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A SÁNDOR-PALOTA, A TELEKI-PALOTA 
ÉS AZ UDVARI ISTÁLLÓ 

A SZENT GYÖRGY TÉR FŐBB ÉPÜLETEINEK VÁLTOZÁSAI AZ ÚJKORBAN 

Az 1686-os ostrom után a királyi palota és a polgárváros közti térség romokkal volt 
tele: lakóházak, főúri paloták, valamint a Szent Zsigmond-prépostság és a ferences 
kolostor épületmaradványaival. A stratégiai fontosságú területet ekkor a katonaság 
vette birtokba. Míg a Hauy-alaprajz még többnyire a középkori, török kori állapotokat 
tükrözi a tér kiterjedésével, egy évtized múlva, az 1696-os Zaiger felvételének idejére 
a korábbi szabad telkeket is kiosztották.1 

Henry Swinburne: Buda látképe, 1789. (Magyar Nemzeti Múzeum MTKCs 84.36.) 

A budai királyi palota épületei, 1789. (MOL T18. No. 3.) 

1 WEIDINGER- HORLER 1956. 29-30.p., 2. és 3. sz. melléklet; NAGY 1971. 114-117.p. 
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A Sándor-palota 

A középkori piactérre betorkolló keleti utca (Carmeliter gasse) keleti oldalán, a 
középkori ferences kolostor épülete2 helyén - részben falainak felhasználásával -
1696-ra két kaszárnya épült fel észak-déli hossztengellyel, a Dunával párhuzamosan. 
Az 1696-ban készült Zaiger számba vette a két épületet is. A tér felőlit, azaz a 
nyugatabbit a 252. számmal jelöli: „Ain Soldaten Haus oder Casarm ligt 2 1/2 cl. von 
der Carmeliter Kürchen hat in der lenge 26 cl. am orth gegen der Kürchen 8 cl. 2 1/2 
seh. und gegen dem Schlosz 8 cl. 1 seh. braith."3 A kaszárnya alapterületének kontúrja 
tehát enyhén trapéz alaprajzú, 26 öl hosszú, de míg a templom felőli végén nyolc öl 
és 2 1/2 láb, addig a királyi palota felőli déli vége csak nyolc öl egy láb széles. A 
másik kaszárnyaépülettel udvart zárnak közre, amelynek hossza megegyezik az 
épületekkel, északon hét öl egy láb a távolságuk, a palota felőli részen viszont csak öt 
öl. („Von disem bisz zu dem andern ist ein lährer Plaz oder Hoff, an der seithen gegen 
der Kürchen 7 cl. 1 seh., und auf der andern seithen 5 cl. braith und so lang als die 
Casarmen"4) A keletebbi, Duna felőli kaszárnya a 253. számot kapta: „Ain Soldaten 
haus oder Casarm hat in der lenge 25 cl. 3 seh., und an den beeden Enden 9 cl. 1 seh. 
gleich breit an der seithen gegen der Ruckhen ligt 5 cl. 2 seh., und an der andern 4 
cl. weith von der Statt maur. Von diszem Casarmen oder Soldaten Wohnungen gegen 
dem Schlosz zue ist 5 cl. weithe gassen bisz zu der Statt maur, welche der Statt maur 
und deren Casarmen zur Communication ist."5 E másik, téglalap alaprajzú épületnek 
a hossza a másikénál kicsivel rövidebb, szélessége viszont több. A kaszárnya öt öl 
két láb, illetve négy öl távolságra feküdt a Vár keleti várfalától. A két épülettől délre 
a várfalnál öt öl szélességű utca húzódott. 

A tér XVIII. század elejére kialakult képét a katonai épületek (Zeughaus, 
kaszárnyák és tüzérlaktanya) határozták meg, kivéve az északi oldal kis lakóházait. 
1723. március 28-án hatalmas tűzvész tört ki Budán, amely során a Zeughaus 
épülete is leégett.6 Miller János Ferdinánd 1760-ban megjelent Epitome-jébcn az 
Armamentarium Regium, azaz a régi Zeughaus [Fegyvertár] épületét és a karmelitákat 
is a sérült vagy leégett épületek között említi.7 A tűzvész elsősorban a faszerkezetű 
Zeughaust pusztította el8, a laktanyák, a karmelita kolostor kevésbé sérülhettek. 

A Szent György keleti, dunai oldalán az 1784. és 1805. évi összeírások „Caesarea 
Artilleria Casarma", illetve „Caserma dorn. C. R. Artill." azaz tüzérlaktanya 
elnevezéssel veszik számba a két katonai épületet.9 A kaszárnyákat 1786-ig 
használták, de ezután is a kincstár birtokolta őket.10 Egy 1789-es helyszínrajz a 

2 ALTMANN 1973. 82-87.p.;. ALTMANN 1976. 1. köt. 431.p.; ALTMANN 2002. 345-350.p. 
3 NAGY 1971. 114.p. 253. számon. 
4 Uo. 253. szám után. 

Uo. 254. számon. 
6 Uo. 109.p. 
7 MILLER 1760. 141.p. 
8 BÁNRÉVY 1933. 109.p. 
9 BORSOS 1972.1/1. és m/1, sz. mellékletek. 
0 CZAGÁNY 1966. 157.p. 
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Zeughaus és a Theater (színház) között jelöli a két kaszárnyát, két-két hosszoldaluk 
közepén egy-egy kiugró középrizalittal.,! Az épületek északi és déli végein az 
alaprajzi vékonyabb kontúrral határolt épületrészek valószínűleg alacsonyabb (tehát 
földszintes) épületrészeket (talán árnyékszékcsoportokat) jelenthetnek. 

A katonai funkcióját a XVIII. század végén elvesztő kaszárnyákat 1803-ban gróf 
Sándor Vince vásárolta meg 20 000 forintért a kincstártól.12 0 és felesége, Szapáry 
Anna grófnő építtették át a palotát. Az 1994-ben Szekér György által a Sándor
palotában végzett falkutatás legfontosabb megállapítása az volt, hogy az eddigi 
véleményekkel ellentétben az új tulajdonos nem bontatta le a régi kaszárnyákat, 
hanem azokat is felhasználva új, a belső udvart négy oldalról körülvevő klasszicista 
főúri palotát alakított ki. Az északi és a déli szárny teljesen újonnan épült. Az utóbbi 
adott helyet az új főbejáratnak és az I. emeleti reprezentatív térsornak.13 A tervezőre 
vonatkozó biztos adat nem ismeretes, a szakirodalomban az a koncepció alakult ki, 
hogy a bécsi Johann Aman építész vagy Pollack Mihály lehetett,14 

Az átalakított épület 1806-ra készült el, ezt mutatja a déli (fő) homlokzat 
feliratának kronosztikonja. A főhomlokzat főpárkány alatti domborműve - amely 
a Sándor család lovaggá ütését mutatja be - éppúgy Anton Kirchmayer bajor 
szobrász műve, mint a nyugati homlokzat két reliefje. Ezek Venus diadalmenetét és 
a helikoni ünnepet ábrázolják.15 A belső terek stukkó- és gipszdíszítését Mauer János 
műmárványozó mester készítette 1806-1807 telén.16 

Pusztai László szerezte meg Bécsből, Pallavicini Károlytól a családi levéltárból 
a Sándor-palota XIX. század elejéről származó tervsorozatát, amelyből négy lap 
a pince, a földszint, az I. és a II. emelet alaprajzát, három pedig a keleti oldal 
későbbi télikertjét mutatja. A pincealaprajzon az üres falak a kaszárnyák megmaradt 
alapfalait jelezték, a sraffozott falak az új szerkezeteket képviselik. Valószínű, 
hogy míg ezek a tervrajzok a XIX. század elején keletkeztek, addig a II. emeleti 
alaprajzot az 1820-as évek elején rajzolták, ez H. W. Bartlett egy litográfiájával 
igazolható.17 A II. emeletet megközelíteni a keleti szárny lépcsőházán át lehetett. 
A keleti szárny barokk kori elrendezést őrző, háromkarú lépcsőháza a Duna felőli 
kaszárnya lépcsőháza volt eredetileg, mellette a kapualjjal. Ezzel szemben a nyugati 
szárny hasonló kialakítású lépcsőházát és kapualját átalakították, valószínűleg a 
klasszicista palota kiépítésekor. Az ún. Pallavicini-tervsorozat három további lapja 
a dunai homlokzat déli részéhez csatlakozó egykori télikert földszinti és emeleti 
alaprajzát, valamint metszetét mutatja. A földszinten a hat csehsüvegboltozatból álló 
sala terrena a Silberkammerhez, azaz az ezüst kamrához, valamint a Haus-Ofïiciens-
tafel-zimmerhez csatlakozott, ez utóbbi a ház tisztségviselőinek ebédlője volt. Az 
emeleten a télikert a délkeleti sarokhelyiségből nyílt, ami a rajzon a „der herrn Grafen 

MOL T 18. (Kormányhatósági levéltárakból kiemelt tervek). No. 3. 
12 ZÁDOR-RADOS 1948. 49.p.; ZÁDOR 1960. l l l .p. 
1 3 FARBAKY 1994. 
14 ZÁDOR 1960. 110-116. p. 
15 SCHOEN 1921. 185-189., 224.p.; SCHOEN 1923. 195-198.p. 
16 CZAGÁNY 1966. 157.p. 
17 Uo.; PUSZTAI 1984. 9.p. 
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sitz-zimmer", azaz a gróf nappalija elnevezést viselte. Az északi oldalon ugyancsak 
egy folyosó húzódott - akárcsak a földszinten -, ide vezetett föl a földszintről az 
északi sarokban a csigalépcső. A télikert külső képét örökítette meg Carl Vasquez 
1838-ban készült Buda-térképének egyik baloldali szegélyképe.18 

A Sándor-palota 1822-es állapotát Franz Schams írta le a korabeli Budát 
megörökítő jelentős könyvében. A homlokzat, valamint a kapualj és a főlépcsőház 
leírása után Schams a következő sorrendben említi az emeleti helyiségeket: 
bejárati, fehér márvánnyal borított terem (ez a nagyterem, azaz a Tükör-terem); 
fürdőszoba kabinet; hálószoba sárga kárpittal; zöld drapériás fogadószoba; társalgó 
vörös drapériával, játékszoba kék selyemmel, az aranyozott faragványokkal díszes 
mennyezetű nagyterem; majd utána a sárga selymü másik játékszalon; varázsos 
növényekkel díszített télikert; török sátort felidéző terem szürke drapériával; 
dohányzószoba. Schams a gőzfűtésen, vízvezetéken kívül dicséri a földszinti istállót 
is, s megemlíti a szomszédos színházba vezető fedett folyosót is.19 Sándor Móric 
gróftól 1831-ben a Pallavicini grófok vásárolták meg a palotát.20 

A szabadságharc után az abszolutizmus idején a Szent György tér új funkciót 
kapott: a teret körülvevő épületekbe ekkor több vezető állami hivatal költözött. A 
tér új eszmei középpontja az önkényuralom jelképe: a gótizáló romantika stílusában 
fogant Hentzi-emlékmű (Paul Eduard Sprenger építész - Franz Bauer és Hans Gasser 
szobrászok műve, 1852) lett, sőt a teret is róla nevezték el.21 

1851-1856 között a Sándor-palotában rezideált Albrecht herceg, aki számára 
185 l - l 852-ben Kimnach Lajos végzett az épületben átalakításokat.22 1856-ban 
Albrecht főherceg elhagyta a Sándor-palotát, s a bútorokat is magával vitte, 
ekkor újból a Pallavicini család vette birtokba az épületet.23 1867. március 16-án 
Andrássy Gyula gróf miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert, hogy kössön 
szerződést a palota hatévi kibérlésére.24 A bérlet 1867. április 24-én lépett életbe.25 

A miniszterelnök Ybl Miklóst bízta meg az épület átalakításával, aki költségvetését 
március 27-én küldte el a pénzügyminiszternek.26 A munkák az év derekán lezajlottak, 
sőt október végén a mesterek panaszos levéllel fordultak a miniszterelnökhöz, hogy 
fizessék ki őket. Wagner János építőmester vezetésével sokféle mester dolgozott az 
épületen, a kivitelezés végül is 45 552 forintba került.27 Ybl ekkor - valószínűleg az 
I. emelet feletti födém problémáinak megoldása mellett - néhány magántermet tett 
reprezentatívabbá. 1873. május 1-től újra bérbe vették a palotát a Pallaviciniektől, 

Egyik példányának őrzési helye: Magyar Nemzeti Múzeum MTKCs T 4499 
SCHAMS 1822. 240-246.p. 
PUSZTAI 1984. 32.p. 

SZATMÁRI 2000. 686.p. A témával újabban Czaga Viktória foglalkozott (tanulmánya megjelenés 
alatt, Hadtörténelmi Közlemények 2003/1). 
YBL 1956. 315., 329.p. 
HAEUFLER 1854. 285.p. 
MOL K 26. 34/1867. számú irat. 
Uo. 310/1867. sz. irat. 
Uo. 72/1867 sz. irat. 
Uo. 95/1868 sz. csomó, 349/1868 sz. irat. Lásd még: YBL 1956b. 134.p. (56. jegyzet). 
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végül 1874-ben végleg megszerezte a miniszterelnökség az épületet: a Sugár 
(Andrássy) út 98. szám alatti telek fejében elcserélték a családdal.28 1875-ben a 
Gobelin-termet és a Mária Terézia-termet Tisza Kálmán miniszterelnök a bécsi 
magyar kancellária épületének bútoraival és gobelinjeivel rendezte be. E termek 
belsőépítészeti kialakítása ugyancsak Ybl nevéhez fűződik.29 

1885-ben Ybl Miklós lebontotta a Sándor-palota dunai oldalán a XIX. század 
elején épült télikertet, és helyette hét öntöttvas oszlopon álló, kandeláberekkel 
díszített, áttört mellvédes teraszt épített. A kivitelező építőmester Wechselmann Ignác 
volt, a szerkezet Schlick vasöntödéjében készült. Elhelyezése a télikerthez hasonlóan 
aszimmetrikus volt a homlokzathoz képest: csak a déli egyemeletes homlokzatrész 
előtt épült.30 

1898. szeptember 10-én Genfben merénylet áldozata lett Erzsébet királyné. A 
magyar országgyűlés törvénybe iktatta érdemeit, ennek 2. §-a Budapesten kívánta 
emlékművét felállítani. Az Erzsébet királyné-emlék országos bizottsága a budai 
Szent György teret jelölte ki az emlékmű számára, sőt még felmerült a Sándor-palota 
lebontásának szükségessége is. Az 1902. január 22-i végső határidejű első pályázat 
végül sikertelenül zárult.31 A húszas évek végén, 1927-1928-ban került sor a Sándor
palota reprezentatív enteriőrjeinek újabb átalakítására, Hikisch Rezső tervei alapján, 
neoempire stílusban. Ez főként a Tükör-teremből nyíló két terem, a minisztertanácsi 
sarokterem és a miniszteri váróterem átalakítását jelentette.32 1941-ben az udvar 
keleti homlokzatán készült egy esztétikusnak nem mondható lift, Sorg Antal tervei 
szerint.33 A királyi palota dunai homlokzatán történt még változás: 1942-1943-
ban a Derecskey-Fodor-iroda lebontotta az Ybl-féle öntöttvas teraszt és az egész 
homlokzaton végighúzódó kőoszloposra cserélték. A kivitelező Sorg Antal építési 
vállalkozó volt.34 

1944-1945-ben az épület a királyi palotához való közelsége miatt súlyosan 
megsérült: délnyugati sarokrésze teljesen elpusztult, déli homlokzatából csak a 
földszinti maradt meg, a nyugati homlokzatból pedig csak az északi rész. 1946-
ban a romeltakarítás során a keleti szárny aszimmetriát okozó II. emeletét és a 
dunai teraszt lebontották. Az épület helyreállítási terveit 1948-ban Elek László és 
Moskovits János, majd 1955-1956-ban Meczner Lajos (Középülettervező-Vállalat) 
készítették el.351961-ben Pázmándy Margit és Kéry Zoltán a Legújabbkori Történeti 
Múzeumnak tervezték meg az elhelyezését.36 1980-ban az az elképzelés merült fel, 
hogy az épületbe az Építészeti Múzeum költözzön. Ekkor egy kisebb volumenű 

MOLK26 2171/1874. sz. iratcsomó; YBL 1956b. 134.p. 
CZAGÁNY 1966. 159.p. 
FARBAKY 1994. 38.p. 

GÁBOR - VERŐ 1996. 220-223.p.; Hauszmann 1904 után akarta lebontani a Sándor-palotát, erről 
CZAGÁNY 1966. 75-76.p. 
CZAGÁNY 1966. 159.p.; Hikisch Rezső munkásságáról: VADAS 1984. 6. 54-59.p. 
Tervét a KÖH Tervtárában őrzik, 1492. számon. 
Uo. 159. 
KÖH Tervtár 01444 sz., illetve 0493. sz. dokumentációk. 
Uo. 9095. és 1256. számú dokumentációk. 

143 



FARBAKY PÉTER 

falkutatást Gerőné Krámer Márta végzett, s elkészült Pusztai László tudományos 
dokumentációja.37 A terveket Fodor László készítette, a műemléki helyreállítást 
viszont Czagány István (KÖZTI). Ezek alapján az 1980-as évek második felében 
elkészültek a külső homlokzatok helyreállításai, ám az épület belsejét nem állították 
helyre. 1994-ben és 1997-ben készült a Hild-Ybl Alapítvány két új tudományos 
dokumentációja,38 1994-1998 között Altmann Juliannna (BTM) tárta fel a ferences 
kolostor maradványait az épületben.39 Végül 2002-re készült el az épület teljes 
rekonstrukciója, Potzner Ferenc (KÖZTI) tervei alapján.40 

A Teleki-, majd József főhercegi palota41 

A Schloss gasse nyugati oldalának a Bateri Gasse - Schänzl Gasse közötti szakasza a 
középkor óta beépített. A Hauy-térkép a 373-376. közötti telkeket lokalizálja ide, egy 
közbenső közzel,42 a Zaiger három házhelyet jelöl itt.43 E középkori házak nyilván 
megsérültek a visszafoglalás során, mert 1686 után a Zaiger szerint már nem kerültek 
magántulajdonba. 173l-re ágyúpadot (ágyúállások részére készült kiemelkedő 
fbldművet) alakítottak ki helyükön, amely azonban François Langer 1749-es 
térképének elkészülésére már elveszthette funkcióját: a térkép itt csak alaktalan 
földhányásokat tüntet fel. 

A XVIII. század közepe nagy változásokat hozott a szomszédos királyi palota 
életében, a Mária Terézia-féle nagy cour d'honneurös barokk palota kiépítése a 
Zeughaus terére is kihatott.44 A (mecsetből visszaalakított, s 1686-ban a hálaadó 
istentisztelet helyéül használt) Szent Zsigmond-prépostság templomának szentélyét 
- és a hajónak valószínűleg csak keleti részét - 1767-ig használták.45 Ekkor nyújtotta 
be javaslatát F. A. Hillebrandt a régi prépostsági épület lebontására. A királyi palota 
és a Zeughaus közötti, az egykori Száraz-árok helyén épült új épület tervrajza 1771. 
augusztus 14-i dátumot visel, az építkezést 1771-1972-re tehetjük.46 A prépostságot 
Mária Terézia tehát valószínűleg csak 1772-ben helyeztethette át az új Hillebrandt-

PUSZTAI 1984. A dokumentáció kétkötetes, az egyik a külsővel, a másik a belsővel foglalkozott. 
FARBAKY 1994. A falkutatást Szekér György végezte, a belső terekre vonatkozó dokumentáció 1997-
ben készült. 
Ld.a. 2. jegyzetet. 
A belsőépítészek: Magyari Éva, Dévényi Tamás és Pazar Béla, művészettörténész kutatók: Dávid 
Ferenc és Farbaky Péter, a reprezentatív terek bútorzatának kialakítását Batári Ferenc, a festészeti 
programot Sinkó Katalin és Basics Beatrix alkották meg. 
Az épületről FARBAKY 1998., valamint FARBAKY 2003. (A három Szent György téri épület tudományos 
dokumentációi a budai Várgondokság megbízásából készültek a Hild-Ybl Alapítványban.) 
WEIDINGER-HORLER 1956. 2. sz. melléklet. 
Uo. 3. sz. melléklet, 283-284-285. sz. telkek. 
A palota barokk periódusának legújabb összefoglalása KELÉNYI 2001. 217-240.p. 
A hálaadó miséről: BELITSKA-SCHOLTZ 1985. 133.p.; BUZÁS-FELD 1996. 7.p. 
KELÉNYI 1976. 40-41.p.; 25. és 28. képek. 
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A Teleki-palotái, emeleti felmérési alaprajza, 1858. (MOL T62. No. 1472/3.) 

épületbe, amelyhez a palota kápolnáját rendelte. Az új épülettel a Szent György tértől 
a palota felé vezető út lényegesen kiszélesedett, kis részben a Zeughaus és a palota 
közti térség nyugati részét is elvéve. A funkcióját vesztett templomtorzót és romos 
préposti házat így feltehetően még az 1770-es években lebontották. Ez tulajdonképpen 
a Szent György tér igazi születésnapja, hiszen ekkor jelentősen megnagyobbodott, 
az addigi kelet-nyugati hosszúkás térség az északi oldalon lévő újabb térséggel L 
alaprajzúvá bővült. A XVIII-XIX. század fordulója nagy változásokat hozott a tér 
életében: az addigi katonai épületeket részben arisztokrata paloták váltották fel. 

A tér északnyugati oldalánál - a korábbi ágyúállások helyén - lévő telket 1787 
tavaszán Teleki József gróf katonai árverésen vette meg. Titkára, Cornides Dániel, a 
pesti egyetem tanára hívta fel erre a szép kilátást ígérő házhelyre a figyelmét.47 Az 
első, még kissé konzervatív, barokk tervet egy óbudai építőmester, Johannes Michael 
Mangl48 készítette. Csak főhomlokzatát és a főhomlokzati metszetet tartalmazó 
lapja maradt fenn a Teleki-levéltárban.49 A XVIII. század közepén népszerű, 

47 F. CSANAK 1978. 553-584.p. Vonatkozó hely: 572. 
4 8 Manglról: FARBAKY 1985. 171.p. 
49 MOLT 51. No. 3. Először publikálta: CZAGÁNY 1966. 172/203. kép. 
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ún. Grassalkovich-kastélytípusra emlékeztető, 2+3+3+3+2 tengelybeosztású, 
egyemeletes, manzárdablakokkal gazdagított homlokzata reprezentatív, de Teleki 
tetszését nem nyerte el: a vérbeli barokk architektúra fölött addigra már eljárt az 
idő. Teleki végül egy pozsonyi építésszel, Anton Fischesszel építtette meg egy 
év leforgása alatt, 1789-ben kétemeletes palotáját. Az alapozás közben faragott 
(nyilván középkori) köveket, valamint a török ostromok idejéből ágyúgolyókat 
és bombadarabokat találtak.50 Az épület tömege a klasszicizmus ízlése szerint 
kubusszerű, csak a középrizalit háromaxisos része hangsúlyosabb kissé. Egy 1792-
es budai házösszeírásban az újonnan épültek között szerepel, majd az 1804-es 
újabb regisztrálásból egyértelműen kiderül, hogy a konyhák száma alapján 12 lakás 
lehetett itt, s így az épület bérháznak s korántsem arisztokrata palotának épült, ahol 
csak a tulajdonos lakik.51 Rosier János Kristóf Kalender von Ofen und Pest című 
munkája 11 lakásról számol be.52 A Teleki-palota U alaprajzú volt, a belső udvart 
három oldalról vették körül épületszárnyak, kivéve a földszintet, ahol az istálló a 
negyedik oldalon zárttá tette az udvart. A Szent György tér felőli keleti oldalon, a 
középrizalit tengelyében nyílt a kéthajós kapualj, amelyhez a háromkarú főlépcsőház 
tere kapcsolódott. A szintenkénti 3-4 lakást a fő-, illetve a déli oldalszárnyban 
elhelyezkedő melléklépcsőházból lehetett megközelíteni.53 

Az abszolutizmus idején Albrecht főhercegnek, Magyarország helytartójának 
hivatala került a Teleki-palotába. 1857. május 26-án a Kincstár vette meg az épületet 
a Teleki családtól.54 Ettől kezdve itt működött a Honvéd Főparancsnokság. 1858-
ban már ennek tervezett átalakítása miatt készült el egy felmérés, ám ezt akkor 
még nem követték munkálatok.55 A kiegyezés után az épületben ideiglenesen a 
Belügyminisztériumot helyezték el.56 

1869. március 31-én írták alá kérvényüket Frey Lajos és Kauser Lipót a 
„régi Helytartósági Elnökségi Hivatal és lakóház" (Teleki-palota) átalakítására.57 

A legfontosabb változás, hogy a nyugati szárny egyemeletesből kétemeletessé alakult, 
s ehhez hozzáépült még egy szintén alápincézett, félnyeregtetővel lezárt földszintes 
szárny, amelynek északi része nyugat felé egy nyúlványban végződött: itt voltak 
az istállók az alagsorban és a földszinten. Az udvar többi három oldalán öntöttvas 
szerkezetű függőfolyosó-rendszert építettek ki, az északi szárnyba egy harmadik, íves 
karú lépcső készült. Az építési engedélyt 1869. május 18-án adták ki, az átalakítás 

5U F. CSANAK 1978. 572-573.p. 
51 BORSOS 1972. 73.p. H/1. melléklet; illetve III/l. melléklet. 
5 2 JACOBY 1932. 1-4. fiiz.l04.p. 

Az épület eredeti állapotára következtethetünk egy 1858-ból származó felmérési tervsorozat alapján, 
őrzési helye: MOL T 62. No. 1472. 1-4. (Pince, földszint és a két emelet alaprajza). 
BFL XV. 9. Kéziratok gyűjteménye. BÁNRÉVY György: Buda topográfiája. Kézirat 6453/5. hrsz, 
H-I-J jelzeteken. 

55 Ld. az 53. jegyzetet. 
5 6 LUKÁCS 1996. 91.p. 
57 BFL XV. 302. BMT 771. 
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A József főhercegi palota kelet felől. Képeslap, 1906. (BTML 86.2653.) 

1870 elején készült el. Az átalakított épület a honvédség főparancsnokságáé és József 
főhercegé lett: tehát hivatal és rezidencia is egyben.58 

Az északi oldalon a kis épületek helyén 1879-1881/82 között - Kallina Mór 
tervei szerint - felépült a Honvédelmi Minisztérium új monumentális középülete. Ezt 
1889-1890-ben észak felé kibővítették, majd a tömb Dísz tér felőli oldalán emelték a 
Honvéd Főparancsnokság új palotáját. (Kallina Mór, 1895-1897).59 

1892. november 9-én a Teleki-palotát József főherceg 320 000 forintért megvette 
az Államkincstártól.60 Amikor az új Honvéd Főparancsnokság épülete elkészült,61 

lehetségessé vált, hogy a Teleki-palotát a hivatal elhagyhassa, s az épület teljes 
egészében főhercegi rezidenciának adjon otthont. Ebben az időszakban alakult ki a tér 
historizmus kori új összképe. 1899-ben etlávolították a gyűlölt Hentzi-emlékművet. 
1901-ben József főherceg, a Teleki-palota új tulajdonosa lebontatta a Szent György 
utca középkori eredetű barokk földszintes házait, hogy helyet adjon az 1901-1906 
között Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei szerint a historizmus jegyében átalakított 
palotája kertjének. 

BFLIV. 1106. Budai tanácsi iratok 6937/1869. sz. iratcsomó, 1139/1869. sz. irat. A beköltözés előtt 
íródott: Tárház, Melléklet a Vasárnapi Újság 2-ik számához. XVII. (1870). jan. 9. 21.p. 
BOR 1987. 
BFL VII. 6.c. A budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság iratai. Budai (dunajobbparti) telekkönyvi 
iratok. 11. sz. telekkönyvi betét. B) tulajdoni lap, 1-4. bejegyzések. 
BOR 1987. 
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A királyi palota krisztinavárosi szárnyában 1902-ben készült el József főherceg 
lakosztálya,62 s ez lehetővé tette, hogy a Teleki-palotában nekikezdhessenek a gyökeres 
átalakításnak. Az átépítés terveit a kor kiváló építészpárosa, a Klotild-palotákat 
(1900-1901) és a Zeneakadémiát (1904-1907) megalkotó Korb Flóris (1860-1930) 
és Giergl Kálmán (1863-1954) készítette 1902-ben.63 Az átalakítás eredményezte 
legfontosabb változás abban állt, hogy az alapterületileg is bővült palota új főbejárata 
a keleti, Szent György téri homlokzatról az új északi, kerti homlokzatra került át. 
A lebontott Szent György utcai házak helyén kialakított parkba a kerítéskapun át 
lehetett bejutni, északi végében „luxus" istállóval. Míg a késő barokk Teleki-palota 
keleti és déli szárnya lényegében megmaradt, csak új architektúrával látták el, addig 
a nyugati szárny egy új traktussal jelentősen kibővült. 

Az északi szárnyat lebontották és helyén a többi épületrész derékszögű 
koordinátarendszeréhez igazodó épületrész épült, az íves kocsiáthajtót is tartalmazó új 
bejárati középrizalittal. Teljesen új volt a kert nyugati oldalát lezáró, a palotatömbhöz 
csatlakozó északi traktus. A belső udvart lapos üvegtetővel fedett, az előcsarnokból 
nyíló vesztibülle alakították, ahol a királyi palota Habsburg-lépcsőjét felidéző, két 
íves karból álló díszlépcső vezetett fel az I. emeletre és az itt kialakított két szint 
belmagasságú, reprezentatív táncteremhez.64 A kissé átalakult belső elrendezésről 
Resofszky Béla egy 1911-ben íródott cikke számolt be. Ebből ismerjük a kivitelező 
mestereket is.65 Az épület késő barokk architektúrája is radikális változáson esett 
át. A térre néző főhomlokzat szélső kéttengelyes részei egytengelyessé változtak, s 
négyzetes tornyok épültek ki, köztük pártázat zárta le a felületet. A déli homlokzat 
a nyugati szárny négyaxisos részével bővült, az átalakított homlokzat legérdekesebb 
új eleme a délkeleti toronyhoz csatlakozó II. emeleti loggia volt. Teljesen új volt 
a francia kastélyépítészetet idéző nyugati és északi homlokzat. 1903-ban készült a 
kerti istálló pártázatos neoreneszánsz épülete, ugyancsak a Korb-Giergl építészpáros 
tervei alapján.66 

A várat először 1944. október 16-án, Horthy eltávolítása és a Szálasi-puccs 
napján lőtték a németek, ekkor megsérült a főhercegi palota is. A főhercegi család 
el is hagyta az épületet. 1944-1945 telén, Buda ostromakor a királyi palota és a 
Várnegyed a német csapatok fő fészke volt, s ez a városrész sérült meg a legjobban, 
ebben osztozott a Szent György tér néhány épülete is. A főhercegi palota sérüléseit 
több ekkori fényképfelvétel dokumentálja. Szent György téri homlokzata nem sérült 
meg különösebben, a nyugati, krisztinavárosi oldalon a tetőzet és a homlokzat egyes 
részletei károsodtak. A vesztibül üvegteteje betört, a szép lépcsőkarok megsérültek, 

Az új terekről: József főherceg új otthona. Szalon Újság VII. (1902). 24. sz. [dec. 31.] 5-11.p. 
A két építészről: GÁBOR 1981.1. köt. 197-198.p.; GERLE ET AL. 1990. 91-93.p. 
A Habsburg-lépcsőt megalkotó Hauszmann Alajos műtermében dolgozott Korb és Giergl is. 
RESOFSZKY 1911.1512-1514.p. Az asztalos- és kárpitosmunkát készítő egyik cég Schmidt Miksáé 
volt. Egy másik, a belső terek fényképeit is tartalmazó cikk: A mi főhercegünk otthona. Az Érdekes 
Újság II. (1914). 3. sz. 1-5. 
BFL 1407/b. Tanácsi ügyosztályok központi irattára 118250/1903. III. sz. és 168.948 [vagy 
168.448]/!903. III. sz. ügyiratok. 
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a táncterem boltozata szintén beszakadt.67 Már 1949-ben kiadták a palota bontási 
engedélyét, közben Gerő László az épület „ízléstsértő, kiabáló architektúrájáról" írt, 
amely véleményben az építészek e nemzedékének historizmus-ellenessége fejeződött 
ki.68 Ezzel párhuzamosan, 1953-ban a KÖZTI-ben Czagány István, Weidinger 
György és Csemegi József elkészítették az épület tudományos dokumentációját, ők a 
Teleki-palota késő barokk épületének feltárható maradványait tartották értéknek, s azt 
szerették volna visszaállítani.69 Sajnos erőfeszítéseik ellenére - nyilván többek közt 
politikai okok miatt is - 1968-ban a főhercegi palota helyreállítható maradványait 
lebontották.70 

Az Udvari istálló71 

Az előudvar későközépkori falától északra - amely a Zeughausplatz nyugati részét 
alkotta - a Haüy-térkép egy szabad térséget és ennek nyugati oldalán közbenső 
erődítésfalat jelöl, amely a nyilván mélyebb szinten lévő 9. számmal jelölt, tüzérségi 
udvartól elhatárolta. E térséget - négy telekre osztva - az 1696-os Zaiger idejére 
tüzéreknek osztották ki.721704-ben már mind a (nyilván rossz állapotú vagy a katonai 
építkezés útjában álló) négy ház lebontás alatt állt: „unvergeben und in Abbruch"73. 
A négy épület eltávolítása után a várfal északi részén már 1712-ben tüzérségi 
laktanyát említ az összeírás: „Kayserliche Cassarmen".74 Nyilván ez azonos azzal az 
épülettel, amit az 1740-es években készült Matthey-féle térkép és François Langer 
Buda-térképe (1749) is feltüntett, a 8. számon: „Casermes de l'Artillerie" (Tüzérségi 
kaszárnya). 1786-tól a Fortifications- und Bauamt (Udvari erődítési és építési hivatal) 
működött benne. 

Az előudvar északi falánál az előző épülettel átellenes belső, déli oldalon egy U 
alaprajzú épületben először a Bauhof működött (a Langer-féle térképen a 9. szám), 
majd 1742-1777 közt az építési intéző szállása, végül 1786-ban a szomszédos 
várerődítési hivatallal egyesült (közös nevük is innen van: Fortifications- und 
Bauamt). 1822-re megszűnt katonai szerepe, 1840-es évekbeli lebontásáig az 
istállószemélyzet szállása és kocsiszín (ehmaliger Fortifications bau-hof, dermalen 
für Stallbeamte Diener und Wagen Remissen) került ide. Udvarán melléképület állt 
és kétféle kert helyezkedett el.75 

BTM Kiscelli Múzeum fotótára 16 909/6><9 neg.sz; Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótár 
75 184, 75 301, 75 302, 75 299,75 330, 75 300 neg.sz. felvételek. 
GERŐ 1951. 15-16.p. 
CZAGÁNY-WEIDINGER 1953. KÖHTervtár 1497. sz. dok; CZAGÁNY 1966. 171-181.p. 
Z. L.[ZOLNAY László] 1969. 5. sz. 43.p. 
FARBAKY 1997. 

NAGY 1971. 88., 117.p. [No. 286,287,288, 289.] 
BÁNRÉVY (BFL XV.9. kéziratok gyűjteménye, 6465/2 hrsz. alatt). 
Uo. III. Istállók, Tüzérségi laktanya. 
Uo. B betűjelzés alatt. 
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A Bauhofes a tüzérkaszárnya helyére a nyugati oldalon 1788-1789-ben Franz 
Anton Hillebrandt és a budai Landesbau direction készített több nagyszabású udvari 
istállótervet, amelyek nem valósultak meg.76 Egy új, a királyi palota melletti istálló
kocsiszín tervezésére II. József utasította udvari építészét, Hillebrandtot77 1788 
októberében. Előírta számára, hogy az épület kettős funkciójú legyen: az udvar 
részére biztosítsa száz ló és 30 kocsi befogadását, a katonai parancsnok számára 
pedig harminc ló és hat kocsi elhelyezését.78 

A legkorábbi elképzelésben már kialakult az U formájú konfiguráció, a főszárny 
déli és középső részébe a földszintre az istálló, az északi U-alakú részbe (vagy szárba) 
pedig a kocsiszín, az emeletre szolgálati lakások kerültek. A főszárny két szélső 
rizalitja hangsúlytalan, csak a középrész kapott manzárdtetős kiemelést. A terven az 
északi homlokzaton három tengely képezi az előreugró rizalitot, középen nagyméretű 
kapu nyílt volna.79 Néhány más tervlap bizonyosan nem Hillebrandttól származik. 
Három tervváltozat maradt fönn egy önálló lovasiskola elképzelésre. Az egyiken 
egy rendkívül magas, kontyolt nyeregtetős épületet láthatunk. A lovaglótermet két 
hosszoldalán hét-hét szegmensíves ablak világítja meg, egyik rövid oldalán emeletes 
karzat helyezkedik el.80 Egy másikon a tetőzet lényegesen alacsonyabb, az alaprajzi 
elrendezés nem változott, mindössze a hosszoldalakon került két ajtó az ablaksor 
alá. A karzat kialakítása sem tér el az előzőétől.81 A harmadik variációról két terv 
is tudósít (ez a változat a legkidolgozottabb), itt a karzatos rövidebb oldal kívül 
oromfalas kidolgozású, a második változathoz hasonló alacsony tető csak a második, 
rövid oldalon van lekontyolva. A karzat kialakítása nem változott, csak a pillérek és 
áthidalók találkozásához kerültek voluták. A két rövidebb homlokzat kidolgozása 
nem éri el Hillebrandt színvonalát.82 

1789 áprilisában új utasítás jött II. Józseftől: az istállóban lovaglóiskolát is 
létesíteni kell (nyilván a bécsi Spanyol lovasiskola mintájára). Még 1789 végén 
megszületett Hillebrandt két újabb terve. Az egyik tervváltozaton az épület alaprajza 
egyenlőtlen U-formát mintáz. A főszárny három rizalitos, a két szélsőrizalit önálló 
nyeregtetős, tömegegységei elválnak a főtömegtől. A főszárnyban a földszinten 
lettek volna az istállók, az emeleten szolgálati lakásokat tervezett Hillebrandt. 
A főhomlokzat a klasszicizáló késő barokk stílus jellegzetességeit viseli magán. 
Az északi keresztszárnyban egyetlen, két szint belmagasságú lovasiskola-terem 
kapott helyet. Ennek kapuja a főhomlokzaton nyílt volna, a félköríves záródású 

Czagány István foglalkozott elsőként a tervekkel, ő még - tévesen - úgy gondolta, hogy 1763-1786 
között felépült a Hofstallgebäude őse. (CZAGÁNY 1966. 32.p.) A tervekkel újra foglalkozott: KELÉNYI 
1976. 42.p. 
Életművének feldolgozásai: KAPOSSY 1924; KELÉNYI 1976. 
MOL C 128. 2. iktatókönyv no. 459. 
MOL T 14. (Tervek a Kereskedelmi Minisztérium anyagából) BT 33. és 34. Közli: CZAGÁNY 1966. 
28/24. kép és 30/26. kép. 
MOLT 14 BT36. 
MOL T 14. BT 37. és 40. Csak ennek feliratán szerepel a „Winter Reitschule", azaz a Téli 
lovaglóiskola elnevezés. 
MOL T 14. BT 38. és 39. sz. tervek. 
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A tervezett Udvari istálló második tervváltozata, alagsori alaprajz 
Franz Anton Hillebrandt, 1789. (MOL T14 BT 31.) 

A tervezett Udvari istálló második tervváltozata, keresztmetszetek és északi homlokzat 
Franz Anton Hillebrandt, 1789. (MOL T14 BT 35.) 
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A tervezett Udvari istálló harmadik tervváltozata, alagsori alaprajz, 1789. (MOL T14 BT 32.) 

nyugati oldalra tervezte a pillérekre támaszkodó emeleti karzatot.83 Belső kialakítását 
egy másik tervlap metszete mutatja be, amelyen még a főszárny keresztmetszetét és 
az északi lovasiskola-homlokzatot láthatjuk.84 Az épület hátsó, nyugati, földszintes 
szárnyában a Wagenschupfen - azaz a kocsiszín - helyezkedett el. Fennmaradt egy 
alagsori alaprajz is, amely a kocsiszín és lovasiskola alatt boltozatos pincetereket, a 
főszárny többi részén pilléreket jelöl. Furcsa az, hogy a sarokrizalitnál nem szélesebb 
a traktus.85 A harmadik terwariációból csak az alagsori alaprajz ismeretes: a főszárny 
középrizalitját a háromhajós lovasiskola képezte, sarokrizalit nincs, az északi két 
sarok lekerekített. A kocsiszín itt is a nyugati, hátsó szárnyban kapott volna helyet.86 

A királyi palota komplexumáról két helyszínrajz is fennmaradt, amelyekbe bele 
is rajzoltak egy-egy említett istállóépület-tervet.87 Az első variációt tartalmazó 
helyszínrajzból az állapítható meg, hogy a tervezett épület csak a Zeughaus északi 
határoló vonaláig terjed ki észak felé, a Teleki-palotáig nem ér el. Egyébként az 
összes istállóterv megegyezik abban, hogy csak ezt a területet foglalná el. Feltevésem 
szerint a szabad terület északi részére került volna az önálló lovasiskola-épület. Azt 
a tényt, hogy az istálló nem épült meg, s II. József halála után építése lekerült a 
napirendről, nemcsak egy 1794-ből származó helyszínrajz88, de későbbi térképek 
(Lipszky, Vasquez) is megerősítik. 

MOLT 14. BT 30. Közli: CZAGÁNY 1966. 29/25. kép; KELÉNYI 1976. 31. kép. 
MOL BT 35. 
MOL BT 31. 
MOL BT 32. 
BFL XV.16. B. 11/42. jelzetű térkép. CZAGÁNY 1786-1794 közé datálja (CZAGÁNY 1966. 152/E. rajz, 
vö. a BT 32. tervvel), véleményem szerint azonban 1789 körül készülhetett. A másik helyszínrajz: 
MOL T 18. No. 3. (vö. a BT 33. és 34. jelzetű tervekkel). 
Közli: NAGY - BÓNIS 1975. IILköt. 33/5. kép. [Őrzési helye: Bécs, Hofkammerarchiv). 
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Az Udvari istálló főhomlokzata. Carl Ehrenberger - Holczer József, 1857 
(BTMKiscelli Múzeum, tervtár szj. II5/A 30.) 

1847-ben a Hillebrandt tervezte helyen kezdődött meg - Rupp László, bécsi 
Hofbaumeister-Ingenieur tervei alapján - az új Udvari istálló építése. Kontúrja már 
nem vette többé figyelembe a középkori királyi palota erődrendszerének északi 
zárófalát. A kivitelezéssel Zitterbarth Mátyás pesti mestert bízták meg. Az észak
déli tengelyű, roppant hosszú épület északi része belsőudvaros tömb volt, amelyhez 
a lovarda tömbje és a déli, még keskenyebb épületrész csatlakozott. A szabadságharc 
1849-es várostromáig megépültek az istálló fő- és válaszfalai, a földszinti 
boltozatok, a téli lovarda, sőt levakolták a főhomlokzatot is.89 Az ostromban 
nemcsak a palota sérült meg, de elpusztultak a kocsiszínek és súlyosan megsérült 
a félbemaradt Udvari istálló is. A szabadságharc után a bécsi főudvarmesteri 
hivatalból Josef Lang küldött ki két építési ellenőrt jelentéstételre, Zitterbarth pedig 
kijavította a hibákat. Ferenc József 1851. november 17-én rendelte el a királyi 
palota újjáépítését. A palotaegyüttes összes épületével foglalkozó Schürer von 
Waldheim jelentésében Rupp szerencsétlen, túlméretezett alkotásaként értékeli az 
épülettorzót. A földszintet szerinte kocsiszínként, raktárként és szénáskamrákként 
lehet hasznosítani, az emeleten nyereg- és szerszámkamrák, valamint személyzeti 
lakások lehetnének. 1852. május 8-án a pénzügyminiszter Waldheimet bízta meg a 
palota helyreállításával, aki azonban a következő nyáron meghalt. Utódja egy másik 
bécsi, Josef Weiss, helyettese Carl Neuwirth lett, a Schlossbauleitungnak ezenkívül 
Holczer (Favari) József lett még a tagja - egyetlen magyarként.901852-1854 között 
Pollack Ágoston kivitelezte az épületet, amelyet bár 1854. szeptember 8-án az 
udvartartásnak átadtak, de folytak még a további munkák. így 1856-ban Pollackot 
a hibás boltozatok kijavítására kötelezik.91 Az Udvari istálló épületének felmérése 

YBL 1956. 311.p. 
Uo. 312-313-p. Holczerről Id.: FARBAKY 1985.172-173.p. 
YBL 1956. 320.p. 
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1857. novemberében készült el,92 a lovasiskola-terem karzatának egyik tervét pedig 
csak 1859 nyarán írták alá.93 

Hauszmann a királyi palotához méltóvá alakította az Udvari istálló architektúráját 
(1901-1903). Miután az Újvilág-kertben elkészült az új, neoreneszánsz stílusú 
pompás lovarda ( 1899-1900), a régi Udvari istállóépület nagy lovaglótermét istállóvá 
és kocsiszínné alakította át. Üvegtetővel fedte le az északi épülettömb belső udvarát 
és több más alaprajzi változtatást is eszközölt. Hauszmann átalakításai azonban 
még inkább az épület külső kiképzésének a palotához méltóvá tételét célozták: az 
egyszerű nyeregtetőt manzárdkupolákkal élénkítette, a főpárkányt hangsúlyosabbá 
tette. A homlokzatok szélső rizalitjain nagypilaszterrendes tagolást alkalmazott, a 
nyílásokat gazdag keretezéssel látta el. A földszinti terasz folytonosságát középen két 
lépcsővel szakította meg.94 

A második világháború során az udvari istálló épülete sérült meg a legsúlyosabban. 
Tetőzete nagyrészt leégett, zárófödéme sok helyen elpusztult. A háború után készült 
felvételekhez95 képest azonban jelentős állagromlás következett be az 1950-es évek 
végére az állagmegóvás elmaradása, illetve talán építőanyag-elhordás következtében. 
A bontás előtt készült 1959-es fényképsorozaton jelentős faikorona-pusztulást és a 
belső födémek teljes hiányát figyelhetjük meg.96 

1959-ben az Országos Műemléki Felügyelőség kérte az I. kerületi Tanács 
Végrehajtó Bizottságát a volt Udvari istálló bontásának engedélyezésére, a végzést 
1959. február 4-én adták ki.97 A bontási dokumentációt a KÖZTI II. irodája készítette, 
Janáky István vezetésével. Az ekkor már valóban indokoltan lebontható épület 
megsemmisítésére valószínűleg még abban az évben sor került. 

Az épületek nagy részének lebontásával az egykori Szent György tér területe üres, 
rendezetlen, lehatárolatlan térséggé vált. 

A tervsorozatot a BTM Kiscelli Múzeum építészeti gyűjteménye őrzi. Jelzeteik: 400., pince, illetve 
alapozás terve; 401., I. emelet alaprajza [katalógusadatai: FARBAKY 2001. 553.p. 2.1.38. számon]; 
393, 402: tetőfelülnézeti terv. II. 5/A. 30: főhomlokzat terve [a terv katalógusadatai: FARBAKY 
2001. 553.p. 2.1.39. számon]; 77/A: hátsó homlokzat terve; 75/A.: keresztmetszetek; 323: az alsó 
épületrészek részletmetszetei. 
Uo. 350. és 507: a lovasiskola északi oldali karzatának tervei. 
YBL 1957. 253-277.p. Vonatkozó hely: 260.p.; FARBAKY 1997. [a legrészletesebben, a BFL-
ben található iratok alapján]; FARBAKY 2001. 258-259.p. A Hauszmann-féle átalakítás néhány 
tervlapját ugyancsak a BTM Kiscelli Múzeum őrzi. 529, 533: alaprajzok; 602: a régi lovaglóterem 
alaprajzi felmérése; 540: a déli szárny I. emeletének berendezési terve; 623: déli szerszámkamra 
átalakításának terve. 
BTM Kiscelli Múzeum fotótára F. 80.514 ltsz. és 2459/9* 12. neg.sz. 
Őrzési helye: KÖH Fotótár 48382^18389. sz. negatívok. 
Fővárosi Tervtár 6452 hrsz. tervcsomóban, 25.010/1959. sz.irat. (I.kerületi Tanács VB VIII. 
osztálya). 
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Az Udvari istálló hátsó homlokzata. Carl Ehrenberger-Holczer József 1857 
(BTMKiscelli Múzeum, tervtár szj. 77/A.) 

Az Udvari istálló földszinti alaprajza. Carl Ehrenberger-Holczer József 1857 
(BTMKiscelli Múzeum, tervtár szj. 401.) 
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The Sándor Palace, the Teleki Palace and the Royal Stable 

Modifications of the Most Important Buildings on St. George Square 
in Modern Times 

The strategically significant territory lying between the royal palace and the city was 
occupied by the army after the siege of Buda in 1686. Two barracks were built on the 
walls of the mediaeval Franciscan monastery by 1696 on the eastern side of the area. 
After the buildings had lost their function they were bought by Count Vince Sándor 
from the Treasury in 1803 then he built a new neo-classic, aristocratic palace with an 
inner court. The northern and southern wings were absolutely new, the latter included 
the main entrance and the representative areas on the first floor. Reconstructions 
were finished by 1806, the state of the building from around 1820 was recorded on 
a series of sketches and in a description by Franz Schams found in the archives of 
the Pallavicini family who owned the palace from 1831. Between 1851-1856 Prince 
Regent Albrecht resided in the palace then after the Compromise in 1867 the office 
of the Prime Minister moved into the building. At that time architect Miklós Ybl was 
put in charge of the reconstruction of the palace and he designed the neo-baroque 
ornaments of the interior which were redesigned in neo-Empire style by Rezső 
Hikisch in 1927-1928. The building, mostly the southern wing was badly damaged 
in 1944-1945. The second floor of the eastern wing and the terrace over the Danube 
were demolished. The exteriors were reconstructed in the second half of the 1980s 
under the supervision of László Fodor and finally the complete reconstruction was 
finished by Ferenc Potzner between 1999 and 2002. The plot on the north-eastern 
side of the square was bought by Count József Teleki in a military auction in 1787 
then he ordered architect Anton Fisches from Pozsony (Pressburg) to build a two-
storey palace in 1789. The mass of the U-shaped buildings cube-like, to neo-classic 
taste. The palace was rebuilt by the designs of Lajos Frey and Lipót Kauser in 1869. 
It was bought by Archduke Joseph from the Treasury in 1892 then he commissioned 
architects Flóris Korb and Kálmán Giergl to rebuild the palace in historic style. The 
new entrance to the palace was removed from the eastern side facing the square 
to the northern side facing the garden. A new park was created in the place of the 
demolished houses on Szent György Square, which could be reached through the 
garden gates. While the eastern and southern wings of the Teleki palace remained 
relatively unchanged with new architecture, the western wing was extended, a new 
wing was built in the north with a central projection including the drive-way. The 
inner court got a new glass covering to transform it into a vestibule, from where a 
flight of stairs similar to the Habsburg Steps of the royal palace led to the ballroom on 
the first floor. The palace was badly damaged during the siege of Buda in 1944-1945, 
in 1949 permission was given to destroy the palace, and although the building was 
surveyed and documented in 1953 ready to be restored to its late Baroque state, all the 
remaining parts were demolished in 1968. Records have mentioned artillery barracks 
to the north of the Outer Court from 1712, then the Fortifications und Bauamt resided 
there from 1786. Several plans had been made to build a stable on the location by 
Franz Anton Hillebrandt and the Landesbaudirection in Buda but none of them were 
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realised. The construction of the new Royal Stables started on the building site in 
1847 designed by László Rupp, a Viennese architect and Hofoaumeister-Ingenieur. 
During the siege in the Hungarian War of Independence in 1849 the yet unfinished 
building was damaged so the Schlossbauleitung was commissioned to prepare 
reconstruction in 1852.The architecture of the building completed by 1860 was 
modified to suit the royal palace by Alajos Hauszmann on the turn of the century. 
During World War II. the building of the Royal Stables was critically damaged so it 
was demolished in 1959. 
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