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ZSIGMOND KIRÁLY BUDAVÁRI FRIS S-PALOTÁJA 

A budavári királyi palotán folytatott különféle építkezések között igen jelentékeny szerep 
jut azoknak az épületrészeknek, amelyeket Zsigmond király emelt. Nagyságukról és szépségükről 
nagyon sok forrás tesz említést. Zsigmond — amint azt a forrásokon kívül az in situ és az ásatási 
leletanyag is bizonyítja — a palotának majdnem egész területén építkezett, a legnagyobb és legjelenté
kenyebb épület mégis az ún. Friss-palota volt. 

Zsigmond király Friss-palotája a kutatások legújabb állása szerint a palota második udvarán, 
a Szárazárok és a Csonkatorony között helyezkedett el. Pontos helyét az udvaron belül nem határozzák 
meg, de Balogh Jolán következtetései szerint az udvar keleti oldalán húzódott, vagy a Dunával pár
huzamosan, vagy L alakban.1 

A forrásokban megjelölt területet mind a törökkori, mind a későbbi térképek és metszetek 
üresen hagyják. Ennek oka, hogy Zsigmond Friss-palotáját már II. Ulászló idejétől kezdve lőpor
raktárnak használták,2 1578-ban villámcsapás súlyosan megrongálta,3 1686. júl. 22-én pedig fel
robbant.4 A két robbanás közül már az első nagy károkat okozott a Friss-palotában: alátámasztják 
ezt a metszeteken és a térképeken kívül az ásatások eredményei is. A Szárazárok belsejében egy 1560 
körüli pénzekkel datált egységes rétegben igen komoly faragványok kerültek elő, amelyek minden 
bizonnyal a Friss-palotához tartoztak5 és az 1578-as robbanáskor kerültek az árok aljára. 

Maradt azonban két metszetünk, még a robbanások előtti időből: a Schedel-krónika 1470 körül 
készült ábrázolása (1. kép) és az 1541-es Erhardt Schön-féle metszet (2. kép), amelyek még feltüntetik 
a Friss-palota épületeit.6 Az előbbin a palota két jobboldali épülete tartozik területünkhöz7. A szélső, 
város felőli épület oromfalával fordul a Duna felé, tehát a várárokkal párhuzamosan kelet-nyugati 
irányban húzódik, míg a mellette lévőnek észak-déli irányú tetőgerince a Dunával párhuzamos el
helyezkedésre utal. Ehhez a keleti oldalán íveken nyugvó, erkéllyel díszített épülethez délnyugatról 
még egy kisebb toldalékszárny csatlakozik. 

Az Erhardt—Schön-féle metszet a nyugati oldalról állítja elénk a királyi várat. Mivel az ásatások 
igazolták a palota déli oldalán feltüntetett épületek hitelességét — hasonlóan a Schedel-krónika 
ábrázolásához -— itt is hihetünk az északi részletek épületelosztásának hűségében. Legfeljebb a kisebb 
részletformák bemutatásánál lehetnek nagyobb pontatlanságok, erre utal a baloldali épülethomlokzat 
közepén feltüntetett oromzat — amelynek formái idegenek a gótika formanyelvétől —, valamint a 
felületesen odavetett ablaknyílások is. Ëzen a metszeten a Friss-palota két épületszárnyát elválasztja 
egymástól a Csonkatorony. A valóságban a jobboldali épület is északra fekszik s a torony csak azért 
került a kettő közé, mert a rajzoló nem pontosan nyugatról, hanem délnyugatról készítette vázlatait. 
Az épületek iránya megegyezik a Schedel-krónika épületeinek irányával. 

A palotának már a robbanások utáni állapotát mutatja a harmadik metszet (Juvigny, 1686). 
(2/a kép). Itt a kérdéses helyen jó állapotban lévő épületek már nincsenek, a még fennálló romok 
azonban megfelelnek az előbbi két metszeten talált épületeknek. A 93-as számmal jelzett maradvány 
— a felrobbant „Domus Armamentaria" — egy, a Dunával párhuzamosan futó épületre utal, ettől 
jobbra pedig, valamivel hátrább, keskenyebb homlokzat romjai emelkednek a magasba. A környező 
bástyafalakból csak a XVI. században épült kerek sarokbástya alsó falrészletei mutatkoznak ez 
utóbbi épület alatt. A hegyoldalt a felrobbant épületek törmelékei borítják. 
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1. kép. A budai királyi palota kelet felől. Metszet a Schedel krónikából, 1470 körül 

Az ásatások folyamán a kérdéses helyen két épületcsoport részletei kerültek elő.8 A második 
udvar északkeleti oldalán9 egy kő boltindításos pincehelyiség három boltszakaszát tártuk fel (3., 
5., 6., 7., 8. kép), amelynek egész konstrukciója arra vall, hogy komoly épületrészek terhelték. A pince 
feltárt szakasza egy kelet-nyugati irányú sziklaárokban helyezkedik el. A szikla a déli oldalon, közel 
a mai szint alatt húzódik — így az itt csatlakozó épületrészek teljesen elpusztulhattak, míg az északin 
felszíne valamivel alacsonyabb. A pince északi kettős fala (7. kép) egyben az épület északi lezáró fala 
is volt, és párhuzamosan futott a Szárazárokkal.10 A maradványok kelet-nyugati irányban húzódó 
épületre utalnak, megegyezően a metszetekkel. 

A fent említett pincétől délebbre eső területen is találunk épületmaradványokat, mégpedig négy 
szépen faragott kerek oszlopot (4., 5., 9—12. kép). A sziklafelszín az északi kortinafaltól északi irány
ban egyenletesen emelkedik. Ezt az egyenletes emelkedést azonban megszakítja egy széles mélyedés, 
amelynek hátsó, nyugati lezáródása kétszeresen megtörik, amint ezt a mellékelt helyszínrajzon lát
hatjuk (5. kép). E függőlegesre lefaragott hátsó sziklafal előtt helyezkednek el az előbb említett oszlo
pok, mégpedig úgy, hogy követik a sziklafal törésvonalát: három oszlop egy sorban észak-déli irány
ban, a negyedik pedig ezektől nyugatra, a sziklabeszögellésnek megfelelően. Az oszlopfők a hátsó 
sziklafelszín magasságában helyezkednek el (13. kép). Szemmellátható, hogy az oszlopok azért készül
tek, hogy kiküszöböljék a talaj egyenetlenségeit, s így a föléjük kerülő épületrészek már egy szinten 
helyezkedhessenek el.11 

Az oszlopok egymástól való távolsága átlag 7 méter, csak a két legdélibb oszlop közötti távolság 
rövidebb (6,60 m). A távolságok közötti különbség a sziklafelszín egyenetlenségeivel magyarázható. 
A boltozási problémát, amelyet az oszlopok közelsége okoz, az oszlopfejezet emelésével oldották meg, 
így képzelhető el, hogy a boltozatok záradéka egy magasságban legyen. 
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2. kép. A budai királyi palota nyugat felől. Erhard Schön metszete. 1541 

Az oszlopoktól délnyugatra, ill. nyugatra néhány falcsonk került elő, amelyek még a második 
udvar területére esnek, így valószínű, hogy valamiképp csatlakoztak ahhoz az épülethez, amelyhez 
oszlopaink is tartoztak (5. kép). 

A nagy oszlopok előtti sziklamélyedést a Zsigmond utáni időkben, valószínűleg a Mátyás-féle 
átépítések alkalmával, beépítették. Ekkor az oszlopokat elfalazták,12 előttük megépítették a külső 
keleti homlokzati falat és a kettő között négy boltozott helyiséget alakítottak ki (4., 5. kép). Ezek 
a falak a kutatások megállapítása szerint egybeépültek,13 falelválás nincs, így az elépítés egykorú. 

A boltozatos szobák keleti fala az északról számított I. és II. oszlop előtt megtörik. Ez a törés 
minden bizonnyal alkalmazkodott annak az épületnek az irányához, amelyhez az oszlopok is tartoztak. 

A következő építkezés ezen a területen már a barokk időkben történt, amikor felépítették a 
Lőportornyot a Friss-palota délkeleti sarka helyén lévő sziklamélyedésben (4., 5. kép). Ebből az időből 
származik a Lőportorony déli falában magasabb szinten lévő élszedet nélküli kőkeretes ajtó és a Lőpor
torony kis felső nyílásai, valamint azok a falban lévő gerendalyukak is, amelyek a nyílásokhoz tartozó 
szintet is jelölik. 

A fentiekben említett épületmaradványok környékén nagyobb tömegben kerültek elő kő-
faragványok, különböző építészeti részletek, amelyek szintén a Friss-palotához tartoztak. Középkori 
köveink nagy része újkori feltöltésből került elő. Az újkori — Mária Terézia-féle — palotát ugyanis, 
a középkori szokással ellentétben, amikor az épület közvetlenül tapadt a sziklafelszínhez és az épület
részek különböző szinteken helyezkedtek el — egy nívóra építették, s a felszín kiegyenlítésére fel
használták a tönkrement középkori épületek maradványait. Igen valószínű, hogy elsősorban a közelben 
lévő törmelékkel végezték a feltöltést, s csak másodsorban, ha a közelben már nem akadt épülettörme
lék, szállították távolabbról a feltöltési anyagot. így feltételezhetjük, hogy a betöltéshez használt 
kövek legnagyobb része azokról a középkori épületekről származik, amelyek a közelben állottak. 
Feltevésünket alátámasztja, hogy a kőleletekben gazdag ásatási területeken rendszerint találunk olyan 

107 



la kép. A budai királyi vár keletről, 1686-ban (Juvigny). A 93-as számmal jelzett és tőle jobbra levő romok a Friss-palota maradványai 



egységes faragványcsoportot, amelyekhez hasonló darabokat másutt nem, vagy csak elvétve ismerünk. 
Ezek minden valószínűség szerint valamely közeli épület maradványai. Legjellemzőbb példa erre a 
reneszánsz anyag, amelynek legnagyobb része a palota keleti oldaláról került elő, onnan, ahol a források 
szerint a legnagyobb Mátyás-kori építkezések voltak. Ha pedig a reneszánsz anyag ezt bizonyítja, 
hasonló jelenséget feltételezhetünk a gótikus faragványok esetében is. 

A Friss-palota környékén nagyobb, egységes jellegű faragványcsoportok kerültek elő a Dunához 
lefutó fal melletti feltöltésből, a Lőportorony előtti területről, a kelet-nyugati irányú pince területéről 
és a Szárazárok belsejéből. Jellemzőik az igen nagy méretek, aprólékosságot nélkülöző részletformák, 
monumentális hatás. Mind méreteikből, mind pedig megmunkálásukból látszik, hogy igen komoly, 
nagyszabású épület tartozékai lehettek. A részletformák különbözősége mellett is világosan tükröződik 
rajtuk az egységes elgondolás és irányítás, így joggal következtethetünk arra, hogy ugyanarról az 
épületről kerültek a feltöltésbe.14 

Az eddig említett forrásokból megtudtuk, hogy a királyi várnak melyik udvarában helyezkedett 
el a Friss-palota és láttuk, hogy milyen építészeti részletek és faragványok kerültek elő a forrásokban 
említett területen. A következő lépés a palota egyes részleteire vonatkozó írott adatok ismertetése és 
ezek összevetése a leletekkel. Csakis így kísérelhető meg a palota pontosabb lokalizálása és esetleges 
rekonstrukciója. 

A leírások szerint a palota erős falakból épült,15 45 lépcsőfok mélységbe nyúlt le16 és egy címerek
kel díszített torony tartozott hozzá.17 Az épület legnagyobb részét a lovagterem foglalta el, amelynek 
méreteit is megadja az egyik forrás.18 Ehhez hasonló nagy terem húzódott az emeleten is.19 A lovag
terem mellett téli ház (hypocaustum) helyezkedett el.20 A teremhez Mátyás olasz módra külső lépcsőt 
építtetett.21 Szépségét a páduai városháza nagyterméhez hasonlítják.22 

Ha ezekből a leírásokból további következtetéseket akarunk levonni, a lovagteremből kell 
kiindulnunk, mert reprezentatív jellegénél fogva ez volt a palota legjelentékenyebb része, de azért is, 
mert a méreteire vonatkozó utalások képezhetik elsősorban következtetéseink kiindulópontját. 
Seybold leírása szerint a terem hossza 100, szélessége 25 lépés, ami körülbelül 70 X 17,5 m alapterületet 
jelent. A boltíveket nyolc kőoszlop tartotta.23 Lia a forrásokból adódó oszlopközöket összehasonlítjuk 
a keleti oldalon lévő nagy oszlopok egymástól való távolságával, azt látjuk, hogy a két méret néhány 
cm különbséggel megegyezik.24 Ezekután, ha rámérjük a térképre a nyolc oszlopot — figyelembe véve 
a legkülső, keleti fal törését, amit minden bizonnyal a korábbi falhoz alakítottak — azt látjuk, hogy 
az így elhelyezett épület a kelet-nyugati irányú pince közelében ér véget úgy, hogy a pince fölé képzelt 
egy traktus szélességű épület mellett kb. még egy hosszirányú folyosó számára marad hely (14. kép). 
Ez a folyosós megoldás -— ami az egy szobasoros épületekben a kényelmes közlekedést biztosítja 
— gyakori a középkori váraknál. Visszatérve azonban egyelőre még az észak-déli irányú épületre: 
az eddigiekből megállapítottuk tehát azt, hogy az oszlopok távolsága megfelel a forrásokban említett 
méreteknek s az így térképre vetített épület éppen kitölti a rendelkezésünkre álló teret. A két épület 
összeér és zárt középkori udvart alkot. 

Mielőtt azonban továbbmennénk, meg kell néznünk, hogy nem képzelhető-e el a rekonstrukció 
fordítva, úgy, hogy a lovagtermet a kelet-nyugati irányú épületben helyezzük el. A pince bolt
szakaszainak egymástól való távolsága nem sokban különbözik az előbbi oszlopok közeitől, így 
elvben ezek fölött a pincék fölött is elképzelhető egy olyan terem, amelynek nyolc oszlopa nagyjából 
a forrásokban említett hosszméretet adja. A Rabatta-félé térképen jelzett kaputorony, amelyen keresztül 
a Friss-palota udvara megközelíthető volt, az északi lezáró fal nyugati oldalán helyezkedik el úgy, 
hogy a 70 m hosszúságban elnyúló épület kb. a torony sarkáig érne, tehát nem zavarná a bejárást. 
Ebben az épületben azonban mégsem lehet a lovagterem, egyrészt, mert a térképek a mi oszlopaink 
helyén jelölik a lőporraktárat,25 ami a lovagterem alatti pincékben, ill. a török időkben már bizonyára 
magában a teremben helyezkedett el. A Marsigli által jelzett 45 lépcsőfok mélységbe lenyúló „arsenale 
grande" is csak itt képzelhető el, a 45 lépcsőfok ugyanis pontosan megfelel az oszlopok és a hozzájuk 
számított boltozat magasságának.26 

De fekvés és kilátás szempontjából is sokkal szerencsésebb a lovagteremnek a keleti oldalra való 
helyezése. Ez megfelel az általános középkori szokásnak, amely szerint a lovagtermet a palota legszebb 
fekvésű helyére építik. Egyébként is nagyon idegenkednek az északi fekvésű ablakoktól. Az udvar 
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3. kép. Kelet-nyugati irányú pince (a kelet-nyugati irányú épület maradványa) 
4. kép. A keleti oldal nagy oszlopai s a későbbi hozzáépítések. Részletek az ásatások eredményeit feltüntető gipszmodellről 



5. kép. Az ásatások folyamán előkerült épületrészletek a Friss-palota területén 

felőli homlokzat szempontjából sem lett volna szerencsés a kelet-nyugati irányú lovagtérem, mert 
akkor innen a reprezentatív helyiségeket magában foglaló épületnek csak oromfalait látták volna s a 
melléképületek ötlöttek volna szembe. 

A Schedel-féle metszet — ami, ha arányaiban rossz is, de részletformáiban hitelesnek tekinthető,27 — 
azt az épületet, amelyik szerintünk a lovagtermet rejti magában, kétemeletesre rajzolja, míg a mellette 
lévőt háromemeletesre. Ez is megfelel a forrásanyagban említett két egymás feletti nagy teremnek28 

ezek fölé ugyanis nem szoktak több emeletet építeni. 
Azok a források, amelyek arról beszélnek, hogy Mátyás reneszánsz stílusú átalakításokat végzett 

a Friss-palotán, elsősorban a lovagteremre vonatkozhatnak. A kelet-nyugati irányú épület mellett 
semmiféle reneszánsz faragvány nem került elő, ugyanakkor az oszlopok előtti területen számos 
reneszánsz stílusú építészeti részletet találtunk; ez is valószínűsíti azt, hogy a lovagterem ebben 
az épületben helyezkedett el. 

A lovagterem a fent említett érvek mellett azért sem lehet a kelet-nyugati irányú épületben, 
mert a kétszeres pinceszélesség csak 12 métert tesz ki a forrásokban említett 17 m helyett.29 
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6. kép. A kelet-nyugati irányú pince déli fala északnyugat felől 
8. kép. Vállkő a kelet-nyugati irányú pincéről 

7. kép. A kelet-nyugati irányú pince nyugat felől, baloldalt a kettőszáró fallal 
9. kép. A keleti oldal nagy oszlopai és a később hozzáépített boltozatos szobák 



10. kép. A keleti oldal nagy oszlopai 

11. kép. Oszloplábazat az egyik nagy oszlopról 

O Budapest régiségei 

12. kép. A barokkori lőportorony hátsó falába 
befalazott oszlop és boltindítás 
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Végül, ha megnézzük az Erhard—Schön-féle metszeten a kelet-nyugati irányú épületet, az nem 
nyúlik ki a kaputoronyig, hanem a metsző a kettő között még elég hosszú darabon feltünteti a toronyhoz 
kapcsolódó bástyafalat. 70 méteres épület-hosszúság mellett a kaputorony és az épület homlokzata 
nagyjából egy vonalban állna (14. kép), akkor pedig a rajzoló, aki délnyugati irányból készítette 
vázlatait, nem láthatta volna a toronyba bekötő bástyafalat, mert ezt az épület eltakarta volna előle.30 

Ha ezek után elfogadjuk, hogy a lovagterem az észak-déli irányú épületben van és megrajzoljuk 
az épületrészeket, figyelembe véve a forrásokban megadott méreteket, szabályos keskeny, hosszú épüle
tekkel körülvett középkori zárt udvart kapunk, ami a legnagyobb mértékben megfelel a magyar
országi Zsigmond-kori várépítési szokásoknak.31 

Az ásatások folyamán előkerült oszlopok természetesen semmiesetre sem lehetnek magának 
a lovagteremnek az oszlopai, amint erre már utaltunk is, hanem az épület alépítményéhez tartoznak. 
Erre vall az oszlopok mögött húzódó sziklafal is, ami semmiképpen sem lehetett a lovagterem belse
jében. Az épületek szerkezete azonban megköveteli, hogy az emelet tartóelemei a földszintének 
megfelelően helyezkedjenek el, így bizonyos, hogy a lovagterem oszlopait, ill. pilléreit az itt talált 
oszlopoknak megfelelően építették. Ebből az alapból indulhatunk ki a rekonstrukciónál.32 

A lovagterem elhelyezésére a legelső és legkézenfekvőbb lehetőség az lett volna, hogy a három 
egymás után következő oszlopból adódó oszlopsort tekintsük a lovagterem tengelyének, az előtte 
húzódó keleti falra helyezzük a lovagterem keleti homlokzatát és a barokk lőportorony falában lévő 
oszlop vonalában képzeljük el az udvarra néző frontot. Ez a távolság kiadná azt a szélességet, amit 
Seybold is említ. Ez ellen az elképzelés ellen szólnak azonban az ásatások adatai, mivel a keleti zárófal 
az összeépítések tanúsága szerint egyidős az oszlopok előtt húzódó Mátyás-kori helyiségekkel.33 így 
semmiképp sem származhat az oszlopokkal egy építési periódusból. Oszlopaink megmunkálása sem 
vall arra, hogy pincébe rejtették volna őket. A Schedel-féle metszet viszont a homlokzat előtt 
határozottan jelöl egy oszlopos árkádsort, amely széles, előreugró erkélyt tartott. Ezeket az íveket 
sem tudnánk elhelyezni, ha a sima keleti falat fogadjuk el lezárásként. S végül, ha ebbe az első 
síkba helyeznénk a lovagtermet, akkor a Friss-palota két épületszárnya épp sarkainál érintkezne egy
mással, ami építészeti szempontból szokatlan és egyáltalán nem szerencsés megoldás. A források 
egyébként sem beszélnek sehol két épületről a Friss-palotán belül, ezért is valószínű, hogy ezek kap
csolatban állottak egymással. 

A másik elképzelés szerint — ami lényegesen valószínűbb az előbbinél — elfogadjuk a Schedel-
féle metszeten határozottan aláhúzott erkély jelenlétét úgy, hogy az ásatások folyamán előkerült 
oszlopsor az árkádokhoz tartozott s a fölötte húzódó erkélyt tartotta, ami egy boltszakasznyi széles
ségben húzódott az épület előtt.34 Az erkélyt a metszet szerint a lovagteremből két kijáraton át lehetett 
megközelíteni. Az erkélytől nyugatra húzódott két boltszakasznyi szélességben a két egymás felett 
lévő nagyterem (1., 15. kép). A termek oszlopközei természetesen megfeleltek az erkélytartó oszlopok 
közeinek s egyben a forrásokban említett méreteknek is — így kívánja ezt a gótikus építészet szerke
zete. Az egész épület tehát, az elsőt is beleszámítva, három boltszakasznyi szélességben húzódott:35 

a földszinten a legkeletibb boltszakaszt képezte az erkély, amelyet a feltárt sziklamélyedésben a 11 m 
magasságú árkádívek, a feltárt területtől északra pedig — ahol a sziklaszint hirtelen az oszlopfők magas
ságáig emelkedik —zárt falsík tartott (13., 15. kép). Eleinte arra gondoltunk, hogy loggiaként alacso
nyabb nyitott ívekkel folytatódott tovább, de ennek, mint később kiderült, ellene mondott a szikla
szint lassú emelkedése,36 ami a lovagtermet magában foglaló épület északi végénél eléri az erkély magas
ságát, így elképzelhető az is, hogy itt nem igazi erkély volt — az egy boltszakaszos szélesség a gótikus 
erkélyeknél szokatlan jelenség —, hanem a lovagterem északi vége előtti terepszint folytatódott a 
terem előtt. Ily módon lehetett ugyanis a legesztétikusabban eltüntetni a sziklaszint egyenetlenségeit. 
Ezt az egy boltszakaszos palota előtti szintet szélesíthették ki később, Mátyás korában, amikor a 
sziklamélyedésbe beleépítették a boltozatos helyiségeket. Az árkádívek mögött kb. 3,5 m magasságú 
boltozott pince húzódhatott, ezt a méretet adja ki a mai sziklafelszín és a boltozat teteje közötti 
távolság, s ez a pince az egész épület alatt végigfutott. Ezt bizonyítják a források is, amelyek leírják, 
hogy Mátyás a lovagteremhez pompás külső lépcsőt épített,37 tehát a lovagterem és a belső udvar 
szintje között különbségnek kellett lennie. Ezekben a pincékben tárolták II. Ulászló idejétől kezdve 
a lőport.38 Az árkádok délkeleti boltszakasza valószínűleg szabadon álló sarokoszlopokon nyugo-
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13. kép. A Friss-palota viszonya a terepszinthez 



14. kép. A Friss-palota rekonstruált alaprajza. (A kaputorony melletti szaggatott vonal jelzi, hogy meddig terjedne 
az épület, ha a lovagterem ebben az épületben lenne) 



15. kép. A Friss-palota rekonstrukciója 



16—17. kép. A lovagterem ablakkerete és osztói 

dott, mivel a barokk-kon lőportorony déli zárófala az ásatások bizonysága szerint a Mátyás-kori 
átépítéshez tartozik.39 

Az előbbiekben leírt, Dunával párhuzamosan futó épülettől nyugatra és délre az ásatások folya
mán előkerült egy falsarok és még néhány kisebb épületmaradvány (5. kép). A Schedel-féle metszet 
délnyugatról a lovagteremhez kapcsol egy kis épületnyúlványt, amelynek elhelyezése kb. megfelel 
a feltárt falmaradványoknak. Itt a lovagteremhez kapcsolódó kisebb helyiségekkel kell számolni. 
Minden bizonnyal itt volt az a belső lépcső, amelyen át az udvarból meg lehetett közelíteni a lovag
termet, ennek bejárata ugyanis általános középkori szokás szerint a termet magában foglaló épület 
valamelyik végén helyezkedett el, s ezt a lépcsőt váltotta fel a már az előbbiekben említett Mátyás-féle 
reneszánsz lépcső. Természetesen be lehetett jutni a lovagterembe a jobboldali épület folyosójáról is. 

A jobboldali, oromfalával a Dunára néző épület homlokzata a meglévő méretek szerint ki
szerkesztett alaprajz — de a metszetek tanúsága szerint is — nyugatabbra tolódik a lovagterem keleti 

hosszanti falánál. Erre vall 
a Schedel-féle metszet, ahol 
a kelet-nyugati irányú épü
let eltakarja a keskenyebbik 
homlokzat egy részét, de 
ezt bizonyítja a Juvigny-
féle metszet is, ahol igen jól 
látszik, hogy a két homlok
zat egymás mögötti síkok
ban helyezkedik el. 

A jobboldali épületen 
a metszet három emeletet 
jelöl. Az alsó nagy kapu 
felett kis, keskeny nyílások
ból álló loggiát látunk, ami 
előtt valószínűleg keskeny 
kis erkély helyezkedik el. 

17/a. kép. A lovagterem ablaka 



18. A lovagterem ablakának rekonstrukciója 

Ez a homlokzat előtt végigfutó erkély széles alapfalon nyugszik. Részben utal erre a metszet, hitele
sebb bizonyíték azonban a pince keleti, utolsó boltszakasza előtt lévő kvádertömb (6. kép), amely az 
ásatások folyamán került elő, s amelynek vastagsága csak a fenti esetben indokolt. A második eme
leten lévő két ajtónyílás megfelel a szobasornak és à folyosónak. Az ajtók előtti konzolos kiugráso
kat az valószínűsíti, hogy a keleti oldalon igen sok konzol került elő. A harmadik emelet északi 
homlokzata mellett futó erkélyről már szóltunk.40 Az épület oromfalán két címert jelöl a metszet, ha 
pedig alaposabban megfigyeljük az épület oromdíszét, látjuk, hogy az nagymértékben eltér a többi 
épület ormait, vagy a tornyok tetejét díszítő részletektől, s úgy tűnik, mintha a Luxemburgi-ház 
sasmadarát helyezték volna oda a megszokott oromdíszek helyett.41 (15. kép.) 

Hogy nyugat felé meddig terjed a kelet-nyugati irányú épület, nem tudjuk. Három bolt
szakaszt tártunk fel, de ha az újkori épület alatt előkerült falcsonk is ide tartozott, mint ahogy ez joggal 
feltételezhető az épületfal irányától való csekély eltérés ellenére is, akkor legalább öt boltszakaszt 
kell feltételeznünk. Arra vonatkozólag azonban, hogy ennél sokkal hosszabbra nem nyúlhatott, 
az Erhard—Schőn-féle metszet ad némi támpontot, mint ahogy azt már említettük. 
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19. kép. Ablak a lovagteremről. Rekonstrukció. 
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20. kép. Konzol a Friss-palotáról 
21—23. kép. Nyíláskeret-lábazatok a lovagterem épületéről 



24. kép. Nyíláskeret részlete a lovagterem épületéről 

Az eddigiekben elmondottuk a Friss-palota 
alaprajzával kapcsolatos elképzeléseinket és né
hány utalást tettünk már az emeleti részletekkel 
kapcsolatban is. A következő lépés eddigi 
rekonstrukciónknak és a feltehetően ezekről az 
épületekről származó köveknek az összeegyez
tetése. Természetesen semmiféle konkrét tám
pontunk nincs ezeknek az építészeti tagozatok
nak az eredeti helyére. Nem is lehet, hiszen a 
legfelsőbb sziklaszintre emelt épületeket egy
től egyig lepusztították a következő századok 
építkezései alkalmával. Mégsem érdektelen azon
ban megnézni azt, hogy milyen faragványok 
díszítették Zsigmond Friss-palotáját, mert ha 
biztosan nem is tudjuk elhelyezni a különböző 
építészeti részleteket, rendeltetésüket részben 
meg tudjuk állapítani s egyes kerettöredékek
ből rekonstruálhatunk ajtókat, ablakokat s ezzel 
mégiscsak újra egy lépéssel közelebb juthatunk 
a budai vár legszebb Zsigmond-kori épületének 
megismeréséhez. 

A Friss-palota köveinek két legjelenté
kenyebb csoportja a Lőportorony előtti feltöl
tésekből, illetőleg a Szárazárok belsejéből került 
elő. Az előbbiek anyaga túlnyomórészt mészkő, 
nagyméretű, zömök, monumentális hatású nyí
láskeretek, konzolok és egyéb építészeti rész
letek. Az utóbbiak nagyrészt homokkőből ké
szültek, tagozásuk valamivel finomabb az előb
biekénél. Az első csoport kövei valószínűleg a 
lovagtermet magában foglaló épületről kerültek 
a feltöltésbe, míg a második csoport az ] 578-as 
robbanáskor a kelet-nyugati irányú épületről 
zuhanhatott a hosszanti homlokzattól nem 
messze párhuzamosan futó Szárazárokba. Ez 
épület feltárt pincesorának belsejéből szintén 
kerültek elő faragványok, köztük több boltozati 
vállkő töredéke a pince boltozatából. 

A Lőportorony előtt talált kövek közül 
előkerült két olyan ablakkeret, amelynek szé
lességét meg tudjuk állapítani a töredékek 
összeállítása után. Mindkét keret szélessége 2,80 
m, középen egy osztással és keresztosztással. 
A gótikus keresztosztásos ablakok arányait figye
lembe véve, magasságuk 3,50—4 m-re tehető, 
tehát igen nagyméretű ablakok voltak. Ha meg
kísérelünk beilleszteni egy ilyen ablakot a lovag
terem hét méteres oszlopközeitől meghatározott 
falfelületbe, azt látjuk, hogy az éppen jól elhe
lyezhető az adott térben, s ily módon meg
határozza a lovagterem minimális magasságát 
is,42 ami kb. 8 m lehet. A terem magassága 

25. kép. Lépcsőkorlát maradványa a Friss-palotáról 

26. kép. Nyíláskeret osztó lábazata a lovagterem épületéről 



27. kép. Ablak a kelet-nyugati irányú épületről 
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28. kép. Borda a kelet-nyugati 
irányú épületről 

29. kép. Ajtókeret részlete 
a lovagteremről 

azonban bizonyosan jóval felülmúlta ezt a minimális magasságot. 
Rekonstrukciónkon az egyik finomabb faragású ablakot (16., 17. és 
18. kép) az alsó, tehát a tulajdonképpeni lovagterem keleti hom
lokzatára helyezzük, azért a finomabbat, mert ezt az erkélyről köz
vetlenül szemlélhették. A másikat, amelynek profilja elnagyoltabb 
(17/a, 19. kép) a felső ablaksorba képzeljük, mivel ebben a magas
ságban az apró részletformák már nem érvényesülnek, s így kevésbé 
is volt szokásos, hogy aprólékosabb faragványokat ilyen magasra 
helyezzenek.43 Természetesen nem gondolunk arra, hogy a lovag
terem egy emeletének valamennyi ablaka teljesen egyforma profilú 
volt hiszen sokszor előfordul gótikus épületeknél egy helyiségen, 
vagy egy homlokzaton belül a különböző profilok variálása, de 
csak egy bizonyos határon belüli kisebb eltérések képzelhetők el. 
Nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy a lovagteremnek hány 
ablaka volt, elképzelhető, hogy minden boltszakaszt áttörtek, de az 
is lehetséges, hogy minden másodikat, mint pl. Vajdahunyadon. 

A falnyílások szempontjából a Schedel-metszet számszerű 
adatait nem fogadhatjuk el, mivel a nyílások csak az egymás alatti 
boltszakaszokban helyezhetők el, a metsző pedig rendszertelenül 
jelöli őket. A falnyílások pontos jelölésére általában nem is fordíta
nak gondot ilyen átfogó jellegű ábrázolásoknál. A rendelkezésre 
álló falfelületre annyi ablakot helyeznek, W n n y i ott éppen elfér, 
az ábrázolás legfeljebb csak annyiban adhat támpontot, hogy sok 
vagy kevés ablak van egymás mellett az épület homlokzatán, s ha 
nem arányos a rajz, természetesen a nyílások száma sem lesz hű a 

valósághoz. 
A palota változatos kiképzésének illusztrálásara bemutatunk 

még néhány részletet a keleti bástyafal mellől előkerült farag
ványok közül. Sok gazdagon tagozott nyíláskeret-részlet tanús
kodik az ajtók, ablakok kiképzéséről ( 21 -24 . , 26., 29. kép). Az itt 
talált konzolok változatos típusai igazolják a konzolokon nyugvó 
erkélyek meglétét (20. kép). Érdekes darabja még ennek a csoport
nak egy lépcsőkorlát maradványa (25. kép), amely a Friss-palota 
két emelete közötti lépcsőt szegélyezhette. 

A Szárazárok kőleletanyagának legjelentékenyebb darabja 
szintén két ablakkeret, az egyik biztosan (27., 31. kép), de való
színűleg a másik is (30. kép) három osztású volt. Az elsőnek széles
sége pontosan kiderül az összeillesztett töredékekből, ez kb. 30 
cm-rel keskenyebb a lovagterem ablakainál. De alacsonyabbnak 
kellett lennie azoknál, tekintettel a kettős és egyosztásos ablakok 
egymástól eltérő arányaira. 

De közönséges ablaknyílásokon kívül olyan részletek is 
kerültek elő a Szárazárokból, amelyek nem egyedülálló ablakra, 
hanem egy boltszakaszon belül elhelyezkedő egyenértékű iker
nyílásokra utalnak (32., 33. kép), ezeket inkább a folyosón helyez
nénk el, talán épp a kelet-nyugati irányú épület feltételezett deli 
folyosóján. 

Az épületek belső udvari homlokzatán — rendszerint ez a 
díszesebb — sokszor előfordul az is, hogy az ablakok alatt be
mélyített vakmérműves díszítéseket alkalmaznak. Ilyen célt szolga -
hatott az a faldíszkő is, amelynek közepén címerpajzsot láthatunk 
(34 kép), magát a címer ábrázolását bizonyára ráfestették a simán 
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30—31. kép. Ablakkeretek a kelet-nyugati irányú épületről 

hagyott felületre. Elsősorban az udvari homlokzatokon fordulnak elő azok a kisebb kiugró 
erkélyek is, amelyeknek egy töredékére ugyancsak a Szárazárok egy betöltésében bukkanunk (37., 
38. kép). Egy másik, az előbbihez hasonló vakmérműves darab talán korlát része lehetett (35. kép). 
Ugyancsak a kelet-nyugati irányú épületről való egy egyszerű, vége felé elkeskenyedő orrú vízköpő 
is (36. kép) és egy boltozati borda (28. kép). 

E tanulmánynak nem feladata, hogy a felsorolt faragványok stíluskritikai elemzésére is rátérjen, 
a cél az, hogy hozzávetőleges képet próbáljon adni Zsigmond király budavári Friss-palotájáról. Termé
szetesen a középkori épületek rekonstrukciója kényes feladat abban az esetben is, ha komoly épület
részek és a jelenleginél sokkal biztosabb adatok állanak a kutató rendelkezésére. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy kevesebb adat birtokában meg sem kíséreljük egy épület elképzelését, különösen akkor, ha 
a források adatai ilyen szerencsés módon egyeztethetők össze a fennálló, mennyiségileg kevés, 
de egyébként úgy látszik, sokatmondó maradványokkal. A feladat nem volt könnyű, s bizonyára 
akadnak, akik ellene mondanak elképzeléseinknek, de célunk nem is végérvényes álláspont kiala
kítása volt, hanem az, hogy néhány adattal hozzájáruljunk Zsigmond budavári Friss-palotájának 
elképzeléséhez. 
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32— 33. kép. Ikernyílás két részlete a kelet-nyugati irányú 
épületről 
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34. kép. Vakmérműves faldíszkő a kelet-nyugati irányú épületről 



35. kép. Vakmérműves korlát részlete a kelet-nyugati irányú épületről 36. kép. Vízköpő a Friss-palotáról 

37—38. kép. Erkély töredékének két oldala a kelet-nyugati irányú épületből 





JEGYZETEK A „ZSIGMOND KIRÁLY BUDAVÁRI FRISS-PALOTÁJA" 
C. TANULMÁNYHOZ 

A budai királyi palota rekonstruálását a történeti forrá
sok alapján Balogh Jolán végezte el. Az egyes épületré
szek alapján csoportosította a forrásanyagot és így el tu
dott helyezni sok olyan épületrészt, amelyek eredeti el
helyezéséről edcjig nem volt tudomásunk. A Friss-palo
tára vonatkozó adatok összegyűjtésével komoly lehe
tőségeket nyújtott arra, hogy a források és a leletanyag 
összevetéséből megkísérelhessük a kétszeres lőporrob
bantástól már korán majdnem teljesen elpusztított palo
ta elhelyezését és rekonstruálását. A Friss-palotáról szó
ló általános megjegyzéseiből, amelyekben a, palota he
lyét határozza meg, idézzük a következőket: ,,A leg-
szavahihetőbb szemtanú, Ursinus Velius így ír róla: 
»Prima facie (ti. a felvonóhíd után) aedes caesaris 
Sigismundi immani substructione, mole magis, quam 
pulchritudine visendae, cum turri quadrata«. A világos 
leírás nem hagy kétséget afelől, hogy Zsigmond palotája 
valóban az első nagy udvarban állott, minthogy ugyan
erre a következtetésre kell jutnunk, ha Bonfini kevésbé 
világos feljegyzéseit is helyesen értelmezzük: »quadrata 
area ante Sigismuhdi atria constituta«. A palota közeleb
bi helyét azonban egyikük sem jelöli meg. Néhány ok
levél azonban említ budai házakat, amelyek »ex opposito 
platii Fric« épültek. Turóczy a nagy előudvarral kap
csolatban szól róla: »ante castrum Budense in opposi-
tum atrü Frys palotha denominati«. Bonfini megemlíti, 
hogy Hunyadi László kivégzését a király az ország nagy
jaival Zsigmond palotájából nézte végig. Az 1529-i 
német jelentésből pedig azt is tudjuk, hogy az ostromló 
törökök, miután a várárkot betömték, a falakon át be
másztak Zsigmond palotájába. Az alaprajzokon, így az 
alapvetően fontos Rabatta-féle tervrajzon ebben az első 
udvarban egyetlen egy épület sincs feltüntetve, csupán a 
tér keleti oldalán jelölnek meg egy helyet, ahol az 1686. 
július 22-én levegőbe repült épület állott. Ezt a török 
alaprajz hadiszertárnak, Marsigli feljegyzése »l'arsenale 
grande«-nak, a karlsruhei rajz és a Juvigny felvétele után 
készült német metszet röviden Magasinnak, a Fontana 
és a Rabatta-féle rajz lőporszertárnak nevezi. Marsigli 
említi, hogy 45 lépcsőfoknyi mélységbe nyúlt le. A 
török hadiszertár pedig nyilván azonos volt Zsigmond 
palotájával. Az azonosítást kétségtelenné teszi II. Ulászló 
számadás-könyveinek 1494-i bejegyzése, amelyből kide
rül, hogy már akkor a lőport a Friss-palotában raktároz
ták el. A rajzok és az oklevelek helymegjelölései között 
némi látszólagos ellentét mutatkozik. Ennek áthidalá
sára két megoldás kínálkozott. Az egyik szerint a dunai 
keleti oldalon lévő téglány alaprajzú palota nem hossz
oldalával, hanem csak rövid oldalával fordul az elő-
udvar, ill. a város felé, de az is lehetséges, hogy fekvő L 
alakban volt kiépítve. Talán a Schedel-metszet jobb szé
lén látható, rossz perspektívával egymás mellé helyezett 
épületek valójában fekvő L alakú épületet jelentenek. 
Akár így, akár úgy, kimagasló falai mindenképp jól 
látszottak a városból és érthető, hogy a szélső házak 
helyzetét a Friss-palotára vonatkoztatták. A dunai oldal 
kétségtelenül az udvar legszebb része volt, jóval különb, 
mint a várárokra és a városra tekintő északi front. Az 

udvarra néző homlokzat is ezen az oldalon jobban ér
vényesült a kőkapun belépő előtt, mint ha balkéz felől a 
várfalhoz simult volna". — Balogh Jolán: A budai királyi 
várpalota rekonstruálása a történeti források alapján. 
Műv. Tört. Ért . Bp. 1952. 3 0 - 3 1 . - Ez úton mondok 
köszönetet Balogh Jolánnak, aki lehetővé tette, hogy 
készülő könyvének kefelenyomatából az idevonatkozó, 
szó szerint idézett forrásgyűjteményét átnézhessem. 

2 1494. július 13. Buda. II. Ulászló számadáskönyvéből 
, , . . . tractoribus, qui extraxerunt Salnitrium et Sulfur ad 
aliquot centenaries continens de naui et imposuerunt ad 
Frispalatha. . . " — Balogh J.: Mátyás király és a művé
szet II. k. Adattár. Bp. 1944. tördelt korrektúra. 59. 

3 Radecius István egri püspök levele. Balogh J.: Műv. 
Tört. Ért . id. mű, 32. 

4 Uo. 
5 ,,A feltöltés leletanyaga alapján megállapítható, hogy a 

fal mögött, ill. fölött álló Zsigmond-kori palotaszárny 
már a XVI. században, legkésőbb 1560 körül nagyobb 
méretű pusztulásnak indult és a Szárazárok e szakaszát 
még a török hódítás ideje alatt részben feltöltötték". 
(A 4. rétegből 32 db. pénz került elő, legnagyobb részük 
a XVI. sz. első feléből származik, a legkésőbbi 1560-ból 
való. Csak egyetlen ennél későbbi darab van közöttük 
(III. Mohamed, 1596— 1603.) Holl Imre ásatási naplója. 
74. 1. 1951. VII—X. hó. Szárazárok. Ezek a megfigye
lések a XVI. század második feléből való betöltődésre 
utalnak. 

6 Amint erre Balogh Jolán is utal: id. mű, 38—39. 
7 Lux Kálmán 1922-ben, tehát jóval a feltárások előtt írott 

munkájában (A budai várpalota Mátyás király korában. 
Budapest, 1922. 6.) azt vallja, hogy a krónika ábrázolását 
a helyszínen felvett vázlatok alapján a mű kiadási helyén 
állították össze s a kép több nézőpontból készült vázla
tok alapján alakult ki. így a metszet a királyi vár keleti 
és északi homlokzatát egyesíti magában. Tekintettel arra, 
hogy a könyv megírása idején Lux nem ismerhette a 
rendelkezésünkre álló in situ anyagot, a metszet tökéle
tesnek nem mondható perspektívája alapján joggal gon
dolhatott ilyenfajta tévedésre. Az nem kétséges ugyan, 
hogy a metszet nem készült egy nézőpontból és arányai 
sokszor torzítottak, de ilyen nagyfokú tévedések, mint 
amilyenekről Lux beszél, nincsenek rajta. Az 1947—52-
ig folytatott ásatások eredményei igazolták a metszet 
hitelességét. 

8 A szóbanforgó területen az ásatások 1949—52. években 
folytak. ' 

9 Az ásatások folyamán a ,,Savoyai szobortól északra" 
jelzéssel ellátott területen. 

10 A fentiekben említett területek első ismertetését 1. 
Gerevich László : Castrum Budense. A É 1952. 160—161., 
aki a kelet-nyugati irányú pincesorról megállapítja, 
hogy a Friss-palota északi zárószárnyához tartozik. — 
Nagy Emese ásatási naplója. 1951. febr. 

11 A terület első említését 1. GerevichL., id. mű, 161. ,,Az 
Oszlopok közvetlenül a levésett sziklafal előtt állanak. 
Valószínűleg íveket tartottak, amin az épület vagy a 
később hozzáépített loggia állott, majd megszűnt és be-
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építették az újabb középkori falba. A helyiségeket ké
sőbb átalakították és dongaboltozattal látták el." 

12 Az ásatások folyamán az oszlopokat elépítő fal és a hátsó 
sziklafal között szemétanyag került elő (41 szemétgödör) 
Mátyás-kori leletekkel, így az elépítés semmiesetre sem 
lehetett Mátyásnál korábbi, legfeljebb későbbi. Holl I. 
ásatási naplója. 1951. III. 8—13. 

13 Seitl Kornél közlése. 
14 A lőportorony előtti feltöltésből gótikus köveken kívül 

igen szép számban kerültek elő reneszánsz töredékek is. 
Ugyancsak a Friss-palota közelében, de már a Száraz
árkon kívül találtuk meg annak a vörösmárvány ka
zettás, angyalos töredéknek illeszkedő darabját, amely
nek egyik részét még Hauszmann idejében lelték a palo
tában. Ezek a részletek minden valószínűség szerint a 
Friss-palota Mátyás-kori átalakítása idejéből valók és 
a gótikus töredékekkel együtt kerültek a bástyafalak 
melletti feltöltésekbe. 

15 Omichius: „wird aida gewaltig gross und stark gemawr 
gesehen mit vielen des Römischen Reichs auch Behemi-
schen und Hungarischen Wapen in Marmorstein aus-
gewahn". Szamosközi: ,,vala egy torony az várban 
Sigmond palotája mellett, kinek címertorony volt a 
neve". Balogh J.: Műv. Tört. Ért. id. mű, 30—32. 

16 Marsigli. Balogh ].: uo. 31. L. F. Marsigli feljegyzései 
Buda épületeiről: „L'arsenale grande per polvere del 
castello, profondo di 45. gradini; andato in aria". 
Balogh J., id. mű, tördelt korrektúra, 60. 

17 Lásd 15. sz. jegyzet. 
18 A palota javarészét a nagyterem foglalta'el — feltehetőleg 

a Dunával párhuzamosan —, bejárata gótikus szokás 
szerint az udvari oldal alsó vagy felső végében nyíl
hatott. Belseje szintén a vajdahunyadihoz hasonló, csak 
nagyobb volt. Seyboldt követ írja róla, hogy a bolt
íveket 8 kőoszlop, nyilván gótikus pillér tartotta. Nagy
ságát, méreteit többen magasztalták. (P. Tarfur, Pfalzi 
követ, Pierre Choque, Vadianus: „atrium excelsum 
magnitudinis mirandae". Seyboldt leírja, hogy 100 lépés 
hosszú, 25 lépés széles, kb. 70 m x 17,5 m) volt. Balogh J. : 
Műv. Tört. Ért. id. mű, 30—31. Seyboldt: „der Sal ist 
Hundert schritt lanng vnd X X V schritt praitt vnd 
Hat in der Mitt nach der lenng Herab, acht Hoch 
pfeiler, da die Gewelb zue geschlossen sein." Balogh 
/ . , id. mű, tördelt korrektúra, 63. 

19 Pfalzi követ. Balogh J.: Műv. Tört. Ért . id. mű, 32. — 
— „A Pfalzi követ helymegjelölése nem egészen világos, 
a különböző elnevezésekből azonban arra lehet követ
keztetni, hogy két nagy terem volt egymás felett, mint 
Vajdahunyadon. Az emeleti teremre vonatkoznak a kö
vetkező sorok: „ . . . Rex et Regina et cum his uni versa 
principum et legatorum multitudo, in palatium ascen-
derunt ad apulum". Balogh J., id. mű, tördelt korrektúra, 
62. 1. jegyzet. 

20 A nagyteremhez hypocaustum (tüzesház, téliház) csat
lakozott (Pfalzi követ) Balogh / . : Műv. Tört. Ért. id. mű, 
32.— 1476. Mátyás esküvőjekor írja: „Post sacrum, Rex 
principes et principum legates, in ampulum secum hypo
caustum adduxit". Itt időztek, azután vonultak a nagy
terembe. A kettő valószínűleg egymás közelében volt. 
Balogh / . , id. mű, tördelt korrektúra, 63. 

21 Mátyás olasz módra külső lépcsőt épít eléje: „in quod 
(ti. a terembe) ex amplissimo circo rectis gradibus as-
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cenditur, tanta horum latitudine, ut vicenis etiam liceat 
ingredi" (Vadianus). — Balogh ].: Műv. Tört. Ért . 32. 
Pedro Tarfur: Zsigmond igen széppé tette Budát, ha
talmas palotát épített, nagy középső teremmel a padovai-
ak mintájára, (una grant sala fecha a la maniera de 
aqquella de Padua). M. Jimenez de la Espada: Andancas 
e viajes de Pedro Tarfur per di versas partes del mundo 
avidos. Madrid 1874. — Horváth Henrik: Zsigmond és 
kora. Bp. 1937. 108. 
Lásd 18. sz. jegyzetet. 
A keleti oldal oszlopainak egymástól való távolsága, 
nem véve tekintetbe 20—30 cm-es különbségeket, azo
nos. Ez a különbség nyilván a sziklafelszín egyenetlen
ségeiből adódik és átlag 7 m-es oszlopközöknél nem je
lent nagy eltérést (a déli nagycsarnok oszlopközei sem 
egyformák). Egyedül a két legdélibb oszlop közelsége 
feltűnő (6,6 m), de ez is érthetővé válik, ha figyelembe 
vesszük a mögötte lévő sziklafelszín alakulását. A feje
zetek magasságának különbsége is ezzel magyarázható 
s egyben bizonyíték arra, hogy a pincehelyiséget csúcs
íves boltozat fedte. A pince boltindításából csak egy 
hevederrészlet maradt meg, de ez a fejezet fölötti párna
tagnak csak egy részét foglalja el, az indítás többi része 
lepusztult. A boltozatot a kelet-nyugati irányú pince bol
tozatához hasonlóan képzeljük el. 
L. 1. sz. jegyzet. 
7 m-es oszlopközökhöz kb. 4 m-es boltozatmagasság 
tartozik, ez összesen 11 m. 45 lépcsőfok magassága 
11,25 m. Ezzel szemben a kelet-nyugati épület mellett 
a sziklafelszín legfeljebb 5 m-nyire van a pince bolto
zatának tetejétől. 
Hiteles az épületek elosztása, ki- és beugró részletek 
ábrázolása, amint ezt a metszeten a palota déli felének 
és az ásatási eredményeknek összevetése is igazolja. Nem 
helyesek azonban az egyes részletek egymáshoz viszo
nyított arányai. A metszet a két egymás mellé helyezett 
épületet ui. egyforma szélesre rajzolja, holott az egyik 
hosszoldalával, a másik pedig oromfalával fordul a Duna 
felé. Az előbbi a metszeten jelzett árkádívek és falnyílá
sok szerint legkevesebb 5—6 boltszakasz hosszúságban 
húzódik, míg az oromfal általános középkori szokás 
szerint legfeljebb két traktus szélességre utalhat. Ezzel 
nem akarjuk azt állítani, hogy a krónika ábrázolása az 
egyes emeletek ajtó- és ablaknyílásainak számát is 
rögzíti. De azzal, hogy ezeket a nyílásokat sűrűn egy
más mellé rajzolja, mindenesetre azt akarja érzékeltetni, 
hogy nemcsak két vagy három nyílás volt egymás mel
lett, hanem több, ami kétségtelenné teszi azt, hogy az 
épület hosszan elnyúlt észak-déli irányban. A két épület 
azonos szélessége tehát mindenképpen az arányok 
helytelenségére vall. Rajzolásnál általában az arányok 
betartása a legnehezebb, így ebben tévednek a leg
gyakrabban. Az arányok torzulására utal az is, hogy ha 
az árkádos épület melletti, Lux által konyhának tartott 
épület szélességét rámérjük a palota déli oldalára, az a 
nagy pincékben talált támpillérekig nyúlik be, így, ha 
a rajz arányos lenne, a konyhaépület szélessége kb. 40 
m-t tenne ki (5—6 boltszakaszt), ami elképzelhetetlen. De 
ha összehasonlítjuk a déli nagycsarnok oldalfalát a 
hozzákapcsolódó kiugró nyolcszögű erkéllyel, akkor is 
azt látjuk, hogy amíg az a valóságban kevesebb mint 
1/3-át foglalja el a falnak, addig a metszeten a fal három-



negyed részét foglalja el és az erkély mellett csak egy 
egész keskeny kis falrészletet látunk. 
L. 19. sz. jegyzetet. 
Holl Imre részéről felmerült az az észrevétel, hogy ha a 
lovagterem a pince külső falán nyugodott, megkapjuk 
a kívánt szélességet. Azonban: a külső fal később épült 
a belső mellé. Nagy Emese ásatási naplója. 1951. II. 3. 60. 
De ha fel is tételezzük azt, hogy ez a falerősítés egyidejű 
az építkezésekkel, nem tarthatjuk csak a külsőt a lovag
terem oldalfalának. Ha ui. megnézzük a Schedel-féle 
metszetet, azt látjuk, hogy az épület III. emeleti oldal
fala beljebb ugrik az északi falsíknál s lehetséges, hogy a 
konzolos erkély a beljebb ugró fal mellett továbbhalad 
az északi homlokzaton is. De még ha az erkély nem is 
futna tovább, csak úgy képzelhető el az oromfal meg-
keskenyítése, ha a kettős fal felemelkedik a III. emeletig, 
itt az esetleges erkély tovább halad a külső falon s a belső 
fal hordja a III. emelet oldalfalát. 
Az épület 70 m-es előrenyúlása esetén a bástyafal csak 
akkor látható, ha a rajzoló pontosan szemben áll az 
oromfalával nyugat felé forduló épülettel és belát a 
homlokzat és bástyafal között elterülő keskeny térségbe. 
Ez azonban, amint a metszet világosan mutatja, nem 
így van. 
Azt az érvet, hogy a lovagterem a kelet-nyugati irányú 
épületben volt, s hogy a nagy oszlopok önálló, 3 bolt
szakasz szélességű épülethez tartoztak, amely nem terjed 
túl a legészakibb feltárt oszlopon, azért nem fogadhatjuk 
el, mert ebből az következnék, hogy az épülettől északra 
30— 35 m széles szabad terület lett volna. Ez az elkép
zelés jelentősen eltér a zárt udvarokat kedvelő általános 
középkori építészeti megoldásoktól. Az egész budavári 
palota építésénél, de a korszak építkezéseinél általában 
arra törekednek, hogy az épületek lehetőleg teljesen 
vagy legalábbis három olcjalról zárt udvarokat rejtsenek 
magukban. De ellene mond ennek az elképzelésnek a 
Schedel-féle metszet is, mert ez nem hogy külön jelölné 
az épületeket, de a két homlokzat takarja egymást, 
eszerint tehát vagy közvetlenül egymás mellett lévő, 
vagy pedig kisebb szakaszon érintkező épülettel kell 
számolnunk. 
Amikor a fenti adatok összeegyeztetése után rájöttem a 
Friss-palota rekonstruálásának lehetőségére, közvetlen 
munkatársaimmal többízben megvitattuk a palota el

helyezésével kapcsolatos különböző eshetőségeket. 
Ezek számbavételével alakult ki a következőkben leírt 
vélemény; az, amelyik a legreálisabbnak látszott vala
mennyi kínálkozó lehetőség közül. A rekonstrukciós 
alaprajz és homlokzat elkészítésében nagy segítségemre 
volt Ilosfai József szobrászművész kartársunk, akinek ez 
úton mondok köszönetet. 

! Seitl Kornél közlése. 
! Az egy boltszakaszos erkélyszélesség abból következik, 

hogy a lőportorony hátsó falában levő és az első oszlop
sor oszlopai között semmiféle elválasztásnak nyoma nem 
volt. 
Ez a terület technikai okokból kifolyólag feltáratlan 
maradt, így tárgyi bizonyítékunk nincs-. 
Seitl Kornél mérési adatai alapján, aki az első ellenveté
seket tette a továbbhúzódó ívek ellen. A fal további 
folytatására, sajnos, ásatási bizonyítékaink nincsenek. Az 
északi oszlop mellett emelkedett egy újkori terrasz, 
amelynek területünk felé eső oldalát az átépítésekkel 
kapcsolatban kibontották a terrasz teljes hosszában és 
3 m szélességben. I t t újkori feltöltést és zömmel szikla
törmeléket találtunk. A terület erősen bolygatott, a ba
rokk korban is volt itt egy mellvéd, amit később át
építettek, s a XVII. századi térképek is ezt a részt jelölik 
meg a robbanások helyéül. Tekintettel arra, hogy az álta
lunk említett fal feltételezett szintjének nem sokkal 
a mai szint alatt kellett lennie, az idők folyamán az átala
kítások és robbanások következtében könnyen elpusz
tulhatott. 
L. 21. sz. jegyzetet. 
L. 2. sz. jegyzetet. 
Seitl Kornél megállapítása. 
L. 29. sz. jegyzetet. 
A források igazolják, hogy a Friss-palota épületeit címe
rekkel díszítették. L. 15. sz. jegyzetet. 
Kb. 80 cm-es mellvéd és 3,50—4 méteres ablakmagasság, 
kb. 6,5—7 m-es falívben helyezhető el. Ehhez hozzá 
kell számítani a falív és a boltozat legmagasabb pontjai 
közötti távolságot. Ez összesen 8,5 m. 
Ez természetesen elsősorban a fentiekhez hasonló jel
legű építészeti részletekre vonatkozik, mert pl. a góti
kus templomok szimbolikus jellegű faragványai között 
sokszor találunk finoman megmunkált részleteket ke
véssé feltűnő vagy hozzáférhető helyen is. 
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EMES E N A G Y 

KÖNIG SIGISMUNDS «NEUER PALAST» IN DER BURG VON BUDA 

In der Burg von Buda gehörte König Sigismunds 
(1387 — 1437) „Neuer Palast" zu den grössten und 
schönsten Gebäuden. Dieses Repräsentations
zwecken dienende Gebäude wurde — wie aus den 
Angaben der Quellen ersichtlich — an der nörd
lichen, auf die Stadt blickende Seite der König
lichen Burg errichtet. Der Palast, dessen Keller
räume seit Ende des XVI. Jh. als Schiesspulver-
Depot dienten, wurde 1578 und 1668 infolge einer 
Explosion zerstört; deshalb lassen die späteren 
Stiche und Stadtpläne diese Stätte leer. Zwei Stiche 
jedoch verblieben aus der Zeit vor den Explosionen. 
Die in der Hartmann-Schedelschen Weltchronik 
um das Jahr 1470 angefertigte Abbildung und der 
Stich von Erhard Schön vom Jahre 1541 stellen 
noch die Gebäude des Neuen Palastes dar. Die 
Stiche sind — wie die unlängst durchgeführten 
Ausgrabungen beweisen — authentisch, von 1—2 
kleineren, vor allem die Grössenverhältnisse be
treffenden Verschiebungen abgesehen. 

Im Laufeder Ausgrabungen kamen im erwähnten 
Raum Teile von zwei Gebäudegruppen zum Vor
schein: auf der Nordhälfte des Gebietes 3 Gewölbe
felder eines Kellers in Ost-West-Richtung; süd
lich davon auf der Ostseite 4 gewaltige Säulen, 
die unmittelbar vor dem Felsen stehen, dessen 
Plateau mit den Kapitellen der Säulen in gleicher 
Höhe verläuft. Diese Säulen wurden später — zur 
Zeit des Königs Matthias — verbaut und davon 
vier Gewölberäume errichtet. Das letzte hiesige 
Baudenkmal ist der Barock-Pulverturm, in dessen 
Westwand man die südlichste grosse Säule ein
gemauert hat. 

Wenn wir uns jetzt mit den ausführlicheren 
Beschreibungen des Neuen Palastes beschäftigen, 
gewinnen wir neben allgemeinen Lobpreisungen 
auch konkrete Daten. Der Gesandte Seybold, der 
an der Hochzeit König Matthias' teilnahm, be
schreibt die Zeremonien und das Festgelage, die 
im Neuen Palast abgehalten wurden. Bei dieser 
Gelegenheit erwähnt er, dass der grosse Festsaal 
— der Rittersaal — 100 Fuss lang und 25 Fuss 
breit war (ca. 7 0 x 1 7 , 5 m) und dass 8 Pfeiler das 
Gewölbe stützten. Berechnen wir nach diesen 
Angaben die Pfeilerdistanzen und vergleichen sie 
mit den in situ Funden, so sehen wir, dass sie mit 
den Distanzen unserer Säulen übereinstimmen. 
Messen wir nun die Saallänge (70 m) auf unserer 
Karte ab, dann erkennen wir, dass der Saal in der 
Nähe des in Ost-West-Richtung verlaufenden 
Kellers endet, so dass an dessen Südseite noch 
Raum für einen Korridor bleibt. Somit ist die 
Annahme berechtigt, dass der Rittersaal in dem 
nordsüdlich gerichteten Gebäude zu suchen sei. 
Der Rittersaal konnte sich — abgesehen von anderen 
Faktoren — schon deshalb nicht im andern Gebäude 

befinden, weil die Breite des Kellers bzw. seine 
doppelte Breite mit den in den Quellen erwähnten 
Breitenausmassen des Saales nicht überein stimmt;, 
sondern um 5 m weniger ist. Anderseits ist es nicht 
wahrscheinlich, dass man den Rittersaal mit der Front 
zur Stadt nordwärts gebaut hätte, wenn dessen 
Fenster, eine wunderbare Aussicht auf die Donau 
bietend, auch ostwärts gebaut werden konnten. 

Die im Laufe der Aufschliessungen vorgefunde
nen Säulen konnten aber keinesfalls Säulen des 
Rittersaals selbst sein. Sie gehörten zum Unterbau, 
wie dies die unmittelbar hinter ihnen verlaufende 
Felsen-Oberfläche bezeugt. Aber auch den statischen 
Forderungen der gotischen Baukunst folgend, ent
sprachen die Säulenstellungen der oberen Bauteile 
immer den unteren. 

Wenn wir nun die vorher erwähnten Stiche be
trachten, sehen wir, dass die Stellung der dort 
geschilderten Gebäude mit derjenigen der im 
Laufe der Ausgrabungen entdeckten Gebäudereste 
übereinstimmt. In der Schedel-Chronik schliesst 
sich dem zweistöckigen Rittersaal (die zwei Stock
werke werden auch von den Quellen bestätigt) 
links ein kleines Nebengebäude an, was ebenfalls 
von den Mauerresten der Ausgrabungen bezeugt 
wird. Der Stich stellt auch einen vor dem Rittersaal 
auf Bogen ruhenden breiten Erker dar. Seine Säulen 
wurden bei den Ausgrabungen aufgedeckt. Die 
Stützelemente des Erkers haben sich den Uneben
heiten der Felsenfläche angepasst; sie reichten bis 
zu der Felsenwand und gewährten somit die ein
stöckige Ausbildung der Front des Palastes; das 
Gebäude selbst jedoch erstreckte sich am Fels
plateau entlang. Neben der äussersten Säule an 
der Nordseite ragt der Felsen plötzlich nach auf
wärts und steigt immer höher. Hier übernimmt eine 
geschlossene Wandfläche die Stützrolle der Säulen. 
Die Breite des Erkers wird von der im Innern des 
südlichen Felsenvorsprungs befindlichen Säule 
bestimmt. In der Linie dieser Säule zieht sich 
die Ostfront des Gebäudes entlang, und zwei 
Gewölbefelder von hier entfernt, folgt auf der 
andern Seite des Rittersaals die Hoffront. Der linde 
Bruch der Achse des Rittersaals entstand, als an 
der äusseren Mauer der Anbauten zur Zeit des 
Königs Matthias ein Bruch erfolgte, obwohl der 
Anbau sich offensichtlich der Richtung der 
ursprünglichen Front anpasste. 

Macht m a n auf Grund des vorher Gesagten 
vom Rittersaal eine Aufzeichnung, so wird 
ersichtlich, dass dessen westliches Schiff in Ver
bindung mit dem Korridor des nach Ost-West 
gerichteten Gebäudes steht und einen regelmässigen, 
von zwei Seiten abgeschlossenen mittelalterlichen 
Hof bildet. Das war eine allgemeine Erscheinung 
auf den ungarischen Festungen jener Zeit. Einer 

133 



der Eingänge zum Rittersaal führte gewiss vom 
Korridor aus, doch gab es bestimmt auch einen 
Eingang vom Hof aus, den wir uns in der südöst
lichen Auskragung der Front vorstellen. 

Im Laufe der Ausgrabungen kamen ausser den 
an Ort und Stelle befindlichen Gebäudeteilen 
auch zahlreiche Steinmetzarbeiten zum Vorschein. 
Von diesen gehörten zwei, in der Nähe der in situ 
Teilgebieten vorgefundenen einheitlichen Gruppen 
sicherlich zum Neuen Palast, und zwar eine Gruppe 
zum Rittersaal, die andere zum ostwestlichen Ge
bäudeflügel. Charakteristisch sind die gewaltigen 
Ausmasse, die nicht allzu detaillierten Teilgebilde, 
die monumentale Wirkung und das hohe Kunst
niveau. Die riesigen Fensterrahmen lassen sich sehr 
gut in die von den Säulen bestimmten Wandlücken 
einfügen. Dank der übrigen verschiedenen Stein
werke kann man sich doch — zwar unbestimmte — 
Vorstellungen über die äussere Schmückungsart 
des Gebäudes machen. 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 

Abb. 1. Der Königspalast in Buda von der 
Ostseite. Stich aus der Schedel-Chronik, 
ungefähr 1470. 

Abb. 2. Der Budaer Königspalast von der West
seite. Stich von Erhard Schön, 1541. 

Abb. 2/a. Stich von Juvigny, 1686. 
Abb. 3. Keller in Ost-West-Richtung. (Ruine des 

ostwestlichen Gebäudes.) 
Abb. 4. Die grossen Säulen der Ostseite und die 

späteren Bauten. Teile des Gipsmodells, 
das bei den Ausgrabungen zum Vor
schein kam. 

Abb. 5. Die im Laufe der Ausgrabungen auf
gedeckten Gebäudeteile auf dem Ter
rain des Neuen Palastes. Ruinen aus der 
Zeit Sigismunds. Annexbau aus der Zeit 
Matthias'. 

Barockmauern, ev. auf Fundamenten 
aus der Zeit Matthias'. Verschiedene 
erschlossene Grundmauern aus dem 
Mittelalter, die nicht zu dem hier be
sprochenen Gebiet gehören. 

Rand des Felsplateaus. 
Angenommene Stellen der Säulen. 

Abb. 6. Südmauern des Kellers in Ost-West-
Richtung vom Nordwesten gesehen. 

Abb. 7. Der nach Ost-West verlaufende Keller 
von der Westseite, links mit den doppel
ten Abschlussmauern. 

Abb. 8. Stein vom Keller in Ost-West-Richtung. 
Abb. 9. Die grossen Säulen der Ostseite und 

die später angebauten gewölbten 
Zimmer. 

Abb. 10. Die grossen Säulen der Ostseite. 
Abb. 11. Sockel einer grossen Säule. 
Abb. 12. Die in die Hintermauer des Barock-

Pulverturms gebaute Säule und der Ge
wölbeanlauf. 

Abb. 13. Verhältnis des Neuen Palastes zur Boden
fläche. 

Abb. 14. Rekonstruierter Grundriss des Neuen 
Palastes. (Die neben dem Turmtor sicht
bare schraffierte Linie bezeichnet, wie 
weit sich das Gebäude erstrecken würde, 
wenn der Rittersaal in diesem Gebäude 
wäre.) 

Abb. 15. Rekonstruktion des Neuen Palastes. 
Abb. 16 —17. Die Fensterrahmen des Rittersaals 

und ihre Verteiler. 
Abb. 17a. Fenster des Rittersaals. 
Abb. 18. Rekonstruktion des Fensters vom Rit

tersaal. 
Abb. 19. Fenster vom Rittersaal aus. 
Abb. 20. Konsole vom Neuen Palast. 
Abb. 21, 22, 23. Fenster- oder Türsockeln vom 

Gebäude des Rittersaals. 
Abb. 24. Teil eines Fensters oder einer Tür vom 

Gebäude des Rittersaals. 
Abb. 25. Rest eines Treppengeländes aus dem 

Neuen Palast. 
Abb. 26. Teilungs-Sockel eines Fensters vom Ge

bäude des Rittersaals. 
Abb. 27. Fenster vom Gebäude in Ost-West-

Richtung. 
Abb. 28. Rippe vom Gebäude in Ost-West-

Richtung. 
Abb. 29. Teil eines Türrahmens vom Rittersaal. 
Abb. 30, 31. Fensterrahmen vom Gebäude in 

Ost-We st-Richtung. 
Abb. 32, 33. Zwei Teile einer Zwillings Öffnung 

vom Gebäude in Ost-West-Richtung. 
Abb. 34. Wandschmuckstein, blindes Masswerk 

vom Gebäude in Ost-West-Richtung. 
Abb. 35. Teil eines Geländers, blindes Masswerk 

vom Gebäude in Ost-West-Richtung. 
Abb. 36. Wasserspeier vom Neuen Palast. 
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