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A BUDAI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSÉNEK 
TÖRTÉNETE A XVIII. SZÁZADBAN 

A budai vár másfél százados török megszállása alatt senki sem fordított gondot a királyi palota karbantartá
sára, az omladozó falak és szerkezetek helyreállítására. Az elhanyagolt épületkomplexum állapota egyre 
romlott, falai sok helyen bedőltek, födéméi beszakadtak. Mégis, az 1686-os ostromig a hatalmas együttes 
legnagyobb része még állt, s lakható is volt. Az ostrom során azonban mindaz elpusztult, ami még addig 
épen maradt; az ágyúzás nagy károkat okozott a falakban, az épület kimagasló tömege könnyű célpontot kí
nált az ostromlóknak. A visszavívás napján kitört tűz tovább rongált. A beszámolók szerint Zsigmond és 
Mátyás egykor pompás királyi rezidenciája a visszafoglalás után siralmas képet mutatott.1 Ezt tanúsítják az 
ostrom után készített városlátképek is; Louis Nicolas d'Hallart, Carl Joseph Juvigny és Franz Rosenfeld 
egyaránt tetőzet nélküli, kiégett, puszta falakat ábrázol, egy-egy kisebb, még álló szakasszal, ablak nélküli 
falmaradvánnyal. 

A budai Várnegyed a törökök kiűzése után katonai igazgatás alatt maradt, noha topográfiai viszonyai - a 
kiemelkedő Várhegy, a meredek lejtők - lehetetlenné tették, hogy modern, a korszerű tüzérség ellen véd
hető erődítménnyé építsék ki. A védhetőség érdekében ezért a falazat helyreállítása után a környező terepen 
földműveket létesítettek, amelyeket ma már csak egykorú ábrázolásokon tanulmányozhatunk, mert később 
a feltöltések még a nyomukat is eltüntették.2 

A Várhegyen hadászatilag megfelelő erődöt építeni nem lehetett, a királyi palota helyreállításának morá
lis kérdése, a régi dicsőség felidézésének szándéka pedig ekkor még nem merült fel. A nagyfokú pusztulás 
miatt nem is gondolhattak a középkori épület helyreállítására. Ezért hosszú évekig nem történt a romokkal 
semmi, csak a terepet tisztították meg a törmelékektől. 1714 októberében báró Maximilian Ludwig Regal 
várparancsnok engedélyt kért a haditanácstól, hogy a palota romjait lebontassa és az erődítésekhez felhasz
nálja.3 Az uralkodó jóváhagyta tervét azzal a kikötéssel, hogy a művészi faragványokat, szobrokat és egyéb 
műtárgyleleteket óvják meg a pusztulástól.4 Johann Hölbling (1660-1736) budai kőművesmester a követke
ző év februárjában elkészítette a romos terep felmérését s elküldte Bécsbe. Sajnos felmérései és tervei, me
lyek egy új épület emelésére vonatkoztak, nem maradtak meg, noha elkészültükről, sőt elfogadásukról is 
levéltári források szólnak.5 

Bár Regal eredetileg csak az építőanyag megszerzésére gondolt, új épület emelésére nem, a felmérések 
során mégis felvetődött - egyelőre nem tudjuk, mikor és kinek az ötlete nyomán -, hogy a főfalakig lebon
tott épület helyén újat emeljenek. Talán a romokat látva Hölbling javasolta, hogy egyes falmaradványok fel
használásával valamilyen épületet is állítsanak, vagy pedig felméréseit látva a haditanács jutott erre a gon
dolatra. Úgy véljük, a felmérésekhez csatolt tervével mindenképpen ő határozta meg a következő évtizedek
ben épülő palota helyét és fő formáját. A készülő palotát ekkor még nem királyi rezidenciának szánták, ha
nem a várparancsnok és a főtisztek szállásául. Az előkészítő munka, a költségvetés engedélyezése után az 
1715 februárjában kinevezett budai kamarai mérnök, Fortunato Prati (1680-1736) vette át az erődépítéssel 
nem kapcsolatos („civil gebau"; azaz a palota építésére vonatkozó) munkálatok irányítását.6 Az anyagok be
szerzése után megindult az építkezés, s még az 1715-ös esztendőben eljutott a második emelet felhúzásáig. 
A gyors haladás feltehetőleg a korábbi alapfalak felhasználásával magyarázható. A tetőzet azonban évekig 
nem készült el, mert egyre nagyobb pénzhiánnyal kellett megküzdeni. A várparancsnokok érdektelensége 
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folytán a következő években az erődítési munkák kivételével nem épült semmi. Amikor 1719-ben végre el
készült a tetőzet nagy része, felvetődhetett az épület külső és a belső művészi kiképzésének, valamint belső 
beosztásának kérdése. Sajnos a tervek, amelyekre a levéltári adatok utalnak, kivétel nélkül elvesztek vagy 
kallódnak, így csak hozzávetőleges elképzeléseink lehetnek az épületről. Úgy tűnik, Hölbling tervein Prati 
a belsőket illetően változtatni kívánt, de javaslatait csak részben fogadták el.7 Mivel a belsők kiképzése el
maradt, a későbbi állapotokból sem következtethetünk a tervezés kérdéseire. Prati és a kamara a következő 
években több költségvetést készített a munkák befejezésére, de az építkezést megzavarta a katonai parancs
nokság és a budai kamara állandó vitája. A parancsnokság szabad kezet akart, a kamara viszont - mint a 
költségeket kiutaló, tehát a munkálatokért felelős hatóság - nem kívánta az irányítás jogát átengedni. 

1723-ban a még befejezetlenül álló építmény komoly károkat szenvedett a Várnegyedben pusztító tűz
vész miatt. A tűz átterjedt a palota környékére és a puskaportoronyra is, a bekövetkezett robbanás pedig 
szétrombolta az épület tetőzetét. Ezután éveken át hiába próbálkoztak az építkezés folytatásával, mivel a 
kamara támogatásának hiányában a várparancsnokoknak nem sikerült az anyagi forrásokat előteremteni. 
Bél Mátyás 1737-ben kiadott Noíitia Hungáriáé Novae... című művében megjelent egy rézkarc, amely a 
királyi palotát ábrázolja.8 Ezen az épület befejezett formában látható, tetőzettel lefedve, pilaszterekkel tagolt 
homlokzattal, elkészült nyíláskeretekkel. A tömeg - egy négyszögű tömb, amelyhez egy hosszabb, kinyúló 
traktus csatlakozik- megegyezik a kivitelezettel, de a befejezettnek látszó külső semmiképpen sem tükrözi 
az akkori állapotot. A látkép talán a metszetkészítő saját elképzeléseit mutatja, de lehetséges, hogy az erede
ti terv felhasználásával készült. Azt viszont Johann Matthey (műk.: XVIII. század közepén) mérnök-száza
dos 1742-es felméréséből és jelentéséből tudjuk, hogy az épület ekkor befejezetlenül, rossz állapotban állt.9 

Rajzán az alaprajz és a (külső egy részét is mutató) hosszmetszet látható. A tető nélküli épület külseje tel
jesen díszítetlen. Tagolását a földszint feletti osztópárkány biztosítja. Ablakai az első emeleten nagyobbak 
a többinél, de a szint kiemelésének nincsenek egyéb elemei. A rajzot kísérő magyarázó szöveg szerint a 
földszint belső válaszfalai csak néhány láb magasságban állnak, egyéb belső kiképzés még nem készült. A 
25 és 1/2 öl oldalhosszúságú, belsőudvaros törzsnégyszög és a hozzá csatlakozó, ugyanolyan hosszú, 
kinyúló, egyenes traktus szerény, a budai Várhegy építészeti múltjához méltatlan, egyszerű épületet alko
tott. Egyetérthetünk tehát Kapossy János véleményével, hogy e hosszú, kiugró szárny egy courd'honneurös 
épület középső, törzsépületének készült, s végén a négyszögű tömbhöz hasonló épületrésszel záródhatott.10 

Ennek építése azonban még az alapfalak szintjén sem indult meg. A mű ebben a romos formában állt a 40-
es évek elején, befejezésre várva." 

A királyi palota nagyszabású újjáépítésének gondolata csak fokozatosan alakult ki, s összefüggött azzal, 
hogy meg kellett oldani az elhanyagolt, összeomlással fenyegető III. Károly-korabeli épület helyreállítását 
és fenntartását. 1742-ben a palota tetőszerkezete beomlott és sürgős javításra szorult.12 Végül 1745-ben 
Mária Terézia elrendelte a helyreállítást, s az Erdődy György kamaraelnök felügyelete alatt zajló munkála
tokhoz 4000 forint felhasználását engedélyezte.13 Ez az összeg még nem az új palota építésére vonatkozott 
- noha a rendek azt 1741 óta állandóan kérték-, mert a királynő két évvel később, 1747-ben utasította a ka
marát, hogy vizsgálja felül az épület állapotát, s amennyiben a helyreállítás nem elkerülhetetlen, bizonyta
lan időre halassza el.141748-ban végül Grassalkovich Antal, az újonnan kinevezett kamaraelnök erőfeszí
tései sikerrel jártak: kezdeményezésére a királynő engedélyezte, hogy a várban megépüljön a királyságot 
reprezentáló, a főváros régi fényét idéző királyi palota. Azt a feltételt szabta csupán, hogy a költségek ne 
terheljék az udvari kamara költségvetését.15 Pálffy János nádor ekkor adakozásra szólította fel a városokat 
és a vármegyéket, hogy az „édes Hazánk és Nemzetünk dicsőségére és boldogságára Budán építendő Kirá
lyi Residentiát" minél hamarább felépítsék, s azt a királynőnek felajánlva az uralkodót hosszabb magyaror
szági tartózkodásra nyerjék meg.16 

Az új királyi székhelynek szánt palota alapkövét 1749. május 13-án, Mária Terézia születésnapján tették 
le.17 A terveket Jean Nicolas Jadot de Ville Yssey (1710-1761) császári főépítész, a Hofbauamt vezetője ké
szítette. Tervezői szerepéhez nem férhet kétség, hiszen Lotharingiai Ferenc császár kegyeit élvezve ekkor 
állott pályafutása csúcsán, és az udvari vagy ahhoz hasonló rangú megbízások esetében elsőnek jöhetett szá-
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2.1.2. Johann Matthey: A III. Károly-féle barokk palota felmérése, 1742. 
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mításba. Az elszámolások szerint 1749. április 1-től a meginduló építkezések élén állt, évi 500 forint hono
ráriummal.18 Tervezői szerepére még az az adat is utal, amely szerint az alapkőletétel alkalmából 50 körmöci 
arany jutalomban részesült - ez csak a kivételes érdemeknek szólhatott." Hagyatékában fennmaradt továbbá 
egy alaprajz is, amelyre a „kivitelezve" megjegyzést írta (Chateau de Bude execute). Ha ezt összevetjük az 
épület 1770-ben készült felmérésével, alapvető egyezéseket tapasztalunk, s nem lehet kétséges, hogy a lapon 
valóban azt a formát látjuk, amely később nagyrészt megvalósult.20 

Jadot kiindulópontja a III. Károly korában emelt négyszögletes, belsőudvaros palota volt, amelyet egy ki
ugró, téglány alakú főépület közbeiktatásával a másik oldalon szimmetrikusan egy ugyanolyan tömbbel 
egészített ki. Az alaprajz tehát U alakú lett, csak az oldalszárnyak nem egyenes traktusok, hanem maguk is 
négyszögletes, belsőudvaros épületrészek. Az északi udvart a palotakápolna foglalta el. Az alaprajz a közép
ső, a legfontosabb belső tereket magába foglaló épületrész kialakítására két változatot tartalmaz; Jadot az 
egyikre felhajtható lapot ragasztott, s arra került a második elképzelés. Az alsón kiugró épülettömböt raj
zolt, amely a Duna felé eső oldalon teljes terjedelmében, azaz 19 tengelyes hosszúságban lép a két szélső 
tömbnél előbbre. Középrészén feltűnik a később is alkalmazott motívum: a négyoszlopos erkély. A ceruzá
val berajzolt beosztás szerint ez a középső épülettest hárommenetesnek készült - megvilágításában tehát 
problémák adódtak volna. Ezek feloldására született meg az újabb, az elsőre ragasztott papíron látható for
ma, melyen középen egy kis világítóudvar szolgál a fontos termek, a centrum megvilágítására (ezt a megol
dást később is alkalmazták!). A tömb maga kétoldalt 3-3 tengellyel megrövidült, kiugró része tehát nem 
foglalta el a két szélső épületrész közötti egész területet, belsejében pedig az első elképzelés szerinti 14 
terem helyett csak 9 alakult ki. Az alaprajzon a francia építészetben ekkor már kevéssé divatos enfilade-o\ 
látjuk, az első ablaktengelynél, keresztben az épület szélességében. A termek rendeltetése is kiolvasható a 
beírásokból; látható, hogy az erkély mögötti hálóterem alkotja az egyik oldalon a legfontosabb, legnagyobb 
belső teret. A második teremsor két szélén, a dunai és az udvari traktus között egy audiencia-, illetve egy tü
körterem helyezkedik el a palota hivatalos helyiségeinek sorában. Az udvari oldalon a héttengelyes trónte
rem az épület reprezentatív centruma. Mellette kétoldalt a két-két antichambre a királynő, illetve férje lak
osztályának - az udvari ceremónia szerint elmaradhatatlan - tere. Jadot e lapon tehát elsősorban a királyi 
lakó- és fogadótermek kialakítását kívánta megoldani, miközben a két oldalsó tömbnek csak körvonalait raj
zolta meg, a belső pontosabb kiosztása nélkül. Jellemző az udvari ceremónia kötöttségére, a lakosztályokat 
alkotó helyiségek állandó sorrendjére, hogy a beosztás változatlan maradt később is, és például az 1815-ös 
alaprajz, valamint a leltárok, leírások alapján megállapított teremfunkciók teljesen megegyeznek a Jadot-
terven láthatókkal.21 

Az alaprajzon az északi oldalon, az udvarban Jadot kápolnát alakított ki, nyilván a korabeli gyakorlatot 
követve, úgy, hogy az oratórium a királyi lakosztály emeletéhez csatlakozzék. A két tömbben Jadot a lép-
csőzet helyét is kijelölte. E két lépcsőzet a mellékszárnyak teljes udvari homlokzati részét kitölti. Mindössze 
8-8 fokból állnak, s ez nemrég egy érdekes elképzeléshez adott indokot. Gál Tibor 1992-ben írt tanul
mányában - visszatérve ahhoz a feltevéshez, amelyet először Justus Schmidt doktori értekezésében fogal
mazott meg - úgy véli, hogy a néhány fokos lépcsőfeljáró, amely a hatalmas palotákban általános, nagymé
retű, reprezentatív lépcsőházaktól eltérő formát mutat, azzal magyarázható, hogy Jadot eredetileg földszin
tes épületet tervezett.22 A kápolna udvari elhelyezése is ezt bizonyítaná, mert megvilágítását csak a környező 
tömegek fölé emelve lehetett megoldani. Schmidt véleménye szerint az eredeti terv tehát élesen eltért a 
megépült palotáétól, s ennek homlokzati elképzelését a hagyatéki listában az alaprajz után szereplő oszlo-
pos-timpanonos középrészű rajzban látja. Rekonstrukciója szerint a középső épülettest emeletes, a két sze
gélyező tömb pedig földszintes volt, s az északi udvarból kiemelkedett a kápolna tömege. 

A lépcsőzet kétségtelenül nem elég magas és reprezentatív a nagyméretű palotához képest, de az oldalsó 
tömbök annyira kidolgozatlanok, hogy a lépcső is kaphatott még más végleges formát. Jadot tervei között 
szerepelt a budai palotához készített lépcsőház terve is, miként azt a hivatali utódjának, Nicolaus Pacassinak 
(1716-1790) átadott lapok listája tanúsítja.23 Ez a rajz nem vonatkozhatott arra a szerény lépcsőzetre, ame
lyet az alaprajzon látunk, azaz - úgy véljük - Jadot készített egy újabb, reprezentatív lépcsőház-változatot, 
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Jean Nicolas Jadot: A budai királyi palota alaprajza, első tervváltozat. 
Párizs, Bibliothèque Nationale, lt. sz.: SN 10, No. 99. 
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Jean Nicolas Jadot: A budai királyi palota alaprajza, a középrész második változatával. 
Párizs, Bibliothèque Nationale, lt. sz.: 3NI0, No. 99. 



amely a tervek jegyzékében önálló lapon szerepelt. Elképzelhetetlen az is, hogy a viszonylag szerény - föld
szintes, illetve csak főtömbjét tekintve emeletes - épület koncepciója nem sokkal az építkezés megindulása 
után megváltozott, s annak módosítását, gazdagítását a királynő engedélyezte. A királyi palota ekkor még 
közadakozásból, a kamara pénzügyi támogatása nélkül épült, s néhány év múlva az anyagi gondok a mun
kálatok leállításához vezettek. Sokkal valószínűbb, hogy az alapvető elképzelés már az alapkőletételkor ki
alakult, s a „túltervezés" miatt adódtak a kényszerű építési szünetek, nem pedig tervmódosítás miatt. AIII. 
Károly-kori palota, amelynek tömbjét az új épülethez felhasználták, kétemeletes volt - ha azt Jadot vissza
bontásokkal földszintesre változtatja, visszalépést jelentett volna a koncepcióban.24 

Jadot-nak a palota végleges formájának kialakításában játszott fontos szerepét jól bizonyítja, hogy alap
rajz-vázlatát az 1758-as jelentéshez csatolt (Zeller Sebestyén által másolt) tervekkel, illetve az 1770-es fel
méréssel összevetve messzemenő egyezéseket tapasztalunk, még a helyiségek beosztásában is.25 Ezeken az 
alaprajzokon szintén U alakú díszudvart körülfogó épületet látunk, amelynek corps de /ogw-jához (főépü
letéhez) négyszögletes belső udvarú, előreugró szárnyépületek csatlakoznak. A háromtraktusos, keleti és 
nyugati oldalán négyoszlopos erkéllyel kiemelt és díszteremmel is hangsúlyozott főépület nagyrészt Jadot 
elképzelése szerint valósult meg. Az északi és déli szárnyépületekben viszont később történtek változások 
- az alaprajz rendszerében azonban nem. 

Jadot homlokzattervét nem ismerjük, de biztos, hogy az alapkőletétel idejére már elkészült. Le kell szö
geznünk: tarthatatlan az a szakirodalomban is olvasható feltevés, hogy a főépítész csak alaprajzot készített 
és a homlokzattervek megrajzolására „nem maradt ideje".26 Mint tervezőnek, a palota összes tervét ki kel
lett dolgoznia; alaprajzi elgondolása egyúttal a tömegelosztást is feltételezte. Az alaprajz és a homlokzat 
megtervezését nem lehet egymástól elválasztani. A lépcsőház metszetrajza a Pacassinak átadott tervek kö
zött szintén bizonyítja, hogy Jadot az alaprajzon kívül a felépítmény megtervezésével is foglalkozott. Terve 
a homlokzat végső formájának kialakításához is fontos lehetett, hiszen elképzelése lényegében megvalósult, 
amint az alaprajz esetében kimutattuk. Az rögzíti a tengelyszámot, a főépület középrésze előtt álló három
tengelyes rizalitot, vagyis meghatároz bizonyos homlokzati sajátosságokat. A felhúzott, tető alatt álló fala
kon a nyílások is adva voltak, s Jadot utóda, terveinek módosítója legfeljebb a részleteken változtathatott: a 
nyíláskereteken, a faltagoló elemeken. A következő években készült tervekről leolvasható, hogy a módosítá
sok megtörténtek, mert az architektúra nem vall Jadot kiegyensúlyozott, franciás szellemű, klasszicizáló stí
lusára. Az emeletek egymáshoz való viszonya, a talapzatszerű földszint, valamint a kiemelt első és az alá
rendelt második emelet együttese: olyan változások, amelyeket Jadot utódai a kézhez kapott tervek csekély 
módosításával végrehajthattak. A részletek újfajta kialakítása, Jadot kedvelt nyíláskereteinek, szemöldök
párkányainak, oszlopainak megváltoztatása, egyszerűsítése később messzemenően módosította a homlok
zatok összképét. 

Az építkezés tehát az alapkőletétel után Jadot tervei szerint indult meg. Először a romokkal, falmaradvá
nyokkal teli terep planírozását végezték el; az épületmaradványokat el kellett takarítani és a szintkülönbsé
geket meg kellett szüntetni. Helyenként kétemeletnyi, 7-8 méteres feltöltés után sikerült a talajt kiegyenlí
teni, a középkori palota falmaradványai így annyira eltűntek, hogy az újonnan épült barokk szárnyak alapo
zásához nem használtak korábbi falakat, s a palota szinte sehol sem követte a gótikus falvezetést. E mér
nöki feladatokat (a vízmű létesítésével együtt) Mikoviny Sámuel (1700-1749 után) oldotta meg. Erre vall, 
hogy az elszámolások szerint nagy összeget, 500 forintot utaltak ki részére.27 

A munkálatok eleinte olyan gyorsan haladtak, hogy Grassalkovich már a következő évben úgy vélte, tetőt 
húzhatnak a falakra.28 Ezt nyilvánvalóan a korábbi épülettömb felhasználásának köszönhették. A palota épí
tése a vármegyéktől begyült összeg felhasználásáig teljes erővel folyt. A munkák helyszíni vezetője, Jadot 
terveinek végrehajtója - 1750-től adatokkal is kimutathatóan - Oraschek Ignác (műk.: 1750-1770) kőmű
vesmester volt.29 Szerződtetését, hosszú alkalmazását Grassalkovich Antal különleges kegyének köszönhette. 

Jadot 1753-ban megvált hivatalától és elhagyta Bécset. Terveit felhasználásra átadta hivatali utódjának, 
Nicolaus Pacassinak. Az átadási listán a 153-155. számú tételek („neues gebäu zu Ofen, dabey noch vier 
plan sambt einem Stiegenprofil") mutatják, hogy a budai palotatervek sem jelentettek kivételt.30 
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Zeller Sebestyén: A királyi palota dunai és díszudvari homlokzata. Bécs, Hoflcammerarchiv, lt. sz.: Rb. 10/3. 

Pacassi nyilván a tervekkel együtt hivatali elődje feladatait is átvette. A budai építkezés forrásanyagában 
ugyan nem szerepel a neve, de az alapkőletétel után Jadot-ét sem említik az elszámolásokban. Mindketten 
nagy építési iroda élén álltak, nem kellett személyesen megjelenniük Budán, ha a munkálatokat ellenőrizni 
akarták. Bár a budai királyi palotát nem közvetlenül a Hofbauamt építette, Pacassi alkalmazása mellett 
ugyanazok az érvek szólnak, mint Jadot-éval kapcsolatban: a királyi palotát csak a legmagasabb rangú ud
vari építész tervezhette. El kell vetnünk azt a feltételezést, hogy a palota építésében Franz Anton HiUebrandt 
(1719-1797) már 1753-tól részt vett.31 Noha tudjuk, hogy a főépítész irodájában dolgozott és megbízásból 
már 1745-ben készített felméréseket, az építtetők egészen biztosan figyelembe vették a hivatali ranglétrát. 
Elképzelhetetlennek tartom, hogy beosztott építészként felettese előtt nyert volna el kiemelt, hivatalos fel
adatokat. HiUebrandt csak 1757-ben lett a Magyar Kamara építésze, s az állás elnyerésére beadott kérvé
nyében nem említette budai tevékenységét. Mindezeknek a megfontolásoknak alapján személyét ki kell zár
nunk az 50-es évek tervezőinek sorából. Jadot távozása után - véleményem szerint - csak Pacassi jöhetett 
szóba mint az építkezés irányítója, a tervezési kérdések felelőse. 

A Jadot távozását követő években a palota állapotáról, az érvényben lévő tervről egy másolatban fenn
maradt, keltezetlen tervsorozat tanúskodik. Készítője - az aláírás szerint az „utánzat" alkotója - Zeller Se
bestyén pozsonyi rézmetsző (1735-1777) volt, aki kapcsolatban állt a kamarával, s többször is dolgozott a 
hivatal számára.32 Az öt lapot - amelyek az épület alaprajzait, két fő- és egy oldalhomlokzatát, valamint 
egyik lépcsőházának hosszmetszetét mutatják - Grassalkovich Antal 1758-as jelentéséhez mellékelték.33 A 
jelentésben a királynő kérésére a kamaraelnök beszámolt az épület állapotáról, az építkezés előrehaladásá
ról. A rajzon a színezés és néhány rövid megjegyzés tájékoztat arról, hogy az épület mely része készült el 
és melyik traktus befejezetlen.34 Mivel az irat elkallódott, s az egyik tervlapra felül az akta dátumát (1758. 
február 9.) írták, a szakirodalom ezt az időpontot tekintette azok készülési időpontjául, s a rajzokat az épít
kezés akkori állapotának bizonyítékaként értelmezte. Cs. Dobrovits Dorottya szellemes, számomra is meg
győzőnek látszó hipotézise azonban más megoldást kínál.35 Szerinte a rajzok 1755-ben készültek, amikor 
Horányi Gábor, az építkezés legfőbb felügyelője (Bau-Inspektor) számadást készített a palota építéséről, a 
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felhasznált összegekről.36 A rajzok tehát az 1755-ben érvényben lévő tervet, az építkezés akkori állapotát -
azaz a Pacassi tevékenységével összefüggő tervezési és építési helyzetet - dokumentálják. Bár néhány 
helyen elrajzolást is mutatnak, s a két homlokzati rajz felirata felcserélődött, Zeller megbízhatóságához nem 
férhet kétség. Úgy véljük, az öt lap Jadot Pacassinak átadott lapjait követi, s azokat felhasználva az új 
főépítész módosításait is tartalmazza. Erre az azonos lapszám, valamint a lépcsőház metszetrajzának mind
két helyen való szerepeltetése utal.37 A rajzok a bécsi kamarai levéltár XX. századi rendezésekor kerültek 
mai helyükre az akták, az ügyiratok mellől; ott egy ügy több év során keletkezett iratanyaga együtt volt -
datálásuk tehát nem biztos.38 

Még egy megfigyelés valószínűsíti, hogy Zeller rajzain az építkezés 1755-ös állapotát látjuk. Mivel az 
1755-ös jelentést követően Mária Terézia három évig évi 6000 forint felhasználását engedélyezte, 1758-ig, 
ha szerény keretek között is, de folytatódhattak a munkálatok. 1758 és 1765 között viszont szinte teljesen 
leállt az építkezés, mert a hétéves háború következtében gazdasági nehézségek támadtak. Az újabb munka-

Zeller Sebestyén: A királyi palota három szintjének alaprajza. Bécs, Hofkammerarvhiv, lt. sz.: Rb. 10/1. 
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Zeller Sebestyén: A királyi palota oldalhomlokzata. Bécs, Hofkammerarchiv, lt. sz.: Rb. 10/4. 

kezdet előtt, 1765. március 16-i dátummal egy igen pontos, teljes felmérés készült (pince- és földszint, első 
és második emelet), amely tehát az 1758-ban fennálló, azóta változatlan állapotot rögzítette.39 Tekintettel 
arra, hogy Zeller rajzán ettől eltérő részletek vannak, az csak a korábbi (azaz az 1755-ös) helyzetet örökít
heti meg. A következő három év építkezései magyarázzák tehát a későbbi felmérésen látható eltéréseket.40 

így a Zeller-féle alaprajzokhoz képest az 1765-ös rajzok azt jelzik, hogy közben elkészült a déli és északi 
szárnyban a díszes lépcsőház, valamint a kápolnát magába foglaló szárny földszinti falazata. Zeller alapraj
za szerint viszont még csak az északi szárny lépcsőzetének tartófalai és pillérei álltak, a déli lépcsőzetéhez 
hozzá sem kezdtek. Az épület falazatában a téglabélyegek is igazolják Zeller megbízhatóságát. Az általa 
elkészültnek jelölt dunai homlokzatban 1748-as évszámú, a hiányzó, s csak később megépített válaszfalak
ban, díszítőelemekben viszont 1755-ös évszámú téglákat tártak fel.41 

A Zeller-féle másolatok azt is elárulják, hogy Pacassi milyen változtatásokat végzett Jadot elképzeléséhez 
képest. Miként Pozsonyban, itt is elvetette elődje ötletét, hogy a palotakápolna tömbje a belsőudvarban 
álljon, és úgy kapcsolódjék az épülethez. Helyette az északi szárnyépület végén, annak nyugati traktusán 
belül alakította ki a házi kápolnát.42 Az új lépcsőzet - amely talán csak a Jadot-féle alaprajzhoz képest új, de 
még a francia mester elképzeléseit tükrözi - már szóba került. Ezeken túl a törzsépület beosztásában mutat 
Zeller rajza jelentős változásokat. A korábbi terven az udvar felé egy héttengelyes, hosszú terem szerepel, 
két végén oszlopokkal (nyilván árkáddal) keretezett széles átjáróval a csatlakozó termek felé. A terem kö
zéptengelyéhez igazodva az épület teljes szélességében - tehát az északi és a déli külső fal ablakáig -
enfilade nyílt. Pacassi, valószínűleg a majdani budai udvari élet kisebb reprezentációs igényeire gondolva 
csökkentette a pompás galéria méretét, s az addigi 3+7+3 tengelyes kiosztást 3+6+4 számúra változtatta. A 
hosszú galéria helyett egy kissé rövidebb „Ritter Saal" és egy „Täglicher Saal" alakult ki.43 A tervező meg
változtatta a palota fűtési rendszerét is; míg Jadot a termek középtengelyébe kandallókat tervezett, ő a helyi
ségek sarkaiba kívülről fűthető kályhákat helyezett el. Ezeket ugyan Zeller nem jelölte be, de ábrázolta a 
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külső futófolyosókat, az új fütésmód elengedhetetlen elemeit - vagyis ekkor már döntés született a kályhák 
felállításáról. 

A homlokzaton megváltoztak a nyíláskeretek és a faltagoló elemek - a tömegalakítás, sőt a homlokzat 
tengelyeinek száma viszont Jadot eredeti elképzeléseihez igazodhatott. Jadot távozásakor a dunai főhomlok
zat és az északi tömb főfalai már állhattak. A részletképzés - a nyíláskeretek, a tagoló- és díszítőelemek ala
kítása - így Pacassi felfogása szerint változott meg. Czagány István felfigyelt arra, hogy a dunai homlok
zatra eredetileg tervezett franciaablakokat felfalazták, azaz rövidebb nyílásokra változtatták.44 Mivel 1753-
ban az építész rendelkezésére álló összegek drasztikusan csökkentek, nyilván igyekezett jelentős mértékben 
leegyszerűsíteni elődje tervét, s csökkentette a tagoló- és díszítőelemek gazdagságát. Talán, a kályhákhoz 
hasonlóan, a kisebb ablakokkal nemcsak egy új homlokzatalakítást kívánt megvalósítani, hanem a termek 
jobb fűthetőségét is. 

/1764-ben, amikor Mária Tefézia Budán járva megtekintette a palotát, Grassalkovichnak sikerült rávennie 
a királynőt, hogy támogassa a munkálatok folytatását. így hétévnyi kényszerű szünet után 1765-ben újra 
megindult az építkezés. Mária Terézia évi 20 ezer forint felhasználását engedélyezte, jelentést kért a hátra
lévő munkákról, a felhasználandó pénzekről, és mielőbb látni kívánta az újabb építkezésre vonatkozó terv
rajzokat.45 

A fent említett, 1765. március 16-i keltezéssel ellátott alaprajzok a munkák újraindítása előtt készültek, s 
a már álló és a még befejezetlen falazatokat jelölik. A következő időszakból több alaprajzot és néhány hom
lokzatrajzot ismerünk, amelyek csak részben mutatnak új elképzeléseket, valójában a korábbi, s bizonyára 
még Zellerre vagy Jadot még korábbi tervezetére nyúlnak vissza. Sajnos az akták, amelyek mellékletéül 
szolgáltak, ma már nincsenek meg vagy nem azonosíthatók, így csak egyes részletek változását és a termek 

2.1.4. Zeller Sebestyén: A palota díszlépcsőjének metszete és alaprajza, 1755-58. 
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Franz Anton Hilkbrandt (?): A királyi palota első emeletének felmérése, 1765. március 16. 
MOL, T14., no. L, BT 3. 

Franz Anton Hilkbrandt: A budai királyi palota első emeleti alaprajza, alternatíva. 
Bécs, Albertina, Architekturzeichnungen, Mappe 90., Umschlag 19., Nr. 9. 

Franz Anton Hilkbrandt: A budai királyi palota első emeleti alaprajza, másik változat. 
Bécs, Albertina, Architekturzeichnungen, Mappe 90., Umschlag 18., Nr. 3. 
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Franz Anton Hillebrandt: A palota díszudvarának a második alternatív alaprajzhoz tartozó homlokzata. 
Bécs, Albertina, Architekturzeichnungen, Mappe 90., Umschlag 18., Nr. 6. 

beszámozásának - vagyis funkciójának - módosulását állapíthatjuk meg. E felmérés után keletkezhetett a 
bécsi Albertinában őrzött egyik tervsorozat, amely az északi szárnyban új lépcsőformát mutat a korábbi 
felmérésen látható, de akkor még megvalósulatlan lépcsőhöz képest.46 A terven a lépcső nem tömör orsófal 
mentén fut egyetlen, egyenes kart alkotva, hanem téglány alakú, nyitott tér két oldalán, s a lépcsőház terhét 
a négy sarokban álló erős pillérek hordják. E lapokon a számozások azonosak az 1765-ösével, vagyis a ter
mek beosztásán, rendeltetésén nem kívántak változtatni. 

Szintén az Albertinában látható az a sorozat, amely - véleményem szerint - a tervezés újabb, a végleges
hez közelítő fázisát mutatja.47 Az együttes érdekessége, hogy a négy szint alaprajzán kívül a két főhomlok
zatot is tartalmazza, illetve hogy a földszinti alaprajzon Hillebrandt neve olvasható. Valószínűleg ez is 1765-
ben készült, az előzővel együtt, alternatívaként, annak a királynői óhajnak megfelelően, hogy minél előbb 
készüljön el az új kivitelezési terv. E lapokon már azt az egyenes karú, egy pihenővel megszakított lépcsőt 
látjuk, amely később megvalósult. A nyugati homlokzat rajzán a megváltozott részletek is megjelennek -
amelyek a következő években szintén megvalósultak (ezekről később szólunk). Ha e terveket összehason
lítjuk az 1770-ben készült, Hillebrandt által szignált tervlapokkal, amelyek a palota megváltozott felhaszná
lásának megfelelő jelöléseket tartalmazzák, megállapíthatjuk, hogy az 1765-ös munkakezdés és az új terv 
kiválasztása után nem történt újabb változás. 

A palota 1765-ben készült szignatúra nélküli alaprajzi felvételeiről - amelyekről fentebb már szóltunk -
azt feltételezzük, hogy Franz Anton Hillebrandt kamarai főépítész művei.48 Az újonnan meginduló munkák
hoz szolgáltak kiindulásul, a meglévő állapot feltüntetésével és a tervezendő részek jelölésével. Ekkor már 
az elszámolásokban, adatokban sokszor szerepelt Hillebrandt neve - tervezőként is, aki az épülő részeket 
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elképzelései szerint módosíthatta. Mint láttuk, az egyik tervsorozat egyik lapját szignálta, és nyilvánvaló. 
hogy a másik, kismértékben alternatív terv is az ő irodájában készült. Úgy látszik, a 60-as évek közepétől 
megnőtt az önállósága, talán kamarai főépítészként munkakörét elválasztották Pacassiétól és megosztották 
a két építész feladatait. 1767-ben már ő vezeti a féltoronyi udvari építkezést, s a pozsonyi vár munkálataiban 
(Pacassi mellett) szerepe jelentősebb, önállóbb lett. 1766-ban fizetését azzal a megjegyzéssel emelték évi 
1600 forintra, hogy a pozsonyi építkezést évente négyszer, a budait legalább egyszer személyesen is felül 
kell vizsgálnia.49 A munkálatokba tehát akkor már aktívan bekapcsolódott; természetesen a kivitelezést nem 
személyesen irányította, hanem azt a helyszínen dolgozó építőmester végezte. A továbbiakban egyre többel 
találkozunk nevével a forrásokban. 1766-ban részletes kimutatást terjeszt be Grassalkovichhoz, a kamara 
elnökéhez, útiköltségeiről, kiadásairól. A kimutatásban az 1765. július 1-től december végéig terjedő idő
szak szerepel.50 A palota teljes befejezéséhez 1767-ben egy évig havi 3000 forintot kér.51 Ekkor már bizto
san tervezői feladatokat látott el, mert az építkezések újbóli megindítását kérvényező irat szélén a királynő 
kézírásával ez olvasható: „Piacet nach dem plan von Hillebrand". 

Bár Hillebrandt tevékenysége - a munkák előrehaladott állapotára való tekintettel -jórészt a megkezdett 
termek felépítésére és a belsőterek kialakítására szorítkozott, a főépület (a mai E épület) nagyudvari hom
lokzatán mégis végzett átalakításokat. Első ténykedéseként áttervezte a homlokzati architektúrát, amint a 
már említett tervrajz is feltünteti.52 Zeller rajzához képest ugyanis változásokat látunk a későbbi ábrázolá
sok és a kivitelezett mű külsején. Az addig egyformán kialakított ablaksor helyett a nagyudvari homlokzat 
hét középső tengelyébe a többinél magasabb nyílások kerültek, felettük fekvő ovális ablakokkal, hogy a két-
szintnyi belmagasságú trónterem jelentőségét a külsőn is hangsúlyozzák. E nyílásokat a szemöldökpárkány
hoz kapcsolódó vakolt mezők szorosan összekapcsolják. A díszterem ablakainak ez a megoldása teljesen 
azonos formában Hillebrandt nagyváradi püspöki palotáján is megjelenik. A formai kapcsolat azt is bizo
nyítja, hogy az új nagyudvari architektúra nem a korábbi tervezők műve, hanem Hillebrandt alkotása. 

2.1.13.1. H. (Joseph Hillebrandt?): A Szent Zsigmond-palotakápolna hosszmetszete, 
1771-80 között. 
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1768-ban készült el a Szent Zsigmond tiszteletére emelt palotakápolna, de felszentelésére csak 1769-ben 
került sor.53 Elhelyezése, kialakítása - mint láttuk - Jadot-val szemben Pacassinak tulajdonítható, de beren
dezése, oltárarchitektúrája, a társművészetek irányítása már Hillebrandt nevéhez fűződik. Az alaprajz a 40-
es évek magyarországi építészetében elterjedt formát, a „hegedű alakot" mutatja; vagyis négyszögletes 
szentélyrészhez kétszakaszos, a szakaszhatáron előreugró faltömeggel „befűzött", szűkített tér csatlakozik.54 

1769-ben befejeződtek a királyi palota építési munkálatai. Grassalkovich beszámolója szerint a költségek 
402 679 forintot tettek ki.55 

Az épületen tehát az idők során három építész dolgozott, s az eredeti terv az építkezés 20 éve alatt több
ször módosult. Az épület mégis egységesnek tűnik, mert alaprajzi rendszerét, homlokzati sémáját csak rész
leteiben érintették a változások. A cour d'honneurös palota az úgynevezett kettős vagy iker kastélyalapraj
zok sorába tartozik: U alakú formája nem a törzsépületre merőleges, egymenetes szárnyakkal, hanem bel
sőudvaros, négyszögletes tömbökkel valósult meg.56 Ezek a tömbök önmagukban is állhatnának; kastély
szerű épületet alkotnak, sarkaikon manzárdtetővel, lapos, de inkább csak a pilaszterekkel jelzett rizalittal. 
Az alaprajz emlékeztet a schönbrunni kastélyéra, de távolabbi mintákhoz is igazodik. A würzburgi érseki 
rezidencia egyik legkorábbi (1719) alaprajztervén ugyanezt a formát látjuk.57 Ez - Balthasar Neumann 
(1687-1753) később megvalósított tervétől eltérően - az oldalszárnyakban nem négy, hanem csak két belső
udvart mutat, s azok így szintén négyszögletes tömbök. A würzburgi rezidenciával való rokonságot aláhúz
za, hogy a budai palota tömegelosztása emlékeztet Robert de Cotte (1656-1735), illetve Germain Bofifrand 
(1667-1754) terveire (1723), amelyeket a würzburgi kerti homlokzathoz készítettek.58 Bár a nyílásformák 
eltérnek, s a francia építészek tervei nyitottságuk révén inkább a vázszerkezetet hangsúlyozzák, a három pa
vilonra és két összekötőszárnyra tagolódó épület összképe nagyon hasonlít a budaihoz. Már szóltunk arról, 
hogy a Jadot által tervezett franciaablakokat Pacassi felfalaztatta; így ha az eredeti homlokzatterv állna előt
tünk, talán még több összefüggést fedezhetnénk fel a würzburgi tervek és a budai palota terve között. A ku
polával lezárt, háromszögű oromzattal és támaszokkal hangsúlyozott középrész további kapcsolatot jelent a 
művek között. A würzburgi rezidencia megtervezésében Balthasar Neumannon kívül a kor több neves 
építésze is részt vett. Robert de Cotte és Germain Boffrand mellett Johann Lucas von Hildebrandt (1668— 
1745) is készített terveket a kerti homlokzathoz, s azok nagyrészt megvalósultak. A würzburgi tervanyag -
a francia mesterek rajzai, valamint Hildebrandt tervei - egyaránt hozzáférhető volt mind Jadot mind pedig 
Pacassi számára. A Hofbauamt vezetőiként mindketten ismerhették és felhasználhatták a nagy elődök terveit. 
A belsőudvaros alaprajz azért lehetett vonzó számukra, mert ilyen volt a schönbrunni kastély is és a Hofburg 
többudvaros, több fázisban épült komplexuma szintén elfogadhatóvá tette ezt az összetett alaprajzot. 

Szólni kell még a budai palota egyik leghatásosabb eleméről: a középrész kétkupolás lefedéséről. Zeller 
rajzán már látszik a kupola, de nem világos, hogy az a később megvalósult megoldás-e vagy egy korábbi 
forma. Robert de Cotte és Germain Boffrand homlokzattervén is szerepel kupola, bár biztosan nem a Budán 
alkalmazott kettős változat.. Mégis úgy gondolom, a kettős kupola már Jadot elképzelésében helyet kapott, 
ugyanis a mély, hárommenetes corps de logis kupolás lefedéséhez vagy egy hatalmas, az egész épület ma
gasságához és tömegéhez képest aránytalanul nagy tömegű kupola kellett volna, vagy kettő kisebb, amely 
a nyugati és a keleti oldalon egyaránt hatásosan mutatkozik. A kupolák ácsolt szerkezetek, nincs belső hé
juk, alattuk nincs több szintet átérő, tágas tér, amelynek magasságát tovább fokoznák és koronáznák. Egy
értelműen csak a külső, az összkép elemei: a középrész esztétikai és eszmei hangsúlyát teremtik meg. A ku
polaboltozat Louis Levau (1612-1670) vaux-le-vicomte-i kastélya (1656) óta terjedt el a világi építészet
ben, szakrális jelleget kölcsönözve az épületnek. A párizsi Louvre keleti homlokzatára kiírt „pályázat" során 
itáliai építészek - Pietro da Cortona (1596-1669) és Carlo Rainaldi (1611-1691) - terveiken a koronát, il
letve egy baldachinos formát mintázó kupolát rajzoltak meg (1665). Talán e tervek nyomán terjedt el az öt
let, hogy az uralkodót vagy a magas rangú építtetőt koronát vagy baldachint idéző kupolaforma jelképezze 
palotáján. Donate Felice d'AUio (1677 körül—1761) klosterneuburgi kolostortervének (1730 körül) nyolc 
kupoláján a Habsburg-ház országainak koronáit kívánta másolni. Ezek közül csak a császári korona készült 
el, de a jelképes forma így is nagy hatással lehetett a kortársakra.59 Nem tudjuk, a francia és az osztrák pél-
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Robert de Cotte: A würzburgi rezidencia kerti homlokzatának terve, 1723. Würzburg, Mainfränkisches Museum, lt. sz.: 4682. 

Balthasar Neumann: A würzburgi rezidencia alaprajz-terve, 1719. Würzburg, Sammlung Eckert, 
lt. sz.: 286. sz. (elpusztult, egykori fotóról reprodukálva). 
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dák közvetlenül hatottak-e a budai rezidencia tervezőjére vagy a tervezés kérdését kézben tartó Grassalko-
vichra, mert sem írott, sem rajzos forrás erről nem számol be. Az a tény azonban, hogy a kamaraelnök 
ugyanezt a kettős kupolát valósította meg ekkor épülő gödöllői kastélyán, arra vall, hogy a formának nagy 
jelentőséget tulajdonított. 

Ahogy közeledett az építkezés befejezése, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy újra dönteni kell, mire 
használják a palotát. A felhasználás fő problémája abból adódott, hogy a rendek a magyar államiság, a ki
rályság intézményének jelképeként mindenáron királyi rezidenciát kívántak építtetni az ország fővárosában, 
de nem reménykedhettek abban, hogy a királynő átteszi udvartartását - akár időlegesen is - Budára, amit a 
kezdeti lelkesedés után nyilván a magyar főurak is felismertek. Amikor 1764-ben Mária Terézia és kísérete 
Vác felé utazva megtekintette az épülő rezidenciát, egy udvaronc feljegyezte az általános véleményt: 
„...felesleges költségeket jelentett, hogy ilyen nagyszerű, s a legújabb divatot követő, díszes palotát építet
tek ott, ahová az udvar aligha fogja valaha is a székhelyét helyezni".60 

1769-ben a királynő értesítette a kamaraelnököt, hogy az angolkisasszonyok rendjét Sankt Pöltenből a 
palota egy részében kívánja elhelyezni, továbbá hogy a szükséges átalakításokra és berendezésekre 10 ezer 
forintot utaltat ki.61 Az apácák várbeli elhelyezésének tervét Franz Anton Hillebrandt dolgozta ki 1770-ben 
készített - a szakirodalomban tévesen „zárófelmérés"-nek nevezett - alaprajzain.62 Az alaprajzokon ugyanis 
nemcsak számbejelöléseket látunk, hanem az egyes helyiségek rendeltetésére vonatkozó kísérőszöveget is, 
amelyből egyértelműen kiderül, hogy az angolkisasszonyok rendjének főnökasszonya, apácái és növendé
kei számára közösségi, lakó- és hálószobákat rendeztek be az épület északi tömbjében, illetve a törzsépület
ben. A „zárófelmérés" megjelölés amúgy sem logikus, hiszen annak nincs funkciója, s a felmérés bonyolult
sága miatt felesleges fáradságot jelentett volna. A palota terveit nézve különben is meglehetős egyöntetűsé
get látunk, ami arra vall, hogy azok egymáson alapultak, vagyis az alaprajzokat, homlokzati terveket hosszú 
ideig újra meg újra felhasználták és csak a módosításokat jelölték be. Hillebrandt tervein látszik, hogy a 
királynő által kiutalt pénzből nem végeztek jelentős átépítéseket, csak újabb belső falakat húztak és az apá
cák által elfoglalt épületrészt belülről elválasztották a palota többi termétől. Az épület ünnepélyes átadása 
1770. május 13-án történt. Nem sokkal később azonban Mária Terézia újabb döntésre szánta el magát. 1777-
ben elhatározta, hogy a palotában a Nagyszombatról Budára kerülő egyetemet helyezi el, az angolkisasszo
nyokat pedig Vácra költözteti. 

Az 1760-as években átalakított, részben újonnan épített egyetemi épületegyüttes tehát nem sokáig tart
hatta meg eredeti funkcióját. Már 1769-ben javasolta Niczky Kristóf kancelláriai tanácsos, hogy a királynő 
engedje át a budai palota egy részét az egyetem számára, de akkor a tanügyi bizottság nem fogadta el az 
ötletet. 1776-ban, az oktatásügy átszervezésével kapcsolatban újra felmerült az áthelyezés kérdése. Külön
bizottság foglalkozott az üggyel és azt javasolta, hogy az egyetem székhelye Budán, az ország központjában 
legyen.63 A nagyszombati egyetem tanácsa 1777 februárjában kapott értesítést az áthelyezésről. A következő 
hónapban a királynő intézkedett a budai vár átengedéséről.64 

Miközben az egyetem átköltöztetésének előkészítése folyt, megjelent a Ratio Educationis, a nevelésügy 
átszervezésével foglalkozó királyi rendelet, amely leszögezte, hogy az országban csak egy egyetem lehet, a 
budai. November 3-án megnyitják a tanévet, de az építkezés, a palota és a többi, a fakultások számára áta
dott épület átalakítása ekkor még nem fejeződött be. A munkálatok helyszíni irányítója és szervezője a kirá
lyi biztos, Kempelen Farkas (1734-1804) udvari tanácsos, a kivitelező mester pedig Georg Karl Zillack 
(1746 körül-1809) pozsonyi építőmester volt.65 

Az építkezések - a tanévkezdés ellenére - még több mint két évig elhúzódtak, mert nem pusztán a palota 
belső átalakításáról volt szó, hanem csillagvizsgáló és a palotán kívül elhelyezkedő orvoskari épület emelé
séről, valamint a szertárak, a „múzeumok" berendezéséről, az egyetemi nyomda kialakításáról is. Ezért a 
tervezett határidőket újra meg újra túllépték, az engedélyezett költségkereteket pedig bővítették.66 

A Ratio Educationis nemcsak új társadalomtudományi stúdiumokat kívánt meg a felsőoktatásban, hanem 
a természettudományi oktatás fejlesztését is előírta. Természettudományi rajzgyűjtemény, fizikai és mecha
nikai szertár, éremgyűjtemény, régiségtár, valamint könyvtár kialakítása és elhelyezése mellett csillagvizs-
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Ismeretlen mester: A budai királyi palota díszudvari homlokzata az épület egyetemmé alakítása után. 
MOL, T14., no. I, BT 24. 

gáló létesítését is megkívánta. A következő években az egyetem átépítésének egyik fontos feladata a csillag
vizsgáló-torony építése lett. A csillagászat mint tudomány ugyanis a század közepétől kezdve hatalmas fej
lődésnek indult az országban és a korszerű természettudományos ismeretek elengedhetetlen eleme lett. 
Csillagvizsgálót létesítettek a nagyszombati egyetem részeként 1753-ban, majd azt követte a kolozsvári és 
az egri, így létrehozása Budán sem maradhatott el.67 

Kempelen jelentéseket, kimutatásokat készített az építkezések állapotáról, ezért neve gyakran szerepel a 
forrásokban. Megbízatása csak a munkák megszervezésére, ellenőrzésére terjedt ki, közismerten magas fo
kú technikai ismeretei ellenére sem tekinthető az átalakítások tervezőjének. Ugyanígy el kell vetnünk azt a 
feltételezést, hogy Zillack önálló tervezőként szerepelt az építkezéseken, hiszen baumeisterként a kivite
lezés volt a feladata.68 Mária Terézia egy rendelet szélére azt írta rá, hogy a matematikai tornyot (vagyis a 
csillagvizsgálót) biztonsági okokból csak Hillebrandt építheti, s hasonló megjegyzést tett Kempelen is.69 

Franz Anton Hillebrandt: A királyi palota második emeleti alaprajza, az egyetem és a Theresianum elhelyezkedésének 
feltüntetésével. Bécs, Albertina, Architekturzeichnungen, Mappe 90., Umschlag 17., Nr. 35. 
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Johann Ernst Mansfeld metszete Ferdinand Fichier rajza nyomán: A budai várpalota 
az egyetem csillagvizsgálójával, 1779. 

Nincs ugyan egyértelmű adatunk, amely Hillebrandtot az egész átalakítás irányítójának, a munkák tervező
jének nevezné, de a csillagvizsgálóra vonatkozó források ismeretében ebben nem kételkedünk. Kempelen 
többször utalt Hillebrandt budai tartózkodására, utasításaira. A csillagvizsgáló-torony építésekor ő rendelte 
el a palota Duna felőli kupolájának lebontását, továbbá a homlokzat 2 és 1/2 lábnyi felfalazását. 

A csillagvizsgáló építéséhez - a szakmai kívánalmak végett - két híres csillagász, Hell Miksa (1720— 
1792) és munkatársa, Weiss Ferenc készített szakvéleményt. Az építkezés 1777 májusában már folyamat
ban volt, miként Hillebrandt jelentéséből kiderül.70 A következő év májusában még csak az első emelet volt 
kész. A teljes befejezés időpontjára nincs adatunk, de a Mansfeld-Pichler-féle metszet szerint 1779-ben már 
teljes magasságában állt.71 

A Magyar Országos Levéltárban őrzött, szignálatlan tervrajzból képet nyerhetünk a palota Duna felőli 
homlokzatának középrésze fölött álló négyszögletes, négyemeletes toronyról.72 Három alsó emeletén a ke
zelőszemélyzet lakásait alakították ki, míg a negyedik, tíz magas ablakkal megvilágítható szinten a vizsgá
latokat végezték. A torony négy sarkán négy kis kupolás tomyocska állt a csillagászati megfigyelés számára. 
Az építmény külsején a műszaki rendeltetés által megkívánt építészeti elemek szerencsésen ötvöződtek a 
palota főépületének homlokzatáról vett tagozatokkal. A pilaszteres tagolás mintha a középrész kolonnádjá-
nak folytatása lenne, s az összekapcsolt ablakok is a palotahomlokzat ablakainak egyszerűbb, de nem igény
telen párjaiként mutatkoznak.73 

A csillagvizsgáló-torony fél évszázadig koronázta az épületet. Az egyetem Pestre helyezésével azonban 
funkcióját vesztette és fölöslegessé vált. 1827-1830 között lebontották, mert akadályozta a tervbe vett eme
letráépítést. 

Az egyetem megnyitása és az épület ünnepélyes átadása 1780. június 25-én, Mária Terézia koronázásá
nak 40. évfordulóján történt.74 Ekkor, a királyi adománylevél (Diploma Inaugurale) szerint, a palota kikerült 
az uralkodó tulajdonából: „Átadjuk minden tartozékával együtt; magunknak és utódainknak semmi jogot 
nem tartva fenn". A királyi palotában a jogi és a bölcsészeti kar, a királyi gimnázium felső osztályai, a Mária 
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2.1.10. Franz Anton Hillebrandt: A palota keleti homlokzata a csillagvizsgáló-toronnyal, 
1780 körül. 

2.1.15. Franz Anton Hillebrandt és Georg Karl Zillack: A csillagvizsgáló-torony 
külső képe és alaprajzai, 1778-1779 között. 
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Terézia Akadémia (Theresianum) helyiségei kaptak helyet a fizikai, a természettudományi és a mechanikai 
múzeumokkal", az egyetemi könyvtárral és az éremgyűjteménnyel együtt. Az egykori trónterem lett az 
aula, s az egyetemi helyiségek az északi, a Theresianum termei pedig a déli tömbbe kerültek. A palota be
osztásáról, a többi, egyetemnek használt épület átalakításáról egy tervsorozat tanúskodik, amely ugyan nem 
szignált, de az építészettörténeti források alapján Hillebrandt művének tekinthető.751777 tavaszán készülhe
tett, amikor már nemcsak az egyetem áthelyezéséről, hanem a felhasználásra kerülő többi budai épületről is 
döntés született. 

A belsőkről két egykorú ábrázolásunk van: Jakob Schmutzer (1733-1811) tusrajza az ünnepélyes meg
nyitásról és Pollenéig József (XVIII. század második fele) színezett tollrajza az 1795-ben rendezett nádori 
fogadóestről (lásd kötetünk 100. oldalán).76 Scmutzer rajzán kannelurás pilaszterekkel tagolt belsőt látunk, 
gazdag füzérdísszel. A hosszanti falakat a négy fakultást ábrázoló falképek díszítették.77 Úgy gondoljuk, a 
freskók kivételével nem készült jelentős munka az egykori trónteremben, a rokokó belső tér kialakítása még 
a rezidencia építése során történt. 

Ugyanabban az időben, amikor az egyetem céljaira történő átalakítások folytak, a palota épületegyüttese 
egy újabb elemmel gazdagodott: Hillebrandt 1778-ban megépítette a Szent Jobb-kápolnát.78 

Araguzai dominikánusoknál őrzött Szent Jobb visszaszerzéséről Mária Terézia 1768-ban kezdett tárgya
lásokba, de csak 1771-ben sikerült az ereklyét hazahozatnia. Előbb Bécsbe, majd ünnepélyes keretek között 
Budára, a királyi várkápolnába szállították. Georgius Pray-nek az ünnepségekről szóló leírása egyértelműsí
ti, hogy akkor még nem készült el az önálló kápolna, mert az ereklyét a prépostnak és az angolkisasszonyok 
főnöknőjének adták át megőrzés végett és a főoltárra helyezték.79 Az apácák, mint Mária Terézia korábbi 
rendeletéből tudjuk, használhatták a palotakápolnát. 

Hillebrandt 1777. szeptember l-jén terjesztette a királynő elé a kápolna tervét, s a következő évben meg
szerezte a jóváhagyást.80 Az építész igen részletes költségvetést készített, s a kamara hamarosan megtalálta a 
költségek előteremtésének forrását.81 További adatunk nincs az építkezésről, mégis úgy véljük, az anyagi 

2.1.16/A., B. Ismeretlen mester (Joseph Hillebrandt?): A budai Szent Jobb-kápolna 
külseje és metszete, 1778 körül. 
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problémák elhárulása után a munkák gyorsan haladtak, s talán még az 1778-as év folyamán befejeződtek. 
A Mansfeld-Pichler-féle rézmetszeten (1779) már látjuk a kápolna kupoláját - valószínűleg ekkorra már el
készült a mű. A Szent Jobb-kápolna 120 évig állt ezen a helyen, csak 1899-ben, a palota Hauszmann Alajos 
által tervezett bővítésekor bontották le. 

A Szent Jobb-kápolna eredeti tervei közül mindössze egy szignálatlan homlokzat- és egy enteriőrtervet 
ismerünk.82 Mivel a bontáskor nem készült felmérés, a kápolna leírásához e két terven kívül csak a palota 
alaprajzait és Hillebrandt költségvetését használhatjuk. A belül ovális, kívül nyolcszögletes építmény a pa
lota északi belsőudvarában helyezkedett el, szorosan kapcsolódva a Szent Zsigmond-kápolnához. Bejárata 
a déli oldalon volt, a belsőudvar felől. Egyemeletes homlokzata kupolával záródott. Keleti falszakasza meg
bontatlan volt, a többit ovális ablakok nyitották meg. A sima falrészt két jón fejezetű pilaszter között táblás 
dísz élénkítette, a többi oldalt vonalazás, szegmentíves záradékú ablak és szemöldökpárkány díszítette. A 
belsőben a posztamensen álló pilaszterek, az ablakok közötti füzérdísz és konzolsoros főpárkány alkották a 
tagolás fő elemeit. A költségelszámolásból tudjuk, hogy a kupolát freskó díszítette. A főoltárképet Josef 
Hautzinger (1728-1786), Hillebrandt gyakran foglalkoztatott munkatársa festette (a kápolna díszítéséről 
lásd kötetünkben Beké Margit cikkét). 

A felhasználás kérdésének megoldatlansága azonban tovább kísértette a palotát: 1783-ban ugyanis II. Jó
zsef a nem sokkal korábban áthelyezett egyetemet Pestre költöztette. Ezután 1849-ig a mindenkori nádorok 
- a XVIII. század vége óta kizárólag a Habsburg-ház tagjai - foglalták el székhelyül az épületet. 
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GYÖRGYKELÈNYI 

HISTORY OF THE ROYAL PALACE IN THE 18TH CENTURY 

Summary 

This paper focuses on the history of the Royal Palace from the recapture of Buda Castle in 1686 until the end of the 18th century. 
The Royal Palace was damaged beyond repair during the siege of 1686. In 1714 the Castle Commander was issued a permit to use 
the rubble and ruins to reinforce the castle defences. When the site was surveyed, it came up that a new building should be erected 
in the same place. The proposed but never accomplished building consisted of a quadrangular block with a connected, elongated 
outhouse. This modest design, however, would have been unfitting in light of the rich architectural past of Buda Castle. 

In 1748 Antal Grassalkovich, Principal of the Chamber, initiated the construction of a royal palace representing the kingdom and 
evoking the heyday of the capital—to which the Queen gave her consent. The foundation stone was laid the following year, and 
construction began. 

Imperial chief architect, Jean Nicolas Jadot, head of the Hofbauamt in Vienna, developed the plans. He drew heavily on the for
mer building on the site, improving it in many ways. He erected a main building, and also added a symmetrical block onto the other 
end. Ultimately, then, the palace assumed a U-shaped ground plan. Court intrigues made Jadot leave Vienna in 1753. He handed 
over his drawings to his in successor, Nicolaus Pacassi. The new architect altered the door and window frames, and the wall-divi
sion elements on the Danube front; without, however, making changes to his predecessor's treatment of solids. 

In 1769,20 years after the foundation stone was laid, the new palace was finished. As the construction was drawing to an end, 
the question of what the palace would be used for became an increasingly pressing matter. Regarding the Royal Palace as a sym
bol of Hungarian statehood and of the royal establishment, the Estates insisted on having a royal residence in the Hungarian capi
tal; however, they had little hopes of the Queen moving her household, even temporarily, to Buda. Queen Maria Theresa first decid
ed that the Order of the English Ladies should be accommodated in the Palace, but changed her mind in 1777, and instead decided 
that, the complex would house the university, which was about to move from Nagyszombat to Buda anyway. New functions called 
for alterations. One of the domes of the palace was replaced by an observatory. The new university building, and hence the palace, 
was ceremoniously opened in 1780. The palace had some other features added to it then. In 1778 Hillebrandt built the Holy Right 
Hand Chapel to house the Magyars' ancient relic, the state-founder St Stephen's right hand. 

However, the question of what to do with the palace remained unresolved, because in 1783 Joseph II had the university moved 
over to Pest. 

From then on until 1849 the palace served as the residence of the Palatines in office, who were exclusively members of the 
Habsburg House after the end of the 18th century. 



FARBAKY PÉTER 

A BUDAI KIRÁLYI PALOTA A HISTORIZMUS 
KORÁBAN 

(YBL MIKLÓS ÉS HAUSZMANN ALAJOS ÁTÉPÍTÉSI TERVEINEK 
FEJLŐDÉSE ÉS KAPCSOLATA) 

Az 1867-ben, a kiegyezéssel két súlypontúvá bővült monarchiában hamar felmerült az igény, hogy az ural
kodó ne csak a bécsi Hofburgot, hanem a budai királyi rezidenciát is lakóhelyeként használja. Ám a XVIII. 
században épült, a XIX. század közepén felújított épület1 reprezentatív termei nem elégítették ki a birodal
mi igényeket, s már Andrássy Gyula, a kiegyezés miniszterelnöke felvetette a bővítés és az átépítés szük
ségességét.2 

Bár a köztudat Ybl Miklós (1814-1891) és Hauszmann Alajos (1847-1926) nevéhez köti a palota XIX. 
század végi átépítését, koncepcióiknak, terveiknek voltak előzményei is. A Fővárosi Közmunkák Tanácsát 
(FKT) létrehozó 1870. évi X. törvénycikk az új intézmény feladatául tűzte ki Budapest városrendezési ter
vének megalkotását.3 Az FKT 1871 márciusában írta ki Budapest általános szabályozási tervére vonatkozó 
pályázatát, amelyben Reitter Ferenc (1813-1874)4 valószínűleg döntő szerepet játszott. Ebben - többek közt 
-javaslatot vártak különböző középületek elhelyezésére, így a királyi palota bővítésére is.5 A tíz pályamű 
közül az első díjat Lechner Lajos (1833-1897), a második díjat Feszi Frigyes (1821-1884) és társai, a har
madik díjat Klein és Fraser londoni építészek kapták. A pályaterveket csak kísérőszövegeikből és néhány 
fennmaradt rajzból ismerjük.6 

A királyi palota bővítési problémájának megoldását csak négy pályázat tartalmazza: Klein és Fraser budai 
távlati képén egy különálló, tornyos középrizalitú épületszárny látszik a régi palotától északra.7 Lehmann 
Mór (1818—1877)8 és Linzbauer István (1838—1880)9 elgondolásában merült fel először a királyi palota észa
ki irányú, a dunai hossztengely mentén való bővítésének terve a meglévő épület tömegképzésének folyta
tásával. Linzbauer terve a Hazánk s a Külßld című újságban jelent meg 1871 -ben. A kísérőszöveg szerint a 
palota „Legnagyobb baja, hogy szűk, s az udvari hivatalok és szükséges személyzet számára nem elégséges. 
E bajon hirtelenjében azzal segítettek, hogy a szomszédos fegyvertárt is átalakították, s a kerten keresztül egy 
üvegfolyosóval kötötték össze, oda helyezvén el a szolgákat és a konyhát."10 Ez a Hauszmann idején meg
valósult kiépítés gondolatának első felvetése, amely már csírájában is a végső megoldást mutatja: „Az így 
megnagyobbított palota magában foglalandja a régi fegyvertárt, miáltal mégegyszer oly nagy lesz, mint a 
jelenlegi. A mostani palota stylje és magassága van zsinórmértékül véve, vagyis a jelenleg fennálló palota 
nem fog leromboltatni, hanem ahhoz hasonló másik rész épül a fegyvertár helyére, egy új homlokzatot 
képezve a sz. György tér és a miniszterelnöki lakás felé. Az ekkép létesült két szárny közt egy középfront 
emelkedik a Duna felé, melynek magas kupolája fogja uralni az egész épületet."11 A közölt tervezet távlati 
képén a Hauszmann-féle későbbi megoldás főbb elemei a már megvannak: az északi továbbépítés két szárnya 
a lebontandó Zeughaus helyén, az új főtengelyben a kupola, s a középszárny homlokzata előtt a kolonnád.12 

Minden bizonnyal Feszi Frigyes pályázati tervének előkészítéséül jött létre az a rajz, amely hagyatékában 
maradt fenn. A vázlatos rajzon az új palota a maitól északra, a Szent György tér keleti felén, a Sándor-palota 
helyén állt volna. A régi palota elrendezéséhez hasonlóan három épülettömbből állt volna, egy-egy keske
nyebb összekötőszárnnyal.13 Az új rezidencia mellett a régi palota is szerepel a rajzon, tehát furcsamód két 
királyi palota állt volna egymás mellett. 

Az átépítés trójai falova a Várkert átalakítása volt, amelyet az 1873 márciusában az FKT alelnökévé ki
nevezett Podmaniczky Frigyes báró (1824-1907) kezdeményezett, aki ezután a királyi palota átépítésének 
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