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épület felőli oldalán a bautzeni Mátyás-emlékmű másolatát 
helyezték el, a román épület felőlin egy tágas csúcsíves kapu 
nyílt, a gótikus udvari sarkára egy Madonna-szobrot helyeztek.

Az U alakú udvar oldalai aszimmetrikusan eltérő kiala-
kításúak, három egymástól különböző gótikus világ képvise-
lői. A reneszánsz-barokk épület felé eső szárny földszintjén 
lapos szamárhátíves keret alá fogott egyenes záródású ablakok 
sorakoznak, fölöttük körablakokkal, míg az emeleten egy a 
homlokzaton végigfutó, forgó halhólyagmotívumokkal dí-
szített mellvéd fölött egy-egy szegmensíves keretbe tervezett 
kettős félköríves nyílást látunk. Az ablakok fölött a főpárkány 
fölé nyúló széles, magas elemekből álló pártázat kapott he-
lyet. A szomszédos udvari sarokhomlokzat földszintjén nyíló 
szamárhátíves keretbe foglalt szemöldökgyámos ajtó fölött 
szemöldökgyámos záródású ajtó nyílik egy erkélyre.

A lovagtermi szárny udvari homlokzatának földszintjén 
három csúcsíves árkádív keretében egy-egy díszes, csúcsíves 
záródású mérműves ablak, ezek mellett egy negyedik, félkör- 

íves záródású árkádívben kis egyenes záródású ablak nyílik. 
A két szélső kisebb árkádív fölött Beatrix és Mátyás portréja 
látható. Az emelet loggiaszerűen hátraugrik, és a homlokzat 
síkjában végighúzódó korlát mögött címerekkel is díszített, 
színesen festett felületen egyenes záródású gótikus ablakok 
sorakoznak, mellettük a jobb szélen ajtó nyílik. A főpárkány 
gyámjai között festett címerek foglalnak helyet: a Mátyás ko-
rabeli országcímer, Hunyadi János, Aragóniai Beatrix, Szilágyi 
Mihály, Vitéz János, Bakócz Tamás és Corvin János címere.

A lépcsőházi szárny homlokzata egy szélesebb és egy 
keskenyebb szakaszra tagolódik. A Lovagteremhez közelebbi, 
szélesebb szakasz földszintjén három egyenes záródású kereszt- 
osztós ablak látható, míg az emeleten erősen kiugró konzolso-
ron loggia húzódik, szívformákból álló késő gótikus korláttal 

A gótikus épület oldalhomlokzata, jobbra a gótikus épület a segesvári 
toronnyal (Klösz György felvétele, 1896, FSZEK Bp. Gy.)
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és szamárhátíves keretbe foglalt, kosáríves záródású árkádnyílá-
sokkal. Az ívek fölött gazdag késő gótikus jellegű faragványos 
dísz és egy-egy női és férfi portré váltakozik. A loggia a két szé-
lén nem teljes árkádívekkel végződik, aszimmetrikusan. Min-
den második árkádív fölött toronysisakszerű, cseréppel fedett 
tetőidom magasodik, közöttük a loggia fölötti szinten egy-egy 
háromkaréjos záródású ablakpár. A gótikus loggia mintája a 
stájerországi Bruck an der Murban álló Kornmesserhaus nevű 
késő gótikus épület hasonló funkciójú része.

A homlokzat keskenyebb szakaszának földszintjén két 
szamárhátíves keretbe foglalt, csúcsíves nyílás között Madon-
na-szobor látható, felül vakmérműves falfelület. A nyílások 
alatti előtérben ajtó nyílik a kiállítás előterébe, az emeleten 
pedig egy széles és magas, csúcsíves mérműves ablak látható. 
Az ajtó fölötti szamárhátíves-szobros architektúra mintája a 
csütörtökhelyi kápolna belső karzata, amelyet a kiállítási épü-
let elkészülte után 1896 és 1901 között restaurált Steinhausz 
László, majd Sztehló Ottó építész.

Az U alakú udvar homlokzatai legnagyobbrészt szabad 
művészi fantázia termékeinek látszanak, egyelőre csak kevés 
részletnél lehet konkrét mintát megnevezni. Az udvar kö-
zepén a pozsonyi Főtéren álló Roland-kút többé-kevésbé 
hiteles másolata helyezkedett el, melyet Ohrenstein Henrik 
beocsini cementgyáros saját költségén készíttetett.476

A lépcsőházi épületszárny északkelet felé néző főbejárati 
homlokzatán egy összetett csúcsíves keretbe foglalt szegmensíves 
záródású kapu nyílik, két oldalán egy-egy mérműves csúcsíves ab-
lakkal. A földszint nyílástengelyeit fiatoronnyal díszített támpillér 
határolja. A homlokzat emeletén az épületszárny legnagyobb 
ablaka, egy a reimsi székesegyház főhomlokzati ablakára emlé-
keztető, annak kicsinyített és egyszerűsített változatának tűnő, 
csúcsíves keretbe foglalt rózsaablak világítja meg a lépcsőház terét.

A gótikus épület lovagtermi és lépcsőházi szárnya (Weinwurm Antal, 
1896?, FSZEK Bp. Gy.); jobbra a gótikus épület metszete a lovagtermi 
szárnyon keresztül (Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1897)
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Egy este épp a híreknél tartott („...leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha 
Barnabás szalmafalvi lakos...”), amikor kintről csámcsogást hallott.

Ugyan ki csámcsoghat odakint? Manófalvi Manó el sem tudta képzelni. Mikor azonban a tökházikó 
falán lyuk keletkezett, s a csámcsogást már úgyszólván a szobában lehetett hallani, Manófalvi Manó 
rádöbbent, hogy valaki – lámpavilág ide, lámpavilág oda – megint belerágott a tökbe. Felkapta hát  
a seprűt, és kirohant.

Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manófalvi Manó még soha életében nem látott ilyen 
hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat: egyszerűen odébb söpörte.

A kismalac gurult, és torkaszakadtából visított:
– Ui, ui, ui!
– Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni! – fenyegette Manófalvi Manó a seprűjével.
A malacka bánatosan nyöszörgött:
– Éhes vagyok! Már órák óta nem ettem!
– Akkor sem kell fölfalni a házamat! Különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj 

beljebb!
Kukoricalepény! Édes, drága kukoricalepény...
Fél perc múlva a csámcsogástól visszhangzott az egész tökház.
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Belső terek, kiállítási helyiségek

Ahogy a látogató a Nádor-sziget felől, a hídon át az együttes 
udvarára lépett, a gótikus épület rózsaablakos homlokzatán 
nyíló kapun (amelynek helyén ma egy ablak nyílik) lehetett 
az épületbe lépni. Ez a lépcsőházi szárny, amelynek földszinti 
alaprajza szerint egy csillagboltozatos tér fogadta a látogató-
kat. Az emeletre vezető lépcső két oldalán futó folyosószerű 
térben lehetett továbbhaladni, és a kiállított középkori szob-
rászati és festészeti emlékeket megtekinteni. Innen a Nye-
bojsze-torony földszintjére vezetett az út, ahol folytatódott a 
kiállítás, valószínűleg már a hadtörténeti anyaggal, majd a 
középkori hadügyi tárlat fő terme, a földszinti Lovagterem kö-
vetkezett. A Csütörtökhelyi kápolna nevű szentélyszerű terem 
a középkori egyházi kiállítás első egységét mutatta be. Innen 
és a kápolnából is megközelíthető volt a harmadik épület-
szárny, amelynek földszintjén a Bártfai termet a névadó te-
lepülés városházának terme nyomán tervezték. Okleveleket, 
pecséteket és a középkori városi élet egyéb tárgyait mutatták 
be itt. A szárny végét képező segesvári óratornyot imitáló to-
ronyban két helyiség zárta a földszinti teremsort, melyek kö-
zül a gótikus udvar felőli volt a Középkori hiteles hely, amely a 

katalógus leírása szerint: „Dongaboltozattal fedett, egyszerűen 
meszelt szoba, téglával kirakott talajjal. Benne vasrudról zsá-
kokban (capsa) csüngnek az oklevelek.” A szomszédos helyiség 
a két utóbbi terem udvar felől nyitott előtereként szolgált, 
ugyanis a segesvári tornyon itt volt egy csúcsíves kapu, amely 
be- és kijáratként működhetett. Innen a Bártfai terem mellett 
emelkedő lépcsőn közvetlenül is fel lehetett jutni a Csütörtök-
helyi kápolna melletti kis zárterkélyszerű térbe.477 

A gótikus épület emeleti kiállítása a túloldalról folyta-
tódott, vagyis a főbejárat fölötti térből. A lépcsőházi szárny 
első helyisége Károly Róbert, Nagy Lajos és Zsigmond korá-
nak tárgyanyagát mutatta be, a lépcsőház terébe került a Má-
tyás-kori kiállítás. A Nyebojsze-toronyban lévő szobában egy 
középkori szobaberendezést lehetett megtekinteni, főként 
15. századi, Johann Wilczek gróf által kölcsönzött tárgyakkal.

Átkanyarodva a középső szárnyba, az emeleti Lovagte-
rem egyházi kiállítása került sorra. A segesvári torony épü-
letrészének emeletét két terem foglalta el, melyek közül a 

Balra a lépcsőházi szárny udvari homlokzata (ismeretlen fényképész; 
Bálint Zoltán: Az Ezredéves kiállítás architektúrája. 1897); fent a főlépcső
emeleti tere (Klösz György felvétele, 1896, FSZEK Bp. Gy.)
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nagyobb a Középkori könyvtár, ez Mátyás király korának 15. 
századi reneszánsz stílusában létesült. Magában a toronyban 
volt a középkori egyházi kiállítás folytatását magába foglaló 
terem, amelynek fő dísze a háromszéki, maksai evangélikus 
templom kazettás mennyezetének utánzata volt. Innen visz-
szakanyarodva a kápolnától levezető lépcsőhöz, a fent emlí-
tett toronyalji előtéren át léphetett ki a látogató, és az udva-
ron átsétálhatott a reneszánsz-barokk épületbe.478

Reneszánsz-barokk épület

Homlokzatalakítás

Az épület külső leírását a kronológiát követve nem a főhomlok-
zattal érdemes kezdeni, hanem a gótikus épület felőli oldallal, 
ahol reneszánsz homlokzatok sorakoznak. Itt bal oldalon az eper-
jesi Rákóczi-házból inspirációt merítő szakasz mellett középen és 
jobb oldalon a lőcsei városháza tornyának és homlokzatrészleté-
nek utánzata látható. A kortárs leírás szerint a torony homorú 

A gótikus és a reneszánsz-barokk épület a tó felől (Klösz György felvétele, 
1896, FSZEK Bp. Gy.)
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cseréppel fedett teteje élénkvörös színű volt. A tó felőli sarkon 
a kiállítás nemzeti koncepciójából erősen kilóg az I. Ferenc ko-
rának francia reneszánszát idéző torony, amely ugyanakkor igé-
nyes architektúra, és látványosan egészíti ki a kompozíciót. Nem 
egy szerző kérdőjelezte meg a franciás torony létjogosultságát 
a magyarosnak szánt épületegyüttesben. Itt egy kortárs leírást 
olvashatunk arról, hogy Alpár hogyan magyarázta a torony sze-
repét egy 1895 júliusában tartott épületbejárás során:

„Legelsőbb a renesszánsz-csoport földszinti nagy csarnoká-
ba vonultunk, a melyben Alpár Ignác, a tervező építész harsány 
hangon kommentálta a falakon függő tervrajzokat. 

A François I. stílű palotának egyedüli létjogosultsága igen 
szép kiképzésében rejlik, de az élelmes kalauzoló építész tudott 
más okot is, a melyet jólelkü udvariasság adott nyelvére: 

– Ily stílusú palota egyetlenegy látható fővárosunkban, az 
operával szemben, még pedig igen szép megoldással, ennek az 
ízlését szintén bevontuk az »épített történelem« keretébe. 

Szinte hallom Pártos Gyulának szép szakállába mormolt 
»helyes«-ét, látom elégült, jókedvű szemhunyorgatását és Lechner 
Ödön francia könnyedségű, elegáns meghajlását.”479

Folytatva az épület körüli sétát, befordulva a déli, tó 
felőli homlokzat sarkán, két szimmetrikus, négytengelyes, 
pártázatos homlokzatszakasz között emelkedik a középrizalit, 
ahol két, színes cseréppel fedett sokszögű gúlasisakos sarok-
torony között kétszakaszos homlokzat látható, melyet later-
nával zárt manzárdtető koronáz. A déli homlokzat sajátossága 
még a reneszánsz sgraffito díszítés, amely az első emeleti abla-
kok fölött látható. A homlokzat kelet felőli sarkán, a francia 
reneszánsz torony párjaként egy magasabb torony emelkedik, 
amelynek tetejére a brassói Katalin-bástya mását ültette az 
építész. E torony keleti oldalán a bártfai városháza erkélyének 
laposabb változata látható. Az épület keleti homlokzata egy 
héttengelyes, középrizalitos barokk palotahomlokzat.

A főhomlokzat pompás barokk kompozíció, a kerek 
sarokrizalitok között hátraívelő összekötő szárnyakkal, és 
ezek között dinamikusan előrelépő középrizalittal, amelyet a 
gyulafehérvári Felső Károly-kapu ihletésére tervezett tetőfel-
építmény koronáz. A tömegkompozíció mintája minden bi-
zonnyal a bécsi Hofburg Michaelerplatzra néző homlokzata, 
de a formai elemek közül talán csak a sarokrizalitok harang 

Fent a reneszánsz-barokk épület oldalhomlokzata (ismeretlen fényképész; Bálint Zoltán: Az Ezredéves kiállítás architektúrája. 1897); középen reneszánsz- 
barokk épület francia reneszánsz tornya; jobbra bástya a tó partján (Klösz György felvételei, 1896,  FSZEK Bp. Gy.)
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alakú kupolái állnak a bécsi épület közvetlen hatása alatt. 
A középrizalit középablaka fölötti oromzatkompozíció 
leginkább a drezdai Zwinger Kronentorjáról vezethető le, 
míg a sarokrizalitok középablaka fölötti oromzat a Zwinger 
Wallpavilonjának középső oromzatára emlékeztet. A riza-
litok közötti emeleti homlokzatszakaszok nagy, félköríves 

záródású ablakaikkal, a párkányt alátámasztó félatlaszokkal 
és a párkány fölött végigfutó balusztráddal, vagyis bábos-
korláttal a potsdami Sanssouci kerti homlokzatából inspirá-
lódhattak.

A reneszánsz-barokk épület tó felőli főhomlokzata (ismereten fényképész, 
1896?, FSZEK Bp. Gy.)
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