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DOKUMENTUMOK A VOLT KIRÁLYI PALOTA 
ÉSZAKI BŐVÍTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEIRŐL 

A volt királyi palota építéstörténetének egyik vitatott - máig nem tisztázott - pontja 
a dunai homlokzati terv jóváhagyásának kérdése, amelynek megválaszolásához a 
Magyar Országos Levéltárban folytatott kutatásaim legújabb eredményei alapján a 
következőkkel kívánok hozzájárulni. 

A feltárt forrásanyag Hauszmann Alajosnak - most első alkalommal publikált 
- előterjesztése báró Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a „Királyi palota folytatólagos 
építése" tárgyában. (/. melléklet). Az előterjesztésben Hauszmann javaslatot tesz sa
ját tervének elfogadására, hangsúlyozva annak előnyeit Ybl Miklós 1885-ben készült 
tervével szemben. „A két tervnek - írja - egymással való összehasonlításából azonnal 
szembetűnő ama nagy különbség és előny, mely a nagyobb terv végrehajtása mellett 
szól." A tervek az előterjesztés levéltári anyagából sajnos hiányoznak, így azok Ybl 
Ervin és Hauszmann Alajos műveiből származnak. (2. és 3. melléklet) 

Hauszmann 1912. évi monográfiájában megemlíti, hogy terve „megnyerte Bánffy 
Dezső báró miniszterelnök tetszését, aki kegyes volt annak megvalósítása érdekében 
Ő császári és apostoli király felségének előterjesztést tenni és a művezetőnek magán
kihallgatásra a legfelsőbb engedélyt kikérni..." 

A feltárt forrásanyag tanúsága szerint azonban a miniszterelnökség nem „tet
széssel", hanem kritikával fogadta az előterjesztést (4. melléklet), amelynek alapján 
Bánffy olyan tervezetett terjesztett Ferenc Józsefeié, „amely legfelsőbb elhatározás
ként" lényegében Hauszmann javaslatát elutasítja. Amikor elrendeli, hogy „budavári 
palotámnak dunai homlokzata a néhai Ybl Miklós műépítész által készített tervek és 
költségelőirányzat alapján építtessék..." (5. melléklet) Ezt annál is inkább megtehet
te, mert Ybl Miklós tervét a király még 1885-ben jóváhagyta. 

Ennek ellenére Hauszmann tervét Ferenc József végül is elfogadta és a palota 
bővítésével kapcsolatos alapkőletétel ünnepélyes keretek között 1896. június 6-án 
megtörtént. (<5., 7. és 8. melléklet) Hogy milyen érvek alapján változtatta meg Ferenc 
József legfelsőbb elhatározását, arra a kutatás eddigi eredményei még nem adták meg 
a választ. 

Feltételezhető azonban, hogy Ybl Ervin álláspontja áll legközelebb az igaz
sághoz, amikor megállapítja: „Ybl terve nem valósult meg, de az udvartartásnak 
végül mégis szüksége lett az egész terület kihasználására. Hauszmann-nak tehát Ybl 
első megoldásához kellett visszatérnie a palota északi szárnyának a délivel azonos 
kiépítéséhez, középen a nagy kupolával". Ybl ugyanis már 1883-ban Tisza Kálmán 
miniszterelnök hozzájárulásával alternatív terveket készített a királyi palota bőví
téséhez, amelynek A) változata „A palota hosszmegoldása a dunai fronton" címet 
viselte. Ybl Ervin 1956 évben megjelent művében megfogalmazott feltételezését 
a Budapest Főváros levéltárában végzett kutatásaim végül is igazolták. A budavári 
palota építési bizottsága 1897. június 25-én tartott ülése jegyzőkönyvének tanúsága 
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szerint ugyanis Ferenc József 1897. április 19.-én - közel egy évvel az ünnepélyes 
alapkőletétel után - a királyi palota dunai homlokzatának terveit „a főudvarmester 
által tett módosításokkal legkegyelmesebben jóváhagyni... méltóztatott". Ez a dön
tés Hauszmann tervének elfogadását jelentette. 

Felhasznált irodalom 

Magyar Országos Levéltár K-26/1895 és K-26/1896 számú jelzeteinek iratai. 
HAUSZMANN Alajos: A magyar királyi vár. Budapest 1912 
YBL Ervin: Ybl Miklós. Budapest 1956. 
Budapest Főváros levéltára: A királyi palota építési bizottsága 

1896 és 1897 évi jegyzőkönyvei. 

Mellékletek 

1. Hauszmann Alajos felterjesztése báró Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a „Királyi 
palota folytatólagos építése" tárgyában. 1895. október 27. Magyar királyi minisz
terelnök 3620/1895 számán. MOL K-26/1895 

2. Ybl Miklós a) tervének földszinti alaprajza. 
3. Hauszmann Alajos b) tervének földszinti alaprajza. 
4. A Miniszterelnökség észrevételei Hauszmann Alajos 3620/1895 számú felter

jesztéséről. MOL K-26/1895 
5. Ferenc József legfelsőbb elhatározása Bánffy Dezső miniszterelnök előterjeszté

se alapján. 1896. január 5. Magyar királyi miniszterelnök 455/1896 ME-számán. 
MOL K-26/1896 

6. Meghívó az alapkő letételi ünnepélyhez. 
7. Szertartás az alapkő ünnepélyes letételénél. 
8. Az ünnepély létesítményeinek (sátor, lelátók) alaprajza. 6,7,8, pontok esetében. 

MOL K-26/1896 
9. Képek. A királyi palota dunai homlokzatának állapota a bővítés előtt és után 

szembeállítva Ybl Miklós jóváhagyott tervével. 
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1. Melléklet 
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/ . Melléklet -folytatás 
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1. Melléklet -folytatás 
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/. Melléklet -folytatás 
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7. Melléklet -folytatás 
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1. Melléklet-folytatás 
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1. Melléklet - folytatás 
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4. Melléklet 
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4. Melléklet -folytatás 
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Magyar Királyi Miniszterelnök 

3620 M.E. szám érkezett X. 28/1895 

Tárgy 

Száma: 86 kelte: X. 28. 

A királyi palotaépítés művezetősége a királyi palota tárgyában 
Alternatív terv: 
a) Szertárépület helyén pavillon vagy folyosó összeköttetés a régi palotával 
b) Dunai homlokzat teljes kiépítése északi irányban, a meglévő palota folyatásában 

A nagyobb (b) terv összköltsége 8414994 Ft } az eddigi 
a kisebb (a) terv összköltsége 7585984 Ft > építkezéseket 
Hausmann szerint a különbözet 849010 Ft J is beleszámítva 

Az a) tervnél a díszterem kibővítésének már tudva levő 161000 Ft-nyi tényleges 
költsége helyett még mindig az előirányzott 521553 Ft-ig van figyelembe véve, 
holott az helytelen mert az a., terv tényleg 160553 Ft-al kevesebbe kerülne és így a 
két terv közötti differencia tulajdonképpen 1009563 Ft. 

Ennél fogva ugyanazon 1009563 Ft-nyi különbözet áll elő akkor is, ha mindkét 
tervnél 1. pont alatt a krisztinavárosi szárnyépület költségére nem a részletes 
költségvetés szerint szükséglendő 5224178 Ft-ot, ha nem az eredetileg kiszámított és 
Őfelsége által engedélyezett 5323000 Ft előirányzatot vesszük számításba. 

És éppen az a körülmény, hogy t.i. Hausmann most a két terv szembeállításánál 
a krisztinavárosi szárnyépületre mindkét helyen a tényleg szükséglendő kisebb 
előirányzatot vette számításba teszi indokolta és szükségessé, hogy a díszterem 
költésgei is mindkét terven a tényleges összegben szerepeljenek. 

4. Melléklet - átírás 
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5. Melléklet 
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Magyar Királyi Miniszterelnök 

455 M.E. szám érkezett I. 8/1896 

Tárgy 

Száma: 5597 kelte: I. 5. 

Őfelsége kabinet irodája visszaküldi a 3620/1895 számú felterjesztést a következő 
legfelsőbb elhatározással. 

Ezen előterjesztés folytán jóváhagyom, hogy budavári palotámnak dunai homlokzata 
a néhai Ybl Miklós műépítész által készített tervek és költségirányzat alapján kiépí-
tessék az arra vonatkozó tervezési munkák haladéktalanul folyamatba tétessenek és 
az építési költség szükségletek 2829815 Ft erejéig a magyarországi várak és kertek 
fenntartására szánt aéapjából majd a megtérítendő állami előlegek útján fedeztesse
nek. 

Utasítom egyaránt magyar miniszterelnökömet, hogy az ebbeli vázlatos tervek elké
szítése előtt a kérdéses új épületnek belső beosztását illetőleg és amennyiben az által 
jelenleg építés alatt lévő krisztinavárosi szárnyépület belső beosztása módosulna, 
arra nézve az első főudvarmesteremmel lépjen érintkezésbe, hogy azzal egyetértőleg 
állapodjanak meg mindkét új épületnek belső beosztásába. 

Kelt Bécsben 1896. január 5. 

Ferenc József sk. 
Br. Bánffy sk. 

5. Melléklet - átírás 
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6. Melléklet 
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SZEETAETÁS 
a királyi palota uj épületszárnya ünnepélyes alapkő

letételénél Budapesten • 
szombaton, 1896. évi június hó 6-án d. e. 10 órakor. 

A férfiak közül a tábornokok szolgálati 
egyenruhában, a többi katonák díszben, szol
gálati jelvény nélkül, a polgáriak nemzeti 
diszöltönyben jelennek meg. 

A rendek nagykeresztjeinek szalagjait 
nem viselik. 

A legfelsőbb uralkodóház esetleg Buda
pesten tartózkodó tagjai/a m. kir. miniszter
elnök, am.kir. miniszterek, az építési bizott
ság és 0 F e l s é g e kísérete 3!i4 órakor 
gyűlnek össze az ezen alkalomra állított 
sátorban. 

E sátor előtt a es. kir. arcier s a m. kir. 
testőrség együttesen kettős őrt állit fel. 

A sátorban magában egy asztalon az 
okmány, az aláíráshoz szükséges kellékek, 
valamint az alapkőletételénél használandó 
kalapács van előkészítve. 

10 órakor 0 cs. és a p o s t o l i k i r . 
F e l s é g e , / a főhadsegéd s a szolgálatban 
levő szárnysegéd kíséretében, legfelsőbb lak
osztályából az alsó négyszög lépcsőjén le a 
sátorhoz megy. 

ORSZÁGOS levE 

7. Melléklet 
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Az emelvényen mint nézők: ország
gyűlési tagok, udvari és állami méltóságok, 
a tábornoki kar, küldöttségek és hölgyek, 
esetleg a diplomácziai testület tagjai van
nak elhelyezve. 

Erre a m. kir. miniszterelnök Ó Felsé
géhez rövid beszédet tart, mely után az 
építési bizottság egy tagja az okmányt 
felolvassa. 

0 Fe l sége ezután aláírja ezen ok
mányt, melyet néhány pénzdarabbal bádog
tokba tesznek s ez utóbbit azután lepecsételik. 

0 Fe l s ége ezután azon helyre megy, 
a hol az alapkő letétele történik. 

A bádogtokot a mélyedésbe s reá' a zár
követ teszik, melyre azután 0 F e l s é g e a 
kalapácscsal hármat üt. 

Ugyanezt teszik azután a legfelsőbb 
uralkodóház férfitagjai s a méltóságok. 

0 Fe l sége ezután ismét legfelsőbb 
lakosztályába tér vissza s a jelenlevők mind 
eltávoznak. 

7. Melléklet -folytatás 
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9. Melléklet 
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9. Melléklet -folytatás 
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