ma már az Uri utca 32. számhoz tar-
tozó lakótér előtt van. Mindhárom barlangpince 
pontosan ott van ahol az az egységtelkek és azok 
beépítése szerint tipikusan el kell helyezkednie. 
Csak a középsőhöz nem tartozott akna, kürtő. 
Az nem világos, hogy a délre lévő barlangpince 
aknája, kürtője miért nem a homlokzat mellett 
van mint a Vár többi részén, miért jóval távolabb 
a homlokzattól. Lépcső csak a déli szélsőhöz nem 
vezetett, de a barlangpince szinten annak építé-
sének kezdeménye volt látható, mikor a mai be-
építés terveit (először riasztó, azaz „R” állomás, 
majd a Kórház számára) beépítették. (38. kép) 
A mai Szentháromság utca alatt elhelyezkedő 
pincéből bár nem tudjuk, hogy vezetett-e lépcső 
a barlangpince szintre. Már a legkorábbi időkben 
összeköthették a két délebbi barlangpincét, mivel 
az egyikben van csak lépcső és ez azt is bizonyít-
ja, hogy valaha egy házhoz tartozhattak. A mai 
39 CSEMEGI-CZAGÁNY 1952a
40 BERTALAN 1971. 390.
41 A rendelkezésre álló adatok alapján az első kőépületek egy 

helyiség széles, általában három helyiség hosszú, nyeregtető-
vel fedett, téglalap alaprajzú, földszintes épületek voltak.
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épület 8,75 (vagy 7,55)42 méter széles része már a 
következő telekhez tartozhatott, melyet a pince 
elhelyezkedése is bizonyít. Az itt lévő pince vala-
ha síkfödémes volt mint számtalan vári épületnél, 
mivel a kőkonzolokat itt is megtalálták.

Az Uri utca 30. kapualjának kutatásakor kide-
rült, hogy a kapualj déli oldalán, nem volt telek-
határ, a kapualj egy régebbi beépítés megmaradt 
eleme, ahol mindkét oldalán lakótér volt. (39. kép)

Az, hogy a volt kapubejáróból lett az utcácska 
az is bizonyítja, hogy az itt talált csatornák késő 
középkoriak és meglévő burkolatra épületek.43

Elképzelhető, hogy a két első telek között egy 
keskeny (1-1,2 méter széles) sikátor húzódhatott, 
mivel a pontos telekméretek felszerkesztésekor 
ez mint maradék adódik. Ezt alátámaszthatja az, 
hogy egy kb. 110-120 cm-es falat találtak az Uri 
utcával párhuzamosan és a barlangpince lejárat 
sincs a pince közepén, hanem annak szélén, mely 
egyáltalán nem jellemző a Vár területén. Továb-
bá egy földszint feletti födémsíkon a falban egy 
szomszéd felé mutató kőkonzolt találtak, mely 
ugyancsak nem jellemző a Vár területén, inkább 
arra lehet következtetni, hogy a sikátor feletti, 
benyúló, konzolos részt támasztotta meg. A siká-
tor ezen a helyen azért is elképzelhető, mivel a 
Szentháromság utca páratlan oldalának homlok-
zati síkjának meghosszabbításába esik, azaz ez 
volt az egykori piactér széle. Ellentmond viszont 
a sikátornak, hogy az Uri utcai homlokzat vonalá-
ban a sikátor feltételezett helyén igen kicsi helyen 
középkori falmaradványt találtak az utcaszinten. 
Ha létezett is a sikátor azt valószínűleg hamar 
megszüntették és helyette a szélesebb, Hauÿ tér-
képen látható utcácskát nyithatták. Sajnos a feltá-
rások során pincekutatás egyáltalán nem történt, 
melyből ez megállapítható lenne, mivel az akkor 
légoltalmi és titkosítási okok miatt le volt zárva, le 
volt betonozva. (40. kép)

Uri utca 32.
A mai telek közepén jelöl a Hauÿ térkép határvo-
nalat. (36. kép) A barlangpincék és kürtők, vala-
mint az egységtelkek kiosztása alapján egyértel-
műen adódik, hogy az Uri utca 30. északi kb. 7,55 
méter széles sávja már ehhez a telekhez tartozott. 
E terület alatti pincéből valaha lépcső vezetett a 
barlangpincébe, de ez ma már a Sziklakórház ré-
sze. Itt kürtő, akna is volt, mely az e helyen két-
szintes Sziklakórház csigalépcsőjét helyezték el, a 
lépcső felett pedig a vizes blokk használt levegő-
42 Az eltérés magyarázatát lásd néhány sorral lejjebb a kis siká-

tor gondolatánál.
43 NAGY 1959. 9.

jét vezették ki. Erre egyértelmű bizonyíték, hogy 
a feltárások közben megtalált,44 különösen szép 
ülőfülkés kapualj az eredeti telek közepén volt, 
attól jobbra és balra is nyíltak ajtókkal lakóterek. 
Konkréten egy-egy lakótér, mely a Várban tipikus. 
Illetve a 30. szám földszinti északi helyiségének 
Uri utcai homlokzatán ugyanakkora, és ugyan-
olyan íves ablak volt minta 32. szám kapualjától 
északra lévő helyiségén. A kapubejáró alatt nincs 
pince, mint ahogy az várható volt, viszont attól 
északra lennie kellett, de információm nincs róla, 
hogy a mai modern épület építése közben meg-
találták-e, vagy, hogy valaha volt-e abból lejárat a 
barlangpince szintre. A fent leírt telektől északra 
már egy másik telek helyezkedett el. Tehát a mai 
épület közel közepén lehetett az eredeti telekha-
tár. Az északra elterülő telekről a kutatást vég-
zők azt gondolták, hogy a 32. és 34. számú házak 
határfaláig még egy teljes telek lehetett, középen 
egy kapubejáróval és annak két oldalán egy-egy 
lakótérrel, de ez ezen a szakaszon lehetetlen, hi-
szen el sem fért volna. A mai telekosztás kialakí-
tása korán megtörténhetett, mivel a mai telekhez 
tartozó két kürtőből, aknából és utca alatti bar-
langpincéből csak az északi volt megközelíthető 
lépcsőn a déli nem, pedig utóbbi még eredetileg a 
szomszédos telekhez tartozott. Ma már az egyik 
kürtő, akna valószínűleg a Sziklakórház építése-
kor betömedékelésre került, de a másik lejárati 
lépcsővel együtt megvan. (41. kép) Ez a Sziklakór-
ház fala mögött vezet le. A Sziklakórház műtője 
éppen ezen a területen fekszik. (42. kép)

Egyedi módon az utca alatti barlangpincéből 
az épület alá is vezet járat teljesen be mélyen az 
épület udvara alá. Mivel ez az eredeti telekosztási 
határvonalon fut nyugati irányban, mely a várban 
máshol sehol sem tapasztalható, így valószínűsí-
tem, hogy itt csak az udvar alatti barlangpince le-
hetett meg eredetileg és jóval később, már az új 
telekstruktúrában kötötték össze a két barlang-
pincét egymással a föld alatt. Az udvari rész alatt 
lévő barlangpincében egy kút is van, melynek a 
kürtője még a II. világháború után a felszínig nyi-
tott volt, hiszen látható a feltárások fényképein. 
(43. kép) A feltárások során megtaláltak egy kö-
zépkori pincét és lejáratát az udvarban, továbbá 
egy középkori falat az Uri utcai front északi he-
lyiségében. A feltárt pince (az alaprajzon sötét ki-
töltéssel jelzett) déli falának déli széle pontosan 
ott van ahova én az eredeti telekhatárt feltételez-
tem. Így valószínű, hogy ez a pince még az első 
telekosztáshoz és beépítéshez épült. Az utca felőli 

44 CSEMEGI-CZAGÁNY 1952b
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feltárt középkori fal pedig az ott álló épület északi 
határfala lehetett, mint a hogy a feltárt pince észa-
ki fala is. (44. kép)

Uri utca 34.
Azért hihették az Uri utca 32. kutatási dokumen-
tációját készítők, hogy a 32. telek északi részében 
egy teljes ház állhatott (középen kapubejáróval és 
két oldalán egy-egy lakótérrel), mivel a 32. és 34. 
számú épületek között tűzfalat tártak fel. A fent 
leírt épület itt lehetetlen, hogy elfért volna, hiszen 
9,80 méter szélességű terület állt volna csak ren-
delkezésre. A tűzfal viszont azért van ott, mert ez 
a telek már eredetileg úgy épült be, hogy az északi 
végén is volt egy kapubejáró és közelítőleg a kö-
zepén is. Ezek mellett pedig egy-egy keskenyebb 
épület. Így épülhetett be a Várban például a Tár-
nok utca 1. számú telek is.) Az Uri utca 34. részletes 
feltárási dokumentációjából is következeik,45 hogy 
a 32. északi részén lévő és a 34. déli részét magában 
foglaló eredeti telken valószínűleg ugyanahhoz a 
házhoz tartozott, mivel az ablakok kialakítása és 
osztása megegyezik. (45. kép) A tanulmány írói 
más megfi gyelésekből is azt a következtetést von-
ták le, hogy a mai 34. szám homlokzati szélessége 
régen sokkal nagyobb volt mint ma. Ezt támaszt-
ja alá a pincék elhelyezkedése is. Így tehát az Uri 
utca 32. területén, annak északi tűzfala mellett va-
laha kapubejáró lehetett. Ez ma már nem látható, 
mivel az épület a II. Világ háborúban megsemmi-
sült és teljesen újat építettek a helyére. A mai épü-
let dél felé eső kétharmada, tehát a kapubejárója 
és attól délre eső rész valaha a 32. szám északi ol-
dalát is elfoglaló telekhez tartozhatott. A kapube-
járó eredeti helyén van ma is. A mai telek északi 
4,30 méter széles része már a szomszédos északi 
telekhez tartozhatott. Mint a mai 32. szám telke, 
úgy a 34. szám telke is nagyon korán kialakulha-
tott, hiszen az eredetileg a déli telekszomszédhoz 
tartozó barlangpince is ettől a telektől volt lépcsőn 
megközelíthető valaha. (Hasonló adatok alapján a 
kronológiai sorrendet szerintem meg lehetne ha-
tározni, melyből a barlangpincék kialakításának 
időpontjára már jó becslést lehetne adni.) A kora-
beli térképek által jelzett kürtő, akna ma már nem 
fellelhető. Mára már ez is a Sziklakórházhoz tar-
tozik. Az udvari épületszárny alatt barlangpince 
van melyhez kb. 18 méterre a homlokzattól kürtő 
akna futott le a felszíntől. Ma már ez sem fellehető. 
Továbbá a mai épület északi részén az udvar alatt 
szintén van barlangpince, mely a Sziklakórházhoz 
tartozik. ennek kürtője ma is látható az épület ud-

45 GYÜRKY 1957

varán vasbeton szerkezettel a házak tetőszintjéig 
kivezetve. Ez a Kórház melegítőkonyhájának ké-
ménye. A barlangpincébe a pincéből vezetett le 
lépcső. A Hauÿ térképen már a mai állapot látha-
tó. (36. kép)

Uri utca 36.
A mai épület szinte megegyezik az eredeti tele-
kosztással azzal a kivétellel, hogy a 4,75 méter a 
34. számból még ahhoz tartozhatott. Ezt a pincék 
elhelyezkedése alátámasztja. A kapubejáró erede-
ti lehet, mivel ott van ahol az az első telekosztás 
alapján várható. A kapubejárótól északra pince 
adataim alapján nincs, de létezése nem zárható 
ki, mivel szinte minden esetben ott is szokott len-
ni. Kutatása várhatóan érdekes eredményt hozna. 
Az épület északi határfalai megegyezik az eredeti 
telekosztás vonalával. A mai 36. számnak az Uri 
utcai déli sarkában sarokarmírozást tártak fel. 
Ez bizonyíthatja azt, hogy - hasonlóan a 34. számú 
telek első telekosztás szerinti telkén is – két kapu-
bejáró épülhetett két keskeny házzal. Az ettől dél-
re elhelyezkedő első telekosztás szerinti telek szá-
mára leválasztott 4,75 méter valószínűleg nagyon 
korán leválasztásra került, mivel az ahhoz tarto-
zó barlangpince már egy egységbe épült és nem 
két részegységben. A mai telek északi része alatt 
(ahova már korai épületet feltételezek) barlang-
pince nyúlik. Ez teljesen egyedi, úgy is fogalmaz-
hatnék, hogy rendkívüli a Vár területén. Az még 
furcsább, hogy minden rendelkezésre álló adat és 
saját kutatásom szerint is a 36. és 38. szám közöt-
ti telekhatár az idők folyamán soha sem változott 
és mégis átnyúlik alatta barlangpince. Ennek ma-
gyarázata még a jövő feladata. A középkori épület 
mélysége a sétány irányában pontosan 18,3 mé-
ter volt a feltárási adatok alapján.46 A Hauÿ térkép 
ugyanazt a 36. és 38. szám közötti határvonalat 
mutatja mint ami ma is létezik. (36. kép)

Uri utca 38.
Az egységtelkek kiszerkesztése után a mai épü-
letben benne foglaltatik a következő egységtelek. 
Mindössze a mai épület északi 5,9 méter széles 
szakasza az, mely már a következő telekhez tar-
tozhatott. Az épület kutatási dokumentációja47 
teljes mértékben alátámasztja ezt a feltevést. A ku-
tatási eredmények alapján a mai épület helyén 
eredetileg három épület álhatott. A legrégebbi a 
telek hátsó részében, a Tóth Árpád sétánynál. Idő-
rendi sorrendben a második épület a mai kapu-
bejárót és a mellette, jobbról-balról lévő egy-egy 
46 BERTALAN 1957
47 CZAGÁNY 1958
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lakóhelyiséget foglalta magába. A harmadik a 
mai épület északi sarkánál lévő egy szoba széles-
ségű volt. Ez megegyezik az általam említett 5,9 
m széles házrésszel. A kapubejáró, a pincék teljes 
mértékben ott vannak és olyan méretűek, mint az 
a tipikus vári épületeknél szokásos. Megjegyzem, 
hogy a két régi Uri utcai épület határánál a hom-
lokzatban szögtörés is megfi gyelhető, sőt a kora-
beli fényképeken egy álló befalazott kő is látha-
tó a falban a feltételezett telekhatárnál. (46. kép) 
A kapubejárótól jobbra és balra lévő lakótér alatt 
pince van melyek a kapubejáró alatt a sziklába vé-
sett átjáróval vannak összekötve. Ez a megoldás 
gyakori volt Budán. Az északi sáv (tehát a követ-
kező telek) alatt nincs pince, mely nem tipikus, 
így valószínűsíthető, hogy valaha lehetett, kuta-
tása indokolt lenne. Ennek a teleknek a két olda-
lán épülhetett falusi ház és a mai Nőegylet utca 
lehetett a két épület közötti beépítetlen terület. 
Ez a telek (és rajta az első házak) kissé vissza le-
hetett ugratva mint a déli szomszédja. A Talajme-
chanikai Szakvélemény alapján biztosra vehető, 
hogy a déli udvari szárny alatt valaha pince volt, 
de ez ma már be van töltve.48 A homlokzat előtt 
ma is használt akna, kürtő van, mely ma már a 
Sziklakórház gépészetét szolgálja ki. Az Uri utca 
38. udvarán, éppen 18,3 méterre az Uri utcai hom-
lokzati síktól van egy kút is. A Hauÿ térkép csak 
az épület mai, utcai sarokvonalát jelöli, illetve az 
utcát, mely mai napig is megvan. (36. kép) Széché-
nyi Viktor ostromnaplójából tudjuk, hogy 1945. 
február 11-én áldás és mise volt az óvóhelynek 
használt barlangpincében, melyek még akkor 
nem voltak a Sziklakórház részei.49

Uri utca 40.
A mai épület déli 6,65 méter széles része még az 
előző telekhez tartozhatott, melyhez az előbb em-
lített Nőegylet utca és a 38. szám északi része is 
tartozott. A telekhatár teljesen bizonyos, mivel a 
II. Világháború után, mikor az Uri utcai homlok-
zaton nem volt vakolat látható volt, a feltételezett 
telekhatáron a sarokarmírozás.50 (47. kép) Ezen 
a helyen a Hauÿ térkép is határvonalat jelöl. (36. 
kép) A két épület összefalazása éppen az én telek-
kiosztásom szerint alakult. Érdekes módon a ki-
sebb épületen van sarokarmírozás. A sarokarmí-
rozás feltárásakor kiderült, hogy az északi telken 
épült épület kissé beljebb volt tolva, tehát fogazott 
volt az utcai homlokzat mint sok más helyen az 
Uri utcában. (48. kép) A pincék elhelyezkedése ezt 
48 BÁCSI 1958
49 LENGYEL 1991. 204.
50 B. HORVÁTH 1984

messzemenően igazolja. A déli szárny alatti két 
pince közötti átjáró egyértelműen későbbi áttörés. 
Ezt az épület földszinti alaprajzáról és annak fal-
kutatási adatai is jól igazolták. (49. kép) Az épület 
többi része már a következő telekhez tartozhatott. 
A kapubejáró eredeti helyén lehet, hiszen középen 
van. A ház mai északi határfala az első telekosz-
tás vonalával megegyezik. Az utca alatti, közé-
pen körpillérrel alátámasztott barlangpincének a 
nyugati sarkában megvan a kürtő, mely kissé bel-
jebb helyezkedik el mint a mai homlokzati vonal. 
Ez is azt bizonyítja, hogy valaha a sarokarmíro-
zástól északra lévő homlokzati fal beljebb lehetett, 
hiszen a kürtők pontosan azok előtt voltak a mai 
járdák alatt. A 40. és a 42-44. számú házak között 
a Hauÿ térkép ugyanoda jelöl határvonalat mint 
ahol az ma is van.51 A déli szárny nyugati végében 
a feltárások közben egy kutat találtak, melynek 
13-14. századi betöltésében összesen 163 db növé-
nyi mag is volt.52 Az udvari homlokzaton kettős 
pinceajtókeretet tártak fel.53 A kutatási dokumen-
táció összeállításakor a Fővárosi Levéltárban igazi 
kuriózumot találtak a kutatók (bár erről valószí-
nűleg nem volt tudomásuk) hiszen a 8. kép a Vár 
eddig ismert legelső barlangpince felmérését áb-
rázolja. (50. kép) A telek hátsó (nyugati) vége mel-
lett a Tóth Árpád sétány alatt az 1964-es régészeti 
feltárások a 13. századi várfalat megtalálták, mely 
mellé közvetlenül épület egy kelet-nyugat irányú 
épület pincével.54 Széchényi Viktor ostromnapló-
jából tudjuk, hogy rendőrök által szervezett mise 
volt 1945. február 8-án reggel 10 órakor az óvó-
helynek használt barlangpincében.55 (51. kép)

Uri utca 42-44.
A mai épület mérete szinte teljes mértékben meg-
egyezik az eredeti telekmérettel, azt leszámítva, 
hogy az északi sarkának pontosan 1,5 méteres 
szélessége már a következő telekhez tartozha-
tott. A Hauÿ térkép a mai telek külső homlokzati 
vonalában két határvonalat is jelez. Ezekre utaló 
jelet ma már nem lehet megtalálni. (36. kép) A ka-
pubejáró alatt pince nincs, de a barlangpince az 
utca alól benyúlik mint például a Tárnok utca 5., 
az Uri utca 20., 22. és 24. esetén is. A barlangpince 
1990-es években készült alaprajzán ez jól látható. 
(51. kép) Az épület északkeleti saránál a barlang-
pince szinten a lépcsőlejárat a mai napig is meg-

51 BERTALAN 1971
52 P. HARTYÁNYI 1978.; FATUSKA-FÜLÖP-GYÜSZI 2006
53 CZAGÁNY 1959. 378.
54 BERTALAN 1965.; BERTALAN 1971
55 LENGYEL 1991. 203.
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van, acél lemezajtó zárja azt le. Ez a lépcső a pin-
cét ábrázoló rajzokon is látható.

Széchényi Viktor ostromnaplójából tudjuk, 
hogy 1945. február 5-én éjjel az óvóhelynek hasz-
nált barlangpincében kislány születik. Ekkor 
30-an laknak ebben a barlangpincében.56

Uri utca 46.
Ha a mai épülethez és udvarához, mivel különös 
módon nincs a telek teljes mértékben beépítve) 
hozzászámítjuk a 42-44. számú épületből a 1,50 
méter széles szakaszt akkor éppen egy egységte-
lek szélességet kapunk. Így az épület északi ha-
tárfala megegyezik az első telekhatárral. A 46. és 
48-50. szám közötti határvonal a Hauÿ térképen is 
ugyanott szerepel ahol az ma is van. (36. kép)

Uri utca 48-50.
Mint a címben benne is van ez valaha két ház, 
azaz két telke lehetett. Ugyanezt mutatja a Hauÿ 
térkép is. Ha pontosan középen kettévágjuk ak-
kor két egységméretű telket kapunk. Ezt messze-
menőkig alátámasztja a kapualjak helyzete és a 
pincék elhelyezkedése. Mindössze az északi telek 
északi részében nincs meg a pince, mely valaha 
létezhetett. Érdemes lenne megkutatni. A 48-50. 
és az 52. szám között éppen ott van a telekhatár 
ahol a Hauÿ térképen is látható. (36. kép) Az épü-
let délkeleti sarkában lévő pincéből valaha lépcső 
vezethetett a barlangpince szintre, de ez ma már 
nincs meg, rézsű és gödör látható a helyén ahol 
le kell mászni a barlangpincébe. (52. kép) Ezt a 
szakaszt is betonidom kövekkel megerősítették. 
A déli kapubejáró északi oldalán lévő pince előtti, 
járda alatti kürtő a mai napig megvan. Az északi 
kapubejáró déli oldalán lévő pincéből a lépcsőle-
járat még a barlangpince szintről látható (53. kép).

Összegezve: Az V. terülten a barlangpincék és 
aknák, kürtők alapján teljesen egyértelműen kije-
lenthető, hogy a vizsgált területen valaha 11 egy-
ségméretű, ugyanakkora telek helyezkedett el, 
mint a budai Vár egyéb helyein. A telkek eredeti 
mérete több háznál még ma is látható, de sok he-
lyen a telekhatárok jelentősen módosultak az idők 
folyamán. Ettől függetlenül a kapubejárók szinte 
minden esetben még mindig első helyükön van-
nak. Az Uri utca 38. és 40 épület között ma lát-
ható keskeny, Nőegylet utca ugyanúgy egy telek 
két oldalára épült falusi ház közötti beépítetlen 
területen alakult ki mint a mai Móra Ferenc utca 
a Dísz tér nyugati oldalán. (Ilyen volt a mai Szent-
háromság utca 30. déli homlokzatának mentén is.) 

56 LENGYEL 1991. 201.

A Szentháromság utca páratlan oldalának hom-
lokzatát nyugatra meghosszabbítva lehetséges, 
hogy két egységtelek között 1-1,2 méter szélessé-
gű sikátor lehetett.

Az 1880-as években történt részletes barlang-
pince felmérések során a vizsgált terület alatti 
összes üreget felmérték. Az Uri utca 32. alatti sze-
metes volt. Szivárgó víz csepegett az Uri utca 32., 
34., 36. és 40. számú házak alatt. Magas vízállás 
előfordult az Uri utca 42-44.-nél.

Sajnálatos, hogy a falkutatások és feltárások 
során a szakemberek szinte sehol sem foglalkoz-
tak a pincékkel, pedig azok nem voltak lezárva, 
megközelíthetőek voltak (egy kivételével). Biztos 
vagyok benne, hogy ezekből nagyon sok hasznos 
adatot kaphattak volna. Súlyos hibának tartom, 
hogy egyik dokumentumban sincs róluk egy szó 
sem írva.

Sajnos még a mai napig sincsenek felmérve a 
vár jelentő részén a barlangpincék, mely nagy-
mértékben megnehezíti ezek kutatását, esetleges 
építkezések esetén beazonosíthatóságukat. Min-
denképpen szükséges lenne a néhány évvel ez-
előtt, a Burken Kft. által végzett felmérésekhez ha-
sonló módon a vár többi részének felmérése is. (54. 
kép) Javaslom, hogy a további kutatások irányulja-
nak az eredeti telkek belső udvara alatti esetleges 
üregek feltárására. Ha helyesek a feltételezéseim 
akkor ezeken a terülteken újabb üregek lehetnek, 
és ezek esetleges károsodása megelőzhetőkké vál-
nak, illetve a felettük lévő épületeknél is. A továb-
bi régészeti kutatások, feltárások és esetleges épít-
kezések során a szisztematikus és rendezett akna, 
kürtő és barlangpince elhelyezkedések alapján 
további (ma nem látható, nem felelhető) földalatti 
objektumok várhatók az első telekosztás szerinti 
utcai telekhatár előtt a járda alatt telkenként ket-
tő, a telekmélység felének vonalában két darab, és 
a telkek déli oldalának közepén is. Barlangpincék 
lehetnek az első telekosztás szerint a telek előtt és 
a régi hátsó udvarok alatt. Itt lépcsőlejárók előke-
rülésére is jelentős esély van. (A Tárnok utca fel-
újítása során, 2013 őszén három addig ismeretlen 
aknát, kürtőt is találtunk a homlokzati vonal előtt 
a járda alatt. 2014-ben további egyet a Szenthá-
romság utcában. Mindet a várható helyeiken.)57

57 Végül köszönöm a Tanszék munkatársainak – Csányi Erika, 
Salem Georges Nehme és Eipl András önzetlen segítségét. 
Szeretnék még köszönetet mondani Benda Juditnak, Török 
Ákosnak, Végh Andrásnak és Zádor Juditnak, akik vélemé-
nyezték és értékes gondolataikkal kiegészítették írásomat. 
Köszönet Tamási Róbertnek, a Labirintus Budapest (Panopti-
kum) vezetőjének, aki a kísérlethez használt márgát rendelke-
zésemre bocsátotta. Továbbá köszönöm Tóth Anikó segítségét 
a rajztári adatok szkenneléséhez.
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DEVELOPMENT OF THE VAULTS IN THE BUDA CASTLE, IN 
CORRELATION OF THE LAND DIVISIONS IN THE 13TH CENTURY II.

The vents and outlets to the underground hol-
lows in the Buda Castle are usually lying beneath 
the modern sidewalks and in front of the today’s 
buildings. The large outlets are mostly located 
under the sidewalks, less frequently under the 
rear of the lot. The stairs to the these outlets, per-
pendicular to the axis of the street are always 30 
feet. Now the question arises, whether these un-
derground premises are natural formations, since 
their ordered situation. I’ve already proposed in 
the fi rst part of my study (two years ago), that 
the vents under the Buda Castle are presumably 
natural in a much smaller rate than artifi cial. In 
the vast majority they are dug wells and possibly 
almost entirely artifi cial.

Based on the results of a series of experiments, 
now we are very likely aware of the main reason 
of the development of the vents, outlets and hol-
lows. In the experiments done by the Budapest 
University of Technology and Economics, De-
partment of the Construction Materials and En-
gineering Geology, we burned the marl sample 
taken from under the limestone layer and slaked 
it with water. The resulting material solidifi ed. 
This material could have been used as mortar for 
castle building by our ancestors. Therefore it is 
possible that the vaults have been mines origi-
nally.

Furthermore, during the exploration of the 
vaults, important details about the subdivision of 
the lots and streets from the foundation time of 
the Buda Castle (town) have been revealed. It was 
my goal to demonstrate the far-fl ung, still present 
cavity system in the founded town (castle), cor-
relate to the street lines, subdivisions and built-in 
lots, and to present their development and forma-
tion, based on the known data so far. During the 
research, several statement about the vents, wells, 
deep vaults and original building of the lots have 
been revealed. The town structure adjusts to 
the shape of the hill. The width of the buildable 
space is determined by the width of the lot and 
the north-south oriented streets. The lots and the 
streets track the edge of the hill’s upper limestone 
layer with a gentle curve.

My research on the vaults unravelled a stand-
ardised subdivision structure with 60 feet wide 
lots, without alleys. This structure is somewhat 
different from the current building scheme, but 
clearly preserved the width of the lots and streets, 
on which the vents, outlets and vaults are located 
as mentioned above.

In this study I’ve performed the detailed delin-
eation, analysis and presentation of the presum-
ably fi rst subdivision in the case of another two 
street sections.
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1. ábra: A szintek egymáshoz viszonyított helyzete. Utcatengelyre merőleges metszet. (rajzolta a szerző)
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2. ábra: Kadić eredeti kéziratos naplójának két oldala az épületek alatti barlangokról (őrzési helye: Barlangtani Intézet)

3. ábra: A márga derivatográfos elemzése (1 ~ víztartalom távozása, 2 ~ mésztartalom kiégése)
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4. ábra: Márga kiégetése kemencében (szerző felvétele)

5. ábra: A márga színe kiégetés előtt és után (Eipl András felvétele)
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6. ábra: Habarcs próbatestek elkészítésük után (Eipl András felvétele)

7. ábra: A próbatestek törés után (szerző felvétele)
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8. ábra. A Tárnok utca 20. alatt megtalált, eddig ismeretlen sziklaüreg . (A szerző fényképfelvétele 2014 má-
jusából.)

9. ábra. A Tárnok utca 20. alatti üregek alaprajza (az alatta húzódó Nagy Labirintus sematikusan feltüntetve) 
(rajzolta a szerző 2013/14-ben)
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10. ábra. A Tárnok utca 20. aknájához vezető, pincepadló alatti boltozatos járat. (szerző felvé-
tele)

11. ábra. A Tárnok utca 20. pincéjének nyugati falában lévő befalazás, mely feltételezhetően az 
udvari, betöltött aknához vezetett.  (szerző felvétele)
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alapján rajzolta a szerző 2004-2014 között)
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13. ábra. A Dísz tér 4-5. földszinti alaprajza a falkutatásokkal 1948-ból (Forster Központ R 9684)
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14. ábra. A
 Szenthárom

ság utcai telkek, aknák, kürtők, pincék és barlangpincék alaprajza (Többek között VÁ
TI 1984 alapján rajzolta a szerző)
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15. ábra. A Szentháromság tér 7. alaprajza a kutatási eredményekkel. (BTM Középkori Osztály rajztár)

16. ábra. A Szentháromság tér 7. földszinti alaprajza a feltárási eredményekkel és az utcai aknával, kürtővel (BTM 
Közép kori Osztály rajztár)
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17. ábra. A Szentháromság utca 1. feltárási alaprajza (BTM Középkori Osztály Rajztár)

18. ábra. A Szentháromság utca 1. (Szentháromság tér 8.) épület a II. világháború előtt, már a süllyedése 
miatt elkerítve, lezárva) (BTM Középkori Osztály Rajztár)



265

A BUDAI VÁR BARLANGPINCÉINEK KIALAKULÁSA, KIALAKÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

19. ábra. Az I. ker. Szt. Háromság téren történt süppedés vázrajza 1897-ből (BTM Adattár 1252-81)
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20. ábra. A Szentháromság utca 3. épület alaprajza az utcai, gótikus pincelejáró helyével (H. Gyürky 1963)

21. ábra. A Szentháromság tér 3. épület utcai pincelejáratának rajzai (H. Gyürky 1963)
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22. ábra. A Szentháromság utca 3. épület utcai, pincei lejáratának 
fotója a feltáráskor (H. Gyürky 1963)

23. ábra. A budai Vár középkori épületmaradványainak áttekintő térképe (Weidiger–Horler 1956)
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24. ábra. A Szentháromság utca 5. földszinti alaprajza (Lócsy 1959. 309. 5. kép alapján)

25. ábra. A Szentháromság utca 5. udvarának keleti oldalának falkutatása (Lócsy 1959. 309. 5. kép alapján)
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27. ábra. A Szentháromság utca 7. nyugati pincéje melyből valaha lépcsőlejáró vezetett a vas 
aknafedlap helyén (szerző felvétele)

26. ábra. A Szentháromság utca 7. alaprajza (Gerevich 1950 135. nyomán)
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28. ábra. A Szentháromság utca 9-hez tartozó barlangpince eredeti formájában (ma már a Sziklakórház része) (Kadić 1942 
13.)

29. ábra. Ugyanabból a szögből néhány év elteltével készített kép mint az előző. Ekkor már a Sziklakórház egyik kórterme 
(Földalatti Légó Kórház cikk)
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30. ábra. A Szentháromság tér 9. és 11. barlangpincéi közvetlenül a beépítés előtt a kiépítés adataival (Forster Központ R 
14002)

31. ábra. A Szentháromság utca 9-11. délnyugati, kétszintes pincéjének alsó részében a szőnyeg alól nyílt a barlangpince 
lejárat. (szerző felvétele 2006-ból)
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32. ábra. A Szentháromság utca 11. pincéjének metszete a lebetonozott barlangpince lejárattal (rajzon akna névvel szerepel) 
(BTM Középkori Osztály Rajztár)

33. ábra. A Szentháromság utca 9-11. épület kutatásakor készült földszinti alaprajz (Bertalan 1963)
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34. ábra. Az Uri utca páros (nyugati) oldalán, a Szentháromság utcától északra lévő épületek, pincék, barlangpincék az első, 
feltételezett telekosztással. (Többek között VÁTI 1984 alapján rajzolta a szerző 2004-2014 között)



274

SZABÓ BALÁZS

35. ábra. Az Uri utca egy része alatt lévő barlangpincék helyszínrajza rajta az Uri utca 25. alatt lévő kúttal. (BFL 
XV_17_d_328_70_539)

36. ábra. A Hauÿ és mai térkép egymásra vetítve. (Weidiger–Horler 1956)
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37. ábra. Az Uri utca 30. pincéjéből a barlangpince szintre (ma Sziklakórház vészkijárat) vezető lépcső (szerző felvétele 2006-ból)

38. ábra. A Várhegyi riasztó állomás terve 1938-ból (később a Sziklakórház része lett) 
(XV_17_d_328_20115)
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39. ábra. Az Uri utca 30. alatti barlangpince felmérése 1938-ból (Fővárosi Levéltár XV_17_d_328_70_580)

40. ábra. Az Uri utca 30. feltárásának alaprajza (BTM Középkori Osztály Rajztár)
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41. ábra. Az Uri utca 32.  épület barlangpincéje a ma is létező, oda vezető lépcsővel (Kadić 1942 5.)

42. ábra. A Sziklakórház műtője az Uri utca 32. számú ház előtti utcaszakasz alatt (Sziklakórház Nonprofi t Kft. felvétele)
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43. ábra. Az Uri utca 32. udvarának képe a II. világháború után. Előtérben az akna, mint vészkijárat. (BTM Középkori Osz-
tály Rajztár)

44. ábra. Az Uri utca 32. falkutatásának földszinti alaprajza (BTM Középkori Osztály Rajztár)
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45. ábra. Az Uri utca 34. homlokzatának felmérési rajza a szomszédos telken lévő ugyanolyan íves ablakokkal 
(BTM Középkori Osztály Rajztár)

46. ábra. Az Uri utca 38. falában lévő kő a feltételezett telekhatárnál 
(BTM Középkori Osztály Rajztár)
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47. ábra. Az Uri utca 40. homlokzatán a sarokarmírozás (BTM Középkori Osztály Rajztár)

48. ábra. Az Uri utca 40. sarokarmírozása körüli homlokzat feltételezett vonala (BTM Középkori 
Osztály Rajztár)

49. ábra. Uri utca 40. Gereveich Gótikus házak cikkéből (Jól láthatóan itt is kb. olyan 
hosszúak volt ak az első épületek, mint a telekszélesség.) 135. 5/1. kép
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A BUDAI VÁR BARLANGPINCÉINEK KIALAKULÁSA, KIALAKÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

50. ábra. Az Uri utca 40. alatti barlangpincék rajza 1750 körül (másolat: BTM Középkori Osztály 
Rajztár, eredeti: BFL IV. 1002. z. 133-149.)

51. ábra. A Dárda utca és a Nőegylet utca közötti szakaszon az Uri utca alatti barlangpincék (Kis Labirintus) alaprajza 1990-ből. 
(Készítette a Főmterv) (BFL)
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SZABÓ BALÁZS

52. ábra. Az Uri utca 48-50. délkeleti pincéjének képe (szer-
ző felvétele 2008-ban)

53. ábra. Az Uri utca 48-50. egyik régi barlangpince lejára-
tának maradványai (szerző felvétele 2008-ban)

54. ábra. Az Országház utca 16. környékének 3D felmérése a Burken Kft. által (letöltve: 2012. 07. 24.)


