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BUDAVÁR ZSIGMOND-KORABELI
EMLÉKEI
Irta: Mesterházy Jenő
megalapítója IV. Béla királyunk. A tatárjárás förgetege után ő találja alkalmasnak a budai Várhegyet arra,
hogy azt megerősítse, déli végén királyi palotáját felépíthesse. Még az ő uralkodása alatt készült el a mai Helyőrségi- és
Koronázó-Főtemplom őse, valamint a ma már csak romjaiban szemlélhető domonkosok templomának a Halászbástyára kifutó szentélyrészlete és a XI. Ince pápa terére néző négyszögű toronyrészlete is.
Az új város, ha aránylag kicsi területen, de a fejlődés hatalmas
lehetőségeivel rendelkezett, mert a területén épült királyi palotát
választotta magának IV. Béla királyunk állandó lakóhelyéül.
Azelőtt Esztergom, Székesfehérvár és Ó-Buda voltak a királyi lakóhelyek, de most felváltotta ezeket az új királyi székhely, melyet az
oklevelekben ezidőben pestújhegyi várnak nevezgetnek. Noha
IV. Béla utódai, különösen Kún László király különös jóakarattal
viseltettek az új város iránt és annak királyi palotáját Károly
Róbert és fia Nagy Lajos is használta lakóhelyül, Budavár megszünt
rendszeres királyi székhely lenni. Úgy Károly Róbert, mint Nagy
Lajos Visegrádot avatta királyi székhelyévé.
|Lényegesen megváltozott azonban Budavár helyzete Nagy
Lajos királyunk vejének, a könnyelmű természetű, de a művészetekért és tudományért végtelenül lelkesedő Zsigmond királyunk
idején. A luxemburgi házból származó Zsigmond művészi hajlamait
atyjától, IV. Károly német-római császártól és cseh királytól örökölhette, ki Prága várhegyén fölépíttette francia mintára várkastélyát, a pompás Hradsint és egyéb építkezéseivel is Prágát az
akkori idők egyik legszebb városává tette. Zsigmond felbuzdulván
e példán, először is budai várpalotájának az építkezéseivel akart
túltenni atyján. Mikor fogott hozzá nagyszabású építkezéseihez,
azt egészen határozottan nem tudjuk. Uralkodásának első évtizedét
a délvidéki főurak lázadásai és a török támadások foglalták le. Majd
összeütközésbe került addig hű főuraival, úgy hogy 1401-ben még
fogságba is vetették. Miután azonban nem tudtak megállapodni
abban, hogy ki is legyen a fogságban tartott király utódja, hívei, a
Garaiak, Cilleiek és Stibor közbenjárására kibocsátották a fogságból. Stibor vajda még azokat a pártosokat is leverte, akik a meg-
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gyilkolt Kis Károly király fia érdekében keltek fel. Így Zsigmond
egyetlen komoly ellenfelétől is megszabadulván, talán most foghatott a legerőteljesebben budavári építkezéseihez. Nem háborgatta
országát a török sem, mert azt meg Timurlenk tatár hadereje
győzte le.
A IV. Béla korabeli és némileg kibővített budavári királyi
palotát Zsigmond valósággal megkétszerezte. A régebbi épületektől
körülvett tornácos palotaudvart építtette ki először, az akkori várkápolna északi falához illesztvén építkezéseit. Közben Zsigmond
megszabadulván ellenségeitől, minden erejével Nyugat felé irányította politikáját, melynek eredményeként 1410-ben megválasztották német-római császárnak. Idegen származása és a most megszerzett császári méltóság ellenére is azonosult a magyarsággal.
Budavárát tekintette továbbra is székhelyének. Kétszeres buzgalommal folytatta tehát a budavári királyi palota kibővítését.
A majdnem kétszeresére meghosszabbított várpalota északkeleti
sarkán egy önálló, a régi és toldaléképületekkel össze nem függő új
palotát emeltetett, amelyet megkülönböztetésül a többitől — Frisspalotának neveztek el. Öt széles boltíven emelkedő nyitott
erkélyű és magastetejű kétemeletes épület volt ez, amely homlokzatával a Szent György-tér felé nézett és a mai várpalota legészakibb frontjától körülbelül száz méterrel volt délebbre. Építkezéseiben gondja volt Zsigmondnak arra is, hogy a királyi palota és vele
az egész budai Várhegy bevehetetlen erősséggé váljék és így az ő
idejétől kezdve a budai királyi vár már nemcsak a Várhegy tetején
volt bástyafalakkal körülövezve. IV. Béla király idejében a királyi
várpalotát a Duna felé lefutó két fal védelmezte északról és délről.
Ezeket egymástól körülbelül nyolcvan méter távolság választotta
el és fent, a Várhegy peremén fal kötötte össze, amely egyirányban
haladt a Duna medrével. Ezzel a felső peremmel párhuzamosan
építtette Zsigmond a második, alsóbb falat, melynek elfeketedett,
tizenhárom pillérrel megtámasztott hatalmas kövei jól láthatók
még ma is a pesti korzó felől. Volt egy legalsó, harmadik fal is, de
ez eltünt a Várbazár megépítésekor. Megmaradt azonban a Dunára
merőleges, lefelé haladó két vastag fal, melyek alapjai még IV. Béla
korából valók. Ezek közül az északiba (amely a mai Fiúme-szálló
irányába halad lefelé), Zsigmond király a középső bástya falának
vonalában kaput vágatott a gyalogosok és a kocsik számára. Ezek
a Víziváros felé, tehát az északra nyíló forgalmat közvetítették és
felvonóhidakkal voltak ellátva. Ugyancsak a déli vastag falon túl
is volt egy ilyen gyalogosoknak és szekereknek készült felvonóhidas
kapu, amely a mai Tabán felé bonyolította le a forgalmat. Ezt a
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déli, kettős kaput egy hatalmas rondella biztosította, melynek az
alapfalai, nemkülönben a déli kettős kapunak a falai, valamint az
északi kapunak az íve a királyi várkert elzárt részeiben máig fennmaradtak. Egyébként minden más építkezés, ami Zsigmond előtt
és utána is történt, a törökök kiverésekor teljesen elpusztult.
Pedig hogy milyen lehetett a budavári királyi palota már Zsigmond király korában, azt egy korabeli idegen szemtanu feljegyzéseiből tudhatjuk, aki így emlékezik meg tapasztalatairól: «a királyi
vár oly erős és nagyszerű, hogy nem véljük, hogy a földön ennél
nagyobb lenne található. Mindamellett egyes részei oly jól és csinosan összeillenek, hogy a benyomás kelleme nem hagy kívánni
valót». Zsigmond palotáját ugyanis sok külföldi látta. Megfordult
itt a király és császár vendégeként a bosnyák, lengyel, dán király ;
a bizánci császár, sok más fejedelmi személy, lovag, humanista és
világjáró. Zsigmond maga is sokat járt külföldön. Mint német-római
császár ő buzgólkodott a nagy reformzsinatok összehívásában, amelyek
véget is vetettek az egyházszakadásnak. Országain kívül megfordult
Bizáncban, Rómában, Párizsban, Angliában. Párizsi útja alkalmával vagy 200 mesterembert — köztük kőműveseket — küldött
Budára, amiből a késő utódok azt következtették, hogy budavári
királyi palotájának építői franciák voltak. De amikor ezek ideérkeztek, akkor már az előbb említett szemtanu «a legnagyobb bámulattal és álmélkodással szemléli» a Zsigmond által épített palotát.
Annak munkáját tehát itthoni emberek végezték el és a jövevényeknek is talált azért a nyughatatlan, sok újba kezdő király foglalkozást.
Építkezéseivel sokat tett Buda városáért is. Felépíttette a mai
honvédelmi minisztérium helyén a Szent Zsigmond templomot,
amely azonban a törökök kiverésekor szintén romhalmazzá lett,
akár a királyi palota és így nyom nélkül enyészett el. Bizonyára
hozzájárulásával bővítették ki a mai Koronázó-Főtemplomot csarnoktemplommá és uralkodása alatt épült nagyobbra a domonkosok
temploma, amelynek Zsigmond korabeli szentélyt támasztó falai
ma is láthatók a Halászbástyának azon a részén, ahol Julianus barát
és társának szobrát éppen két és fél éve helyezték el. Budára akarta
áthelyezni Zsigmond a bázeli zsinatot, ami annak bizonysága, hogy
a város elegendő nagykiterjedésű is lehetett egy ilyen nagy gyülekezet befogadására. Össze is számoltatta ekkor a király itt a lakásokat
és a feljegyzések alapján tudjuk, hogy Budán és külvárosaiban volt
1352 kályhás szoba (967 házban), 3027 kamara, 742 bolt, 637 pince
és 4700 ló számára istálló. Egyéb okok miatt Zsigmond szándéka
meghiúsult ugyan, de Buda híre ország-világon elterjedt királya
révén, ki közben Csehországot is megszerezte.
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Természetes, hogy a király körül hivatalokat viselő és egyéb
állásokat betöltő főnemesség is gondoskodott arról, hogy a király
palotájához illő kőházai legyenek. Hogy ezek milyen terjedelmesek
lehettek, arra csak feljegyzésekből következtethetünk, mert a török
időkben, fájdalom, de ezek is elpusztultak. Garai nádor palotájáról
tudjuk, hogy két utcai homlokzata volt és értékét 11.500 aranyforintra becsülték, ami akkor hallatlanul magas összeg volt. Az Úriutca 64—66. számú háznak egyik földszinti helyiségében fennmaradt számunkra két nagyarányú pillérrészlete egy Zsigmondkorabeli palotának. Ezek nagyságából és a hozzájuk csatlakozó falrészekből szerezhetünk csak fogalmat arról, hogy ez a palota is
milyen hatalmas arányú lehetett.
A főurak palotáitól nem maradtak el a mind jobb módra vergődő polgárok házai. Buda ekkor lett külsőleg is az ország első
városa. Hogy milyenek lehettek ezek a Zsigmond korabeli polgári
házak, arról fogalmat adhat nékünk az Országház-utcai 20. számú
egyemeletes és két ikerablakos ház, melynek külseje egy 1721-i
megújításkor némileg ugyan változott, de eredeti középkori csúcsíves jellegét a lóherlevélszerűen tagolt kiugró ívsorozattal máig
megőrizte számunkra. Emeletes homlokfala körülbelül harminc
cm-nyire ugrik ki a földszint fölé. Ezt a kiugrásos részt hordozzák
a lóheríves díszt formáló gyámkövek (összesen 15 darab). Szinte
csodaszámba megy az is, hogy legalább ez az egy középkori, Zsigmond idejéből való polgári ház megmaradt, mert a török uralom
után Buda valósággal romhalmazzá alakult. Nemcsak Budán, de
az egész főváros területén ez az egyetlen ház, mely régi, középkori
jellegét még magán viseli. Kapualjának baloldali falában alig három
éve találták meg a középkori házakat jellemző gótikus falfülkéket,
összesen négyet, jobb felől egyet.
Van azonban az Országház-utcában még egy nevezetes, Zsigmond korabeli építészeti emlékünk, mégpedig a 13. számú házban,
melynek semmitmondó, emeletes homlokzata nem is sejteti az
arrajárókkal, hogy a kapu alatt jobbkéz felőli földszinti szobája már
megvolt Zsigmond királyunk korában. A négyzetalapú, kétablakos,
utcára néző szoba máig megőrizte kőbordás, fent kőrózsás és kétszer
egymás mellett elhelyezett érdekesen faragott keresztboltozatát.
Az Úri-utca 34., 36., 38. és 40. számú házak kapualjában pedig az
Országház-utca 20. számú házához hasonló csúcsíves fülkéket találunk. Ilyenek vannak még az Országház-utca 2. és 26. számú házaiban is. Ezek a középkor házaiban nemcsak a kapualjak díszítésére
szolgáltak. Ülőpadkáknak vagy az áruk kirakására használták fel
azokat. Valamennyi terméskőből van kiformálva. A legtöbbjét
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bevakolták a házak megújításakor. Idők folyamán ilyenek még előkerülhetnek Budavár simára vakolt régi házainak kapualjában ós
változatos formáikkal gyönyörködtetik majd azokat, kik tudják
élvezni és becsülni a mult maradványaiból a szépet és szokatlant.
Az Úri-utca 40. számú ház kapualjában például jobbról-balról
nyolc ilyen falfülke van, valamennyi egymástól elütő, csodálatosan
szép és érdekes változatban. Ezek a falfülkék mérműves díszeikkel
már részei a Zsigmond korabeli szobrászati maradványoknak.
Ezeknek dús emlékeit a Halászbástyán berendezett kőmúzeumban
tanulmányozhatjuk azzal a tapasztalattal, hogy Budavár Zsigmond
korabeli emlékei bőséges anyagot szolgáltatnak azoknak, kik nem
riadnak vissza attól, hogy a régmult maradványait meg is keressék
és méltányolják a közel hat évszázaddal ezelőtt tevékeny budavári
elődök megmaradt emlékeit.
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Zarándokút volt harmincöt évem
És megállottam a kereszt tövében.
Asszonyt, játékot, bort és virágot,
Kételyt és balhitet, mi megalázott,
Lábam, kezem és minden emlékem;
A kereszt lábához letettem szépen.
Vágytam eddig a vérbujtó lázat;
A szívem tiszta nyugalom s alázat.
Vágytam eddig selyembevont nőket;
Most bánat nélkül mind kiöntöm őket,
S köszöntelek: Nap, Hold s ti Csillagok,
Hiszen maholnap testvértek vagyok.
Majthényi György

