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Buzás Gergely

A visegrádi palota és kertje
A XIV. században és a XV. század els� éveiben az ország hivatalos királyi szék-

helyének szerepét betölt� Visegrádon a királyi palota I. Károly-kori (1301–1342) 

el�zmények felhasználásával I. Lajos (1342–1382) és Luxemburgi Zsigmond 

király uralkodása alatt (1387–1437) épült ki. 1 A  XV. század közepén a város 

hanyatlásnak indult. Mátyás király korára Visegrádot már évtizedek óta elhagyta 

a királyi udvar, és a polgárváros lassan lehanyatlott, lakói nagy része elhagyta.

Mátyás 1473-ban a királyi palota mellett álló, Zsigmond király által alapí-

tott és épített, de erre az id�re elnéptelenedett obszerváns ferences kolostor 

újjáalapítására kért pápai engedélyt, majd hozzákezdett a újjáépítéséhez is.2 

A király, hogy a város elnéptelenedését megakadályozza, 1474-ben legalább 

száz erdélyi szász családnak biztosított adókedvezményt, ha azok Visegrádra 

telepednek. Nem sokkal kés�bb meger�sítette a korábbi uralkodók által a 

városnak adott szabadságjogokat is, s�t újabb kedvezményeket is biztosított 

az ideköltöz�knek: többek között büntetéseik és adósságaik elengedését, 

valamint teljes adó- és vámmentességet.3 Mátyás ebben az id�ben szervezte 

át a visegrádi királyi uradalom igazgatását is. A visegrádi várnagyi méltóságot 

végérvényesen összekapcsolta a budai udvarbírósággal. 1476-ban Piber Be-

nedeket nevezte ki a budai udvarbíróság és egyúttal a visegrádi vár élére is. 

A budai udvarbíró volt a budai vár gazdasági vezet�je, és ekkoriban vált a királyi 

magánuradalmak irányítójává is. Feladata a királyi háztartás ellátása lett, amit 

ezen uradalmak jövedelmeib�l kellett fedeznie.4 Ez az átszervezés összefüggött 

Visegrád szerepének megváltozásával.

Mátyás király uralkodása els� felében nem tulajdonított nagy jelent�séget 

Visegrádnak. Udvarát Budán rendezte be, legkedvesebb vadászóhelye pedig 

valószín�leg Diósgy�r lehetett. 1476-ban azonban Mátyás feleségül vette a 

nápolyi király lányát, Aragóniai Beatrixot. Az új királyné alapvet� változásokat 

hozott az udvar életébe. Míg Mátyás fi atal korában alapvet�en katona-király 

volt, és nem sokat adott a pompára és reprezentációra, az Itáliából érkezett új 

királyné a fejedelmi hatalom gyakorlásának új formáit honosította meg. Ezután 

váltak Mátyás uralkodásának fontos jellemz�ivé az építkezések, a m�vészetek 

és a tudomány támogatása, iskolák és egyházi intézmények alapítása. Mind-

ezek olcsóbb, de nem kevésbé hatékony eszközei voltak az ország gazdagsága 

1 Buzás Gergely�–�Orosz Krisztina, A visegrádi királyi palota, Budapest, 2010.
2 Sz�ke Mátyás�–�Buzás Gergely�–�Laszlovszky József, Visegrád, Ferences kolostor. Régészeti 

kutatások Magyarországon 1998, Budapest, 2001, 172–173.
3 Mészáros Orsolya, A kés� középkori Visegrád város története és helyrajza, Visegrád, 2009.
4 Kubinyi András, A  budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541), Levéltári Közlemények 35. 

(1964) 67–98.
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és a király hatalma látványos bemutatásának, mint a háborúk. Felesége befo-

lyására Mátyás egyre nagyobb jelent�séget tulajdonított a fény�z� és méltó-

ságteljes udvartartásnak, amelynek fontos elemét képezte a királyi rezidenciák 

modernizálása, újjáépítése. A f� székhely, a budai palota újjáépítése mellett az 

1470-es évek második felében és az 1480-as években Mátyás renováltatta a 

visegrádi, tatai, komáromi és pozsonyi palotáit, várait is. Mindezek közül Buda 

után a legnagyobb szabású munkálatok Visegrádon folytak.

A visegrádi palota ekkor ugyan már nem királyi székhelyként épült újjá, ha-

nem csak egy vidéki rezidenciának, az építkezések mégis igen nagy igénnyel 

folytak. A palota 123 m hosszú, Dunára néz� f�homlokzatát 1476–81 között 

egy hatalmas, címerekkel díszített zárt erkéllyel ékesítették. Az alsó fogadó-

udvar északi felét kétszintes kés� gótikus oszlopcsarnokkal övezték.5 A királyi 

lakóépületet 1484-ben építették újjá, termeit beboltozták, nyíláskereteit, vala-

mint bels� udvarának korábbi kereng�jét és kútját kicserélték. Az északkeleti 

palotához csatlakozó keleti föls� kertben is új oszlopcsarnok épült a régi he-

lyén, és a kert kútját is újra cserélték: a feltehet�en eredetileg 1483-as felirattal 

datált, vörös márványból faragott, kés� gótikus Oroszlános kútra.6 A kápolna 

elé új teraszt építettek, egy nagy méret� díszlépcs�vel. 1485-ben felújították 

a kápolna berendezését is, és a kápolna oldalfalára orgonaerkélyt építettek.7

A visegrádi palota épületeit tehát Mátyás a padlóktól a tet�zetig felújíttatta, 

díszkútjait, berendezési tárgyait, kályháit kicseréltette. Bár új épületrészeket 

nem emeltek, csaknem minden szem el�tt lév� részletformát: ajtó- és ablak-

keretet, kandallókat, oszlopokat kicseréltek. Ez az átalakítás dönt�en kés� gó-

tikus stílusban készült. A csaknem egy évtizeden át tartó építkezésen számos 

k�faragó, ács, üveges és más mesterember dolgozott. Az épít�m�hely magját 

azok a mesterek alkották, akik a visegrádi királyi palota mellett álló obszerváns 

ferences kolostor 1473-ban, királyi támogatással megindult újjáépítésén dol-

goztak. E m�hely vezet�je talán az a János, ferences szerzetes lehetett, akit ké-

s�bb, 1490-ben a király Visegrádról küldött Kolozsvárra, az ottani obszerváns 

ferences kolostor építésének vezetésére. A visegrádi palota épít�m�helyének 

k�faragószínje és kovácsm�helye a ferences kolostor küls� udvarán, a királyi 

palota déli kerítésfala mellett került el�.8 A kolostor ebben az id�ben készült 

gótikus k�faragványai teljes azonosságot mutatnak a királyi palota és a fel-

legvár számos Mátyás-kori részletével, egyértelm�en bizonyítva a kolostoron 

dolgozó mesterek fontos szerepét a királyi rezidencia építkezésein is. �k vé-

gezték a fellegvár szinte teljes, és a palota legfontosabb részeinek újjáépítését. 

5 G. Buzás�–�P. L�vei, A visegrádi királyi palota északnyugati épülete és az utcai homlokzat zárt 

erkélye, Visegrád Régészeti Monográfi ái 4, Visegrád, 2001.
6 Szakál Ern�, Mátyás király oroszlános díszkútjának rekonstrukciója, M�vészettörténeti Értesí-

t�, 1959, 232–250.
7 Buzás Gergely, Visegrád, királyi palota 1. A kápolna és az északkeleti palota, Lapidarium Hun-

garicum 2, Budapest, 1990, Tipológiai-szerkezeti katalógus no. 190., 115., 417–425. képek.
8 Buzás Gergely, Épít�m�hely feltárása a visegrádi ferences kolostor területén, Archaeologia 

– Altum Castrum Online, 2016. (http://archeologia.hu/content/archeologia/357/buzas-epito-

muhely.pdf)



BEREK

6363

Stílusuk ugyanakkor felismerhet� több más olyan építkezésen is, amelyet az 

1470–80-as években a budai udvarbírók és a kincstár tisztvisel�i irányítottak 

az ország különböz� tájain. E stílus arról árulkodik, hogy a m�hely vezet� k�-

faragói els�sorban a bécsi Szent István-templom épít�páholyában tanulhatták 

a k�faragó-mesterséget.

A palota k�faragványai között azonban felt�nik néhány igen nagy jelent�sé-

g� reneszánsz faragvány is. Ezek egyik csoportja szobrászati m� (két díszkút, 

valamint a palotakápolna oltárai és tabernákuluma), építészeti szerkezet csak 

a királyi lakóépület bels� díszudvarának loggiája és a kápolna orgonaerkélye 

volt, tovább idesorolhatóak a palotakert teraszai és egyéb kerti építményei is.

A visegrádi palotában két reneszánsz kútból maradtak töredékek. Az egyik, 

jobban ismert kút a palota királyi lakóépületében, az északkeleti palotában, 

a  bels� díszudvar közepén álló Herkules-kút.9 A  kút a talapzata kivételével 

teljesen magyarországi vörös márványból készült. A Herkules-kútról a korabeli 

írott források közül mindössze Oláh Miklós emlékezik meg, aki tévesen alabást-

romkútként ír róla.

A  másik reneszánsz kútról Oláh Miklós sokkal részletesebb leírást ad. 10 

Eszerint egy, a  Herkules-kúthoz igen hasonló szerkezet� díszkút lehetett. 

Ez is vörös márványból volt, kerek medencéjét a múzsák alakjai díszítették. 

A medence felett itt is kúttál emelkedett, afölött pedig, a kútpillér tetején egy 

Cupido- szobor helyezkedett el, amely egy töml�b�l nyomta ki a vizet. A  kút 

Oláh leírása szerint a palotakápolna el�tti teraszon állt. A palotának ez a terasz 

az egyik legrészletesebben kutatott része, a  kútnak azonban itt semmilyen 

nyoma nem került el�, így valószín�, hogy a kút helyének meghatározásában 

Oláh tévedett.

A két kút minden bizonnyal azonos kéz m�ve. A sokkal jobban ismert Her-

kules-kútról már nem sokkal feltárása után Meller Péter kimutatta, hogy Gio-

vanni Dalmata munkája lehet.11 A másik kút újonnan el�került kútszobra szin-

tén jól besorolható Giovanni Dalmata m�vei közé. Dalmata Rómából érkezett 

az 1480-as évek elején Magyarországra,12 ahol els� feladatai közé tartozhatott 

a visegrádi palota kútjainak elkészítése. A  két visegrádi kút mintaképe ezért 

els�sorban a római Santa Maria in Trastevere el�tt 1450-ben, V. Miklós pápa 

által állított szök�kút lehetett.

A  visegrádi palota másik szobrászati együttese a palotakápolnából szár-

mazik. A kápolna oltárairól és tabernákulumáról szintén Oláh Miklós számolt 

be. �  három alabástromoltárt és a szentségházat említi. A  kápolnából nagy 

mennyiség� kis méret�, jobbára aranyozás-maradványokat visel� faragvány-

9 Buzás Gergely�–�Réti Mária�–�Sz�nyi Endre, Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi 

palotában, Budapest–Visegrád, 2001.
10 Nicolaus Olahus, Hungaria, in: Colomanus Eperjessy – Ladislaus Juhász (Szerk.), Nicolaus 

Olahus, Hungaria – Athila, Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, Budapest, 

1938, 11.
11 Meller Péter, La fontana di Mattia Corvino a Visegrad, Annuario dell’ Istituto Ungherese di 

Storia dell Arte di Firenze, I., 1947, 47–74.
12 J. Röll, Giovanni Dalmata, Römische Studien der Bibliotheca Hertziana, 10, Worms, 1994, 122.
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töredék került el�, carrarai márványból. E faragványok egy tabernákulum részei 

voltak. A  visegrádi tabernákulum nemcsak általános kompozícióját tekintve 

követi Desiderio da Settignano fi renzei San Lorenzo-beli tabernákulumát, de 

egyes fi gurális részletei tekintetében is egyértelm�en Desiderio m�vének ha-

tását mutatja. 13 Az biztosnak t�nik, hogy a tabernákulumot Mátyás Firenzében 

rendelte meg és készen hozatta Visegrádra, ám készít�jét egyel�re nem tudjuk 

egyértelm�en meghatározni, valószín� azonban, hogy a m� Andrea Verrocchio 

m�helyében készült. A  tabernákulum része volt a Visegrádi Madonna néven 

ismert, hazai vörös márványból faragott lunetta-domborm� is.14 A domborm�-

vet a kutatás a nemrég Gregorio di Lorenzo, fi renzei szobrásszal azonosított15 

Márványmadonnák mesteréhez kötötte.16 Ugyanett�l a kézt�l származik két 

töredékes domborm�: egy leveles dísz� volután ül�, feltehet�en tubát fújó 

puttó és egy nyitott könyvet tartó másik ül� puttó. Ezek a madonnás lunetta 

akrotérionfi gurái lehettek.

A  kápolna Mátyás-kori átalakításakor készült egy erkély is, amelyb�l két 

hatalmas méret�, fehér mészk�b�l készült gyámkövének töredékei marad-

tak meg a palotakápolna romjai között.17 Az erkély eredeti funkciójára nézve 

Oláh Miklós leírása nyújthat támpontot, aki egy ezüstsípokkal díszített orgonát 

említ a kápolnában. Az erkélynek a hajó oldalfalán való elhelyezése megfelel 

a XV.  századi orgonák egyik gyakori elhelyezési módjának, így elképzelhet�, 

hogy tulajdonképpen ennek az orgonának az erkélyér�l van szó.18

A palota legfontosabb reneszánsz építészeti szerkezete a királyi lakóépü-

let bels� díszudvarát díszít� loggia volt.19 E loggia a palota m�vészettörténeti 

szempontból legérdekesebb terében, az 1484-ben teljesen újjáépített udvaron 

állt. Az udvart a földszinten ugyanebben az id�ben épült kés� gótikus kereng� 

övezte, jól mutatva a két stílus szerves együttélését Mátyás király korában.

Végül szólnunk kell a visegrádi palota udvarainak és kertjeinek Mátyás-kori 

teraszairól, amelyek szintén itáliai építészeti hatásról vallanak. A palota nagy 

udvarának fels� részét határolta a kápolna terasza. Az I. Lajos-kori, kicsi, rám-

pán megközelíthet� teraszt Mátyás uralkodása alatt egy nagyobb terület� újjal 

13 Réti Mária, Visegrád reneszánsz szobrászatának újabb kutatásai, L�vei Pál (szerk.), Horler 

Miklós hetvenedik születésnapjára, tanulmányok, M�vészettörténet – M�emlékvédelem IV, 

Budapest, 1993, 219–237, 219–225.
14 F. Caglioti, Madonna a gyermek Jézussal, Farbaky P.�–�Spekner E.�–�Szende K.�–�Végh A. 

(szerk.): Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. 

Kiállítási katalógus, Budapest, 2008, 459–460. kat. 11.4.
15 Alfredo Bellandi, katalógustétel, in: Masterpieces of Renaissance Art, Eight Rediscoveries, 

Salander O’Reilly, New York, 2001, p. 39. (Gentilini javaslatára); Linda Pisani, Per il ’Maest-

ro delle Madonne di marmo’: una rilettura ed una proposta di identifi cazione, Prospettiva 

106–107., 2002, 143–165. 
16 Els�ként: Pulszky Károly, Három magyar érdek� olasz renaissance emlék, Archaeologiai Ér-

tesít� 10, 1890, 312–315.
17 Buzás Gergely, Visegrád, királyi palota 1. A kápolna és az északkeleti palota, Tipológiai-szer-

kezeti katalógus no. 190. 115., 417–425. képek.
18 Balogh Jolán, A m�vészet Mátyás király udvarában, Budapest, 1966, 47. 
19 Buzás Gergely, Visegrád, királyi palota 1, A kápolna és az északkeleti palota, 38–40.
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helyettesítették, melynek homlokzatához hatalmas, nyitott díszlépcs�t kap-

csoltak. A teraszt téglapadlóval burkolták és hársfákkal ültették be. Err�l Oláh 

Miklós emlékezik meg, aki függ�kertnek nevezi, és azt állítja, hogy a négy-

szögletes kövekkel burkolt kertben szabályos rendben hársfák voltak ültetve. 

Leírása szerint a kert boltozatokra és pincékre támaszkodik, a közepén pedig 

a Múzsák kútja emelkedik. A leírás biztosan hiteles része a lépcs�, a burkolat, 

illetve a hársfák említése. Pontatlan a függ�kert megnevezés: bár a terasz alatt 

valóban el�került egy kis méret�, földbe vájt pince, de a kert korántsem épült 

boltozatokra és pincékre.

A kápolnaterasz lépcs�jéhez hasonló egyenes karú, nyitott díszlépcs�k fon-

tos reprezentatív elemei voltak a középkori palotaépítészetnek. A  típus egyik 

legfontosabb mintaképe a lateráni palota díszlépcs�je, a Scala Santa lehetett. 

E  lépcs�típus a XIII–XIV. századi francia és itáliai palotákban is hangsúlyos 

szerepet kapott. Hasonló, de zárt bels� udvarban álló díszlépcs�k Magyar-

országon is épültek a XIV. században: a diósgy�ri várban kett� is. A visegrádi 

palota díszlépcs�je elhelyezését és szerkezetét tekintve az itáliai példákhoz állt 

a legközelebb.

A  palota közepén elhelyezett nyitott, fákkal beültetett teraszkert megle-

het�sen egyéni megoldása volt a visegrádi palotának. E  kert reprezentációs 

szerepét kiválóan érzékelteti egy Oláh Miklós által leírt anekdota egy török kö-

vet fogadásáról, amely ebben a teraszkertben játszódott le. A királynak a nyílt 

terasz kiváló alkalmat adott az udvartartása tagjainak felsorakoztatására, hogy 

ezzel is udvarának pompáját mutassa meg. Oláh leírta azt is, hogy a király nyá-

ron szeretett itt tartózkodni, ebédelni és követeket fogadni, tehát a terasznak 

egyfajta szabadtéri nagyterem funkciója lehetett.

A középkorban a kert és épület viszonya általában két formában valósult 

meg: a palotákon belül a kert a mindig elkerített intim tér, a kertben álló villa 

esetében pedig e viszony fordított: itt a villa a zárt, kertt�l elhatárolódó tér. 

A visegrádi palota közepére helyezett teraszkert esetében az épületek és a kert 

viszonya egészen különleges: a kert itt nem körülölelte az épületet, mint a vil-

lák kertjei, és nélkülözött minden, a palotakertekre jellemz� bens�ségességet 

is. A kert itt a palotán belül volt, de nem határolódott el attól, s�t az építészeti 

együttes szerves részévé vált, egy nagy nyitott, reprezentatív díszteremmé. Ez 

a kertforma leginkább a viterbói pápai palota XIII. századi függ�kertjével mutat 

rokon vonásokat. A viterbói függ�kert a palota nagytermének végében áll, köz-

vetlenül a palotába vezet� nagy, nyitott lépcs� mellett, és a palota el�tti városi 

térre néz. Kétségtelen, hogy a viterbói függ�kert már rendelkezik azokkal a 

reprezentatív értékekkel, amelyek a visegrádi teraszkertben teljesedtek ki, így 

leginkább ez tekinthet� a visegrádi kápolnaterasz mintaképének.

A kápolna el�ttihez hasonló teraszok maradványai a palotától északra elte-

rül� gyümölcsöskertben is el�kerültek. Ezek a kert délkeleti és északkeleti sar-

kában épültek Mátyás király korában. Az északkeleti teraszra egy kerti ház épült. 

A teraszra a ház el�tt feltehet�en egy rámpa vezetett fel. A ház központi helyisé-

ge egy nagyobb terem volt, amelyb�l néhány lépcs�fok vezetett fel a vele délr�l 

szomszédos, hosszú, keskeny térbe, amely talán egy loggia lehetett. Innen el�-

került néhány olyan baluszterbáb-töredék, amilyeneket jóval nagyobb számban 

a díszudvar romjai között találtak. Elképzelhet�, hogy a kerti ház loggiája is a 
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díszudvari loggiához hasonló volt. E feltételezett loggia végéb�l egy terrazzo-

padlós, favázas téglafalakkal épült, kicsiny szoba nyílott kelet felé. Az épület 

alatt sziklába vájt borospince készült, amelynek hosszú gádora a feltételezett 

loggia alépítményeként szolgált. A  pincegádor ajtajának zárókövére 1479-es 

évszámot véstek be, amely a kerti ház és a teraszok készítését is keltezi.

A  középkori és reneszánsz kertekben gyakori villák egyik legmonumen-

tálisabb példája a vatikáni pápai palota kertjének végén, 1485–1487-ben, 

 VIII. Ince által emelt Villa del Belvedere.20 Kisebb, a visegrádihoz léptékében és 

elrendezésében közelebb álló, borospince fölé épült, lakószobákat és loggiát 

magában foglaló kerti ház a Róma városfalain kívül, egy egykori sz�l�skertben 

a XVI. század els� negyedében emelt Casa del Curato, amely a kés�bb épült 

Villa Giulia parkjában áll.21 A visegrádi kerti ház és a hozzá kapcsolódó terasz 

jól összevethet� a Bonfi ni leírásából ismert budai villával is, amely a budai vár 

nagy kertjében épült. Ehhez kandeláberekkel díszített terasz tartozott, falai közt 

ebédl�t, lakószobát és a kertre néz� tornácot ír le Bonfi ni.22

A másik nagyobb méret� terasz a visegrádi gyümölcsöskertben közvetlenül 

a délkeleti virágoskerthez csatlakozott, a virágoskertb�l és az északnyugati pa-

lotából leérkez� lépcs�rendszer vezetett ki rá. A  lépcs�rendszeren át lehetett 

eljutni az északkeleti palota emeleti szintjeire vezet� csigalépcs�höz is, ezért a 

terasz könnyen megközelíthet� volt a palota lakosztályaiból is, és így a királyi 

magánkert funkcióját ellátó korábbi virágoskert kiterjesztésének is tekinthet�. 

Falazott mellvédjének reneszánsz jelleg� profi llal tagolt fedköveit is ismerjük. 

E terasz az a része a kertnek, ahol leginkább elképzelhet� a Bonfi ni által emlí-

tett xistus, azaz pergola.

A teraszos kert a toszkán kertépítészet jellegzetes eleme a XIV. század óta. 23 

E motívum mintaadó reneszánsz emléke Giovanni di Cosimo Medici 1451–57 

között épült fi esolei villájának kertje volt.24

A Visegrádon Bonfi ni által említett pergolák (xisti), azaz oszlopok által tá-

masztott, futónövények tartására szolgáló lugasok antik eredet� motívumok. 

Ezeket a sz�l� termesztésére a középkorban kezdték használni. Általában a 

kerteknek az épületek közelében es� részén állították fel �ket.25 A pergolákról 

Alberti is megemlékezik a De re aedifi catoriában. 26 Számos képi ábrázolását 

ismerjük e szerkezetnek a XV. századból. A  mugellói Trebbio villa kertjének 

egyik XV. századi pergolája ma is áll.

20 R. Marta, L’architettura del rinascimento a Roma (1417–1503). Techniche e tipologie, Rome, 

1995, 164–165.
21 David R. Coffi n, The Villa in the Life of Renaissance Rome, Princeton, 1979, 19.
22 Antonius De Bonfi nis, Rerum ungaricum decades, ed. I. Fógel�–�B. Iványi�–�L. Juhász, IV, part 

I, Budapest, 1941, 137.
23 Mariachiara Pozzana, Il giardino del Trebbio, in: C. Acidini Luchinat (szerk.), Giardini Medicei, 

Milan, 2000, 148–152., 150.
24 Giorgio Galletti, Una committenza medicea poco nota: Giovanni di Cosimo e il giardino di Villa 

Medici Fiesole, in: C. Acidini Luchinat (szerk.), Giardini Medicei, Milan, 2000, 60–89.
25 Mariachiara Pozzana, Il giardino del Trebbio, in: C. Acidini Luchinat (szerk.), Giardini Medicei, 

Milan, 2000, 151.
26 Margherita Azzi Visentini, La villa in Italia. Quattrocento e Cinquecento, Milano, 1995, 45–46.
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A visegrádi kert teraszai, pergolája, s�t talán a kerti villa is itáliai el�képek 

alapján készülhettek. Ez ellentétben áll a palota dönt�en gótikus építészeti 

átalakításával, és arra vall, hogy a kert tervez�jében talán egy itáliai tanultságú 

mestert kereshetünk. Tervez�jük és kivitelez�jük talán Mátyás király fi renzei 

ácsmestere, Chimenti Camicia lehetett, akinek Mátyás szolgálatában végzett 

sokrét� tevékenységér�l nemcsak Giorgio Vasari emlékezett meg a XVI. szá-

zadban, de korabeli források is igazolják, hogy Mátyás számára ácsokat szer-

z�dtetett Firenzében.27

27 Farbaky Péter, Chimenti Camicia, a Florentine Woodworker-architect, and the Early Renais-

sance Reconstruction of the Royal Palace in Buda during the Reign of Matthias Corvinus (ca. 

1470–1490). Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, L. (2006), 215–256.

A Mátyás-kori visegrádi királyi palota rekonstrukciója 

(Buzás Gergely – Pazirik Informatikai Kft.)


