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Buda és Prága: Két Királyi-Királynéi rezidencia  
a KözéPKor végén1

Habsburg Mária 1521 nyarán érkezett Magyarországra. Érkezéséről egykorú elbeszé-
lő forrás nem maradt fenn, annak menetét csak két későbbi leírásból, Szerémi György2 
és Istvánffy Miklós3 munkájából ismerjük. A két forrás e kérdésben nem túl részletező; 
helyenként kiegészítik egymást, máshol ellentmondanak egymásnak, így az ezekre épí-
tő szakirodalmi említés is rövid és meglehetősen megbízhatatlan.4 Biztosnak csak az 
tűnik, hogy Mária magyarországi útjának első szakaszát hajóval tette meg Hainburgból 
Pozsonyig. Innen útja a Csallóközön át, úgy tűnik, Gutáig vezetett, majd Óbudáig hajózott, 
végül magyar főnemesek kíséretében vonult be Budára. Mindeközben – bár erről a for-
rások nem szólnak – legalább látványában meg kellett, hogy ismerkedjen Komárommal, 
Esztergommal és Visegráddal. Mária magyarországi bevonulása során az előtte kitáruló 
kép egyedülálló lehetőséget biztosított számára, hogy szinte „egyetlen pillantással” át-
tekinthesse jövendőbeli királynéi életének legfontosabb színtereit. A sors különös fin-
toraként – amit persze ő ekkor még nem sejthetett – ugyancsak „egyetlen pillantással” 
átláthatta majdani vesszőfutásának helyszínét is. Alig több mint öt évvel később ugyanis 
szinte ugyanazon utat kellett visszafelé megtennie, ekkor azonban már özvegy királyné-
ként, menekülve. A menekülés végállomása pedig éppen Pozsony lett!

Az út során érintett helységek önként kínálnák a lehetőséget történelmi tabló megraj-
zolására a királyi-királynői rezidenciák tekintetében.

Ezek közül ugyanis Pozsony (Pressburg , Bratislava) és Komárom (Komarno) fontos 
királyi vár volt (előbbi Zsigmond tervezett rezidenciális központja, de utódai számára is 
gyakran szolgált utazásaik állomásaként), Visegrád (Plindenburg) a királyi pár későbbi 
kedvelt pihenő, vadászó és tartózkodási helye lett, míg Óbuda (Altofen) régóta a minden-
kori királynék birtokához tartozott. Végül, a valószínűsíthető útvonalba – a Duna túlpart-
ján lévén - ugyan nem eshetett bele, ahhoz azonban nagyon közel helyezkedett el Óvár, 
Mária később megszerzett, fontos uradalma. A tabló megrajzolásáról azonban, ezúttal le 
kell mondanunk, egyrészt meghaladná dolgozatunk terjedelmi kereteit, másrészt Mária 
következő, nagy utazása további, „izgalmasabb” helyszínre irányítja figyelmünket. 

1 Jelen dolgozat első formájában előadásként hangzott el 2005 őszén a Budapesti Történeti Múzeumban 
megrendezett „Habsburg Mária és kora” c. konferencián, majd megjelent németül „Residenzen des 
Königs und der Königin” címmel a konferencia tanulmánykötetében: Maria von Ungarn (1505–1558). Eine 
Renaissancefürstin. Hgg. Martina Fuchs – OrsOlya réthelyi. Mitarb. von Katrin Sippel. (Geschichte in 
der Epoche Karls V. Bd. 8.) Münster, 2007. 381–399. A most közölt munka az utóbbi cikk továbbfejlesz-
tett, javított változata, azonban az eredeti szerkezetet megőrizve.

2 szeréMi 1857. 92–93., magyar fordítása szeréMi 1979. 100–101. Szerémi, aki bár szemtanúnak számít, 
az eseményt csak mintegy negyed századdal később örökítette meg, vö. Székely György bevezetőjét 
„Élmény, néphit és valóság Szerémi művében” címmel a magyar kiadáshoz: uo. 10.

3 istvánFFy 1724. 57.; régies magyar fordítása: istvánFFy – tállyai 2001. I/1. 168. – Istvánffy sokkal később, 
1590 után írta meg művét. Bár ő a leírt események idején még nem is élt (hiszen csak 1538-ban született), 
azonban többnyire megbízható forrásokra épített, és szemtanúkra (pl. Oláh Miklósra) is hagyatkozhatott. 
Személyére l. Az utóbbi mű Benits P. által írt bevezetésének első része (7–13.)

4 Ortvay 1914. Az ide vonatkozó részek a 94–95. oldalon.
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Nem sokkal az után ugyanis, hogy Máriát királynévá koronázták Székesfehérváron 
(1521. december 11.), majd ténylegesen egybekelt II. Lajos királlyal (1522. január 13.), 
1522. február 24-én a királyi pár elindult Budáról, hogy meglátogassa cseh királyságát. 
Az utazás jó egy hónapig tartott. Érintette Holicsot (Holitsch, Holič), Brünnt (Brno), Pol-
nát, Havličkův Brodot (Deutschbrod), Čáslavot (Tschaslau) és Kutná Horát (Kuttenberg) 
és végül díszes bevonulással Prágában zárult 1522. március 28-án. Prága, a prágai vár lett 
ez után majd egy évre, 1523. március 16-ig a királyi pár rezidenciája.5 

Mária budai és prágai bevonulása jó ürügyet szolgáltat arra, hogy a két fő királyi-ki-
rálynéi rezidencia jellegét, középkor végi állapotát összevessük, s ha már bevezetőnkben 
egyfajta útleírással kezdtük, folytassuk is hasonló módon. Az alábbiakban tehát megkí-
sérlem mintegy virtuális úton végigkísérni Mária bevonulását a budai6 és a prágai várba, 
rekonstruálva, mi is tárulhatott szeme elé, nem csak a szó konkrét, építészeti, hanem 
átvittebb, funkcionális értelmében.

A „virtuális bevonulás” előtt fel kell hívnom a figyelmet a két helyszínről általánosan 
rendelkezésre, ill. ezen belül személyes rendelkezésemre álló, eltérő forrásanyagra. A lát-
szat ellenére már a szó legszorosabb értelmében vett kiindulási alapok is teljesen eltérő-
ek: Budán a régészeti ásatások során a barokk és modern palotaegyüttes alatt előbukkant 
maradványok jórészt csak alapfalak, ritkábban pince, illetve alagsori falak.7 Mindössze 
egyetlen esetben találtak értékelhető felmenő – földszinti, illetve emeleti – falcsonkot az 
ún. Déli gótikus csarnok területén. Mindez azért jelent komoly nehézséget, mert a forrá-
sokban említett, az alábbiakban ismertetendő helyiségek, elvileg kivétel nélkül, minden 
valószínűség szerint emeleti szinten – ez lehetett piano nobile – helyezkedhettek el.

Bár a régészeti ásatásoknak a prágai vár megismerése szempontjából ugyancsak fon-
tos szerepük volt (elsősorban a korai időszakra vonatkozóan), a korszakunkhoz kapcso-
lódó épületrészek – ha részben átépítve is – ma szinte eredeti állapotukban tanulmá-
nyozhatók, hiszen több szintnyi magasságban maradtak fenn. Leírásom Budára vonat-
kozó része a saját tapasztalat mellett egyrészt a régészeti alappublikációkra és a témát 
feldolgozó, nagyszámú építészettörténeti, művészettörténeti munkára épül, másrészt a 

5 Bůžek 2005. 57–61.; Bůžek (59.) megjegyzi, hogy Ulászló Českỳ Krumlovban (Krumlau) találkozni szán-
dékozott sógorával, I. Ferdinánddal, de arra, hogy ez megtörtént volna, nincs bizonyíték.

6 A témával a közelmúltban hosszabb tanulmányban foglalkoztam, amely végül némiképp rövidített for-
mában jelent meg (magyarul és angolul is), a szakirodalmat magába foglaló, viszonylag részletes jegyzet-
anyaggal. Magyar 2005. 97–119. Ezzel részben átfedő, a Mátyás-kori előzményeket is vizsgáló legújabb 
tanulmányom: Magyar 2008. A következőkben ezért csak az egyes fontosabb munkákra hivatkozom, 
illetve olyanokra, amelyek terjedelmi vagy más okból kimaradtak az említett két tanulmányból. Mivel 
a jelen cikk alapját képező német eredetiben terjedelmi okokból számos munkára saját 2005-ös tanul-
mányomon keresztül hivatkoztam, ezen itt sem változtattam, bár szövegemet alkalmilag kiegészítem 
újabb tanulmányokkal is. – A palotának a vizsgált korban körvonalazódó építészeti összképét valamivel 
korábban Farbaky Péter rajzolta meg, ugyancsak gazdag irodalommal: FarBaky 2001. – Időközben a 
középkori palota összképével Tóth Sándor is hosszabb tanulmányban foglalkozott, amely ugyan címe 
szerint a Zsigmond-kori állapotra vonatkozik, azonban az általa felhasznált írott és képi források foly-
tán az általunk vizsgált korszakra is használható adatokat tartalmaz: tóth 2006. – A Budára vonatkozó 
forrásanyag jó részét (sok egyéb anyaggal együtt) Balogh Jolán már 1966-os monográfiájában összegyűj-
tötte: BalOgh 1966. I-II. A forrásokat az I. kötet tartalmazza, igaz többnyire saját értelmezése szerinti 
csoportosításban és kiemelésben. Az egyszerűség kedvéért az alábbiakban az egyes forrásokra többnyire 
az itteni közlés alapján hivatkozom. A szerző erre az anyagra és korábbi munkáira építve a Mátyás korra 
vonatkozó összefoglaló, értékelő monográfiát is készített, melyet először németül jelentetett meg BalOgh 
1975 (a Budára vonatkozó részeket l.: 54–103. ), majd, némiképp kiegészítve, magyarul: BalOgh 1985 
(Budára l. elsősorban 90–151., de egyes részletekre, helyszínekre máshol is kitér). 

7 Az 1950-es években lezajlott ásatások eredményeinek alappublikációja: gerevich 1966. Újabb, általáno-
sabb jellegű összefoglalás, az azóta eltelt időszak eredményivel és irodalmával: Magyar 1991.
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kiadott közép- és török kori forrásanyagra, bár ezeknek – Bonfinit (?) és Veliust leszámít-
va – jószerével egyike sem ad a királyi palotára vonatkozó szisztematikus leírást!8 Prága 
esetében – két, rövidre szabott látogatásomat leszámítva – csak történeti, építészet- és 
művészettörténeti feldolgozásokra9 tudtam hagyatkozni, így ismereteim sem lehetnek 
hasonló mélységűek.

Buda

Áttérve szűkebb témánkra, meg kell állapítanunk, hogy Mária budai bevonulására 
Szerémi rövid, de még ezen belül is irreleváns elemeket tartalmazó (és Máriára vonatko-
zóan mellesleg nem túl hízelgő) leírásán kívül más adatunk nincs. A jövendő királyné be-
vonulásának jellegéről mégis alkothatunk valamiféle képet. Valószínűleg nem tévedünk 
ugyanis nagyot, ha Mária két, közvetlen királyné-elődének, Aragóniai Beatrixnek 1476-
os és Anne de Foix-nak 1502-es bevonulásáról, illetve esküvőjéről leírtakat10 mutatis-
mutandis erre az esetre is használhatónak véljük. 

Mária Óbudáról a budai királyi palotába vezető útjának pontos nyomvonala (pl. me-
lyik városkapun léptek be?) kérdéses. Az útvonal végén azonban már mindenképp át kel-
lett haladnia a déli városrészen,11 annak két utcája, a nyugaton húzódó Szent Zsigmond 
vagy a keleten vezető Szent János utca közül az egyiken. A királyi palota ugyanis csak 
innen, északról volt megközelíthető, legalábbis a kiemelkedő rangú látogatók számára. Ez 
a városrész bizonyos szempontból átmenetet képezett a királyi palota felé.12 Arculatának 
egyik meghatározó eleme volt a keleti oldalon a ferenceseknek az 1260–1270-es években 
már létező Szt. János kolostora, mely a most vizsgált időszakra már a rend obszerváns 
ágának egyik legjelentősebb magyarországi központjává vált.13 Szempontunkból érde-
kes, hogy úgy tűnik, a kolostor a 15. sz. végén – 16. sz. elején helyet adott a Budán rende-
zett országgyűléseknek is, amelyek részben itt, részben a királyi palota előterében lévő, 
még alább említendő szabad térségben zajlottak le.14

8 Bonfini hitelessége, illetve az, hogy a palotát adott rendszerben haladva írta-e le, vita tárgyát képezi, vö. 
Mikó 2000.

9 Két esetben népszerűsítő jellegű, ám igen magas színvonalú (kiváló szakemberek által írt) kiadványt is 
felhasználtam, mivel azokban olyan adatokra is rábukkantam, melyek a szakirodalom általam ismert 
részében nem tűntek fel, illetve rendszerezve olyan részletekkel is foglalkoznak, melyekkel az egyéb 
tanulmányok nem (l. ezeket a Prágát leíró résznél!). A német nyelvű cikk lezárása után, 2007 tavaszán 
még egy alkalommal módomban állt megnézni a helyszínt, és ezúttal a folyó rekonstrukciós munkák 
keretében – Petr Chotěbor úr jóvoltából – lehetőségem volt az Ulászló-terem K-i ablaksorát közvetlen 
közelről tanulmányozni. 

10 Az 1476-os eseménysort több szemtanú is megörökítette, pl. Hans Seybold és a szász követ német nyel-
ven, míg a pfalzi követ latinul. Részletes bibliográfiai hivatkozásukat l.: BalOgh 1966. I. 29–30., az egyes 
szövegek szétbontva, több részben vannak idézve. Seybold szövegét mellékletként, teljes terjedelemben 
idézi: BOrsa 1943. A pfalzi követ jelentését Kulcsár Péter fordításában „Magyaroszág királya, Mátyás 
esküvője …” címmel l. legújabban: Krónikáink magyarul III/1. (2006) 123–132. Az 1502-es ünnepsé-
gekről csak Pierre Choque francia nyelvű leírását ismerjük, amelyet Marczali 1877 tett közzé; magyar 
fordítását, helyenként inkább tartalmi kivonatát – sajnos, nagy hiányokkal – l.: szaMOta 1891. 13. fej.: 
„Candale-i Anna (II. Ulászló felesége) útazása Zenggről Budára 1502” címmel (131–146.).

11 A városrész középkori történetére és topográfiájára l.: Pataki 1945, újabban végh 2003.
12 A terület „átmeneti” jellegű voltára – Visegrádból kiindulva – l.: LaszLovszky 2004, különösen 66–68.
13 A kolostor templomának a barokk karmelita templom, illetve későbbi Várszínház alatt elhelyezkedő ma-

radványait már korábban (altMann 1973), lakószárnyaiét csak legújabban tárták fel (altMann 2002, 
kovács 2003). Utóbbiak a templomtól délre, a 19. sz-i Sándor-palota helyén álltak.

14 l. erre kuBinyi 2006.



18 Magyar Károly

A terület átmeneti jellegét azonban a középső részen álló, Kisebb Szűz Mária és 
Szent Zsigmond titulussal egyaránt emlegetett kápolna határozta meg, melyet még 
Luxemburgi Zsigmond (1387–1437) király alapított és építtetett fel az 1410-es években. 
Mellé társaskáptalant rendelt,15 melynek testületében kezdetben döntő szerepe volt a kirá-
lyi palotában álló királyi kápolna papjainak. Az új templom tulajdonképp maga is királyi 
kápolnaként szolgált. A káptalant azonban, mivel nem lett ellátva az önálló működést 
szolgáló kellő gazdasági alapokkal, azaz birtokokkal, a század közepe táján gyakorlatilag 
újjá kellett szervezni, de a stabilizációját szolgáló adományokra még Hunyadi Mátyás, 
majd II. Ulászló korában is szükség volt. Bár ettől kezdve testülete független lett a királyi 
palotakápolnától, viszont az ország egyik legtehetősebb egyházi intézményévé vált, és 
prépostjai fontos tisztségeket töltöttek be a királyi-királynéi udvarban.16 Az épületet az 
uralkodók gyakran látogatták. Két alkalommal királynéi temetkezési helyként is szolgált 
(1464: Podjebrád Katalin; 1506: Anne de Foix, bár az utóbbi esetben csak átmenetileg). 
Mint azt újabban az ásatások bizonyították, a kápolnát az itt állt korai zsidónegyed le-

15 Windecke 2008. cap. 201. (139.): „Ugyanebben az évben Zsigmond király a budai Zsidó utcában lévő új 
kápolnában az Úristen és Szent Zsigmond tiszteletére prépostságot alapított. Hogy a prépostság javak-
ban gyarapodjon, Salgói Miklós elkobzott vagyonának nagy része is idekerült.” – írja Windecke. „In 
der selben wilen stifte Sigemont ein halp thurmherrenshift in der stat zu Ofen in der Juden gassen in der 
nuwen capellen in gotes ere und ouch in sant Sigemunts ere; zu dem selben stifte das meist teil gap er des 
Schalagas güter, also der selbe stift volbrocht wart.” Windecke 1893. 179.

16 Az alapítás körülményeire és a működésre l. kuMorovitz 1963, kuBinyi 1999–2000 és székeLy 1999–
2000.

1. A budai királyi palota rekonstruált alaprajza a 16. sz. elején 
(tervezte: Magyar Károly, rajz: Kuczogi Zsuzsa. Magyar 2005. 96., 37. ábra nyomán)
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bontott házai helyére emelték.17 A templommal szemben álltak a kanonoki házak, míg 
valószínűleg közvetlenül mellette, délre volt a prépost háza, amely a budai és a Budára 
érkező idegen humanisták egyik kedvelt összejöveteli helye volt.

A városrész másik, átmeneti jelleget sugalló eleme egy hatalmas, toronyszerű épít-
mény volt, mely ugyancsak a két utca közötti részben állt a templomtól jóval délebbre, 
eredetileg városi házakkal többé-kevésbé körülvéve. Ezt az építményt a magam részéről 
azonosíthatónak vélem a forrásokban Zsigmond korától előforduló ún. Frisspalotával, 
amely valószínűleg egy, a városban álló, de királyi tulajdonú épület lehetett (1. kép 17).18 
Az ettől az épülettől délre álló polgári házakat a 15. század folyamán – a jelek szerint több 
lépcsőben – lebontották, s így a királyi palota közvetlen előterében fokozatosan egy ha-
talmas, üres térség alakult ki. A térség kialakulásának utolsó fázisaként északról fallal, új 
keletű nevén az ún. északi zárófallal (1. kép 18a-18b) választották el a polgári városrész-
től, mégpedig úgy, hogy középen mintegy kaputoronyként befoglalták az előbb említett 
építményt, annak keleti és nyugati oldalánál egy-egy kaput nyitva. A fal felépítésével az 
üres térség a királyi palota előudvarává vált (1. kép IV). A gond ezzel csak az, hogy nem 
tudjuk, vajon a fal Mária bevonulásakor állt-e már? A magam részéről a fal felépítésére 
pontosabb terminust, mint az 1470–1541 közötti időszakot biztosan meghatározni nem 
tudok, még akkor sem, ha bizonyos megfontolások alapján az 1530 utáni korszak kézen-
fekvőbbnek látszik.19

Akár állt már az említett palotaépület két oldalán a zárófal a rajta nyíló kapukkal 
együtt, akár nem, mellette elhaladva Mária és kísérete olyan területre érkezett, amely 
funkcionálisan már sokkal inkább a palotához kötődött, mint a városhoz, bár a városi 
népek elől sem volt elzárva. 

Az első, ide köthető eseményként Hunyadi Lászlónak (a később királlyá választott 
Mátyás bátyjának) 1457-es lefejezését ismerjük.20 Erre egyébként az ide belépőt, így 
Máriát is egy vörösmárvány talapzaton álló bronz Herkules-szobor is emlékeztette, me-
lyet Mátyás király állíttatott azon a helyen, ahol bátyja vérpadja állt (1. kép 16).21 

A kivégzésen a városi népek is részt vehettek, bár létszámuk különböző okok miatt 
ekkor valószínűleg nem lehetett túl nagy. Más, a későbbi leírásokban szereplő, ide loka-
lizálható események, pl. lovagi tornák, ló- és kocsiversenyek viszont kifejezetten nagy 
és vegyes összetételű tömegeket vonzhattak. Ennél tovább azonban nagyobb létszámú, 
s különösen hasonlóan változatos összetételű tömegek a palota felé már nem juthattak, 
mert a térséget délről egy széles és mély sziklaárok (II. szárazárok – 1. kép 14) zárta le, 
melynek nyugati oldalán híd vezetett át. A leírások szerint Mátyás itt, a híd előtt bo-
csátotta el a Nápolyi Beatrixszal kötött házassága alkalmával összegyűlt magas rangú 

17 Az 1990-es években lezajlott ásatások eredményeire l. Feld 1999–2000, ezek összefüggéseire, a fentebbi 
történeti adatokat is figyelembe véve: végh 1999–2000; a korábbi házakra kárPáti 2003.

18 Magyar 1992. A Frisspalotára és az elnevezése körüli problémákra l. még újabban: végh 2003. 22–25., 
ill. 22., 43. jegyzet.

19 Magyar 2005. 89–90.
20 A lefejezés 1457. március 16-án történt. (A német nyelvű cikkemben [386. o.] sajnos tévesen az 1456-os 

évszám szerepel!) Az eseményről utóbb megemlékezett Thúróczy krónikája és Bonfini és Decades-e.
21 „… Den Hercules hot khonig Mathiasch seinem bruder Laslo zw einer gedachnus giessen lassen auff 

ein marmelrothen stain.” – írja Hans Dernschwam, aki fiatal korában maga is élt Budán. Idézi: BalOgh 
1966. I. 140. Magyar fordítása: dernschwaM 1984. Dernschwam személyére l. Tardy Lajos bevezetőjét 
„Egy éles szemű, hidegszívű krónikás a 16. századból” címmel az idézett magyar fordításhoz (7–73.). A 
szobortalapzat egy töredékének – mely a mai Szent György tér DK-i részén végzett egyik leletmentésem 
során bukkant elő – azonosítását l.: Mikó 2000. 42–43.
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vendégsereget. Így tehát a térség illetve az árok a nyilvánosság bizonyos határát képezte 
a királyi palota felé.

Későbbi források szerint a térségnek még további funkciója is volt: arzenálként és 
díszelgő/alakulótérként is használták. Ünnepélyes alkalmakkor – ilyen lehetett Mária 
bevonulása is – az itt felállított ágyúkból üdvlövéseket adtak le. Sőt, bár e tekintetben 
Bonfini, majd Istvánffy késői leírása nem egészen világos, lehet, hogy a budai ország-
gyűlések lebonyolításakor is igénybe vehették.22 (Itt érdemes azonban azt is megjegyez-
ni, hogy magában a középkori budai királyi palotában – úgy tűnik – sohasem rendeztek 
országgyűlést!) 

Áthaladva az árkon átvezető hídon és a mögötte álló kapun a menet egy nagyobb ud-
varra érkezett (1. kép III). A kaputól balra, azaz az udvar északi oldalán, közvetlenül az 
árok mellett emelkedett a kaputorony (1. kép 15),23 majd azon túl egy hatalmas kelet-nyu-
gati irányú épület, mely a forrásokban Zsigmond palotája-ként emlegetnek (1. kép 13).  
Nem kétséges, hogy e két építmény meghatározó eleme volt a királyi palota korabeli, 
északi látképének, amelyet azonban sajnos hitelesen nem ismerünk. Magából a palota 
épületből mindeddig csak pincéjének igen kis része került feltárásra.24 Ez pontosabb elvi 
rekonstrukciójának elkészítéséhez még akkor is meglehetősen kevés, ha igénybe vesszük 
azon néhány faragványt, melyek az északi homlokzatából omlottak a Szárazárokba, va-
lamint a palotaépület keleti és nyugati homlokzatát megörökítő két metszetet, az 1460-as 
évek végén vagy 1493 előtt készített Schedel-féle és Schön 1541. évi ábrázolását (2. és 
3. kép). Mindamellett ezek alapján már több kísérlet is történt a látkép elkészítésére.25 
Ehelyütt nincs mód arra, hogy elemezzük az egyébként kétség kívül pompás épület lehet-
séges építészeti részleteit, ezért csak annyit jegyzünk meg, hogy bizonyosan benne he-

22 Az előudvarra részletesen l.: Magyar 2005. 90–91. A forrásokra (Bonfini, Velius, Istvánffy stb.) l.: 
BalOgh 1966. I. 44–45. Az országgyűlésekre l. még: kuBinyi 2006.

23 A tornyot az Árpád-kori városfal egy patkó alakú tornyából alakították át. Feltárására l.: gerevich 1966. 
29–32.; Zolnay L. későbbi munkájára l.: Magyar 2005. 118., 44. jegyzet.

24 gerevich 1966. 42–48.
25 Így l. Kollár György alaprajzi és homlokzat rekonstrukcióját: gerevich 1966. 30.; Buzás Gergely és 

Szekér György rekonstrukcióira l.: Magyar 2005. 102. és 118., 52-53. jegyzet. 

2. A budai királyi palota és a város K-ről a Schedel-krónika metszetén (1493)
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lyezkedett el az a hatalmas díszterem, melynek roppant méreteiről – 100 × 25 lépés, azaz 
kb. 75-80 m × 18-20m – Hunyadi Mátyás esküvője kapcsán emlékeznek meg.26 Mivel a 
terem szerepel II. Ulászló lakodalma alkalmával is, nem kétséges, hogy hasonló szerepet 
kapott Mária és Lajos mennyegzőjén, és nyilvánvalóan minden olyan rendezvény esetén, 
amelyre nagyobb tömeget vártak. Ez a tömeg persze már egész más összetételű lehetett, 
mint az, amely az előudvar területét látogatta, hiszen itt végül is a meghívottak köréről 
volt szó, még ha nagy számban is.

Az előbbi palota keleti végénél, de attól kissé délre és eltérő, észak-déli tengellyel, 
Dunára néző főhomlokzattal egy másik, valamivel kisebb palotaépület emelkedett (1. kép 
12). Ennek homlokzata jól ismert a Schedel-metszetről, interpretációja azonban megle-
hetősen vitatott attól függően is, hogy a meszet alapjaként joggal feltételezett (de eddig 
ismeretlen!) helyszíni rajz elkészítését ki és mikorra – közvetlenül 1470 előttre, vagy 
1490 körüli időszakra – keltezi.27 A középkori palotának ezt a részét régészeti kutatás 
még egyáltalán nem érintette, így ennek eredménye nem lehet „zavaró tényező” a hi-
potetikus rekonstrukciók elkészítésében. A palotát a kutatók egy része a forrásokban 
„Mátyás befejezetlen palotája”-ként említett épülettel azonosítja, valószínűleg joggal. A 
kérdés inkább az, hogy Mátyás azt alapjaitól építtette-e, vagy inkább csak átépíttette.28 
Magam az utóbbi felé hajlok.

26 A mennyegzőn jelenlévő Hans Seybold írja: „… der Sal ist hunndert schritt lanng vnd XXV schritt praitt 
vnd hat Jn der mitt nach der lenng herab, acht hoch pfeiler, da die gewlelb zue geschlossen sein …”. Idézi: 
BalOgh 1966. I. 52.

27 Magyar 2008. 89., ill. 97., 12. jegyzet. Ettől eltérően fejti ki véleményét Farbaky Péter a metszetről, mint 
műtárgyról szóló leírásában: Hunyadi Mátyás 2008. 9.1 327–328.

28 FarBaky 2001. 210–212. Feuer-Tóth Rózsa tanulmányára, és az általa készített, ott közölt rekonstrukció-
jára is hivatkozva.

3. A budai királyi palota és É-i előtere Ny-ról a Schön-féle metszeten
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E bizonytalan rendeltetésű épülettömbtől – mely mindazonáltal nyilván valamilyen 
megfelelésben volt a tőle északra álló, dísztermes épület, és/illetve az annak teret adó 
udvar széleskörű reprezentációt szolgáló jellegével! – délre egy másik, különös formájú 
építmény állt (1. kép 11), amelynek jellegzetes tetőformája jól ismert a Schedel-metszetről. 
Erről, a tetőzet elemeinek kürtőként való értelmezése alapján, már a II. világháború előtti 
kutatásban is az a vélemény alakult ki, hogy a palotaegyüttes konyhája lehetett. Ezzel 
szemben újabban felmerült az a lehetőség is, hogy a tetőzet ezen elemei nem kürtők 
lennének, hanem egy, a Csehországban a 15–16. század fordulóján megjelenő, jellegze-
tes tetőtípus műformái.29 (Vö. Prága, királyi palota [8. kép], Kutná Hora [Kuttenberg], 
Louny [Laun]) E tekintetben én egyértelműen a korábbi megállapítást fogadom el, szá-
mos, itt nem részletezhető ok mellett azért, mert az északi palotaszárny és az egész udvar 
vendégfogadó jellegéhez a konyha elengedhetetlenül hozzátartozott. Mi több, szerepe 
lehetett a következő udvar „ellátásában” is.30 (Valószínű azonban, hogy nem ez volt a 
palotaegyüttesben az egyetlen konyha!) 

Az itt leírt három, nagyobb építmény mellett az udvar nyugati oldalán további, ki-
sebb épületek helyezkedtek el, melyek nyilván gazdasági szerepet láttak el. Végül az 
udvar délnyugati sarkában egy hatalmas, mintegy 27 × 34-35m-es torony emelkedett,31 a 
Zsigmond által elkezdett, de be nem fejezett Csonkatorony (1. kép 10).32 Ez az építmény, 
mely fizikai értelemben már a következő udvarhoz, annak nyugati szárnyához csatlako-
zott, eredetileg vélhetőleg kifejezetten védelmi célt látott el, bár reprezentációs funkció-
ját is vélelmezni szokták (vö. a Zsigmond apja, IV. Károly által Karlštejn/Karlstein-ben 
emelt lakótoronnyal).33 Ekkor azonban már többnyire, mint börtönt, kvázi állami börtönt 
használták. 

A toronytól keletre újabb sziklaárok vágta át a hegy felszínét (I. szárazárok). Ennek 
hídján és egy kapun (illetve kaputornyon?) áthaladva Mária és kísérete újabb, nagyjából 
trapéz alakú udvarra ért, melyet a kutatás Nagy-, Belső- vagy Díszudvarként szokott 
megnevezni (1. kép II). A bejárattal szemben az udvar túloldalán egy pompás reneszánsz 

29 A kérdéskörre – a korábbi, Lux-féle és az újabb, Marosi-féle nézettel (MarOsi 1983), az utóbbihoz csatla-
kozva – l. FarBaky 2001. 212.; legújabban a témával ismét Farbaky Péter foglalkozott a Schedel-metszet 
leírása kapcsán: Hunyadi Mátyás 2008. 9.1 327–328. Itt kell megjegyezni, hogy a Marosi Ernő. és Farbaky 
Péter által feltételezett tetőzethez egyik kiindulási alapként használt, Viktor Kotrba által a prágai palota 
fölé (részben leírások alapján) rekonstruált sátortetős megoldás (l. kotrBa 1968) újabban meglepő meg-
erősítést nyert egy Würzburgban őrzött, 1536–1538 közé keltezhető prágai látkép alapján. Ennek első, 
általam ismert publikációját l.: Prague Castle 2003. 261. (A jelen cikk német eredetijének szerkesztője, 
Martina Fuchs volt szíves felhívni a figyelmet arra, hogy a látkép már korábban megjelent az alábbi 
kiadásban: Marsch, a. – Biller, h. – JacOB, F-d.: Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 
1536–37 von seinem Ritt von Neuburg a.D. Donau über Prag nach Krakau und zurück über Breslau, 
Berlin, Wittenberg und Leipzig nach Neuburg. Faksimile und Kommentarband. Weißenhorn 2001. Ezt 
a kiadványt sajnos mindeddig nem sikerült elérnem.) Itt kell megköszönnöm a prágai vár építéstörténe-
tével foglalkozó kollégám, Petr Chotĕbor úr lekötelező szívességét, mely folytán ehhez a – több fontos, 
és számomra korábban ismeretlen adatot tartalmazó – könyvhöz hozzájutottam. Külön köszönet illeti őt 
azért is, mert a prágai várban tett látogatásaim alkalmával volt szíves kalauzolni, valamint részletesen 
konzultálni a jelen cikk írása kapcsán felmerült kérdésekről, és végül azért, mert hozzájárult ahhoz, hogy 
a prágai vár 16. sz-i állapotáról készült tömegrekonstrukcióját tanulmányomban szerepeltessem.

30 Magyar 2005. 93.
31 A kb. 27 × 34-35 m alapterületű tornyoknak csak két pincehelyiségét (az eredeti hatból) tárták fel többé-

kevésbé: gerevich 1966. 77–86.
32 Zsigmond budai működése kapcsán a toronyról – a forrásokban Turris manca –, mely éppen befejezet-

lensége miatt kapta nevét, Bonfini így ír: „In media fere arce turrim amplissimam fundavit ex quadrato 
veluti cetera omnia lapide, que ad duo subdialia pertinet, sed morte preventus initum opus non absolvit.” 
Idézi: BalOgh 1966. I. 53., l. még uo. Velius leírását is. 

33 gerevich 1966. 95.
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szökőkút áll, valahonnan pedig (valamelyik épület homlokzatáról) a három Hunyadi 
(János, az atya és két fia, Mátyás és László) szobra tekintett le a belépőkre. Az udvar lát-
ványának legmeghatározóbb eleme azonban a nyitott, oszlopos-balusztrádos reneszánsz 
loggia volt, amely a nyugati és a déli oldalon bizonyosan, de valószínűleg a délkeleti rész 
előtt is végighaladt. Az oszlopos folyosórendszer kérdésével a művészettörténeti kuta-
tás többször is foglalkozott, és formájára többféle rekonstrukciós elképzelés is született 
már. Van, aki Mátyás-kori eredetét vitatja.34 Sajnos azonban még azt sem tudjuk egészen 
biztosan meghatározni, hogy valójában egy vagy két emeletes volt-e, bár Bonfini leírása 
alapján inkább az utóbbi valószínűsíthető. Az viszont biztosabbnak tűnik, hogy alatta 
a földszinten megmaradt egy korábbi, gótikus folyosó, amelyre mond Bonfini leírása, 
mind a nyugati szárny (1. kép 8) előtt talált pilléralapozások következtetni engednek.

Az udvar körüli épületszárnyak rendeltetésének meghatározásakor a keleti oldal ese-
tében viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, a kapu melletti, északi-északkelti részt 
leszámítva. Itt ugyanis kevés és igen nehezen értelmezhető építészeti maradvány került fel-
tárásra (1. kép 9), melyek ráadásul egyelőre nem kapcsolhatók össze az írott forrásokkal.

A keleti oldalon hitelesen feltárásra kerültek a királyi kápolna maradványai (1. kép 
6).35 A források alapján a közvetlenül mellette, délre lévő, rövid keleti, illetve délkeleti 
szárnyban (1. kép 7) kellett lennie Mátyás korától a könyvtárnak. Kérdés azonban, hogy 
ez egy vagy két teremből állt-e?

Valahol a könyvtár közelében, ha nem éppen közvetlenül mellette kereshetjük azt a 
termet, melyet a források (többségükben török koriak!), mint a „király szobáját” említe-
nek meg. Ezzel kapcsolatban azonban a leírások nem egészen egyértelműek, mert van, 
amely kifejezetten a király hálószobájáról beszél, míg egy másik a király lakószobájában 
álló trónt említi meg.36 Ha ez utóbbi igaz, akkor meglehetősen nehezen összehozható 
az előbbivel. Számomra az tűnik valószínűnek, hogy itt a királynak egy fajta „hivata-
li” helyiségéről volt szó, ahova az arra jogosult idegenek, így követek is beléphettek. 
Amennyiben azonban a könyvtár valóban két helyiségből állt, akkor – egyszerű térbe-
li mérlegelés alapján – nehezen képzelhető el, hogy ez a „királyi” helyiség is az udvar 
említett, rövid délkeleti szárnyában lett volna; harmadikként. Ez esetben az látszik va-
lószínűbbnek, hogy az az udvar déli szárnyában helyezkedett el.37 (Ez utóbbi azonban 
tulajdonképp már a következő udvar északi szárnyával volt azonos.) 

A Díszudvarban, annak nyugati szárnyában (1. kép 8) kellett – számos más helyi-
ség mellett – lenni annak a nagyobb teremnek, melyet a forrásokban említett méretei  
(44 × 18 lépés = kb. 30-31 × 12-12,60 m) alapján a trónteremmel szoktak azonosítani.38  

34 L. erre összegzően FarBaky 1988 és újabban FarBaky 2001. 209. Balogh Jolán, Feuerné Tóth Rózsa, a 
későbbi keltezést valló Horler Miklós, valamint Szekér György korábbi munkájára hivatkozva.

35 gerevich 1966. 207–216., l. még: Magyar 2005. 95–96. (Az angol nyelvű verzióban a kápolna lehetséges 
keltezésére sajnos tévesen a 15. sz. második fele, utolsó harmada szerepel a 14. sz. hasonló időszakai 
helyett!).

36 „Volgends sein wir in des Könighs Mathias Schlaffkammer gangen, welche vor dem Gewelb der Bibliothe-
ken…” – írja Franciscus Omichius (1572 – idézi: BalOgh 1966. I. 64., 66.); ezzel szemben Wratislaw 
Wenzel von Mitrowitz erről így szól: „An die Bibliothek stiess das Königliche Zimmer, wo die Regenten 
von Ungarn zu wohnen pflegten; es ist sehr schön ausgemalt, und theils mit Tapeten behängt; an dem Orte 
nämlich wo eine Art vom Throne mit prächtigen Teppichen bedeckt zu sehen ist, …” BalOgh 1966. I. 66., 
ugyanitt még egy másik, rövidebb német fordítása is szerepel, sajnos, a cseh nyelvű eredeti viszont nem!)

37 Az udvar keleti-délkeleti részére: Magyar 2005. 97–100.
38 Ha a méretet szó szerint fogadjuk el, a terem csak ebben a szárnyban helyezkedhetett el, mert az udvarban 

ez volt az egyetlen olyan épület, amely – feltárt maradványai szerint (58 × 14,40 m) – ennek befogadására 
alkalmas lehetett. A maradványokra l.: gerevich 1966. 79-94. kép, és 97–110.
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A nyugati szárny ezen és többi helyiségének funkciójáról azonban hiteles leírásunk nincs. 
Mindenesetre a szárny méretei (58 × 14,40 m) folytán a benne lévő helyiségek eleve sok-
kal teresebbek, levegősebbek lehettek, azaz a napi élet számára alkalmasabbnak tűnnek, 
mint a rövid és keskeny keleti szárnybeliek.

Összességében, az udvar általános jellegéről annyit mondhatunk, hogy ez már csak 
a korlátozott nyilvánosság számára lehetett nyitott, viszont valószínűleg itt zajlott a napi 
udvari és talán a hivatali élet nagy része is. 

A Díszudvartól dél felé még egy további udvar következett, a Kisudvar (1. kép I), 
amely Mária bevonulásának utolsó állomása volt. A körülötte elhelyezkedő, különböző 
korú és jellegű, de összességükben zárt tömböt alkotó épületszárnyakban (1. kép 2) sejt-
hetjük ugyanis a királyi- és királynéi magánlakosztályok helyét, illetve a nyugati szárny-
ban a domus tavernicalis-t, a tárnokházat, amely a kincs- és levéltár szerepét egyszerre 
töltötte be.39 Az itteni helyiségek a rendelkezésre álló szűkebb tér miatt általában viszony-
lag kisebbek lehettek, leszámítva azt a délkeleti épületszárnyat, amelynek földszinti kö-
zéppilléres, gótikus boltozatú csarnoka (20,20 × 11,55 m-es belmérettel – 1. kép 3) egye-
dül maradt fenn helyreállítható formában a palota egykori reprezentatív világi tereiből.40 
A Kisudvart körülzáró épülettömb délnyugati részén emelkedett az ún. István-torony 
(11,10 × 11,90 m – 1. kép 1), a korabeli budai palotaegyüttes talán legmeghatározóbb 
látványeleme.41 A korábban részben vagy egészében szabadon álló torony alsó részét már 
Zsigmond korában teljesen körülépítették, azonban mindvégig emeletekkel magasodott 
a környező épületek fölé. Jellegzetes díszű toronysisakja, mind a késő középkori, mind a 
török kori ábrázolásokon szerepel. Eredetileg nyilván öregtorony (Bergfried, Berchfrit), 
azaz egyfajta végső menhely céljára épülhetett, de – mint típusa általában – egyben a 
hatalmi szimbólum szerepét is betölthette.42 Később alkalmilag börtönként is használták. 
Mária-kori rendeltetésére közvetlen adatunk nincs. Talán nem véletlen azonban, hogy a 
Kisudvar épületei közül a hozzá északról, közvetlenül kapcsolódó szárnyban valószínű-
síthetjük a fentebb említett tárnokházat. 

Összegezve a leírtakat, a budai palotába bevonuló jövendő királyné és kísérete a pa-
lota négy, illetve három egymást követő udvarán haladt keresztül. Ezek léptékben egyre 
kisebbek voltak, és egyre „intimebb” részeit képezték a palotának. Ezeket a „főudvaro-
kat” azonban még további mellékudvarok és védelmi célú falszorosok (Zwingerek) vették 
körül (1. kép V-XIII), valamint nyugaton a hatalmas kiterjedésű királyi kertek (1. kép 
XIV-XV) terültek el. Némi leegyszerűsítéssel úgy tűnik, hogy az udvari élet is e köré 
az építészeti rendszer köré szerveződött. Sajnos arra nincs közvetlen adatunk, hogy az 
állami, hivatali élet ténylegesen hol zajlott. 

Végül meg kell említenünk, hogy a palota összképét ekkor a gótikus és a reneszánsz 
stílus együtt határozta meg. Közismert, hogy az Alpoktól északra lévő királyi udvarok 
közül először Hunyadi Mátyáséban (1458–1490) honosodott meg a reneszánsz stílus, 
mégpedig annak eredeti, Itáliában honos formáival. Mindemellett tovább élt a (késő)
gótika formavilága is. A kérdés csupán az, hogy Mátyás a budai palota esetében mit és 
milyen mértékben építtetett át az új stílusban, mit és milyen mértékig hagyott meg a régi-
ben, illetve mit alakíttatott át a „régi” újabb változatának megfelelően. Pontosan ugyanez 

39 Hogy a tárnokház egyszerre, mint kincstár és levéltár is működött, számos forrás bizonyítja, melyeket 
összegyűjtve l.: BalOgh 1966. I. 73–76. 

40 gerevich 1966. 139–151.
41 gerevich 1966. 155–162.
42 A toronnyal kapcsolatos kérdéskörre újabban l.: Magyar 2004.
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a kérdés merül fel utódával, II. Ulászlóval (1490–1516) kapcsolatban is, kiegészítve azzal, 
hogy vajon az ő tevékenysége hogyan „aránylik” Mátyáséhoz. Vagyis: mi az, amit foly-
tatott/befejezett előde után, és mi az, amit esetleg teljesen önállóan kezdeményezett? E 
sokat vitatott kérdések megválaszolása azonban nem lehet jelen munkám feladata.43

Prága

A budaival szemben Mária (és férje) prágai bevonulását legutóbb színes leírással örö-
kítette meg egy tanulmány,44 legalábbis a királyi várba történő megérkezésig. A kirá-
lyi pár útja végig vezetett az Új- és Óvároson, majd a Károly-hídon átkelve a Vár alatti 
Kisoldalon (Malá Strana, Kleine Seite) haladtak felfelé, hogy aztán valószínűleg nyugat-
ról, a Hradčany (Hradschin) városrész felől vonuljanak be jövendő lakóhelyükre.45 Prága 
korabeli képét ugyanúgy a Schedel-krónika idevonatkozó metszete (4. kép) őrizte meg 
számunkra, mint Budáét, s a vár fő részletei egészen jól azonosíthatók rajta. Eközben 
a Hradschinban üdvlövéseket adtak tiszteletükre. A vár (alaprajzát l. az 5. képen, Petr 
Chotĕbor által készített építészeti tömegrekonstrukcióját l. a 6. képen) előterében lévő 
városrészből – mely mellesleg éppúgy valamivel magasabban helyezkedik el, mint Buda 
esetében – két, árkokkal és falakkal védett előudvaron áthaladva érkeztek el a várat védő 
harmadik, kettőzött árokig, illetve az annak D-i végében nyíló nyugati főkapuig. Ez utób-

43 l. erre FarBaky 2001; a késő gótikus építkezésekre legújabban, összegző áttekintéssel: PaPP 2005.
44 Bůžek 2005. 58. – Jóval az eredeti cikkem kiadása után, a magyar változat készítésekor, 2009 tavaszán 

került a kezembe egy, a Jagellók csehországi koronázásáról szóló cikk (Berning 2006), amely Mária 
koronázását, és egyben prágai bevonulását is taglalja a 19–22. oldalon, eredeti idézetekkel.

45 Bůžek említett munkája erre nem utal közvetlenül, így ez eredetileg csak feltételezés volt részemről. 
ugyanakkor Berning 2006. 20. oldalán idézett cseh nyelvű szövege (német fordítását l.: uo. 30., 71. j.) egy-
értelművé teszi, hogy először valóban a Hradčanyba vonult a menet, majd csak ezután a várba: „…a krále 
s králowau až na Hradčany doprowodili. Tam pak na Hradčanech prelati hradsstj s ginỳm žákowstwem 
a s swátostmi proti králi wyssli. a geg na hrad přigali.” – A Hradčany-Hradschin a vár előterében, a 
hasonnevű magaslaton, fokozatosan, spontán kifejlődött, különálló városka volt, amely eredetileg a vár-
nagy felügyelete alá tartozott (Janáček 1980. 18., 52.). A cseh szakirodalom a „Hradčany”-t meglehetősen 
következetesen megkülönbözteti a „Pražský hrad”-tól, míg a németben (és a magyarban) a „Hradschin”-t 
gyakorta a várra használják, úgy tűnik nem egészen szabatosan. Némiképp hasonló lehet ez, mint a „bu-
dai vár” esetében, amely alatt hol az egész várhegyi objektumot, tehát a várost és a déli királyi palotát 
együtt értik, hol csak az utóbbit. 

4. A prágai vár és a környező településrészek DK-ről a Schedel-krónika (1493) metszetén.
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bi tulajdonképp egy hosszúkás, az árkon 
átnyúló épületegyüttes volt, mely több-
szöri, nyugati irányú bővítés után nyerte 
el korabeli formáját. A kapuzat belső vé-
gének északi oldalán (tehát már a védőfa-
lon belül) hatalmas torony, a (régi) Fehér 
torony (Bilá vĕž, Weiser Turm) emelke-
dett (6. kép 2). Ez a torony a román kor 
óta elsősorban a kaput volt hívatva véde-
ni, azonban már meglehetősen korán az 
„állami börtön” szerepét is betöltötte.46 
A környező épületek fölé jócskán fel-
magasodó építmény külsejében Máriát 
a budai István-toronyra emlékeztethet-
te: a legfelső emeletet itt is konzolokra 
ültetett védőfolyosó vette körül, sarkain 
erkélytornyocskákkal, és a toronysisak 
díszes, fiatornyos kiképzése is igen ha-
sonló lehetett ahhoz.47 A kapukomplexu-
mot D-ről egy hosszúkás épület, az ún. 
Nyugati palota (Westpalast – 6. kép 1)  
kísérte végig, mely funkciójában már a 
királyi palota épületegyütteséhez tar-
tozott.48 Mindezidáig Mária szinte úgy 
érezhette magát, mint aki budai székhe-
lyén jár, hiszen a két város és a vár jelle-
ge, fekvése – a tájolást leszámítva – igen 
sok hasonlóságot mutatott. 

46 chotěBor – svOBOda 1991. 13., 50.
47 Vö. a már említett würzburgi látképpel, l. 7. 

jegyzet. Az István-torony felső emeletének és 
sisakjának cseh- (Prága, Tyn templom) és len-
gyelországi (Krakkó, Mária templom északi 
tornya) párhuzamaira már Gerevich László 
felhívta a figyelmet: gerevich 1966. 275. 
Megjegyzendő azonban, hogy a würzburgi lát-
képen igen hasonló a vár K-i végében – ugyan-
csak kapu mellett – álló Fekete torony (Černá 
vĕž, Schwarzer Turm) formája is, leszámítva, 
hogy annak a sisakján nincs fiálékoszorú. A 
toronynak a palotaegyüttesen belüli elhelyez-
kedése azonban végülis egészen más volt, mint 
a budai István-toronynak.

48 Ezt a palotát eredeti formájában Benedikt Ried 
építette, 1526 után I. Ferdinánd neje, Jagelló 
(Jagiello) Anna lakta. chotěBor–svoBoda 1991. 
23–25., 50. Ebből következtetve nem kizárt, 
hogy korábban, azaz a tárgyalt időszakban is 
lehetett hasonló szerepe. Az 1541-es tűzvészben 
leégett, és utána teljesen átépítették. 

5. A prágai vár 16. sz. eleji állapotának  
alaprajzi rekonstrukciója 

(MenclOvá 1972. II. 552. ábra nyomán)
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Máriát azonban a kapun átlépve egészen más viszonyok fogadták, mint amit Budán 
láthatott, s ez nem annyira az építészeti környezet kinézetére, formavilágára vonatkozik. 
A prágai vár belső térbeli és funkcionális elrendezése, jellege volt az, ami jelentősen eltért 
Budáétól. A hatalmas királyi váron belül ugyanis magának a királyi palotának a falakkal 
körülhatárolt együttese relatíve igen kis helyet foglalt el a délnyugati oldalon – s ezzel 
korántsem akarom annak méreteit lekicsinyellni! (5. kép, valamint 6. kép 7 és 7. kép) A 
többi részen egészen eltérő, így egyházi funkciók kaptak helyet. A kaputól északra, még 
a nyugati várfal mellett káptalani házak álltak. Tovább, keletebbre a préposti (eredetileg 
püspöki) palota (6. kép 3), majd a Szent Vitus katedrális (6. kép 4), a Szent György temp-
lom és kolostor (6. kép 9) álltak. A székesegyház még befejezetlenségében is impozáns 
tömbje csak néhány méterre emelkedett a palota északi oldalától, ettől csak egy támfal 
és egy utcácska választotta, illetve választja el ma is. Felmagasló épülete, különösen déli 
tornya domináns eleme volt a vár összképének, mintegy a palotával vetekedve (9. kép). 
A templom szintje amúgy is jóval magasabban helyezkedett/helyezkedik el a palota ud-
varszintjénél!49 A templomokon túl, keletre, közvetlenül az északi várfal mellett – közel 
a keleti várkapuhoz, illetve az amellett álló Fekete toronyhoz (6. kép 12) – külön épülete 
volt a „várgróf”-nak (purkráb, Burggraf), illetve hivatalának (6. kép 11). E nagyobb épü-

49 A szintkülönbség igen jól látható azokon a rekonstrukciós metszetrajzokon, amelyek a prágai vár 1135–
1185 közötti állapotát ábrázolják: MenclOvá 1972. I. 77., 75-76. ábrák.

6. A prágai vár 16. sz. eleji állapotának tömegrekonstrukciója 
(készítette: Petr Chotěbor; chotěBor – svoBoda 1991. 24. ábrája nyomán)
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leteken, illetve épületegyütteseken kívül számos egyéb, kisebb-nagyobb épület is helyet 
kapott a várnak a palotán kívüli területén, melyek egy részét a kutatás mindmáig nem 
azonosította. Az ugyancsak itt állt Mindenszentek kápolnáról később szólok.

A prágai váron belül maga a királyi palota50 is egész rendszerében eltért a budaitól. Az 
említett nyugati palotát, és egy, ezt követő előudvart leszámítva az egész tulajdonképpen 
egyetlen összefüggő épületegyüttest alkotott (7. kép). Ennek egyes, kisebb részei egy ke-
let-nyugati tengelyű épülettömb mellett voltak elrendezve mintegy keresztszárnyakként. 
A hosszanti tömb emeletét szinte egészében egyetlen hatalmas terem foglalta el. 

Az együttesnek ezen, Máriát fogadó képe, elrendezése éppen apósa itteni építtetői 
tevékenysége következtében alakult ki. II. Ulászló maga azonban igen rövid ideig él-
vezhette itt a két kiváló építőmestere, Hans Spiess és/majd Benedikt Ried (Rejt)51 által 
létrehozott építészeti környezetet, mely a késői gótikus és a reneszánsz műformák és 

50 A prágai vár és azon belül a palota építészeti fejlődésére a máig leghasználhatóbb anyagot Dobroslava 
Menclová összefoglaló munkájában (MenclOvá 1972. I-II.) találjuk meg, rengeteg illusztrációval, a tár-
gyalt időszakra l.: II. 377–392. A teljes építéstörténet legfrissebb, rövid összefoglalása (részletes iro-
dalommal): durdík 2000. 448–453.; a Jagelló-kori munkákra rövid összefoglalás durdík – chotĕBor 
1992; utóbbira l. még részletesen: Mencl 1984, amely egyben a Jagelló-kori palota és a korábbi építészeti 
részletek viszonyára az általam ismert legteljesebb rajzi dokumentációs anyaggal szolgál. (Menclnek 
ezt a művét már csak a német cikk kéziratának lezárása után ismertem meg. Az e munkát tartalmazó 
könyvet Farbaky Péter szívességéből kaptam kézbe, amit ezúton is köszönök.) Az azóta eltelt időszak 
kutatási eredményeire l.: Muk 1988, illetve legújabban: chotĕBor 2006, chotĕBor 2007a (mindhárom 
a Luxemburgok korának építkezéseire) és chotěBor – Mĕchura 2007 (az Ulászló-terem boltozatára). 
A prágai várostörténettel kapcsolatos általános kérdésekben haszonnal forgattam még Janáček 1980-as 
munkáját, valamint a Praha Středovĕká-t (1983).

51 Kettőjük működésére l.: kotrBa 1968; l. még: MenclOvá 1972. II., Mencl 1984. Ried személyére és mun-
kásságára legújabban részletesen: BischOFF 2004.

7. A prágai királyi palota 16. sz. eleji állapotának alaprajzi rekonstrukciója 
(MenclOvá 1972. II. 534. ábra nyomán)
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terek elegyítésével jött létre. Cseh királyként (1471-től) székhelyét ő ugyanis csak meg-
lehetősen későn, 1484-től tette át a várba, s addig a túlparti Óváros Királyi udvarában 
(Královskỳ Dvůr, Königshof) lakott,52 magyar királlyá választása után, 1490-től pedig 
udvarát új királysága fővárosába, Budára helyezte át. 

Az építkezések első felvonásaként az erődítéseket modernizálták53 és (még 1490 előtt) 
elkezdődött a korábbi eredetű, északnyugati palotaszárny átépítése, kifejezetten a királyi 
lakóhely céljára. Ugyanakkor többek között az itt ekkor kiépült, korábban – helytelenül – 
„Ulászló hálószobája”-ként („Vladislavova ložnice”) nyilvántartott helyiségről, a kutatás 
ma már úgy véli, hogy audienciás terem lehetett (10. kép ).54 Erre utal többek között az is, 
hogy az épületszárnyat észak felé egy árkádokon nyugvó, zárt gyaloghíd (11. kép) kötötte 
össze a Szent Vitus székesegyházban kifejezetten az uralkodó számára kialakított erkély-
oratóriummal. Utóbbi elkészültét – szemben az említett „hálószobával” – csak 1490-re, 
vagy közvetlenül ez utánra keltezhetjük, mert korlátján már szerepel a magyar címer 
(12. kép).55 Ez után (valamikor 1490 és 1502 között) került sor a korábbi palotarészek 

52 A király átköltözését a városban, 1483-ban kitört lázongásokkal hozzák kapcsolatba. Ulászló először még 
Kutná Horába távozott, s csak azután a prágai várba. Utóbbi felújítása azonban már évekkel korábban, 
1476–1477-ben is napirendre került. L. minderre röviden: Benešovská 2003. 228–233. 

53 Vö. durdík – chotĕBor 1992, durdík 1994. 240–241.
54 chotĕBor 2003. 234. a szárnynak az „Ulászló-hálószobától” délre eső, korábbi helyisége, az ún. Zöld 

szoba már IV. Károly korában „als Sitzungssaal für Verhandlungen des Kleineren Hofgerichtes” volt 
használatos, 1512-től pedig rendszeresen itt ülésezett a „Kammer- und Hofgericht”. chotĕBor – svOBOda 
1991. 81. – Mivel a fenti udvari szervek szabatos magyar megfelelőjét sajnos nem ismerem, így célsze-
rűbbnek láttam a német változatot megadni.

55 Meg kell azonban jegyezni, hogy a székesegyházba vezető híd már korábban el kellett, hogy készüljön, 
amint az építészeti helyzetéből kiderül: a szárny Ulászló-kori, északi bővítménye ugyanis már a híd 
mellé épült. Minderre Petr Chotĕbor látogatásom alkalmával szóban volt szíves felhívni a figyelmemet. 
Legújabban azonban ez a fontos észrevétele már írásban is napvilágot látott: chotĕBor 2006. 64–66., 
70. Ez viszont két, további dolgot sugall: egyrészt az északnyugati szárny tán korábban is a királyi la-
kószárny szerepet tölthetett be, másrész Ulászló erkély-oratóriumának lehetett valamilyen előzménye. 
Mencl 1984. 81. szerint a híd és az erkély IV. Károly-kori faszerkezetű előzményeket váltott fel.

8. A prágai királyi palota D-i nézetének rekonstrukciója a Benedikt Ried féle átépítések után  
(kotrBa 1968. 199. 16. ábra nyomán)
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10. Az ún. ’Ulászló-hálószoba’ 
a prágai palota ÉNy-i kereszt-
szárnyában. 
(fotó: Magyar Károly)

9. A prágai vár III. udvara ma 
(részben a királyi palota egykori 
Ny-i ’előudvara’ helyén) Ny-ról. 

Szemben a barokkban átépített 
ÉNy-i palotaszárny, balra a Szt. 

Vitus székesegyház D-i oldala. 
(fotó: Magyar Károly)
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11. Az ÉNy-i keresztszárny és az abból a Szt. Vitus templom királyi oratóriumába vezető, 
árkádokon nyugvó folyosó, K-ről. Jól látható az ÉK-i szárny alatt az É-i udvarba vezető kapualj 

és a templom D-i oldala mentén vezető út közötti szinteltérés (fotó: Magyar Károly)

12. A Szt. Vitus templom Ulászló által emelt oratóriumerkély a magyar címerrel 
(fotó: Magyar Károly)
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fölött, azokat mintegy bá-
zisként felhasználva az új, 
roppant méretű nagyterem 
(62 × 16 × 13 m) kiépítésé-
re, melyet ma is Ulászló-
teremként emlegetünk (13. 
kép). Az építkezés keltezé-
séhez két, a helyszínen ere-
detiben fellelhető évszám 
is segítséget nyújt.56 Ezzel 
nagyjából együtt került 
sor az északkeleti szárny 
átépítésére, melynek eme-
leti terme – az ún. Stará 
sněmovna, Landtagssaal –  
a királyi hivataloknak és 
az országgyűlésnek adott 
helyet.57 Közvetlenül emel-
lett, nyugatra épült fel egy 
lóval is járható díszlépcső 
(„Jízdecké” schody/Reiter-
treppe – 18. kép), mely az 
Ulászló-terem főbejáratá-
hoz vezetett, egyben köz-
vetlen összeköttetést biz-
tosított kelet felé, a várnak 
a palotán kívül eső, „civil” 
részébe. Ezáltal a nagyte-
rem és az északkeleti, „hi-

vatali szárny” anélkül is megközelíthető volt, hogy az északnyugati oldalon lévő királyi 
lakosztályt érinteni kellett volna.58 Végül az építkezések utolsó fázisában (1502–1509) 
felépült a délnyugati palotaszárny, az ún. Lajos-szárny eredetileg ugyancsak lakás cél-
jaira (20. kép). Ha igaz, ezt a szárnyat lakták Mária és Lajos is prágai tartózkodásuk 
idején.59 Megjegyzendő, hogy a hosszanti, nagytermes tömb nyugati végében, azaz a 
korábbi és a későbbi (Lajos-) lakószárny között, részben körülépítve megmaradt egy ro-
mánkori eredetű torony tömbje.60

56 A terem É-i homlokzatának három, reneszánsz stílusú ablaka közül (14. kép) a legkeletebbi frízébe farag-
va gótbetűs felirat és az 1493-as évszám szerepel (15. kép), míg a terem K-i végében, az itteni reneszánsz 
ablakcsoport és a boltozat közötti mezőben felfestve az 1500-as, két oldalán 10-es és 29-es számmal  
(16-17. kép). A két utóbbi számot – a király uralkodási éveit – a felettük elhelyezett magyar (balról) és cseh 
címer (jobbról) magyarázza. Az évszám fölé Ulászló pajzsba foglalt „W” monogramját festették.

57 A szárny helyén korábban is hasonló funkciójú épületrész állt, mely még IV. Vencel idején épült fel.
58 Megjegyzendő azonban, hogy az Ulászló-terem északi főbejárata pontosan ott nyílik, ahol a korábbi, a 

terem kialakítása előtti helyiségsoré. Ezt a Lovaslépcső felső végénél máig fennmaradt, bélletes kapuzat-
maradvány egyértelműen bizonyítja (19. kép). L. még: MenclOvá 1972. II. 45. o. 47. kép.

59 Benešovská 2003. 233.
60 Ez eredetileg délre nyíló, szabadon álló kaputoronyként funkcionált, azonban már IV. Károly korában 

elvesztette ezt a szerepét és belefoglalták a palota Ny felé bővülő épülettömbjébe. Ettől Ny-ra – kisebb tér 
közbeiktatásával – IV. Vencel korában még egy további, toronyjellegű épület készült. 

13. A palota Ulászló-terme Ny-ról (fotó: Magyar Károly)
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Végül említenünk kell még a palotatömb keleti végénél, de attól elkülönülve álló 
Mindenszentek kápolna épületét (6. kép 8). Ez a románkori eredetű kápolna – a palotaká-
polna – egészen az 1370-es évekig közvetlenül csatlakozott a palotaépülethez, azonban 
a IV. Vencel kori átépítések alkalmával, a korábbi építmény részben lebontatván teljesen 
új, gótikus formában született újjá, ekkor már elválasztva a palota tömbjétől.61 Az építé-
szeti részletek mellett mindez számunkra azonban azért is fontos, mert a (korábbi) ká-
polna mellé IV. Károly káptalant alapított, melyet a Zsigmond király által felállított budai 
Szent Zsigmond káptalan egyik előképének szoktak tartani.62

Összességében a prágai palotában is elkülönült a köz és a magán tér, és a két rész 
bizonyos udvarrészekkel is el volt választva egymástól. A „zwingerszerű” udvarok (a 
nyugati, az északi és a déli) elválasztó szerepe azonban korántsem tűnik olyan meghatá-
rozónak, mint amennyire azt Budán sejthetjük. 

Az itteni építkezések kapcsán ne feledjük azonban, hogy – bármilyen furcsa is – a 
munkák nagy része már arra az időszakra esett, amikor Ulászló fő rezidenciája már ré-
gen Budán volt! A király az ez után hátralévő 26 uralkodási évéből három alakalommal 

61 MenclOvá 1972. II. 131–132., v.ö. még: chotĕBor – svOBOda 1991. 20., 84–85. Utóbbi helyen azonban az 
építtetőként Očko z Vlaším prágai érsek van megnevezve. Mencl 1984. rajzi mellékleteiből (hosszmet-
szete: 84–85., D-i nézete: 92–93.) viszont egyértelműen kiderül, hogy az eredeti, román kápolna marad-
ványai jóval az új, gótikus építmény szintje alatt fennmaradtak.

62 L. a 16. jegyzetet, különös tekintettel Kumorovitz munkáját!

14. A királyi palota É-i udvara:  
gótikus és reneszánsz építészeti elemek a hosszanti szárny É-i homlokzatán 

(fotó: Magyar Károly)
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összesen 19 hónapot, azaz 

15. Uo., gótikus felirat  
és 1493-as évszám  
a homlokzat K-i, reneszánsz 
stílű ablakának frízén  
(fotó: Magyar Károly)

16. Az Ulászló-terem 
K-i vége, a reneszánsz 

ablakcsoport felett: 
címerpajzsba foglalt, festett 

’W’ monogram két oldalán a 
magyar és a cseh címerrel, 

alattuk évszámokkal 
(fotó: Magyar Károly)
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17. A festett címerek és 
évszámok közelről 
(fotó: Magyar Károly)

18. Az Ulászló-terem  
ÉK-i oldalához vezető  

ún. „lovas lépcső”  
(fotó: Magyar Károly)
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alig több mint másfél évet töltött 
Prágában,63 az tehát akkor már csak 
alkalmi rezidenciaként volt hasz-
nálatos. Mégis, szinte mindvégig 
ragaszkodott a prágai vár felújítási 
munkáinak folytatásához.64 Úgy tű-
nik, a prágai palota továbbépítését 
Ulászló valamiféle „presztízsbe-
ruházásnak” és egyben talán cseh 
alattvalói irányában történő „kom-
penzációnak” tekintette.65 Hasonló 
volt a helyzet a másik, még saját ke-
zén maradt várával, Křivokláttal,66 
ahol az 1400-as évek utolsó és az 
1500-as évek első évtizedében 
ugyancsak jelentős munkák foly-
tak a Prágából ide áthelyezett Hans 
Spiess vezetésével.67 

Ha végül összegezni akarjuk 
azt a képet, amely Máriát Budán 
és Prágában fogadhatta, azt mond-
hatjuk, hogy az általános építészeti 
külső, az egymással keveredő épí-

63 Macek 1992. 237.
64 Egy 1498-as levelében, pl. a következőket írja: „… költessék el a pénz késedelem nélkül, nehogy a prágai 

várban folyó munka félbeszakadjon vagy megálljon.” A szövegrész angolul idézve egyéb hivatkozás nél-
kül: chotĕBor 2003. 

65 Ez az öntudatosság tűnik ki egy 1504-es leveléből (saját, hevenyészett fordításomban): „.. a mi várunk és 
termeink, melyek nagy költséggel készültek, a korona és ezen ország dicsőségére építtettek, a magunk és 
Csehország jövendő királyainak kellemére és örömére.” A szövegrész idézve angolul: chotĕBor 2003. 
239. Mindehhez l. még a következő jegyzetet.

66 MenclOvá 1972. II.; újabb, rövid összefoglalás: durdík 2000. 299–303. – Jóval a német cikk megje-
lenése és az annak alapján született jelen kézirat első változatának lezárása után, 2010. februárjában 
került a kezembe Tomáš Durdík egy 2009-ben megjelent cikke (durdík 2009). Ennek bevezető részében 
(95.) a prágai várra nézve is igen lényeges megállapítást tesz, amelynek egy részét fontosnak tartom itt 
idézni: „Der mit dem Namen Vladislavs verbundene großartige Umbau der Prager Burg verlief trotz 
seines unbestreitbaren Intereresses vollkommen in der Regie der Stände, respektive ihrer hegemonischen 
Aristokratengruppe. Nach der Landesverfassung aus dem Jahre 1500 hatte Vladislav kein Recht, mit 
dieser seiner Residenz zu disponieren und konnte sie nur soweit benutzen, soweit ihr Wesen als >>Sitz der 
Königswürde<< dadurch nicht berührt wurde. Die angedeutete markante Änderung des Statuts der Prager 
Burg äußerte sich auch in der Tatsache, dass unter den neuen und hergerichteten Räumen und Objekten 
viel stärker diejenigen überwogen, die mit der Pepräsentation der Stände verbunden waren, als diejenigen, 
die der Funktion des Sitzes eines Könighofes entsprachen.” (kiemelés tőlem: MK) Ugyanebben a kötetben 
jelent meg Feld Istvánnak egy, a jelen dolgozat témájával részben átfedő munkája: Feld 2009. 

67 kotrBa 1968. 191–197. Az egyik legfontosabb munka itt is a nagyterem átépítése volt, majd ez követte a 
kápolnáé, mindkettő késő gótikus stílusban.

19. Az Ulászló-terembe vezető, 
korábbi, bélletes É-i bejárat 
maradványai 
(fotó: Magyar Károly)
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tészeti stílusok tekinteté-
ben volt ugyan eltérés, de 
ez inkább az egyes elemek 
alkalmazásának mértéké-
ben jelentkezhetett, sem-
mint alapvető vonatkozá-
sokban. Ez persze annak is 
köszönhető, hogy az épít-
kezések befejezője mind-
két helyen Mária apósa,  
II. Ulászló volt, még ha 
Buda esetében ez tevé-
kenység talán sokkal ki-
sebb mértéket jelenthetett 
is, mint Prágában. Teljesen 
más volt azonban a kettő 
léptéke, funkcionális el-
rendezése, a „köz és ma-
gánterek” viszonyulása, és 
valószínűleg aránya is. Ne 
feledjük, amikor Ulászló 
elkezdte a prágai palota 
átépítését, csak mintegy 
100 fő körüli udvartartás 
elhelyezésében kellett gon-
dolkodnia,68 Budán viszont 
kb. 650 fős udvartartással 
számolhatunk, sőt a palo-
tában naponta megfordu-
lók száma elérhette akár az 
1000 főt is.69 Mindez való-
színűleg csak részben tulaj-
donítható tudatos tervezés-
nek. Mindkét esetben fontos szerepe lehetett az adott, megörökölt építészeti kereteknek, 
amelyeken a mégoly jelentős átépítések is csak részben változtattak. Másrészt úgy tűnik, 
bizonyos szempontból a prágai királyi palota „jogi státusza” is némiképp más volt, mint 
a budaié. Bár az itteni építkezéseket az uralkodó végeztette, és a palota (még távollété-
ben is) elsősorban az ő székhelye volt, de azzal kapcsolatban a cseh rendeknek is volt 
bizonyos jogosítványa. Az épületegyüttes, illetve annak egyes részei az országgyűlés, 

68 Macek 1992. 235.
69 kuBinyi andrás: A királyi udvar élete a Jagelló korban. In: Koszta László (szerk.): Kelet és Nyugat 

között. Történet tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szeged, 1995. 309–335., a számadatok a 326. 
oldalon. Kubinyi ezen cikke németül is megjelent „Alltag und Fest am Ungarischen Königshof der 
Jagellonen 1490–1526” címmel: In: kuBinyi, andrás: König und Volk im spätmittelaltelichen Ungarn. 
Städteentwicklung. Alltagsleben und Regierung im mittelalterlichen Königreich Ungarn. Verlag Tibor 
Schäfer Herne, 1998. 184–206., a számadatok a 194–195. oldalakon. (Itt azonban a fenti, összesített becs-
lés nem szerepel!) (Ez a cikk utánközlése az Alltag bei Hofe. Hsgg. v. Paravicini, werner. Sigmaringen, 
1995. 197–215. [Residenzforschung Bd. 5.] alatt megjelent munkának.)

20. A palota DNy-i keresztszárnya, az ún. ’Lajos-szárny’ K-ről. 
(fotó: Magyar Károly)
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az országos hivatalok és bíróságok „napi használatában” voltak.70 Nota bene, Prágában 
világosan kimutatható, hogy a tárgyalt korszakban az egyes hivatali funkciók egy-egy 
épületrészhez kötődtek, sőt ennek már előzményei is tetten érhetők. Budán ez egyelőre 
nem bizonyítható.

A két helyszín, a prágai vár és a budai vár (beleértve itt most a várost is) jellege – min-
den valós és látszólagos hasonlóság ellenére – tágabb értelemben is eltért egymástól, már 
csak a teljesen eltérő kialakulási korszak miatt is. A 9. sz. végétől fokozatosan kialakuló 
prágai vár a fejlődésnek sokkal archaikusabb formájáról indult, és egész más szerepet töl-
tött be, mint a 13. sz. közepe táján névlegesen „várként” (castrum), mai fogalmaink sze-
rint erődített városként alapított Buda, melyben a királyi lakóhely (a forrásokban curia, 
palatium, majd maga is castrum, illetve arx) „külön életet élt”.71 Az előbbi típus egyik 
jellegzetessége, hogy a váron belül a legfőbb világi (fejedelmi, majd királyi) hatalom 
együtt élt a legfőbb egyházi hatalommal (püspökség, majd érsekség), és egyéb egyházi 
intézményekkel. Ez egyben a terület fizikai értelemben vett megosztását eredményezte. 
Igaz, Prágában utóbb maga a püspök kiköltözött a várból, de a Szt. Vitus székesegyház 
természetszerűleg ugyanúgy megmaradt, a hozzá tartozó és egyéb egyházi testületekkel 
együtt. Térben közeli, de időben valamivel későbbi példája ennek a típusnak a krakkói 
Wawel. Jellegében ezt az irányvonalat nálunk a 10. sz. végétől nyomon követhető eszter-
gomi vár képviselte, legalábbis a 13. sz. második feléig, amikor azt az uralkodó egészé-
ben az érseknek adományozta. A további összehasonlítások elvégzésének és a következ-
tetések levonásának azonban már egy másik dolgozat témáját kell képeznie. 
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