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Előzmények
Korábbi előzményeket követően 1987-ben, majd 1989-1990-ben az Országos Műemléki
Felügyelőség (OMF) keretein belül volt lehetőségem kutatni az értékes reneszánsz épület
homlokzatán és kis részben belső tereiben is. (A homlokzat terveit akkor Gál Tibor készítette,
második alkalommal kutatótársam G. Lászay Judit volt.) A kutatások eredményeit rögzítő
dokumentációt – a műemlékvédelem gyűjteményeinek teljes anyagával együtt – a Magyar
Művészeti Akadémiához tartozó Magyar Építészeti Múzeum–Műemléki Kutatási és
Dokumentációs Központ őrzi, jelenleg hozzáférhetetlen. Az épülettel kapcsolatos ismereteimet
egy 1993. évi szakmai kiadványban (Horler Miklós hetvenedik születésnapjára.
Tanulmányok. Művészettörténet – Műemlékvédelem IV. Országos Műemlékvédelmi Hivatal,
1993. 317-337.) tettem közzé, Reneszánsz lakóház Ráckevén – címmel. (Az alábbi szövegben
a rá való hivatkozást lásd: Mentényi 1993.) Az épület nagyobb déli részén működő Ács
Károly Művelődési Központ már az 1990-es években elkészült ugyan, a jóval értékesebb
északi szakasz esetében azonban a rossz állapotú tető és a homlokzat felújítására – a ráckevei
önkormányzat kezdeményezésére – csak 2011-ben került sor.
2019. augusztus elején a Pest megyei Kormányhivatal illetékes örökségvédelmi irodájának
megkeresésére a már megkezdett – s épületfizikai okok miatt szüneteltetett – kivitelezési
munkálatok közben előkerült műemléki értékek megtekintése céljából utaztam a helyszínre,
ahol B. Benkhard Lilla régész, volt kolléganőm segítségével dokumentáltam a frissen
látottakat. Az épület leírását s egyben értékleltárát, a – sajnálatos módon, csaknem teljes
felületen előre elvégzett – külső és belső vakolatverést követően, az új építéstörténeti
jelenségek dokumentálása céljából készítettem el. A friss kutatói megfigyeléseket, az
összefoglaló építéstörténetet és az ezeken alapuló javaslatokat tartalmazó szakvéleményt a
helyreállítás igényes folytatása érdekében a Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány
megbízásából, egy Halászati Múzeum létrehozása érdekében készítettem el. A fényképek B.
Benkhard Lilla munkáját dicsérik.
Épület leírás
Az utcavonallal párhuzamos beépítésű, L-alakú, sarkán megemelt gerincmagasságú, hódfarkú
cseréppel burkolt nyeregtetővel fedett, földszintes sarokház a város északi részén, a Duna part
egy jellegzetes teresedésével szemközt helyezkedik el. (1-2. kép) Öt tengelyes
főhomlokzatával a város fő közlekedési útvonalának számító Kossuth Lajos utcára néz,
alárendelt, utólagos bejárattal rendelkező oldalhomlokzata mellett a szűk Sas köz húzódik
nyugat felé. Két egymás mögötti traktussal kialakított fő szárnya alápincézett, a pincelejáró az
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udvari homlokzatról nyílik. Pinceterei valamint utcai helyiségei az északi sarokszoba
kivételével boltozottak és egymásból átjárhatók. Délről ma is átjáró ajtó köti össze a vele
évszázadokon át egy egységet képező Ács Károly Művelődési Központ épületével.
Megközelítése a ma méltatlan módon egyedül a Sas köz felőli, utólagos szűk oldalajtón
lehetséges. Kizárólag ugyanezen a bejáraton keresztül juthatunk be a Sas köz felőli homlokzat
folytatásában található, a korai épülethez képest utólagos, egytraktusos északi hátsó
oldalszárny (jelenleg más használatban) két, egymásból nyíló, nagyobb belső terébe. A nyugat
felé cseréppel borított, laposabb hajlásszögű, hátrafelé kontyolt nyeregtetejű szárny jelenleg
kívülről teljesen zárt, ablakai délre az udvarra néznek. Az épület nyugatra néző, egykor
hátulról kerítéssel bezárt udvara jelenleg lehatárolás nélkül nyílik a mögötte húzódó Eötvös
utcára.
Homlokzatok
A Kossuth Lajos utcai főhomlokzaton (2-4. kép) függőleges tagolás nem található, a falsíkból
kiugró, kőlapokból álló, helyenként vakolt lábazatát legutóbb fehér, höbörcsös jellegű,
vékony vakolatréteggel fedték be. Két téglalap formájú, külső fémkeretes (a fémkeret az
északiról már hiányzik) pinceszellőző nyílás mutatkozik a délről számított 2. és 5. ablak alatt,
tőlük kissé balra tolódva. Három téglasorból, profilozás nélkül rakott zárópárkánya a legújabb
tetőfelújítás idején készült. Annyira új, hogy vakolatot sem kapott, sőt a Sas utcai
oldalhomlokzaton még be sem fejezték. (2. kép) A homlokzat öt ablaktengelye egymástól
nem teljesen azonos távolságokra helyezkedik el.
A külső falat nagyrészt különböző nagyságú, de szabályos négyzetes formára faragott
édesvízi mészkő tömbökből építették fel, helyenként más anyagú terméskővel keverve. Tégla
is előfordul benne, ezt azonban leginkább az ablak áthidalóknál és a nyílás elhelyezéseknél
alkalmazták. A falszövettel egy idős téglák 4-4,5 cm vastagok.
A két szélső déli ablaktengelyt – másodlagos kettős téglaáthidalóval és falberakással – utólag
helyezték el a korábbi falszövetben. (5-7. kép) A téglák vastagsága 5-6 cm. A körbefutó sima,
tagolás nélküli szalagtagos, keskeny (kb. 10 cm) kőkeretek kb. 3-4 cm széles, hátsó peremből
emelkednek ki, a peremeket azonban a vakolat eltakarta. Önálló könyöklő nem tartozott
hozzájuk. A már eredetileg falccal faragott kőkeretek úgy készültek, hogy alkalmasak
legyenek a külső ablakrétegek befogadására. A 19. század elejénél nem korábbiak.
A két egyforma, 19. század végi- 20. század eleji ablakszerkezet a kő kávákhoz önállóan
kapcsolódó, kétrétegű, ki-benyílós, latinkereszt osztású nyílászáró. (5-7. kép) Külső
ablakszárnyai a déli ablak függőleges osztásával együtt már hiányoznak. A tok oldalsó
vasalatai alul-felül bábos végződésű diópántok. A Két réteg között a kő kávákhoz erősített,
két vízszintes elemmel átfogott, sűrű osztású függőleges és vízszintes vaslemezekből
összeszögecselt egykorú rács tartozik hozzájuk.
A két újkori déli ablak között látható az ismert, kisméretű, négyzetes formájú, kőkeretes
reneszánsz ablak. (5, 8. kép) (Felmérési rajzát – a vízszintes alsó keret helyén akkor még
vakolat által takart másodlagos kőfaragványok feltüntetése nélkül – lásd: mentényi 1993. 329.
14. kép) A szélesebb kövekből faragott, ezért most az egykori vakolat alá kerülő, durvább
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felületüket is láttató keretek három darabból állnak. Külön faragták a stilizált vázákból kinövő
tulipán motívumos szárköveket, valamint a vízszintes szemöldököt, amelyen a szájukból
kinövő levéldísszel ábrázolt maszkok között kehely látható. A keret mindhárom darabján
kívül-belül 2,5-3 cm széles, sűrű rovátkolással gazdagított, kiugró szegély fut körbe.
Hasonlóképpen rovátkolt felületmegdolgozású volt az ablak egykor valószínűleg végig
dísztelen alsó vízszintes záradéka, aminek azonban középső szakaszát utólag kivésték.
Helyére három, másodlagosan felhasznált jellegzetes faragott kő került. A délre eső,
ablakkerethez tartozó, széles horonyhoz csatlakozó pálcataggal profilált töredék mellett,
amelynek anyaga és felületkezelése megegyezik a külső síkján tagozat nélküli északi
darabéval, érdemes kiemelni a négyzetes alakú középső darab terrakotta festését. A bal oldali
szárkő közepén, illetve alsó sarkán, továbbá a szemöldökön három helyen is – magát a
reneszánsz díszítést megrongáló, ezért mindenképpen utólagos, négyzetes formájú fémpántok
bevésett nyomai figyelhetők meg. Ezeket azok a vasalatok okozták, amelyek egykor valamely
fából vagy fémből készített fatáblához tartoztak, amelyet segítségükkel erősítettek a
kőkerethez.
A különleges értéket képviselő, reneszánsz formakincsét őrző nyíláskeret egykorú magával az
első periódusú épülettel és szervesen illeszkedik annak falszövetébe. 4 cm-es keskeny
téglákból rakott áthidalója közvetlenül a kőkeret fölött látható. Megfigyelhető, hogy a kőkeret
elhelyezésekor, az alatta lévő nagyobb kőtömböket szabályos vízszintes felső síkkal helyezték
el. Az ablak sima felülettel faragott, mára sajnos már eléggé megrongálódott, önálló kő
könyöklője és az említett falazókövek közé – keskeny, eredeti téglákból rakott kiegyenlítő
sort húztak. Az ablak egy hátrébb eső síkon történő, feltehetően a bemutatáskor
visszamélyített befalazása láthatóan nem későbbi a 19. század elejénél, de elképzelhető, hogy
még korábbi. Erre utalnak a kavicsos, meszes habarcsba rakott kőtöredékek és tégla
maradványok, előbbiek között előfordulhatnak értékes faragott kövek is.
Észak felé a következő ablak helyén egykor – s ez természetesen már az 1987. évi kutatáskor
is kiderült – nyílt az igen széles, nyomott félköríves záradékú bejárati kapu (9. kép), ahonnan
az utcai szárny középső helyiségébe, a kapualjba lehetett jutni. Jelenleg mindkét oldalon
csupán a két függőleges szárkő egy-egy falban lévő, sajnos erőteljesen levésett felületű
szakaszát látjuk. (9-11. kép) Az 1980-as években azonban ennél több keret maradvány került
elő, valamint a feltárások egyértelművé tették a nyílás formáját (Mentényi 1993. 330. 16.
kép). A 3 méter 40 cm széles nyíláshoz ma csupán 3 méter 20 cm-es magasság tartozik,
utóbbi a járószint feltöltődése előtt bizonyára nagyobb volt. A kapu első befalazásakor
elbontották a nyílás egykori áthidalóját. Pótlása a párkány alatt vastagabb, 14x6 cm-es,
mészrögökkel kevert szürke habarcsba rakott, fakó színű téglákkal történt. (9. kép)
Egyértelmű, hogy még később, már az 1970-es években folytatott helyreállítás idején ismét
kibontották, majd – nagyrészt új téglákkal megint csak befalazták az egykori főbejáratot.
Később, 1990 után is ezt a befalazást pótolgatták ki. A nyílás bemutatása érdekében a még
falban lévő kőkeretek tovább kutatandók.
Benne magával a befalazással egykorú, az 1970-es évekből fennmaradt kétrétegű, kétszárnyú,
befelé nyíló, kapcsolt gerébtokos ablakot helyeztek el, az akkor már meglévő délieknek
megfelelő fix latinkereszt osztással. (9. kép) Vakolat keretelést készítettek köré. Vele teljesen
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azonos megoldású a további két északi tengelyben található ablakszerkezet is. (12-13. kép)
Jellemző rájuk a tok egyes elemeinek tagolása, különösen a széles vízszintes osztó lépcsőzetes
kialakítása. Külső szárnyaik és függőleges osztóik már hiányoznak, a szélső északi ablak
esetében a belső rétegé is. Ideiglenes fém védőrács fedi őket.
A kapunyílástól északra található 4. tengelyben a déliekkel azonos magasságban húzódó,
feltehetően kettős áthidaló maradványa jelzi, hogy itt korábban is ablak lehetett. (12, 14. kép)
A körülötte, különösen délre nagyobb szélességben jelen lévő, szabályosan falazott új
téglákból mindenesetre arra következtethetünk, hogy itt a falazatot az 1970-es években
jelentősebb mértékben javították. Áthidalóként fölé egy betongerendát helyeztek a falba.
Teljesen más jellegű a szélső északi 5. tengely jelenlegi ablaka fölött lévő, hozzá képest kissé
jobbra tolódó, váltakozva rövid és hosszú oldalukkal egymáshoz illesztett téglákból rakott,
hangsúlyosan íves formájú, de nem széles áthidaló. (13-14. kép) Biztos, hogy nem a mai
ablakszerkezethez készült, ennél egy korábbi nyíláshoz tartozott. Azt, hogy az első periódusú
épülethez képest azonban már ez is utólag került ide, az új ablakberakástól jobbra – észak felé
– megfigyelhető, vastagabb téglákkal és terméskövekkel kialakított, másodlagos falszövet
jelzi. A benne lévő téglák egykorúak az áthidaló fölött lévő falszakaszban lévőkkel.
Ugyanazokról a halványabb, fakóbb színű, drappos-szürkés, világos színű kötőanyagba rakott
téglákról (28x14-14,5x5-6 cm) van szó, mint a bejárati kapu fölött már említett fal esetében.
Feltételezhető, hogy a magasra helyezett áthidaló inkább egy ablakhoz, mint egy ajtóhoz
tartozhatott. Így kevésbé valószínű, hogy ez a nyílás, esetleg bejárat, egykor összefüggésben
lehetett azzal az egykori, befalazott pincelejáróval, amelyet 1990-ben a helyiség padozatának
felbontásakor a belső sarokban, éppen a szóban forgó nyílás mögött találtunk meg, s amely a
pincében is megmutatkozik. (Mentényi 1993. 322. 7. kép)
A délről számított 4-5., vagy az északról számított 1-2. nyílástengely között kívülről is
előkerült az északi utcai helyiség utólag befalazott reneszánsz kisablakának maradványa. (1415. kép) Belső oldalát már az 1990. évi kutatáskor sikerült feltárnunk (Mentényi 1993. 322. 8.
kép) A nyílás függőleges szegélyét a déli oldalon már bizonyára megrongálták – itt most
állított téglasor figyelhető meg –, északi kávája azonban a homlokzat felől is épnek látszik.
Szerencsére fennmaradt a déli kisablaknak megfelelő, vörösre égetett, keskeny téglákból
rakott áthidalója is. Alsó záradéka bizonytalan, befalazásában a homlokzat felől vályogtéglák
találhatók. Kívülről feltétlenül tovább kutatandó.
A Sas köz felőli oldalhomlokzaton az utcai sarkot követően egy hosszú szakaszon teljesen
zárt, főként édesvízi mészkő anyagú, faragás nélküli terméskövekből rakott falszövetet látunk.
(17-18. kép) Ebbe az intakt 16. századi kőfalba rakták be az 1970-es években az északi utcai
nagy tér leválasztott, keskenyebb nyugati szakaszát megvilágító, igénytelen ablakszerkezetet.
(18-19.kép) Korát egyértelműen mutatják vízszintes áthidalójának és függőleges berakásainak
téglái. A kapcsolt gerébtokos, kétrétegű, befelé nyíló, függőleges középosztós, kétszárnyú
ablakot kívülről vele egykorú, feketére festett, henger alakú függőleges elemekből és alulfelül vízszintes fémlemezekből készített vasrács védi.
Fontos megemlíteni, hogy korábbi véleményünkkel ellentétben (Mentényi 1993. 321.5. kép),
új megfigyeléseink alapján a homlokzat utolsó nyugati tengelye későbbi, mint a falazat
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hosszabb, keleti szakasza. (17-18, 20. kép) Az ugyan nem szabályos, mégis egyértelmű
függőleges falelválás szerint a nagyobb északi utcai helyiség mögött található, kisebb teret
később csatolták a mai utcai szárnyhoz. Más az építőanyag is. Míg keletre nagy számban
fordulnak elő törtkövek is, ez a hátsó tengely sárgás árnyalatú, nagyobb édesvízi
mészkövekből épült. Az a tény azonban, hogy – az utcai sarokmegoldással ellentétben – ennél
a falelválásnál hiányoznak a nagyobb sarokkövek, arra utal, hogy a korai 16. századi épület
egykor hátrafelé még folytatódott. Ennek lebontása után, valamikor a 17-18. század folyamán
kerülhetett sor erre a bővítésre.
Az említett ablakkal teljesen azonos korú, vagyis az 1970-es évek műve az a keskeny,
egyszárnyú ajtó, ami ma – elég szerencsétlen módon – a főhomlokzatra komponált,
reneszánsz épület egyetlen bejárataként szolgál. (18, 20-21. kép) Hasonlóképpen előzmény
nélkül –, 1970-es évekbeli téglákkal körülvéve –, érzéketlenül törték bele az intakt, ezen a
szakaszon szabályosabb édesvízi mészkő elemekből rakott 16. századi falszövetbe. Az utca
mai járószintjéről induló, keskeny téglalap formájú ajtófülke hátsó síkján csukódik az
egyszárnyú, egyszerű üvegezett felülvilágítóval rendelkező, lambériás borítású, egykorú
alumínium kilinccsel nyitható, igénytelen megjelenésű és kivitelű ajtó.
Az utcavonallal párhuzamos beépítésű lakóház hátsó toldalékának nyugati sarkát azonban
nagyobb faragott kövekből, szabályos módon alakították ki. (18, 20. kép) Ebbe téglákkal
utólag kötötték bele a kelet-nyugati irányú, két helyiségből álló, egytraktusos keskeny
oldalszárny Sas köz felőli homlokzati falát. Állítólag a 20. század derekán épült, de
vizsgálatára nem került sor. Lehetséges tehát, hogy a kívülről öt, ritmusosan ismétlődő,
téglalap formájú vakablakkal tagolt homlokzat, amelynek sárga színű, fröcskölt vakolatát
megtartották, még a 19. század eleji átépítés része. Ellentétben az általam 1993-ban leírtakkal
(Mentényi 1993. 321. 5. kép). Kontyolt nyeregtetővel fedett, rövid nyugati szakaszán nyílás
nem található. Belső udvarra néző, szélesebb eresszel kialakított, déli homlokzatán –
egymástól azonos távolságra elhelyezett –, a 20. század utolsó harmadában készült,
függőlegesen három részre osztott, széles ablakok nyílnak.
Az egykori belső udvarra néző, nyugati hátsó homlokzat északi szélén, egy kb. 28-30 cm-rel
előreugró falsíkon található az épület jelenlegi pincelejárója. (22, 24. kép) A vízszintes
záradékú, kétszárnyú, lambériázott felületű, 1970-es évekbeli kétszárnyú fa ajtó már szinte
teljesen tönkrement. Egykori kőkeretes nyílása a későbbi cementes javításoktól alig látszik, de
feltárandó. A fölötte mutatkozó tégla falszövet azonban egyértelműen arról árulkodik, hogy a
pincelejárót ugyanakkor helyezték ide, amikor az utcai homlokzaton megszüntették a nagy
bejárati kaput és kialakították a szélső északi tengelyben lévő, a mai ablak helyén lévő, talán
egy kisebb lejárathoz kapcsolódó, korábbi nyílást. Itt a pinceajtó fölötti, felső áthidaló
megoldása azonos az utóbb említett helyen megfigyelhetővel. A kis nyitott szellőzőt már a 20.
század folyamán vágták bele.
A falkiugrástól délre, valamivel hátrébb húzódó homlokzati falat a 20. század végén teljes
egészében, az eredetinél vékonyabbra kicserélték. (23. kép) Déli csatlakozásánál a meglévő
további szakaszhoz jól látszik, hogy a korábbi falsíknál még kissé hátrébb is falazták. A
homlokzati síkhoz képest előreugró eresz deszkázata hiányzik.
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A déli utcai helyiség mögötti, egykori kisebb tér udvari falának jó része megmaradt. (25. kép)
Az egykor az udvari homlokzaton is végigfutó, kiugró vakolt lábazatban egy nála magasabb,
négyzetes formájú, fémkeretes pinceszellőző nyílás mutatkozik. (25-26. kép) Fölötte egy igen
rossz állapotú, kisebb, álló téglalap formájú ablak található. (25-26. kép) A fatokos, jelenleg
keret nélküli ablak a falazott kávákhoz önállóan csatlakozó, kétrétegű, ki-benyíló, kétszárnyú,
latinkereszt osztású, szerkezet, az alsó szárnyon egy további vízszintes osztással. Külső
vasalatai bábos végű, hosszú diópántok, legömbölyített végződésű sarokvasalatokkal.
Négyzetes átmérőjű, függőleges elemeket hátulról összekötő vízszintes lemezekből álló,
szögecselt vasrács. Elképzelhető, hogy ez az ablakszerkezet még a 19. század végéről maradt
ránk, de lehetséges, hogy ide – másodlagosan – csupán a 20. század elején, egy korábbi
nagyobb ablak helyére falazták be.
A falszövetet szemrevételezve az imént leírt ablakot a pinceszellőző külső, homlokzati
szakaszával együtt – egy nagyobb, végighúzódó, függőleges falsávval együtt – újonnan
helyezték be egy nála korábbi tégla falazatba. (26. kép) Fakóbb színű tégláit és drapposszürkés árnyalatú habarcsát tekintve ez a téglafal azonos korú lehet a pincelejáró
kialakításával. Ebből készült az udvari homlokzatnak az a szakasza, amely északi irányban
éles függőleges váltással csatlakozik a teljesen új, kicserélt falazathoz. (25. kép) Látszik, hogy
alsó szakaszában nagyobb számban használtak fel valószínűleg a korábbi falakból kibontott
termésköveket is.
Számunkra azonban érdekesebb az épület feltáruló délnyugati sarka. (25. kép) A nagyobb
édesvízi mészkő tömbökből kirakott sarok után – egy rövid szakaszon a délről hozzá utólag
csatlakozó, (ma Ács Károly Művelődési Központként működő) hosszabb, tornácos
épületszárny (29. kép) által szabadon hagyva – láthatóvá vált az egykori déli homlokzat is. Itt
egy magas, félköríves nyílással induló, nyitott folyosó/tornác bejárata fogható meg. (28. kép)
A kutatás idején ezt még nem láthattuk. (Mentényi 1993. 321. 5. kép) Építőanyagát tekintve
úgy tűnik, hogy ez az udvari tornác egy idős azzal a szintén utólagos, keskeny bővítménnyel,
ami az első periódusú épület északi helyisége mögött található. Befalazásának téglái 20.
század második feléből valóknak tűnnek. Sajnos nem tudjuk, hogy a folyosó udvar felé is
rendelkezett-e nyitott ívekkel, ezekből a későbbi átépítések miatt mára nem maradt semmi. A
mögötte húzódó szűk helyiség dongaboltozata azonban tartozhatott az udvari folyosóhoz.
Mégis, szerencsénkre éppen a tornác sarokpillére került elő, udvari felületén több rétegű,
eredeti vakolattal. (25-27. kép) A kisebb-nagyobb felületeken megőrződött vakolat-és
meszelésrétegek közül megfogható egy alsó, simított fehér színű mészréteg. Rajta újabb
szürke vakolaton egy hasonló fehér szín mutatkozik. Rajta a jellegzetes sötét színű és sárgás
kavicsokkal kevert, höbörcsös vakolatréteg található, amelyet egykor ugyancsak fehérre
festettek. (26-27. kép) Ebbe a késő barokk jellegű vakolatba már belevágták a leírt ablakkal
együtt behelyezett tégla falszakaszt. Sőt, mintha úgy tűnne, már a korábbi, magasan lévő
áthidalókat is, amelyek egy jóval hosszabb ablakhoz tartozhattak (felső sarka látható a 20.
századi ablak behelyezés kibontása mögött). A fehér színű, höbörcsös udvari vakolat fölött
ún. döglött terrakotta árnyalatú, feltehetően már műanyag festés töredéke figyelhető meg a 20.
század utolsó harmadából. (25-26. kép)
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A nyugat felé jelenleg lehatárolás nélküli udvaron 20 db, különböző korú, újkori faragott kő
található, amelyeket a pincéből hoztak fel. (54-55. kép) Főként barokk nyíláskeretek, de van
közöttük konzol, párkány és lábazati elem is. Valószínűleg nem mindegyikük ebbe az
épületbe készült. Megőrzésük fontos, feldolgozásuk külön feladatot jelent.
Ezen kívül fontos újra foglalkozni azokkal a ráckevei Árpád Múzeum kőtárában őrzött
reneszánsz kőfaragványokkal, amelyeket a kutatás már régóta az épülethez köt. (56-58. kép)
Belső terek
A pincébe vezető meredek egyszárnyú lépcső lapos szegmensíves téglaboltozattal fedett. (30.
kép) Északi oldalán furcsa, háromszög formájú, kis fiókkal könnyítették meg a ferdén
egyvonalban lefelé tartó boltvállat. A vakolás és festés nélküli boltozat téglái között
sötétbarna-sárga színű kavicsokkal kevert, fehér, meszes kötőanyag található. Tégláinak
mérete: 29x4,5-5 cm. Az alsó lépcsőfokok előlapját biztonsági okokból utólag vörösre
festették. (31. kép) Déli oldalfalának alsó szakaszát még 1990-ben megvizsgálva, benne a
korai házhoz köthető, keskeny téglával kevert terméskövet találtunk. (36. kép)
A lépcső szúk alsó érkező terét utólag rekesztették le az északi nagyobb pincetérből. Ezért
lehetséges, hogy itt a lejárat szegmensdongája közvetlenül csatlakozik ahhoz – az anyagát
tekintve vele biztosan azonos korú –, de más magasabb ívű fiókos dongaboltozathoz, amely
az északi pinceteret fedi. (32. kép)
A lejárat érkezőjéből jobbra-balra nyíló két egyforma ajtót az 1970-es években gyártották a
pincelejáró hasonló ajtajával együtt. Kétszárnyú, ferde lambéria borítású, középen üvegezett,
jellegtelen nyílászárók alumínium kilincsekkel. (33-35. kép)
Az északi pincetér nyomott félköríves, oldalt hasonló formájú, ívelt fiókokkal kialakított
dongaboltozattal fedett. Vakolatlan, festetlen, téglái között a jellegzetes, sötétbarna kavicsos,
meszes habarccsal. Az északi és a déli oldalon két-két fiók volt, az előtér 20. század végi
lerekesztése során a délnyugati fiókot megszüntették. (37-40. kép)
Különösen érdekes az északi fal keleti végében található, egykori keskeny lejárat helye,
amelyet a boltozat építésével együtt hoztak létre. (37, 39. kép) Ma kis lapos dongaboltozat
fedi a földszintre vezető egykori szűk lépcső vagy létra helyét. Az északi falon nem volt
pinceszellőző,
A keleti fal felső, középső részén ventillátorral eltakart szellőzőablak nyílik az utcára. (37.
kép) A falszövet eredetinek látszik, ellentétben egykori meglátásommal, ezen a szakaszon
nem lehetett nagyobb pincelejáró. (Mentényi 1993. 6. kép) Továbbra is érthetetlen azonban,
miért alakult ki fülke itt a déli sarokban, az alsó szakaszt kivéve miért keskenyebb ezen a
helyen a falazat. Hacsak nem adódik az egyszerű magyarázat rá, miszerint a fölötte lévő
földszinti szakasszal együtt, amiről tudjuk, hogy az 1970-es években kicserélték, alatta is
lebontották, majd keskenyebben építették meg újonnan. (37-38. kép)
Az északi pinceteret a délivel nyugaton összekötő, keskeny folyosó a két oldalán megvésett
felületűeknek látszó, eredeti kő falazatok miatt utólagos kialakításúnak tartható. (41, 44-45.
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kép) Ugyancsak korábbi állításommal és periodizációs rajzommal ellentétben (Mentényi
1993. 321. 6. kép). A folyosó enyhén kosáríves boltozatában a narancssárgára égetett téglák
között barnás, főként homokos kötőanyag figyelhető meg. (41-43. kép.) Markánsan
jelentkezik a különbség a folyosó leírt boltozata és a belőle nyíló déli nagy pincetér boltozat
tégla anyaga között. (43, 46. kép) Az előbbit egyértelműen később rakták neki a déli helyiség
kelet-nyugati irányú dongaboltozatának északi oldalához.
A déli tér pinceboltozatának anyaga különbözik az északiétól. A rövidebb, vastagabb, vörösre
égetett téglák között kifolyt világosszürke színű, meszes, de kevés kaviccsal kevert kötőanyag
figyelhető meg. (43, 46, 49. kép) A lapos kosáríves dongaboltozatban – a felmérési rajzok és
saját közölt alaprajzom ellenére (Mentényi 1993. 321.6. kép) – nincs fiók. A boltozatot Ezért
igen furcsa módon támasztja alá a formailag hozzá egyáltalán nem illő, vastag, négyzetes
formájú pillér. Ez utóbbi a pince oldalfalainak nagy részével együtt vakolt és fehérre festett.
(47-49. kép)
Keleti falának középső szakaszát valamikor téglákból újrarakták, kérdés, hogy itt egy
szélesebb korábbi nyílást falaztak-e el. (47. kép) A tégla befalazással mindenesetre
megszüntették azt az eddig teljesen ismeretlen kőkeretes kis ablakot, ami az első periódusú
pincéhez tartozott és ezért értékesnek mondható. (48. kép) Kőkeretének jobb oldali szárköve,
valamit alsó és felső vízszintes keretének töredékei mindenesetre benne vannak a
falszövetben. Alaposabb kutatását és felmérését még el kell végezni, legutóbb a pincetér
nedves állapota és a világítás hiánya ezt megakadályozta. Fölötte ugyancsak egy nagyobb,
vízszintes helyzetű kő látható, amelynek felirata:”1978. 11.2.”
A déli pincéből utólagos átjáró nyílás vezet a mögötte lévő, kis pincetérbe. A dongaboltozatos
kis tér udvarra néző nyugati hátsó falán a boltozattal együtt kialakított fiókhoz igazodó, bele
egykorú pinceszellőző mutatkozik, amelyet a 20. század utolsó harmadában javítottak. (50,
53. kép) Jól megfigyelhető a szellőző alatt, a boltvállak mögött jelen lévő terméskő falszövet,
ami a helyiség oldalfalainak a boltozatnál esetlegesen korábbi mivoltát valószínűsíti, de
alaposabb kutatás híján ez nem biztos. Az udvari tornác és az alatta húzódó, azonos alaprajzú
pincetér feltehetően egyidősek. A kosáríves boltozat északnyugati sarkában szűk pincelejáró
volt, amelynek helyét mutatja a boltozat is. (51. kép) Az egykori falépcső lenyomata ma is
látható a keleti fal északi szakaszának eredeti vakolatán. A lejárat helyét a hátsó síkon utólag
téglákkal falazták el. (50-52. kép)

Északi utcai helyiség
Sík deszkamennyezetes helyiség, nyugati harmadában 32 cm-es utólagos válaszfallal két
részre osztva. (67. kép) A sarkokon vályogból rakott 20. század eleji válaszfalban a 20. század
második felében új téglákkal és vastag, vízszintes beton áthidalóval széles nyílást hoztak létre.
(68-69. kép) A helyiség falazatát körben nagyobb méretű terméskövekből, meglehetősen
gondosan rakták. Eredeti bejárata a kapualjból a déli fal nyugati szakaszán nyílt. Ma is ezt
használják. (70-71. kép) Hátrafelé, a nyugati kisebb térbe új, 20. század második feléből
származó, szűk ajtónyílás vezet.
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Az utcára néző keleti oldalfalon, a két jelenlegi ablak között, középen előkerült egy 1990-ben
már megtalált, utólag befalazott, 16. század végi-17. század eleji ablaknyílás. (59-60. kép)
Szélső függőleges káváit szabályosan, vízszintes fugákkal egymás fölé helyezett, fehér színű,
faragott édesvízi mészkő darabokból alakították ki. Szegmensíves áthidalóját kemény, szürkés
színű, mészszemcsékkel dúsított kötőanyagba rakott, 24,5-26 x 4-4,5 cm-es, keskeny
téglákból alakították ki. A nyílás befalazása utólag a belső síkon helyenként téglákkal kevert
mészkövekkel történt, habarcsa hasonlóképpen szürkés árnyalatú, de porózusabb,
mészszemcsékkel és nagyobb kavicsokkal kevert. A bal felső sarokban, ahol belebontottak a
befalazásba, jól megfigyelhetők a kifelé szűkülő, rézsűs kávák, felületükön jó megtartású
sárgás-szürkés színű, a nyílással egykorú vakolattal. Az ablak parapetmagassága a könyöklő
felső vonaláig a legutóbbi járószinttől számítva 80 cm. Az ablaknyílás belső fülkéjének
középső függőleges tengelyben mért magassága 140 cm, vállmagassága 132 cm, szélessége
112 cm.
Az ablaknyílás egykorú azzal a hozzá egészen közel eső, jobbra (délre) mellette feltárt, utólag
levésett boltvállal (61. kép), amelyet legutóbbi kutatásunk során már megtaláltunk (lásd a fent
említett tanulmányban). Az ugyancsak keskeny, középkorias téglákból rakott, utóbb lebontott
boltozat egykor kiugró vállának alsó síkja mindössze egyetlen, 24,5 cm széles téglából állt.
Szabályosan ül az eredeti falszövetben, azzal egykorú. A legutóbbi járószint fölött 140 cm
magasan mutatkozik. Azt, hogy volt-e rajta valamiféle kiugró tagozat, ma már nem lehet
tudni. A hozzá tartozó, egykori, félköríves boltfiókok mindkét irányban elindulnak.
Figyelemre méltó, hogy a boltfiók belső íve közvetlenül a nyílás fölött futott körbe, részben
eltakarva a vele egy idős ablak áthidaló tégláit. (60. kép) Déli irányban a boltfiók záradékát
már az újkori fülkés ablak létrehozásakor megszüntették. A bolthátakat vegyes formájú,
szabálytalanabb síkkal rakott terméskövekből alakították ki.
A helyiség jelenlegi, szegmensíves záródású, fülkés ablakait nagyobb méretű téglákból,
később, a középső ablaknyílás befalazásával egy időben, a 18. század végén- 19. század elején
hozták létre. Az említett déli ablak északi függőleges kávája maga az elvésett első periódusú
fal, többi szakasza viszont – a merőleges déli kávával és az áthidalóval együtt – csaknem a
helyiség délkeleti sarkáig a 20. század második felében 6-6,2 cm vastag téglákkal készült, új
falazás. (62. kép) Ez a homlokzat felől is megfigyelhető. A téglák között homokos, porózus
szürke kötőanyag látható. A keleti utcai fal déli sarkában, kb. 18 cm szélességben az eredeti
falból meghagytak egy keskeny sávot, de az itt lévő boltindítást elbontották. A késő barokk
északi ablakfülke a falsíknál valamivel szélesebb a délinél (148 cm). Parapetfalában 20.
század második feléből származó téglák találhatók.
Mindkét nyílászáró fix külső, latinkereszt osztással rendelkező, kétrétegű, kapcsolt
gerébtokos, befelé nyíló szerkezet. (63-64. kép) Az 1960-as-1970-es évekből származnak.
Gombos végű felső áthajtóival és önálló végződésű, legömbölyített diópántjaival azok közé az
OMF által igényesen készített, ún. műemléki ablakok közé tartoznak, amelyek az ország
mindegyik részén előfordulnak.
A déli oldalfalon – a helyiséget észak-déli irányban megosztó, utólagos válaszfalig – nyílás
nem mutatkozik. Szépen megmaradt azonban a 16. század végi-17. század eleji, lebontott
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boltozat keskeny téglákból rakott, két eredeti boltválla a hozzájuk tartozó boltfiókok
félköríves indításaival együtt. (65-66. kép) Külön öröm, hogy felületükön több évszázadon
keresztül fennmaradt a velük egy idős, igen kemény, jó megtartású vakolat is. Ezt az egykori
boltozatra alulról rásimuló vakolatot kavicsokkal kevert, durvább felülettel alakították ki,
amelyet meleg árnyalatú, enyhén sárgás, homokszínű – a vakolat kissé szabálytalan síkját
érzékenyen követő, mészréteggel – vonták be.
A 32 cm széles, utólagos osztófalat követően, amelyhez a délkeleti sarokban egy keskeny új
kémény is csatlakozik, a helyiség déli fala nyugati irányban folytatódik. (67. kép) Ezt a
válaszfalat első ízben 15x8 cm-es nagyságú vályogtéglákból építették fel, ebből mindkét
végén megmaradt egy-egy rövidebb szakasz. (68. kép) Középső részét téglákból, a
betonáthidalós, széles, szabad nyílás kedvéért már az 1970-es években falazták át. (69. kép)
A válaszfal és a kémény által kis részben eltakart harmadik boltfiók erre a rövidebb szakaszra
esik. A boltfiók hátán ugyancsak megtalálhatók az eredeti felhajló vakolat és festés
maradványai. Itt, ebben a tengelyben, a kapualjból/kocsiáthajtóból nyílt a reneszánsz lakóház
északi földszinti helyiségének bejárata. (70. kép) Annak ellenére, hogy – nyugati függőleges
káváját kis mértékben megvésve – utólag kb. 15 cm-rel kiszélesítették, jórészt őrzi eredeti
formáját. Keleti káváját a későbbi, említett válaszfal takarja. Később füsttől megfeketedett,
keskeny téglákból rakott, szegmensíves, rézsűs áthidaló tartozik hozzá. A lakóház építői itt is
azt a megoldást választották, hogy az ajtónyílás záradékát a vele egykorú boltfiók alsó
síkjával hozták egy vonalba.
Az ajtónyílást a kapualj felől vizsgálva megállapítható, hogy a 18. század végi-19. század
eleji átépítés során erről az oldalról kőkeretet kapott. (71. kép) A kiugró külső szegéllyel
rendelkező kőkeret jobb oldali, keleti darabja ma is benne van a falszövetben. A jelenlegi
járószinttől mérve 200 cm magas, a vízszintes szemöldök sarkán átforduló, 3,5 cm-es kiugró
szegéllyel kialakított, 17 cm-es szalagkerethez kb. 180 cm-es belmagasságú ajtónyílás
tartozott. A túloldali, nyugati kőkeretet már korábban kiszedték. A meglévő keleti kőkeretet a
kapualj első vakolatához képest másodlagos, kavicsos, szürke, kemény falazóanyaggal
helyezték el a késő barokk korban.
Az északi utcai helyiség nyugati falán eredetileg ugyancsak három, a sarkokban és középen
két előreugró boltvállra támaszkodó, három boltfiók volt. (72. kép) Közülük megmaradtak a
sarkokban lévő vállak, indításaikkal együtt, valamint az északra eső, szélső boltfiók a szép
festett vakolat töredékével. (73. kép) A délit és a középsőt két különböző időszakból
származó, a padlásra és a hátsó nyugati helyiségekbe vezető, falazott áthidaló nélküli
ajtónyílás miatt rongáltak meg. Míg a középső keskeny ajtó – szárny híján egyedül tagolt
felületű keretéből következtetve – inkább a 20. század első feléből maradt ránk, délen a régi
falszövetbe falba tört, s igénytelen egyszárnyú nyílászáróval ellátott átjáró már inkább az
1970-es éveket követően kerülhetett ide. (74-75. kép)
A leválasztott, szűk térben hozzá csatlakozó északi fal nyugati sarkában szintén megtalálható
a 16. század végén-17. század elején magával az épülettel együtt emelt boltozat – a többivel
azonos magasságban – húzódó válla a fiók indításával együtt. (76. kép) Magát a fiókot és az
oldalfal szép, reneszánsz vakolatát itt egy – vasalatait tekintve az utcai nyílászárókkal egy
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idős, vagyis az 1960-as-1970-es években készült, ezúttal azonban osztás nélküli, kétrétegű,
kétszárnyú, kapcsolt gerébtokos, alumínium kilincsű ablakkal tették tönkre. (77. kép) Az
ablak a Sas közre néz. Kívülről egykorú henger alakú elemekből álló rács tartozik hozzá,
belső rétege már hiányzik.
A helyiség jelenleg Sas közre néző, eredetileg teljesen zárt északi falának nagyobb felületén,
az utólagos válaszfaltól az utca felé – a déli fallal megegyezően – két nagyobb boltszakasz
maradt fenn, felületén az eredeti, egykor a boltozatra felhajló vakolattal. Érdekes módon a
középső boltfiók alatt – eredetinek látszó keskeny téglákból – a falsíkból előreugró, négyzetes
formájú felületet képeztek. (79. kép) Felső szakaszán betapasztott téglák figyelhetők meg. A
talán valamiféle nyílás befalazásához tartozó,a többihez hasonlóképpen keskeny, vörösre
égetett téglákból álló, négyzetes szakasz keleti szegélyét tudatosan egymásra helyezett, rövid
oldalukkal kifelé néző téglákból alakították ki. Itt a falazaton két réteg vakolat figyelhető meg,
melyek közül az alsó ráfordul a síkból enyhén kiugró tégla kávára, a boltozott állapothoz
tartozó felső réteg azonban már elfedi a befalazást. A jelenség egyelőre nem értelmezhető, a
helyszínen tovább vizsgálandó.
Az északi utcai helyiség járószintje – a déli falnál vizsgált – rövid szakaszon korábban 25 cmrel lejjebb volt a mainál. Vakolt-meszelt sík futott le a bizonyára 19. századi burkolathoz.
Feltárása célszerű lenne. (80. kép) A helyiséget jelenleg deszkamennyezet fedi, amelyet
feltehetően az 1970-es években a betonáthidaló kedvéért téglával átfalazott, eredeti
vályogtéglái miatt azonban a század elején készült, utólagos válaszfallal támasztottak alá. (81.
kép)
Északi hátsó helyiség
Az utcai traktussal egykorú, hátsó kis helyiség (az épület jelenleg innen, a Sas köz felől
megközelíthető) már kezdetben az épület része volt. A levert vakolatok következtében
megmutatkozó falszövetet főként az északi utcai szobáéhoz hasonló, de nagyobb méretű
édesvízi mészkő tömbökből és terméskövekből jó megtartású, szürkés színű, sok mészröggel
kevert kötőanyagba rakták. (82. kép) Félköríves sugarú, észak-déli irányú dongaboltozata
későbbi a függőleges felmenő falaknál, nagyobb méretű (26 26,5x6 cm) téglákból, az
oldalfalakétól szintén eltérő, fehér színű, kavicsos habarccsal építették meg. (82-83, 86. kép)
A két helyiség közös osztófalában, innen nézve a keleti fal déli végében már a 20. század
második felében kb. 30 cm-es függőleges tégla alátámasztással nyitottak egy áthidaló nélküli,
szűk ajtónyílást. Korábban helyén nem volt ajtó. (82. kép) Tagolás nélküli, keskeny fa keretén
új diópántok találhatók, ajtószárnya már hiányzik. Tőle északra megmaradt a ház eredeti
falszövete. A boltozat megépítésével egy időben a helyiség keleti falának északi végében egy
a falsíkból előreugró tégla pillérben kéményt helyeztek el. Alsó részén ma is megvan a
mögötte lévő szoba (északi utcai szoba) fűtésére szolgáló fűtőnyílás (118x106 cm). Kiugró
szegéllyel megfaragott, 17 cm széles, egykor körbefutó kőkeretéből csupán a bal oldali
függőleges szárkő és a vízszintes záradék maradt meg. (84. kép) A másik két elemet a 20.
század második felében kiemelték, a nyílást magát pedig téglákkal befalazták. A vakolatverés
után a kőkereten megfigyelhető, számtalanszor megújított fehér meszelésréteg a fűtőnyílás
hosszú ideig történő használatára utal. (85. kép) A fölötte, már a boltozatban látható,
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ugyancsak utólag befalazott, kisebb, négyzetes nyílás azonban már egy, bizonyára a 20.
század második felében ide rakott, ma már elbontott, más jellegű kályha csövének bekötésére
szolgált. (83. kép)
Déli fala egykor teljesen zárt volt, utólag a nyugati sarkában, alul – meg nem határozható
okból –, szabálytalanul belebontottak. (86. kép) Az ismeretlen funkciójú nyílás befalazásában
a boltozat anyagához hasonló téglák és kötőanyag található.
A nyugati falon északra található ajtónyílást legkésőbb a dongaboltozat megépítésével együtt
már használták, ugyanis fölötte szabályos boltozati fiókot alakítottak ki. (87. kép) Ez azt
jelenti, hogy az épület északi végén hátrafelé nyúló, udvari szárny, vagy annak előzménye az
épület nagy átalakítása idején már biztosan létezett. A részben kormos, részben az 1960-as
években kátránnyal bevont északi káva síkját vizsgálva nem lehetetlen, hogy ezen a helyen
korábban is működött egy ajtó, ahonnan az oldalszárnyba lehetett jutni. Vagy éppen onnan
ide, hiszen az általunk most leírt, keskeny tér sem az északi utcai szobából, sem a Sas köz
felől nem volt megközelíthető. A jelenleg itt lévő nyílászáró a hátsó síkon helyezkedik el.
Alacsony áthidalója és a mellette kétoldalt mutatkozó, függőleges tégla szűkítés arra utal,
hogy helyén eredetileg szélesebb és magasabb egyszárnyú ajtó lehetett. A kissé tagolt keret
hátsó síkján nyíló szárnyon a betétes tömör, alsó tábla fölött két egymás fölötti vízszintes
osztással három részre osztott üvegezés látható. (88. kép) Egykorú kilincsét valamelyik 20.
század végi beavatkozáskor aranyszínű alumíniumra cserélték. A szerkezet feltehetően a 20.
század első felében került jelenlegi helyére. Mivel az északi oldalszárnyat az önkormányzat az
épület többi részétől eltérő célra hasznosítja, az átjárás jelenleg nem működik.
Az épület Sas közből nyíló, mai bejáratát a rövid északi falon ugyancsak a 20. század második
felében-végén törték bele az eredetileg zárt 17-18. századi kő falazatba. Ekkor rakták
vízszintes tégla áthidalóját is, amely alá a külső síkra helyezett, igénytelen, keskeny
felülvilágítós, tömör ajtószárnyat illesztettek be. (83. kép)
Kapualj
A két utcai szoba között elhelyezkedő, egykori széles kapualj és kocsiáthajtó a lakóház fő
szárnya mögötti udvarra vezetett, miközben magukat az oldalsó nagy tereket is innen lehetett
megközelíteni. Szabálytalan lapos félköríves, élénk narancssárgára égetett, keskeny téglákból
rakott dongaboltozata egykorú az édesvízi mészkő tömbökből, s helyenként téglával kevert
törtkőből álló oldalfalakkal, vagyis magával az első periódusú épülettel. (89. kép) Egykori
sárgás árnyalatú, durvább szemcséjű, meszelt vakolatából sajnos csak kisebb felületek
maradtak meg.
Kossuth Lajos utcára néző, keleti falának két szélén megfigyelhetők annak az eredeti
kőkeretnek a falszövetben maradt függőleges és a záradék félköríves darabjai (89-90. kép),
amelyek egykor kívülről keretelték a tekintélyes méretű kapunyílást. A kapualj felől az északi
oldalon mutatkoznak inkább, de az utólagos tégla befalazás mögött a déli homlokzaton is
megőrződhettek még részletei. (91. kép) A kapunyílás téglával történő befalazása és ebben
ablak kialakítása már a 20. század második felére, feltehetően az 1970-es évekre tehető. (89.
kép) Ekkor – megrongálva a közvetlenül mellette induló oldalfalak végeit – vették ki az
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eredetileg bizonyára rendesen beillesztett, az egykori íves kőkeret hátsó síkjára helyezett,
téglalap alakú, vízszintes záradékú, súlyos faszerkezetet. (90-93. kép) Nem tudjuk, ez
pontosan mikori lehetett, valószínű, hogy az épület későbbi, jelentős felújításakor a 16. század
végi-17. század eleji kapuszerkezetet is kicserélték, mindenesetre formailag biztosan követte
az eredeti megoldást. Ez amiatt is egyértelmű, mert a boltozat utca felőli szakaszát – eltérő
íves keresztmetszettel, de egyidejűleg – már kezdetben ilyen formájú nyílószárnyak
befogadása számára építették meg. Mind a 24,5-26x4-4,5 cm-es, kisméretű és keskeny téglák,
mind a hozzájuk tartozó korai kötőanyag jelen van a boltozat mindkét szakaszán. (90-93. kép)
A boltozat két egykorú, de egymáshoz eltérő ívvel illeszkedő boltozat jelenlegi statikai
problémáját az is okozza, hogy egy közbülső időszakban, bizonyára már a 20. század második
felében az utca felőli szakasz déli falába, éppen ezen az érzékeny ponton húztak be egy
utólagos kéményt, ezáltal meggyengítve a felmenő falat. (91, 93, 95. kép)
A kapu helyén a befalazással egy időben latinkereszt osztású, kétrétegű, befelé nyíló, fix
osztásokhoz kapcsolódó szárnyakkal működő, gerébtokos szerkezetű ablakot alakítottak ki,
1960-as-1970-es évekből származó vasalatokkal. Az alsó szárnyak a középosztóval együtt
már hiányoznak, kívülről ideiglenes rács védi a nyílást. (94. kép)
A kőből rakott oldalfalakra mélyen rányúló, szabályos vízszintes vállakkal megépített
dongaboltozatot a kapualjból északra és délre nyíló, egykori szobaajtók fölött már eredetileg
szélesebb, íves formájú fiókokkal építették meg. (95. kép) A déli falon a déli helyiségbe
vezető ajtó fölött lévő jóval nyomottabb, már-már kosáríves formájú. (96. kép) Arra, hogy itt
– másodlagosan, bizonyára az északival azonos időben – ugyancsak kőkeretet helyeztek el, a
keretdarabok kiszedését követően új téglával kipótolt nyugati fészek, keleten pedig a csúnyán
megrongált falszövet utal. (96-97. kép) A ma már teljesen hiányzó, egykori nyílászáró
szerkezet ugyancsak a belső síkon helyezkedett el.
Az északi fal (98. kép) nyugati végében található, az északi térbe vezető, utólag kiszélesített,
majd a 20. század második felében jelentős mértékben beszűkített nyílás fölötti boltfiók
szabályos félköríves. (99. kép) Már csak jellegtelen, keskeny keretét őrző, egyszárnyú ajtóról
az északi utcai helyiség kapcsán már írtunk. Késő barokk periódusában kiugró szegélyű,
meszelt kőkerettel rendelkezett (99-100. kép), amelynek keleti darabja még mai is a falban
található, túloldali párját és záradékát azonban sajnos kiszedték helyéről. Küszöbének
megtalálása segítheti a hozzá tartozó, újkori járószint meghatározását.
Az utcai kapunyílás befalazásakor megépített jelenlegi, 20. század második feléből származó
nyugati fala téglákból épült. (101. kép) Természetesen itt eredetileg a helyiség szélességével
azonos méretű, de kőkeret nélküli, szabad nyílás vezetett a hátsó udvarba. (103. kép) A
befalazásnál valamivel később mögötte létrehozott, keskeny helyiségbe a befalazással együtt
az északi utcai szobába vezető, igénytelen, keskeny ajtóval azonos megoldású, egyszárnyú
átjáró ajtót alakítottak ki, amelyből mára szintén csak a keret található meg. (102. kép)
Középső hátsó helyiség
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Az egykori kapualjból az udvarra vezető, szabad kijáratot a 20. század végén befalazták, s
ebben egy kisméretű ajtót alakítottak ki.(102. kép) Egymás fölött három keretelt táblával
készült, tömör nyílószárnnyal kialakított ajtó található. (104. kép) Az itt húzódó, szűk tér az
északi és déli udvari helyiségekkel azonos szélességű. A helyszíni vizsgálat idején nem volt
teljesen bejárható. Nyugati, udvari falát a 20. század végén teljes mértékben újra falazták.
(106. kép) A vakolt, meszelt déli falán látható repedések ívet valószínűsítenek, keleti
szakaszán a kapualjból nyílóval megegyező megoldású ajtó található, az 1970-es évekből.
(105. kép) Az északi, mellékhelyiségek osztására szolgáló belső osztófalak és egyszárnyú
ajtók még ennél is újabbak. Deszka mennyezete beszakadt. (107. kép)
Déli utcai helyiség
A jelenlegi – a tér centrumában álló, négyzet alakú középpillérre támaszkodó – boltozat a
hosszanti oldalakon (északi és déli fal) 3-3, a rövidebbeken 2-2 boltfiókkal készült. (108-110,
113. kép) A boltozat – elődjének megfelelően – boltvállakról indított, félköríves formájú
fiókok kapcsolódásával alkot egy-egy boltmezőt. Jelentős különbség azonban, hogy az első
periódusú boltozat a nyugati falon megfigyelhető lenyomat töredékek szerint az utcai és az
udvari falon is három-három fiókkal rendelkezett. (117-118. kép) A sarkokban összeérő
fiókos szakaszok, ún. álkeresztboltozatok alakultak ki. (109, 113, 119. kép) A benne lévő
téglák mérete: 24,5-25x14-14,5x5-5,2 cm. Élénkebb narancssárga színűek, köztük mészrögös,
fehéres-szürkés színű habarcs mutatkozik.
A kapualjból ide vezető, északi falon lévő ajtó eredeti helyén van, de jól látható, hogy egy
időszakban oldalsó káváit és szegmensíves áthidalóját újra rakva, egyúttal beszűkítették és
megmagasították. (109-110. kép) Ezt mutatják a mindkét oldalon fennmaradt, eredeti
függőleges kávák, továbbá balra az első periódusú nyílás keskeny téglákból falazott, 20 cmrel alacsonyabb vállindítása is. (111. kép) A szűkítés világosszürke, homogénebb jellegű,
meszes kötőanyagba rakott, világosabb színű, vastagabb (5,5-6 cm-es) téglákkal történt.
Kezdetben ezen a belső oldalon 177 cm széles volt, a beszűkített nyílás jelenleg 134 cm
széles. A függőleges káva magassága a jelenlegi, utólagos küszöbig 199 cm, a most előkerült
20. század eleji öntött burkolatig 206 cm.
Az északnyugati sarokban álló, újkori tüzelőberendezés, tűzhely miatt a szélső északi boltozat
erősen kormos. (112. kép) Alatta a falszövet zárt, nyílás nem mutatkozik rajta. A boltozattal
egy idős, fehér meszeléses szürke vakolat ezen a szakaszon elfedi a korábbi boltfiók
lenyomatot.
Az oldalfalakon fennmaradt, különösen a déli és az északi falon jól megfigyelhető a mainál
korábbi, elbontott boltozat lenyomata. Az északi falon, a keleti sarokban egyértelműen
követhető a jelenlegi boltváll, amely alatt jóval alacsonyabban (72 cm) található meg a
lebontott boltozat vállindításának alsó síkja. Így van ez a bejárathoz közelebb eső, másik
boltváll esetében is, de a terméskő falat itt eltakarja egy – már az újabb boltozathoz tartozó –
fehérre meszelt, szürkés színű, igen kemény vakolat. (108. kép) Emiatt nehéz kivenni a
korábbi boltfiók formáját. Sárgásabb árnyalatú vakolatának töredékei még felfedezhetők a
falon. Ez az ajtóhoz közelebb eső, mai boltváll alul csupán egy tégla szélességű, tégláit
egyértelműen élénk vöröses-narancssárgára égetett téglákból rakták.
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A déli fal szélső keleti boltfiókjánál szintén igen jól látható az 55 cm-rel, tehát jóval
alacsonyabb záradék magasságú, korábbi, nyomott félköríves formájú, egykori boltfiók. (113114. kép) Itt szerencsére nagyobb mértékben megmaradt a lebontott boltozat alsó ívére
felhajló, durvább, kaviccsal kevert, meleg drappos-sárgás árnyalatú, tört fehér meszeléses
vakolat. Egyértelmű különbség mutatkozik közte és a korábbi bolthát felületére, s így a mai
boltfiók alá kerülő szürke színű, fehérre meszelt felületkezelés között. Itt a belső boltváll
indításának magassága – a 20. század eleji, öntött padlótól mért – 156 cm. A keskeny,
mindössze 24,5 cm-es, egy téglányi boltváll valójában megismétli a korábbi megoldást.
A nyugati és a keleti falon ennél vastagabb boltvállakat találunk. (110, 117, 120. kép) Jól
megfigyelhetők a boltvállak beültetése a korábbi oldalfalakba, illetve lebontott vállakba. A
levésett boltozat lenyomatának ívei és hátfalai több szakaszon megmaradtak a helyiségben, de
nem mindenhol.
A déli fal középső boltfiókja alá – utólag beszorítva, egy ide nem illő, fehérre mázolt, magas,
kétszárnyú ajtót helyeztek. (115-116. kép) A többszörösen tagolt keretelésű, vízszintes
záradékú ajtó – keretelt betétes, tömör táblás alsó része fölött – függőleges osztással, illetve
nagyobb táblákkal kialakított, üvegezett felső egységekből áll. Küszöbszintjét utólag
megemelték, de a keret külső lábazata lefut az öntött műkő lábazatig, amellyel az ajtó
egykorú, a 20. század elején, első felében készült. (123. kép) Alumínium kilincse újabb nála.
Az újkorban összefüggő épületben ezen az átjáró ajtón közlekedtek az 1990 előtt itt működő
városi könyvtár és a mellette lévő művelődési ház között. Ma új rács fedi.
A déli fal nyugati szakaszán a boltfiók keleti függőleges szakaszán – valószínűleg a mai
boltozat készítésekor, vagy nála korábban – vastagabb, 6 cm-es téglákból egy kéményt
építettek. Ehhez tartozik az előkerült, kőkeretes kályhafűtő nyílás. (116. kép) A nyugati
falsaroktól 110 cm-re található a keretével együtt ugyancsak 110 cm széles fűtőnyílás. Maga a
kőkeret felül 21, oldalt 22 cm széles. A téglákkal utólag befalazott nyílás belső magassága az
öntött műkő burkolatig 108 cm. A fűtőnyílás fölött, a nyugati saroknál megfigyelhető a korai
boltozat vállra lefutó ívének maradványa a drappos-sárgás színű vakolat töredékével együtt.
A nyugati falon – töredékeiben jól megfigyelhetően – a korábbi boltozatlenyomatok – a
jelenlegivel ellentétben három boltfiókot alkottak. (117. kép) Déli végében, közel a sarokhoz
egy a legrégibb falszövethez képest másodlagosan – vastag, 6 cm-es téglákból rakott kávákkal
és egysoros áthidalóval kialakított átjáró ajtó készült a hátsó térbe. Küszöbszintjét az 1970-es
években, de lehet, hogy már korábban is megemelték.
A helyiség északnyugati sarkában – minden bizonnyal a 19. század folyamán – tüzelőtér
működött, amely a helyiség akkori funkcióját konyhaként határozza meg. Itt a boltszakaszok
erősen kormosak. (118-119. kép) A nyugati fal középső boltvállában magasan elhelyezett
kémény helyét utólag téglával falazták be. Nagyobb tűztérre kell gondolni, amely azonban
már nem önálló szabad kéménnyel működött.
A nyugati fal északi végében, a saroktól 27 cm-re egy halvány, vastagabb téglákkal utólag
kialakított, fatokos, egyszárnyú, utólag befalazott ajtó került elő. (119. kép) Belméretének
magassága 2 m, szélessége 94 cm. A fatok 15 cm széles. Korom sem az áthidaló, sem a káva
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berakás tégláin nem mutatkozik. Akkor került ide, amikor a korábban itt lévő tüzelőteret,
tűzhelyet ezen a helyen már megszüntették.
Ettől az újabb ajtótól dél felé egy nála alacsonyabb, ugyancsak befalazott nyílás került elő,
amelynek válla 160 cm magasan van a műkő burkolat fölött. (119. kép) Áthidalójában
váltakoznak a hosszú és a két, rövidebb oldalával berakott téglák. Ez valamikor egy
tüzelőnyílás (75x48 cm) lehetett, áthidalójának északi végét a fatokos ajtóval elrontották,
tehát nála korábbi. Mögötte kémény húzódik, amibe a 20. század folyamán kályhát kötöttek
be. Lehetséges, hogy a tüzelőnyílás egykor kőkeretes volt, de az is elképzelhető, hogy
kapcsolatban állt a konyha funkcióval.
A keleti fal (120. kép) két ablaka a megmagasított, mai boltozattal egy idős, kávát és
áthidalóit utólag rakták be a korább falba. Parapetmagassága ugyancsak a belső tér újabb
boltozatával együtt megemelt magassági méretekhez igazodik. A déli ablak északi és az
északi ablak déli káváját egyszerűen csak belevésték a 16. századi falszövetbe.
A két egyforma nyílászáró szerkezet, mint ahogyan már a homlokzatnál is szerepelt,
kétrétegű, ki-benyíló, latinkereszt osztású, a hosszabb alsó nyílószárnyakon még egy-egy
vízszintes osztóval. (121-122. kép) A két réteg önállóan kapcsolódik a külső kőkerethez.
Közöttük egy magával az ablakokkal egy idős, feltehetően 19. század végi-20. század eleji
függőleges vaslemezeket átfogó két vízszintes pántból készített, szögecselt vasrácsot
erősítettek a kőkerethez. A keretek szélein egyszerű tagozat fut körbe. Oldalsó vasalataik
hosszúkás, bábos végű diópántokkal. Eredetileg íves áthajtók és gombos végű fogógombok
tartoztak hozzá, előbbiek egy részét az 1970-es években kicserélték.
A főhomlokzat szép reneszánsz ablakát azért nem látjuk belülről, mert a keleti falnak éppen
ebbe a középső szakaszába kötötték be utólag az újabb, magasabb boltozatot. (120. kép)
A vakolatverések és padozat felbontások során jó állapotban került elő a helyiség színes öntött
műkő burkolata, ami a 20. század első évtizedeire keltezhető. Nagyobb méretű táblákból
állították össze már a konyha funkció megszűnését követően. (123. kép)
Déli hátsó helyiség
Jelenleg a nagyobb térből nyugatra, az udvar felé nyíló szűk, dongaboltozatos tér. A helyszíni
vizsgálat idején teljes mértékben nem bejárható. Északi fala az udvari külső falhoz képest
utólagos, benne kelet felé egyszárnyú, 20. század végi ajtó nyílik. (127. kép) Nyugati udvari
falazatának eredeti anyaga nagyobb édesvízi mészkő tömbökből áll, amelyet különböző
korokban téglával alakítottak át. (124. kép) Déli fala előtt kémény áll. (125. kép) Az újkori
boltozattal minden bizonnyal egy idős, magas, egyenes oldalú, lapos szegmensíves fiók
kétség kívül egy ablak elhelyezésére szolgálhatott. (124. kép) Az ide eső udvari homlokzat
vizsgálata során biztosra vehettük, hogy itt hátul egy tornác húzódott végig az épület mögött.
Déli nyitott ívének záradékmagassága alapvetően feltételezi, hogy a tornác az újkorban épült.
Az északi irányban egykor bizonyára tovább folytatódó tornác ezek szerint az udvar felé nagy
valószínűséggel nem volt nyitott, dongaboltozatos folyosójáról ablakok néztek az udvarra.

17

Az egykori, nagyméretű nyílás megszüntetése után a fülke magasságához képest alacsonyra
helyezett, kisebb vízszintes záradékú fülke hátsó síkjára helyezett, kívülről már leírt,
kétrétegű, ki-benyíló szerkezetű, alsó szárnyán még egy-egy osztással rendelkező, kétszárnyú
ablakot helyeztek el. (126. kép) Hosszú, bábos végű diópántjai, legömbölyített végű vasalatai
és kerek fogógombjai a 19. század végére keltezik. Igen rossz állapotú. Benne egykorú rács
található.
Tető
A két állószékes, kötőgerendás tetőszerkezetet és a hódfarkú cserép héjalást 2011-ben
újonnan készítették. Sajnálatos módon visszabontották a kéményeket, ami hiányzik a tetőről.
Építéstörténeti összefoglalás
Alábbi magállapítások és feltételezések részben saját régiebb kutatásunk, részben a fenti
épületleírásban részletezett új megfigyelések alapján születtek.
A legrégebbi épületből, amely már kezdetben is L-alakú lehetett, tehát hátrafelé néző
oldalszárnnyal rendelkezett, a későbbi átépítések miatt mára egyedül az utcai főszárny első
traktusa maradt meg. Eredetileg talán lakóházként jött létre –, de korábbi véleményemet
módosítva (Mentényi 1993. 332-333.) – inkább a 16. század első felében. Szép reneszánsz
kőkereteivel és nagyméretű földszinti tereivel leginkább valamelyik gazdag kereskedő
számára épülhetett, eredetileg nagy valószínűséggel emeletesként. Tovább kutatandó kérdés,
vajon lehetséges-e, hogy már ebben a korai időben állt-e a 18. század vége óta a forrásokban
szereplő ún. felső városháza, s összefüggésbe hozható-e a mi épületünk földszintjével.
(Ezzel kapcsolatban lásd az említett tanulmányt, 332-334.)
Mindenképpen feltűnő a ház utcai beosztása, amely két nagy hatalmas szobájával és azonos
méretű, kezdetben nem összefüggő pincéivel nem a szokásos, késő középkori-kora újkori
lakóház elrendezést mutatja. A középső kapualj mellett kétoldalt nagyobb helyiségek voltak,
egy-egy kicsiny ablakkal néztek az utcára. Az északi és a déli terekben az oldalfalakkal
egykorú, korábbi boltozatlenyomatok maradtak fenn, a falakon nagyrészt megőrizve a
hozzájuk tartozó, 16. századi vakolatokat is. A déli helyiségben – egy későbbi kb. 50-60 cmes szintnövekedéssel összefüggésben – lebontva ezt a boltozatot, helyére – csaknem azonos
formában újat emeltek. A lenyomatok szerint körben fiókos dongaboltozatokat a terek nagy
mérete miatt már kezdetben középpillérre boltozták. Mivel eredetileg mindkét helyiség
esetében körben három-három boltfiók, vagyis két-két boltváll volt, nem zárható ki az a
feltételezés sem, hogy nem egy nagyobb, hanem két-két kisebb középpillérre támaszkodtak.
Ennek tisztázását a pincékben végzendő kisebb régészeti munkával lehetne tisztázni.
Amennyiben a ház lakóépület volt, szükség volt lakószobá(k)ra, hálókamrára, konyhára és
élelmiszer kamrára is. A jelenlegi terek inkább – a Ráckevén kiemelkedő szerepet játszó –
kereskedelemmel hozhatók összefüggésbe. Sokkal inkább elképzelhetők raktározásra szolgáló
funkcióban, mint lakószobaként, amihez 16. századi lépték szerint túlságosan nagyok. Így a
két kis ablak –, amelyek közül ma a déli kőkeretével együtt eredeti helyén található, az
északinak pedig ismerjük nyílását – szintén jobban értelmezhető, különösen, ha figyelembe

18

vesszük, hogy az akkori utcaszinthez képest ezek 50-60 cm-rel magasabban voltak. Ilyen
magasra helyezett, a bevilágítás mellett valójában inkább szellőzésre, mint kitekintésre
szolgáló kisebb ablakok Buda, Sopron és Kőszeg kereskedőházainak boltjaiból ismertek. Ha
ez így volt, és raktárhelyiségeket látunk, máshol kell keresnünk az említett, hiányzó
helyiségeket. Mivel a korszakban sehol, egy ilyen elegáns épületben pedig különösen
elképzelhetetlen, hogy ezek a lakószobák és hálókamrák az oldalszárnyban kaptak helyet,
vagy egy azonos tulajdonú, mellette álló, földszintes lakóházra, vagy még inkább a raktárak
fölött egy emeletre kell gondolnunk. Amennyiben lakóházról beszélünk, nagy általánosságban
a konyha és a kamra elhelyezése is inkább a főépületben történt, ezek azonban működhettek a
telket oldalról lezáró, bizonyára már kezdetben meglévő oldalszárnyban is. A raktárakkal
kapcsolatban felmerülhet azonban a városi használat lehetősége is. Ebből a szempontból nem
elhanyagolható tény az ún. felső városháza későbbi említése. Természetesen e kérdések
megválaszolása alapos levéltári kutatások nélkül nem lehetséges.
Az épülethez tartozó, korábban felmért és kapukeretként közölt (Mentényi 1993. 325-331, 1018. kép) jelenleg az Árpád Múzeum kőtárában található értékes reneszánsz faragott kőkeretek
elképzelhető, hogy inkább az északi ablakhoz tartozhattak. A meglévő kapuzat már akkor
ismert keretkövei és falszövethez illeszkedésük most belülről is láthatóvá váltak. Ebből
kiindulva úgy vélem, hogy a kapu keretkövei ugyancsak a reneszánsz korszakból maradtak
ránk, valószínűleg több, még a falban lévő darabbal együtt. Utcai, feltételezhetően szintén
felületüket később sajnos levésték. A meglévő keretkövek pontosabb azonosítása az említett
nyílások finom kibontása révén lehetséges csupán.
A boltozott helyiségek már kezdetben alápincézettek voltak, de különös módon mindkét pince
ma látható boltozata újabb azoknál a boltvállaktól és boltozatlenyomatoktól, amelyeket a
földszinti oldalfalak megőriztek számunkra. Északon egy viszonylag új, 19. század első
felében épített boltozatot látunk, amely egykorú a jelenlegi, udvari pincelejáró kialakításával.
Nála régebbi a déli nagy tér kétoldalt fiók nélküli dongaboltozata, ennek formája viszont nem
illeszkedik a fölötte lévő térlefedéshez. Amikor itt a földszinten – a 18. század végén-19.
század elején lebontva a korábbit, megépítették az új középpilléres boltozatot, a középpillér
alátámasztására a pincében a meglévő donga alá utólag berakták a széles közbülső
tartóelemet. Arra tehát, hogy milyen lehetett a pincék 16. századi lefedése, egyelőre nem
rendelkezünk adattal. Feltételezhető, hogy a fölöttük lévő boltozatok megtartása érdekében –
még ha egyébként sík lefedésűek voltak is – valamiféle pilléreket tartalmazniuk kellett.
Az utcai traktus háta mögött, az udvar felőli szűkebb terek – ellentétben korábbi
periodizációmmal (Mentényi 1993. 321. 5. kép, 323.) –, a falszövet mostani vizsgálata alapján
utólagosnak bizonyultak. Mindkét időszakban esetben hasonló építőanyagot, faragott édesvízi
mészkő tömböket használtak, az egyértelmű falelválások és magasságok azonban ezeket a
toldásokat későbbre, a 17-18. századra keltezik. Ebből következően későbbi a két pincét
nyugaton összekötő, velük azonos szélességű pincetér kialakítása és beboltozása is, ami
egyértelműen tapasztalható.
A keskeny tér felépítése során bontották le a korábbi, 16. századi északi oldalszárnyat. Az
akkori állapothoz képest a jelenlegi oldalszárny, amelyről – használata és lezártsága miatt –
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egyelőre semmit sem lehet tudni, ennél még újabb, állítólag a 20. század közepén emelték. A
18. század végén-19. század elején, másodlagosan beboltozott szűk toldalékból mindenesetre
a boltozat megépítésével együtt egy átjáró ajtót hoztak létre nyugat felé, az oldalszárnyba.
Nem lehetetlen, hogy álló falaiban az alárendelt épületrész korábbi maradványokat őriz.
Az épület déli végén az udvar irányából hozzátoldott, az északival megegyező szélességű,
keskeny tér a 17-18. század folyamán dél felé nyitott tornácként épült, magas indító nyílása
előkerült. Ebben az időben valamikor az udvari oldalon árkádívekkel nyitott tornácot hoztak
létre, amelyeket a dongaboltozatokkal később átalakítottak. Lehetséges, hogy egészen a Sas
közig húzódott. Ha délen dongaboltozata vele egykorú, akkor zárt volt, és csupán ablakok
néztek hátrafelé, ha újabb, akkor lehetséges, hogy hasonló lehetett a tőle délre álló, mai
művelődési ház kialakításával. Itt belül a vakolatok megmaradtak, ezért csak később tehetjük
meg a szükséges megfigyeléseket. Ebből a szempontból nem volna érdektelen a jelenleg nem
megközelíthető, észak felé mellette lévő kicsiny tér falát is megvizsgálni. Az alatta lévő, a
déli nagy pincéhez kapcsolódó kis pincetér, ahová a tornácról lejárat is vezetett, vele egy idős.
Az 1775. évit követő 1802-es tűzvészben pusztulhatott el annyira az épület, hogy emeletesből
talán földszintessé vált. Ekkor ugyanis még említik a felső városházát. A feltöltésekről egy
1788. évi adat tájékoztat. Ekkor mellette, a hozzá délről hozzáépült, mai művelődési házként
funkcionáló, hosszú földszintes utcai toldalékban ekkor már működhetett egy kocsma és
fogadó, amelyet – a 19. század elejétől kezdődően – az uradalom működtetett. Lehet, hogy
neve (Fekete Sas) ennél jóval korábbról öröklődött át. (Lásd Mentényi 1993. 334. és Miskei
Antal: A Csepel-sziget és Ráckeve mint királyi és szultáni birtok (13-18. század). Líceum
Kiadó, Eger, 2016. 297-298.) Mindenestre a 19. század elejétől már az összevont két
épületben együttesen működött a vendéglátó intézmény.
Ehhez az egymáshoz közel eső 18. század végi-19. század eleji két dátumhoz köthetők a belső
terek nagyobb átalakításai. A jelenlegi pincelejáró és az északi pinceboltozat – az udvari
homlokzat déli szakaszán megőrzött, második periódusú vakolatréteggel együtt – az 1847. évi
átalakításokhoz köthetők. (Miskei 2016. 298.)
A 19. század közepén (1869 előtt) felvett II. katonai felmérésen jól látható a saroktelken és a
tőle délre, önálló telken álló, vele összeépített, nagyobb épület tömege. Az építéstörténet
szempontjából fontos megemlíteni, hogy a hosszú utcai szárny mögött mindkét telket egy-egy
L-alakú mellékszárny határol hátulról, nyugat felől. Ezek szerint a Fekete Sas Fogadónak nem
is csupán egy, de két udvara volt, amelyekre a hátsó utcából déli végükön zárható kapuk
nyíltak. A déli szárny (ma Ács Károly Művelődési Ház) déli oromfala előtti, ide tartozó
telekrész az utca felől egy fallal valamiképpen ugyancsak zárható volt.
Egy 1906-ban, illetve 1909-ben írt képeslap mutatja a Fekete Sas kávéház és vendégfogadó
épületének utcai homlokzatát. (lásd a címlapot). (Hungaricana Képeslapok, Ráckeve).1914ben Straub Ferenc vezette az akkor négy szobával működő fogadót, amelynek külön étterme
és kávézója is volt. A II. világháborúig fennállt, 1929-től Dochnál Dezső nevén volt.
Történetének és felújításainak további eseményeit lásd Mentényi 1993. 317-318.)
(https://mandadb.hu/tetel/597827/Sas_Szalloda__kepeslap_Rackeve_1909
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Helyreállítási javaslatok
A 16. századból fennmaradt, értékes épület közösségi funkció ellátására történő, ismételt
helyreállítása, Halászati Múzeum, kiállítóterem céljára történő hasznosítása feltétlenül
támogatandó, jó kezdeményezés.
Mindenekelőtt a meglévő földszintes tömegek megtartására szeretném felhívni a figyelmet.
Ebbe a Sas köz felőli oldalszárny is beletartozik, még akkor is, ha valóban a 20. század
közepén emelték. A II. katonai felmérés szerint előzménye ugyanis biztosan volt, fenntartása
biztosítja a ház eredeti formai kialakításának megőrzését és a telek köz felől szükséges, zárt
lehatárolását. Eltérő használatban lévén, jelenleg nem feladata a felújításnak, ezért itt kutatói
megfigyelést nem végeztünk, de műemléki szempontból része az épületnek. A történeti
állapot visszaállítása érdekében – az Eötvös utca felől – javaslom a telek korábban mindig
létező valamiféle hátsó lehatárolását is természetesen oly módon, hogy ne zavarja a leendő
múzeum autókkal történő, hátsó bejárhatóságát.
A tetőbeépítés a szomszédos – egykor a mi épületünkkel együtt a Fekete Sas fogadót alkotó –
házon, amely ma művelődési központként és múzeumi kőtárként működik, nem szerencsés.
Itt hasonló tetőablakokat semmiképpen nem szabadna elhelyezni. Tetőbeépítésre abban az
esetben kerüljön csak sor, ha ez a leendő múzeum működése szempontjából nélkülözhetetlen.
A 2011. évi tetőfelújítás során eltűnt kéményeket viszont – a történeti tömeg és homlokzat –
hiteles megjelenése érdekében jó lenne visszaépíteni és megjeleníteni a tetőn.
A megszületett tervek nyomán egyetértek a főhomlokzat formai szempontból alapvetően késő
barokk megjelenésével, amiben azonban hangsúlyos szerepet kapnak a 16. századi reneszánsz
nyíláskeretek. A helyükön maradt 18. század végi-19. század eleji, déli kőkeretek mintájára a
két északi ablakhoz is érdemes kifaragni a hiányzó – azonos megoldású – kőkereteket. Mivel
a történeti korokban a külső kőkeretek minden esetben meszelve voltak, meszes alapú,
vékony, lazúros festésréteggel történő bevonásuk szükséges. Színük alapvetően ne legyen
eltérő a falfelületekétől, a kérdés az építész tervezővel és a restaurátorral a helyszínen
egyeztetendő kérdés.
Az újonnan készítendő nyílászárók számára a két déli, 19. század végi-20. század eleji
ablakszerkezet jelentheti a legjobb mintát azért, mert minden bizonnyal már ők is utánozták a
kőkeretekkel egykorú megoldásokat. Igazodjanak hozzájuk osztásukban, kétrétegű,
kétszárnyú mivoltukban és belső rácsuk meglétét tekintve. Az általános jellegű hiba
elkerülése érdekében felhívom a figyelmet arra, hogy az ablakkeretek és osztók ne legyenek
vastagabbak a meglévőknél, mert átalakítják, rontják a homlokzati képet. A 18. század végi19. század eleji nyílászárók színezése szempontjából a korszakban általános zöld, szürke,
vagy világosbarna szín valamely árnyalata jöhet szóba, előzetes együttes kiválasztásuk
alapján, színmintákat követően lehet véglegesen dönteni.
Messzemenőkig egyetértek a Kossuth Lajos utcai középső tengelyében elhelyezkedő kapu
újbóli megnyitásával. A széles kapualjba nyíló főbejárat újbóli megnyitása visszaadja az utcai
homlokzat ritmusát, 16-19. századi elrendezését, javítja az épület külső megjelenését. Ezen
kívül helyreállítja a fő közlekedési útvonalat és az eredeti belső térszervezést is. Az 1987. évi
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külső kutatás alapján (Mentényi 1993. 330. 16. kép) a kapuzat íve nyomott félköríves volt,
ezért a tervezett szegmensíves helyett – a falszövetben benne lévő eredeti darabok feltárásával
és lehetséges megtartásával – eredeti formájában való visszaállítását javasolom. Belső
oldalának vizsgálata alapján, újra értékelve akkori véleményemet, a kapuzat formáját a benne
lévő in situ kőelemekkel együtt a 16. századi első periódusú épülettel egykorúnak tartom.
Emiatt a kapuzat kibontása csak helyszíni kutatói jelenléttel és irányítással, kézi bontással
végezhető el. A bontást követően lehet dönteni arról, mely kőelem megtartására van mód,
továbbá melyeket kell, és milyen módon újra faragni. A feladat elvégzéséhez – kőműves
munka mellett – az épületen amúgy is dolgozó kőfaragó/restaurátor szakember bevonása
szükséges.
A nyílásba újonnan behelyezendő, kétszárnyú, esetleg a korszakban gyakori önálló
gyalogbejáróval ellátott kapuzat tömör fából, valamely létező, hagyományos, külső deszka
borítású szerkezet mintájára készüljön, igyekezve alkalmazkodni az épület 16-18. századi
külső képéhez. Nyithatósága és zárhatósága alapvető kérdés.
Mivel a ráckevei Árpád Múzeumban őrzött és egyértelműen a mi épületünk számára faragott
kőkeretek – egyetértve az újabb felvetésekkel – nem a mai, széles bejárati kapuhoz tartoztak,
eredeti helyük megtalálása még akkor is további feladatot jelent, ha visszaépítésük fel sem
merülhet. A meglévő déli reneszánsz ablakkal történő, egyszerű megfeleltetésük az északi
oldalon a formai és méretbeli különbségek miatt nem egyértelmű. Ebben az esetben, lévén
különösen értékes részletekről van szó, szükségesnek látom az előkerült északi nyílás kívülről
történő feltárását is, amihez a kutatók jelenlétén túl ugyancsak helyszíni kőműves munkára
van szükség. Hasonlóképpen jó lenne megvizsgálni a szélső északi tengely nyílását is. Ezek
eredményétől és a múzeumi faragványokkal való kapcsolat tisztázásától függ majd az ablak
bemutatásának mikéntje, minden részletmegoldásával együtt.
Az épület jelzett ablakokkal egykorú 19. század eleji zárópárkánya a jelenlegi sematikus
megoldást mutató, lépcsőzetes formát megelőzően tagoltabb volt, ezért vakolatból törekedni
kellene a párkány tetőcserét megelőző kialakításának megformálására, az alsó már a
függőleges felületen végigfutó, kiugró keskeny lemeztaggal együtt.
Ami az épület utcai homlokzati vakolatképzését illeti, a reneszánsz ablakkeret fontossága
miatt és vele az utcai szárny 16. századi keletkezési idejének tiszteletben tartása miatt simított
felületet javasolok, annak ellenére, hogy a 18. század végén-19. század első felében minden
bizonnyal az utca felé is höbörcsös felületképzés lehetett. Ez ilyen korú műemlék épület
esetében nem jelentheti merev, simítóvassal feszesre simított felületek és élek megjelenését.
Természetesen értendő ez a Sas köz felőli, nagyobb szakaszra is. Itt a hátsó, nyugati kis
helyiségről ugyan kiderült, hogy későbbi az utcai nagy tereknél, és feltehetően egy délről
bejárható udvari tornác vége lehetett, ennek jelülésére azonban egy szélesebb, függőleges nút
is alkalmas lehet. Ezzel szemben az udvari homlokzatokon, ahol a déli oldalon fenn is
maradtak a két különböző korból származó, höbörcsös (nagyobb kavicsokkal kevert, meszes
alapanyagú) vakolattöredékek, elképzelhetőnek tartom ennek visszaállítását.
Mivel a levert vakolatú homlokzatok különböző korszakokból fennmaradt felületein – a
kövek-téglák között – a fehér/tört fehér színen kívül más szín sehol sem mutatkozik, továbbá
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a történeti korokban a teljes felületre kiterjedő, élénk színű külső festés csupán a 19. század
közepétől kezdve fordul elő, a fehér szín valamely (inkább meleg, mint hideg árnyalatú) tört
változatát javasolom mind az utcai, mind az udvari homlokzatoknál. A festés előtt több,
különböző árnyalatú mintafelület felhordása utáni választás a jó megoldás.
Az udvari homlokzatokról a javaslatokat lásd később.
Annak ellenére, hogy jelen felújítás a pincét nem tervezi új funkcióba állítani – a műemlék
épület egészének szükséges rendezése és állagbiztosítása érdekében – függetlenül attól, hogy
ezt ki végzi el, szükségesnek látjuk a pinceterek kitakarítását, a benne lévő lomok elhordását
és ezzel együtt az ajtók nyitható-csukható állapotba hozását. A járószinteken álló víz és
nedvesedés megszüntetése érdekében, ami a teljes épület hosszú távú fenntartását is érinti,
valamiképpen meg kell oldani a pincék megfelelő szellőztetését. Oly módon, hogy ez
lehetőleg ne igényeljen folyamatos költséget. Amennyiben a természetes levegő beengedése –
én amúgy ezt régi épületek esetében általában jobbnak tartom – helyett szellőztető berendezés
kerül ide, ennek működési feltételeit előre érdemes tisztázni.
A 18. század végi-19. század eleji pinceszellőzők – a fémkeret helyett a falsíkból kiugró
vakolatkeretekkel – továbbra is jelenjenek meg a homlokzatokon. Akár a belső szellőztető
rendszerrel együtt, akár nélküle (esetlen ráfordítandó költség megspórolásával) el tudom
képzelni, hogy a nyílásokra olyan – más történeti városokban gyakori – zárt fém lapok
kerüljenek, amelyek kivágott mintái ugyan a víz behatolását és a szemét bedobását
megakadályozzák, mégis folyamatosan friss levegőt biztosítanak a pincék számára.
A déli pincében a reneszánsz épülettel egykorú, 16. századi kőkeretes szellőzőablak részlete
került elő, amelynek a helyszínen való további vizsgálatát, felmérését fontos lenne
elvégeznünk. Emellett felmerült a lebontott 16. századi földszinti boltozatok középső
támaszainak feltárása, különösen az északi pincetérben. Erre a lényeges, de rövid régészeti
munkára – a megbízó megkeresése nyomán – a kivitelezés ideje előtt, vagy közben a ráckevei
Árpád Múzeum vállalkozna.
A földszinti északi utcai helyiségben – a vakolatverés következtében – előkerült 16. századi
boltozatok oldalfalakon fennmaradt lenyomatai a boltvállakkal és a boltfiókok alatti igen jó
megtartású, egykorú vakolatokkal jelentős részben fennmaradtak. Érdekességük és
különlegességük miatt bemutatásukat feltétlenül javasoljuk. A bemutatás mikéntje, a
vakolatokon mutatkozó festésrétegek rögzítésének módja és megoldása a konzultációs
munkába festőrestaurátor bevonását teszi szükségessé. Kivitelezése érzékeny feladat, ehhez
értő kőműves, festő és/vagy restaurátor végezheti.
Részben statikai kérdés is, de – a reneszánsz kori terem egységének visszaállítása érdekében
és a boltozatok bemutatásával összefüggésben is – szerencsés lenne az északi utcai helyiség
utólagos válaszfalának lebontása, a déli sarkában lévő új kéménnyel együtt. A tervvel
ellentétben vizesblokk elhelyezése ebben a helyiségben nem elképzelhető.
A nagy helyiség jelenleg leválasztott nyugati végének északi falán az 1970-es években ide
került, túl széles ablaknak az utcai késő barokk ablakokhoz azonos formában történő
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átalakítása és azokhoz hasonló nyílászáróval való ellátása a jó megoldás. Mivel itt sohasem
volt, kőkeret beépítése nem szükséges és nem is javosolt. A vele szemközti, a kapualjból nyíló
bejárat utólag értelmetlenül beszűkített nyílását a 16. századi eredeti szélességében kell
megnyitni, helyén megőrizve és bemutatva a jobb oldalán megmaradt kőkeretet. Amennyiben
a nyílásba nyílászáró szerkezet kerül, a történeti épülethez illeszkedő, de modern formájú,
tömör fából készülő ajtót javaslok.
A helyiségben a megelőző járószint kb. 25 cm-rel lejjebb van a mainál. Az esetleges korábbi
burkolat szondázó feltárása szükséges. A jelenlegi födém deszkáinak a tervezett új födémhez
történő felhasználhatóságában a faanyag vizsgálat eredménye döntő lehet.
A helyiség nyugati falán két ajtó közül az egyik a padlástérbe, a másik a hátsó északi
helyiségbe vezet. A két nyílászáró legyen tömör, egyszerű fa ajtó, érzékeltetve kortárs
mivoltukat. Velük együtt minden olyan ajtóval kapcsolatban, amelyek nem a 16. századi
történeti terekhez tartoznak, ez lehetne az alapvető kiindulópont.
Az északi hátsó helyiség utcáról nyíló, 1970-es években nyitott bejáratának megtartása esetén
a tervezett külső, kazettás tömör fa ajtószerkezet megfelelő. Ebből a szűk térből nyugat felé
néző ajtónyílás a 18. század végi-19. század eleji boltozattal egykorú, megőrzése feltétlenül
javasolt. A helyiség keleti falának északi szakaszán részben fennmaradt, fehérre meszelt
fűtőnyílás kőkerete helyén megtartandó és kiegészítendő. Fehér lazúros, meszes festése
javasolt.
A tervek nyomán, örvendetes módon funkcióját visszanyerő kapualj statikai problémái –
legalábbis részben – a későbbi átépítések és bontások miatt következett be. A 16. századi
kapualj boltozata különleges értéket képvisel, megfelelő mértékű megerősítése a padlástér
felől lehetséges. A kapu nyíláskereteinek eredeti darabjai lehetőség szerint eredeti helyükön
megőrzendők, róluk – erről a homlokzatok kapcsán már volt szó – a kivitelezés közbeni,
kismértékű újabb kutatások után lehet dönteni.
A kapualj boltozatával egyidős északi ajtónyílásról már volt szó. Hasonlóképpen kellene
eljárni a déli nagy utcai térbe vezető nyílással is. Mivel itt a kismértékű szűkítés már a 18.
század végén-19. század elején bekövetkezett, ez a mai tégla kávákkal együtt megtartandó,
illetve a kapualj keleti oldala felöl kiegészítendő.
A kapualj hátsó, nyugati befalazása elbontandó. Legszerencsésebb lenne, ha az egykor az
udvar felé szabadon néző nyílás továbbra is így maradna, ha erre nincs mód, kapjon inkább
teljes felületen egyszerű, nyitható üvegezést.
A mögötte lévő, egykori tornác udvari fala – szekérbejáró funkciójának megfelelően – egykor
ugyancsak – a kapualj teljes szélességében – nyitott volt. Az ide tervezett, függőlegesen
osztott üvegezésű nyílászáró jó, de eredetileg a kapualj boltozatának megfelelően íves
lezárású volt, tehát továbbra is jelenjen meg így, ami egyébként is javítaná az udvari
homlokzat megjelenését.
Ami a nyugati, udvari homlokzatot illeti, a déli oldalon lévő ablak a terven nem a meglévő
helyén szerepel. Mivel a kisméretű ablakszerkezetet utólagosan helyezték el a falszövetben,
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az utcaiakkal ellentétben kőkerete sohasem volt. Kőkeret helyett a meglévő mintájára –
keskeny tagozatokkal és osztókkal! újragyártott ablak ( értékes vasalatainak áthelyezésében
lehet gondolkodni) – kapjon egyszerű szalagtagos, körbefutó vakolatkeretet. Vasrácsa
lehetőség szerint az alárendelt udvari homlokzaton inkább egyszerű megoldású legyen.
A pincelejáró ajtaja azonban kőkeretes volt, a három oldalon körbefutó kőkeret esetleges
javítása és pótlása feltétlenül szükséges és hiányzik is a homlokzatról. Éppen úgy, ahogyan a
fölötte lévő kis szellőző nyílás.
Az udvari homlokzat rövid végén az egykori tornác jelenlétét igazoló széles ívindítás
bemutatása – az épület történetének láthatóvá tétele szempontjából – kívánatos lehetne.
A déli utcai helyiség kapualjból nyíló bejáratáról már írtunk. Ha nyílászáró kerül ide, az
északi nyílásnál elmondottak itt is érvényesek.
A falazatok egy részén előkerült, 16. századi, korábbi boltozatok lenyomatai, az oldalfalak
régi vakolatai és a nyugati falsarokban lévő fa tok az újonnan készülő vakolat alatt akkor is
megőrzendőek, ha bemutatásukra nem minden esetben kerül sor. A kormos felületek
bemutatása – az egykori tüzelőberendezés hiányában –, önmagában nem értelmes,
amennyiben azonban erre fogadókészség van, elképzelhető egy 19. századi, részleges konyha
rekonstrukció is.
A korábbi boltozati fiók és boltvállak bemutatását egyedül a déli fal keleti szakaszának szépen
megmaradt felülete kapcsán javasolom. Ezzel kapcsolatban az északi helyiségnél leírt eljárás
szükséges.
A hátsó udvari déli térbe nyíló ajtó szerkezete illeszkedjen a szép középboltozatos, történeti
térhez.
Az érzékeny falszövet – és ez az összes belső térre érvényes – általánosságban véve finoman
felhordott, a textúrát érzékeltető, keskeny vakolattal legyen ellátva, a sarkok éleit nem kell
kihúzni. Lényeg, hogy a belső terek ne keltsenek vadonatúj hatást. A belső festés inkább
meszes alapanyagú, egységes fehér színezésével egyetértek, de – tekintettel a 16. századi
vakolatok enyhén drappos-sárgás árnyalatára, a hozzá igazodás érdekében a hófehér helyett
inkább valamilyen meleg árnyalatú finom tört fehéret javasolok.
A déli helyiségben a jelenlegi munkálatok során váratlanul előkerült, nagyobb táblákból álló,
20. század eleji öntött padló burkolat megtartását és további használatát javasolom.
A hátsó déli kis helyiség boltozatában a korábbi, magasabb ablakhoz tartozó fülke
megtartandó.
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Keleti utcai homlokzat – meglévő állapot

Északi utcai homlokzat – meglévő állapot

Nyugati udvari homlokzat – meglévő állapot

Déli udvari homlokzat – meglévő állapot

Pince alaprajz – meglévő állapot

Földszinti alaprajz – meglévő állapot

A-A metszet – meglévő állapot

B-B metszet – meglévő állapot
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(hrsz. 375, műemléki törzsszám: 7223)
Értékleltár, építéstörténeti tudományos dokumentáció,
kutatói szakvélemény - Fényképek

1. kép: A Kossuth utcai homlokzat a Duna-part felől

2. kép: A sarkon álló épület homlokzatai a vakolatverést követően északkelet felől

3. kép: A Kossuth utcai homlokzat északkelet felől

4. kép: A Kossuth utcai homlokzat délkelet felől

5. kép: A Kossuth utcai homlokzat déli szakasza, középen az egykori reneszánsz ablakkal és a
pinceszellőzővel

6-7. kép: A Kossuth utcai homlokzat déli szakaszának kőkeretes ablakai a 19. század végén20. század elején készült nyílászárókkal és vasrácsokkal

8. kép: A Kossuth utcai homlokzat reneszánsz faragott kőkeretes ablaka

9. kép: A Kossuth utcai homlokzat befalazott kőkeretes bejárata az utólagos ablakkal

10-11. kép: A kapu függőleges szárköveinek lefaragott felületű, eredeti darabjai

12-13. kép: A kapunyílásba befalazott és a tőle északra található, vele egykorú, 20. század
második feléből (1970-es évek vége) származó ablakszerkezet

14. kép: A Kossuth utcai homlokzat északi szakasza, középen a befalazott ablakkal

15-16. kép: Az északi szakasz befalazott korai ablaka és a jelenlegi északi szélső ablak

17. kép: A Sas köz felőli homlokzat északkelet felől, nyugati végén bővítéssel

18. kép: A Sas köz felőli homlokzat északnyugat felől, nyugati végén bővítéssel

19. kép: A Sas köz felőli homlokzat utólagos ablaka, 20. sz. második fele

20-21. kép: A Sas köz felőli homlokzat falelválása és benne új ajtó, 20. század második fele

22. kép: Az udvari hátsó homlokzat északi szakasza a pincelejáróval nyugat felől

23. kép: Az udvari hátsó homlokzat középső és északi szakasza északnyugat felől

24. kép: Az udvari homlokzat északi szakaszán nyíló pincelejáró

25. kép: Az udvari hátsó homlokzat déli szakasza az utólagos ablakkal és a pinceszellőzővel

26-27. kép: Az udvari hátsó homlokzat 20. század első feléből származó ablaka a korábbi,
nagyobb ablaktól délre fennmaradt, több rétegű késő barokk jellegű vakolat maradványával

28-29. kép: Az udvari hátsó déli homlokzat az utólag befalazott tornáccal és a később elé
épített Kossuth utca 49. sz. ház hátsó udvari tornácos folyosójának homlokzatával

30-31. kép: A hátsó udvarról a pincébe vezető lépcsős lejárat

32. kép: Az északi pincetérből leválasztott kis helyiség a lépcső alsó érkezésénél

33-34. kép: A pincelépcső alján a két oldalsó pincetérbe nyíló ajtók

35-36. kép: A pincelépcső alsó, érkező teréből délre nyíló folyosó a lépcső déli oldalfalával

37. kép: Az északi pincetér keleti fala, balra keskeny lejárattal, jobbra visszaugró falazattal

38. kép: Az északi pincetér délkeleti sarka a visszaugró fülkével és a fiókos boltozattal

39. kép: Az északi pincetér északi fala, keleti sarkában a boltozattal egyidős, szűk lejárattal

40. kép: Az északi pincetér északi fala a fiókos dongaboltozattal

41-42. kép: A két pinceteret összekötő, keskeny folyosó dél felé, végén a déli pincetérrel

43-44. kép: A két pinceteret összekötő folyosó észak felé, az északnyugati sarok a kávával

45-46. kép: A folyosó délkeleti sarkán elvésett falazat, és a délnyugati sarok eltérő boltozatai

47-48. kép: A déli pincetér keleti fala, a maitól délre lévő, eredeti kőkeretes pinceablakkal

49. kép: A déli pincetér keleti falának déli szakasza a kőkeretes pinceszellőzővel

50-51. kép: A déli pincetérből nyíló, udvari kis pince nyugat felé, az északnyugati lejárattal

52. kép: A déli pincetér mögötti, nyugati kis pince északi fala az egykori szűk lejárattal

53. kép: A déli pincetér mögötti, kis pince nyugati falán található pinceszellőző nyílás

54. kép: Újkori faragott kövek az épület kerítés nélküli udvarán kelet felé

55. kép: Faragott kövek az épület kerítés nélküli udvarán dél felé

56-58. kép: Egykor az épülethez tartozó reneszánsz keretkövek a ráckevei Árpád Múzeum
kőtárában

59. kép: Az északi helyiség utcára néző keleti fala

60-61. kép: Az északi helyiség keleti falán feltárt ablak a vele egykorú lefaragott boltvállal

62. kép: A délkeleti sarok az 1970-es évek átfalazott ablakkávájával

63-64. kép: Az északi helyiség utcára néző ablakszerkezetei

65. kép: Az északi utcai helyiség déli fala az elbontott 16. századi fiókos dongaboltozat
lenyomatával és a hozzá tartozó vakolatokkal

66. kép: A 16. századi fiókos dongaboltozat boltválla a felhajló eredeti vakolattal

67. kép: Az északi utcai helyiség déli fala az egykori boltozattal és a 20. század végi osztófal

68-69. kép: Az északi utcai helyiség utólagos, 1970-es években épített válaszfala keletről

70-71. kép: Az északi helyiség bejárata a déli falon és ugyanez a túloldali kapualj felől

72. kép: Az északi utcai helyiség leválasztott szakaszának délnyugati sarka a nyugati fallal

73. kép: Az északi utcai helyiség leválasztott szakaszának nyugati fala északra a boltozattal

74-75. kép: Az északi utcai helyiség leválasztott szakaszának nyugati falán lévő ajtók

76-77. kép: Az északi utcai helyiség leválasztott szakaszának északi fala és 20. sz. végi ablaka

78. kép: Az északi utcai helyiség északi fala a 16. századi boltozattal és vakolatokkal

79-80. kép: Az északi fal furcsa kidudorodása és a mainál 25 cm-rel lejjebb lévő, egykori
járószint

81. kép: Az északi utcai helyiség jelenlegi deszkamennyezete

82-83. kép: Az északi hátsó helyiség keleti fal az átjáróval és az északi fal a külső bejárattal

84. kép: Az északi hátsó helyiség keleti falán, nyugatra lévő kőkeretes fűtőnyílás

85-86. kép: A keleti fal kőkeretes fűtőnyílásának meszelésrétegei, valamint szűk tér déli fala

87-88. kép: A nyugati falban nyíló, a boltozattal egykorú ajtónyílás a 20. század eleji ajtóval

89. kép: A kapualj kelet felé, a befalazott kapunyílással és az oldalfalakkal egykorú boltozattal

90-91. kép: A kapuzat nyílószárnyának helye a boltozatban, kőkeretének maradványa az
északi oldalon és a falba épített kapu szerkezet kibontott helyére berakott utólagos falpótlások

92-93. kép: Az egykori kapuszerkezet kibontott helyének utólagos pótlása mindkét oldalon

94. kép: A kapu utólagos befalazásában kialakított ablak, 1970-es évek

95. kép: A kapualj déli oldalfala a nyílószárny fölötti boltozat déli sarka alá beépített utólagos
kéménnyel valamint az utcai déli helyiségbe nyíló ajtóval

96-97. kép: A kapualjból az utcai déli helyiségbe vezető, eredeti ajtónyílás az utólagos
kőkeret fészkek nyomaival

98. kép: A kapualj északi szakasza a befalazott utcai kapuval és az északi térbe nyíló ajtóval

99-100. kép: A kapualj északi utcai helyiségbe vezető átalakított bejárata a barokk kőkerettel

101. kép: A kapualj 20. század második felében befalazott, egykori udvari szabad nyílása

102-103. kép: A befalazásban kialakított 20. század végi ajtó és a boltozat egykori udvari
nyílásának válla az északnyugati oldalon

104-105. kép: A kapualj mögötti tér kapualj felőli és a szomszédos déli térbe vezető ajtaja

106. kép: A kapualj mögötti középső tér nyugati fala, 20. század vége

107. kép: A padlástér beszakadt födéme a kapualj mögötti térben az új tetőszerkezettel

109-110. kép: A jelenlegi késő barokk boltozat középpillére és keleti boltvállának részlete

108. kép: Az utcai déli helyiség északi fala a kapualjból ide nyíló ajtóval és a mai boltozattal

109-110. kép: A kapualjból nyíló, később megmagasított és beszűkített bejárat

111-112. kép: A kapualjból nyíló bejárati nyílás eredeti boltválla és az északi fal nyugati vége

113. kép: A déli utcai helyiség déli fala a boltozattal és a tér közepén álló középpillérrel

114-115. kép: A déli fal keleti szakasza a korábbi boltozatlenyomattal és a középen lévő ajtó

116. kép: A déli fal középős, 20. század eleji ajtaja, nyugatra a kőkeretes kályhafűtő nyílással

117. kép: A nyugati fal az udvari kis térbe nyíló átjáróval és az egykori konyhai
tüzelőberendezés által okozott korom maradványaival a boltozat északnyugati sarkában

118-119. kép: Az északnyugati sarka a kormos boltozatokkal és északon a befalazott
nyílásokkal

120. kép: A déli helyiség keleti fala az utcára néző ablakokkal és a széles boltvállal

121-122. kép: A déli helyiség utcára nyíló 19. század végi-20. század eleji két ablakszerkezete

123. kép: A déli utcai helyiség 20. század első évtizedeiből származó öntött műkő burkolat

124. kép: A déli hátsó kis helyiség többször átépített nyugati fala korábbi ablakhoz tartozó
boltfiókkal

125-126. kép: A helyiség délnyugati sarka utólagos kéménnyel és a nyugati fal másodlagos
19. század végi ablaka

127. kép: A déli hátsó helyiség a külső nyugati falhoz képest utólagos északi fala új ajtóval

