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Buzás GerGely

Balusztrádos loggiák  
a magyar kora reneszánsz építészetBen

a loggia és a balusztrád a reneszánsz építészet két jellegzetes motívuma. eredetük  
és sokszor alkalmazási körük is eltérő, néha azonban mégis egymással összekapcsolód-
va jelentek meg. Az ilyen különleges, balusztrádos loggiák rekonstrukciója nagy hang-
súlyt kapott a magyar reneszánsz építészettörténet kutatásában és a műemlékvédelem 
gyakorlatában,1 ennek ellenére összefoglaló művészettörténeti és régészeti értékelésükre 
még nem került sor. E kérdéskör teljes mélységű feldolgozására e rövid tanulmány sem 
vállalkozhat, de kísérletet tesz e motívum korai emlékeinek számbavételére és a velük 
kapcsolatban felmerülő fontosabb kérdések feltárására. Az alábbiakban a magyarországi 
reneszánsz emlékanyag kisebbik részére: az 1480-as években induló s az 1520-as évek-
kel bezáruló kora reneszánsz periódusnak az emlékeire korlátozzuk vizsgálódásunkat. 
Ezekből az évtizedekből a középkori Magyarország területén egyetlen reneszánsz loggia 
sem maradt meg épségben, és a balusztrádok közül is csak néhányról feltételezhetjük a 
többé-kevésbé eredeti állapotot.2 Balusztrádos loggia egy sem áll eredeti állapotában.3 
Így a kutatás alapvetően régészeti módszerekre támaszkodhat, azaz a feltárt fal-marad-
ványok és kőfaragvány-töredékek elemzésére. 

A loggia szó alatt oldalain részben nyitott, de fedett épületet, vagy épület homlokzatába 
mélyedő árkádos folyosót értünk. A szó középkori eredetű,4 de maga az építészeti forma 
az ókortól ismert,5 és különösen a mediterrán térség építészetének volt fontos eleme szel-
lős, a nap melegétől védő tulajdonságai miatt. Épültek középületként – piacokként vagy 
gyülekező térként –, köztereket, utcákat kísérő folyosókként, templomok előcsarnokaként, 
kolostorok kerengőjeként, paloták udvarainak, homlokzatainak, kertjeinek díszeként. 

Az itáliai reneszánsz építészet loggiái is lehettek önálló épületek, épület külső hom-
lokzatát vagy belső udvarát tagoló, földszinti vagy emeleti, egy- vagy többszintes, fo-
lyosó-szerű, több nyílásos vagy erkélyszerű, egy-két nyílásos helyiségek, esetleg tera-
szok. A loggiák építészeti kiképzése is változatos volt: nyílásaik lehettek íves árkádok 
vagy egyenes gerendázatúak, támaszaik lehetnek oszlopok vagy pillérek, esetleg több 
oszlopból vagy oszlopokból és pillérből álló támaszcsoportok. A nyílást alul mellvéd 

1 Három ilyen szerkezet rekonstrukciója készült el Magyarországon: elsőként 1975-ben a simontornyai 
várban, 2000-ben a visegrádi palotában, legújabban pedig 2007-ben a nyírbátori kastélyban.

2 Ilyen a siklósi vár karzatának a kutatók egy része által vitatott eredetiségű balusztrádja, a nyírbátori 
egykori plébánia, ma református templom oratóriumnyílásának mellvédje, a héthársi és prázsmári kar-
zatmellvédek, a gyulafehérvári Várdai-lépcső korlátja.

3 A 16. századi Magyarországon egyetlen balusztrádos loggia maradt fenn, de már az általunk tárgyalt kor-
szaknál későbbi évtizedekből: a varasdi vár 1544–1575 közötti reneszánsz átépítése során készült loggia. 
A magyarországi emlékanyag csak a 17. század közepétől szaporodik meg.

4 Az olasz loggia szó közvetlenül a kunyhó, szín, kis szoba jelentésű francia loge-ból ered, annak forrása 
azonban a hasonló jelentésű középkori latin laubia, ami viszont a kerengő, pergola jelentésű frank laubja-
ból származtatható. Ez utóbbival mutat rokonságot a loggia lombard változata, a lobia szó is, l.: Vocabolario 
Treccani, http://62.94.111.137/treccani/print.asp?LEMMA=194632 (letöltve: 2008. május 25).

5 A nyitott pilléres vagy oszlopos csarnokok az ókori Egyiptom, Elő-Ázsia, Mükéné, Görögország vagy 
Róma építészetében is általánosak templomoknál, palotáknál, középületeknél és magánházaknál egy-
aránt. Közöttük lényegében szinte az összes olyan építészeti megoldás megtalálható, amit a középkori és 
újkori építészet is használt. 
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1. A visegrádi loggia törpepillérei
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rekeszthette el, amelyet a támaszok közé és alá is helyezhettek. A loggiáknak éppen ez a 
végtelen változatossága biztosított fontos szerepet a reneszánsz építészetben.

A loggiával ellentétben a balusztrád tipikusan reneszánsz építészeti elem: egy áttört, 
baluszterek sorából álló korlát. A baluszter maga egy szimmetrikus, középen gyűrűvel 
tagolt pillértípus, amelynek alsó és felső része egy domború és egy homorú profilból 
összeálló forgástest. Neve is erre a formára utal: a gránátalma virágjának és termésének 
görög eredetű latin nevéből, a balaustium-ból származtatható.6 a balusztereknek léteztek 
aszimmetrikus változatai is. Ez utóbbiak előzményének a már a klasszikus ókori építé-
szetben is megjelenő, majd a középkorban és a kora reneszánszban is alkalmazott váza 
formájú pilléreket is tekinthetjük, de ezek igazán csak a késő reneszánsz művészetben ha-
sonultak a baluszterekhez. Maga a szimmetrikus baluszter antik római eredetű motívum, 
ám az ókorban önállóan – például kútpillérként, kandeláberként –, esetleg párosával vagy 
négyesével bútorlábként, esetleg épület pilléreként alkalmazták. A baluszter a reneszánsz 
művészetben is elsőként az antik funkcióhoz hasonló szerepekben jelent meg.7 áttört, 
oszlopos mellvédek ugyan már a gótika építészetében is ismertek voltak, ám az oszlo-
pocskák helyett baluszterek sorát először az 1460–1470-es években, az itáliai reneszánsz 
építészetben használtak ilyen szerepben, és igazán csak az 1480-as évektől terjedtek el.8 
Ezek a balusztrádok már a kezdetektől fogva nagyon sokféle funkciót töltöttek be: lehet-
tek homlokzati attikák, lépcsőkorlátok, teraszmellvédek, kápolna- és szentélyrekesztő 
korlátok, erkély-mellvédek épület-homlokzatokon vagy templombelsőkben egyaránt. 

A legelső építészeti emlékek között azonban loggiák mellvédjeivel is találkozunk. A 
loggia és a balusztrád összekapcsolásának legkorábbi példái az 1470-es évekből szár-
maznak, az urbinói hercegi palotáról és a vatikáni pápai palota áldásosztó loggiájáról.9 
E korai balusztrádos loggiák mind különböző megoldásait mutatják a balusztrád és a 
loggia összekapcsolási módjának. A vatikáni loggia szerkezetét a colosseum-motívum 
határozta meg, itt a balusztrádot egyszerűen a pillérek közé helyezték.10 Az urbinói palota 
torricini homlokzatának oszlopos felső erkélyén a balusztrádot, amely tagolatlan hasáb 
alakú, egyik oldalán félbaluszterrel bővített törpepillérrel indul, nekifuttatták az oszlo-
poknak és vaskapcsokkal rögzítették hozzájuk. A mellvédet középen két oldalán egy-egy 
félbaluszterrel bővített, tagolatlan hasáb alakú törpepillér osztja két, 9-9 bábból álló sza-
kaszra.11 Az urbinói palotában ma van még egy balusztrádos loggia, a Cortile del Gallo 
kétszakaszos emeleti loggiája. Itt a két szélső pillér és a középső oszlop tükrös tagolású 
oszlopszékeken áll. Ezeknek az oszlopszékeknek fut neki a mellvéd, oly módon, hogy 
párkányai az oszlopszékek párkányaiban folytatódnak. A mellvédeket itt is törpepillérek 
osztják meg középen. A törpepillérek az oszlopszékekhez hasonlóan tükrös tagolásúak, 
és a korlátpárkányok ezeket is golyvázódva ölelik körül. A mellvédben ma baluszterbábok 
sorakoznak, ezeket azonban csak 1954-ben helyezték el itt, helyük korábban téglával volt 
befalazva. Mindazonáltal könnyen lehet, hogy az 1954-es rekonstrukció helyes, hiszen a 
befalazás egyértelműen utólagos volt – 1885–1886-os kibontásáig az egész loggia be volt 

 6 Vocabolario Treccani, http://62.94.111.137/treccani/print.asp?LEMMA=238242 (letöltve: 2008. május 
25); Farbaky 1988. 143–171., főképp 156. 

 7 A reneszánsz balusztrádokról: HeydenreicH 1977.; davies – Hemsoll 1983.; Feuerné – Farbaky 1986. 
17–50., főképp 41.; Farbaky 1988. 143–171., főképp 156–157.

 8 davies – Hemsoll 1983. 1–23., főképp 6. 
 9 davies – Hemsoll 1983. 1–23., főképp 6.
10 Az elpusztult loggia és balusztrádjai Martin van Heemskerck rajzán tanulmányozhatóak: davies – Hemsoll 

1983. Pl. 3.i.
11 compagnucci 1985. 467–479., főképp XVIII.2.6-7. kép.
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falazva –, ugyanis az oszlopszékeknek és a törpepilléreknek a mellvéd felé néző oldalai is 
tagozottak, tehát a mellvéd eredetileg is áttört szerkezetű volt. Mivel azonban sem a tör-
pepilléreken, sem az oszlopszékeken nincsenek kifaragva félbaluszterek, nem lehetünk 
benne biztosak, hogy a korlátot ilyen elemek díszítették.12 E két vagy három korai emlék 
ellenére az itáliai reneszánszban a balusztrádos loggia nem tartozik a gyakori motívumok 
közé, a kora-reneszánsz építészetben pedig kifejezetten ritka: a 16. század előtt nagyobb, 
teljes udvart övező emlékét nem is ismerjük.

Magyarországon, miként Európának a Mediterráneumon kívüli más régióiban is a 
középkorban a loggiának megfelelő építészeti motívum ismert volt ugyan, de korántsem 
töltött be olyan nagy szerepet az építészetben, mint amilyent a Földközi-tenger vidékén 
játszott. Az itáliai reneszánsz építészet hatására azonban érzékelhetően megnőtt a loggi-
ák jelentősége Magyarországon is. Számos jel mutat arra, hogy e magyarországi kora-
reneszánsz loggiák sok esetben balusztrádos mellvéddel kapcsolódtak össze. 

Az első épület, ahol igazolhatóan reneszánsz loggia épült Magyarországon, a visegrádi 
királyi palota volt.13 Az északkeleti palotaépület belső udvaráról nagy számban kerültek 
elő reneszánsz oszlopok.14 Ezek törzsei kemény kvarchomokkőből, fejezeteik és attikai lá-
bazataik vegyesen homokkőből, durva mészkőből és andezittufából voltak kifaragva. Az 
oszlopok törzse sudarasodik. Fejezetük egy sajátos kompozit forma, ahol az alsó asztragal 
feletti tagozatot nem akantuszlevelek, hanem sípokkal díszített kannelúrák tagolják. 
Különleges megoldásúak a volutákról lecsüngő, tagolatlan, nyelv alakú levelek. Az oszlo-
pok magassága mindössze 202,5 cm, ami arra vall, hogy eredetileg mellvéden állhattak. A 
lábazatokból 15 darab és további 6 töredék, az oszloptörzsekből 10 darab és négy töredék, 
a fejezetekből 13 darab és 17 töredék került elő, továbbá van még egy bizonytalan szárma-
zási helyű fejezet is.15 A díszudvarról előkerült nagy számú töredék és az északkeleti palo-
ta alaprajzában hiányzó oszlopalapozások miatt az oszlopokat csak az udvar emeleti log-

12 compagnucci 1985. 467–479., főképp 477., XVIII.2.12-14. kép.
13 A visegrádi reneszánsz loggia rekonstrukcióját már több helyen ismertettem: buzás 1990. 39–40., buzás 

1991. 18 –20., buzás – réti – Szőnyi 2001. 28–34. A rekonstrukcióra eddig egyetlen kritika született: mikó 
1998. 207–225., főképp 18. jegyzet. Bár Mikónak „pozitív ellenjavaslata” nincs, meglehetős élesen fogal-
mazva veti el ezt a rekonstrukciót. Indoklása azonban mindössze néhány kijelentés, miszerint: „a homok-
kő oszlopok soha nem állhattak ezeken a keskeny – az oszlopátmérőnél keskenyebb – törpepilléreken,” 
továbbá [a sarkokon] „az oszlop súlypontját és a pillér súlypontját összekötő képzeletbeli vonal nem füg-
gőleges”. Mikó állításai azonban nem állják meg a helyüket: a törpepillérek fejezetei valójában azonosak 
a nagyobbik oszlopátmérővel, mindössze törzseik keskenyebbek, a sarkokon pedig az oszlop és az alatta 
álló pillér tengelye a rekonstrukcióm szerint természetesen egy függőlegesre esik, amint ez a visegrádi 
palota kőtár 1991-ben elkészült kiállításán és a díszudvar 2000-es helyreállítása során is megépített ösz-
szeállításon is lemérhető. Mikó a rekonstrukciót „ingatag”-nak nevezi. Úgy a korábbi kőtári összeállítás, 
mint a teljes, eredeti helyére visszahelyezett loggia-rekonstrukció – melyek jelentős részben az eredeti 
kőfaragványok felhasználásával, csak a középkorban is minden esetben használt csapokkal rögzítve és 
vonóvasakkal megtámasztva, ám modern segédszerkezetek nélkül készültek – ma is statikai problémák 
nélkül állnak, bizonyítván, hogy a konstrukció szerkezetileg működőképes. Ami a Mikó által emlegetett 
analógiák hiányát illeti, úgy vélem, hogy egy olyan korszak esetében, amelyből az egykori épületeknek 
csak igen kis százaléka maradt ránk, érintetlenül pedig szinte semmi, súlyos módszertani hiba egy emlék 
rekonstrukciója során a kor ízléséről alkotott szubjektív elképzeléseinknek nagyobb jelentőséget tulajdo-
nítani, mint a fennmaradt töredékeknek és archeológiai adatoknak. Különösen igaz ez akkor, amikor még 
a fennmaradt lehetséges előképek és analógiák formatanával és kronológiájával sem vagyunk tisztában. 
Az ilyen félreértések elkerülése végett az alábbiakban újra, még részletesebben ismertetem azokat az 
adatokat és logikai következtetéseket, amelyeken a visegrádi loggia rekonstrukciója alapul, és az általam 
helyesnek vélt módszertan szerint majd csak ezen tények fényében, és nem saját prekoncepcióim szerint 
próbálom meg értelmezni mindazt, amit a kora-reneszánsz balusztrádos loggiákról feltételezhetünk. 

14 buzás 1990. 110–111., szerk. kat. 173.; buzás 2008. 333–334., kat. 9.5.a-c.
15 Az utóbbi a Budapesti Történeti Múzeumban található 36-os számmal jelölve, egy budai várnegyedbeli házból ke-

rült elő. Feltehetően az újkorban került a visegrádi palota romjai közül Budára. balogH 1966. I. 123., II. 72. kép.
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giája részeként értelmezhetjük. 
Ezt támasztja alá az egyetlen 
írott forrás is amely az udvar-
ról fennmaradt, Oláh Miklós 
leírása, miszerint a kis udvart 
oszlopos folyosó ölelte körül.16 
mivel a földszinten biztosan 
nem volt oszlopos folyosó az 
udvar körül – hanem az elő-
került falak és kőfaragványok 
tanúsága szerint üvegezett ab-
lakokkal áttört falu kerengő –  
Oláh leírása az oszlopos fo-
lyosóról csak az első emeletre 
érthető, aki az udvart a kápolna 
leírása után, mint onnan meg-
közelíthető helyet említi meg, 
azaz arra a szintre, ahová a ká-
polnateraszról lehet belépni.

A loggia szerkezetét csak 
díszudvar teljes építészeti szer-
kezetének ismeretében tisztáz-
hatjuk. Szerencsére erre meg-
van a lehetőségünk, ugyanis 
nem csak az udvar alaprajzi el-
rendezését, de – a nagy magas-
ságban fennmaradt keleti pa-
lotaszárnynak köszönhetően –  
az emeletek szintviszonyait 
is ismerjük. Ezen szárnyon a 
földszinti kerengőboltozat már 
említett in situ homlokívei, az 
első emeleti termek fennma-
radt padlói és boltozat-indításai, valamint az innen a második emeletre vezető lépcső 
fennmaradt alsó karja és pihenője, továbbá a második emelet egyetlen ismert helyisége, 
a fürdő alapján elég pontosan meghatározható úgy az első, mint a második emelet pad-
lószintje. Ezek szerint az első emelet magassága 7,5 m volt. A kerengő feletti első emelet 
rekonstrukciós lehetőségei közül elsőként kizárhatjuk, hogy itt egy zárt folyosó húzódott 
volna, ugyanis a keleti szárny egyik nagyméretű termének17 magasan álló külső falán 
nincs ablak, így az csakis a már elpusztult, udvari folyosóra néző falon lehetett. Ezért 
a folyosó aligha lehetett zárt, mert akkor a terem sötét maradt volna. Ám ha a folyosó 
oldala nyitott is volt, akkor is fedettnek kellett lennie, hiszen ide vezetett fel a kerengőből 
induló lépcső, amit le kellett fedni, hogy ne folyjék be az esővíz a kerengőbe. Az udvar le-

16 „Hic quoque in medio areolae fons est ex alabastro exurgens, quem ambit ambulatio columnis marmoreis 
sustentata, quae a solis aestivi ardore tuta est.” nicolaus olaHus 1938. 12.

17 Ez a terem egy Mátyás-korban kialakított lakosztály első, fogadószobája volt. buzás 2004a. 100–115., 
főképp 112–113. 

2. A visegrádi loggia rekonstrukciós rajza
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letanyagában kizárólag a reneszánsz oszlopok voltak olyan elemek, amelyek alátámaszt-
hatták az emeleti folyosó tetejét vagy födémét. 

Amennyiben az oszlopok számát és kiosztását kívánjuk rekonstruálni, akkor a föld-
szinti kerengő alaprajzi arányaiból kell kiindulnunk. Az a tény lehet ebben segítségünk-
re, hogy a kerengő téglalap alaprajzú, oldalainak aránya 4:5. Amennyiben ezek alapján 
a rövidebb oldalon 4, a hosszabb oldalon 5 egyforma oszlopközzel számolunk, akkor 
eredetileg összesen 18 oszlopot kell feltételeznünk. Ezek körül legalább 15-nek azonosít-
hatóak ma a töredékei. E rekonstrukcióból 280 cm-es oszlop-tengely távolságot kapunk, 
ami a 202,5 cm-es oszlopmagasság mellett elfogadhatónak tűnik. A következő kérdés az 
lehet, hogy az oszlopok íveket vagy vízszintes gerendázatot hordtak. Ismerjük a folyosó 
belső oldalán az ablakkeretek magasságát: a nyílás magassága 311 cm.18 Ez jóval megha-
ladja az oszlopok 202,5 cm-es magasságát. Mivel az ablak sem állhatott sokkal alacso-
nyabb parapeten, mint a loggia oszlopai alatt húzódó mellvéd, egyértelmű, hogy a loggia 
nem záródhatott le az oszlopok fejezetének magasságában egy sík födémmel, hanem az 
oszlopai íves gádorfalat hordoztak. Az oszlopok ismert tengelytávolságából kiindulva az 
ívek magassága nem érhette el a 140 cm-t. Így a loggia teljes magassága is jó megköze-
lítéssel meghatározható, hiszen az oszlopok alatti mellvéd magassága nyilván nem lehet 
több a szokásos 100-120 cm-nél. A loggia így kapott teljes magassága tehát 380-400 cm 
körül lehetett. Ugyanakkor ismerjük az első emelet 750 cm-es szintmagasságát is. Mivel 
ez nagyságrendekkel nagyobb, mint az első emeleti loggia lehetséges szintmagassága, 
így kizárhatjuk, hogy a loggiának második emelete lett volna. 

18  buzás 1990. 99–101., szerkezeti kat. 125–127., 243–245. kép.

3. A visegrádi díszudvar rekonstrukciós rajza
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Az oszlopok mellett a díszudvarból nagy számban kerültek elő egy balusztrád töre-
dékei is. A durvamészkőből faragott, bukó symával díszített lábazatából és aszimmet-
rikus profilú fedkövéből több folyóméternyi töredék jött felszínre,19 köztük derékszögű 
sarokdarabok is. Több ilyen töredéken megfigyelhető a baluszterbábok rögzítésére szol-
gáló csaplyuk, illetve egyes lábazati köveken egy-egy báb bemélyített illesztési fészke 
is. Egy töredéken két szomszédos báb illesztési helye is fennmaradt, így ezek eredeti 
kiosztási távolsága is meghatározható. A bemélyített báb-helyek alapján biztosan lehet 
a párkányokhoz kapcsolni a szintén a díszudvarról előkerült baluszterbábokat. Ezekből 
a díszudvarról 65 teljes, azaz törött, de restaurálható darab, valamint még 223 további 
töredék ismert. A bábok fehér, forrásvízi, kemény mészkőből készültek, faragásuk elég 
pontatlan, magassági méreteik között több centiméteres különbségek vannak. Ez indo-
kolhatta, hogy egyes darabokat belemélyítetek a korlát lábazati párkányába. Szintén a 
díszudvarról került elő több vörösmárványból faragott törpepillér. Ezek 76 cm-es magas-
sága megegyezik a baluszterbábokéval. A pillérek között vannak téglalap és L alaprajzú 
darabok, továbbá egy olyan L alaprajzú elem, amelynek rövidebb szárát a lábazat, illetve 
fejezet kiugrásának vonalában síkra faragták és illesztési felületként alakították ki. az 
L alaprajzú pilléreket toszkán, a téglalap alaprajzúakat ión fejezet koronázza. A tégla-

19 A töredékek pontos számát nem ismerjük, ugyanis ezeket még számbavételük előtt, 1951–1952-ben, majd 
1966–1970-ben beépítették egy balusztrád rekonstrukcióba. Ezeken kívül a lábazatból még 27, a párkány-
ból 46 töredék van.

4. A visegrádi loggia megépített rekonstrukciója
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lap alaprajzú pillérekből 11 restaurált példány és további 
10 töredék maradt fenn. Az L alakú pillérekből 4 példányt 
ismerünk és további egy darabot ennek a csonkolt változa-
tából. Az L alaprajzú pillérek egyértelműen sarokpillérek. 
A fennmaradt korlátfedköveken megfigyelhető, hogy a 
sarkokat oly módon képezték ki, hogy a derékszögű kor-
látsarkot egy kövön faragták ki, amelyhez a szomszédos 
oldal korlátjánál egy egyszerű, a közbülső párkányele-
mekkel azonos módon kiképzett elemet csatlakoztattak. 
A sarkot alátámasztó L-alakú törpepillér egyik szára tehát 
azért hosszabb, hogy a sarkon találkozó mindkét korlátele-
met alátámaszthassa. A következő kérdés a balusztrád lo-
kalizálása. Mivel az udvar földszintjén a gótikus kerengő 
zárt ablakos fala húzódott, a második emeleten pedig nem 
volt folyosó, így a balusztrád csak az első emeleten helyez-
kedhetett el. Egyrészt a kerengőből felvezető lépcső első 
emeleti nyílása körüli korlátként, másrészt mint a loggia 
mellvédjeként funkcionálhatott. Az első lehetőséget igen 
valószínűnek tarthatjuk, ugyanis – mint említettük – van 
egy olyan törpepillér elemünk, amely bár a sarokelemek-
hez hasonlít, azok csonka változata: egyik szára helyén 
illesztési felület van. Ez tehát egy korlát lezáró eleme le-
hetett egy olyan helyen, ahol a korlát egy vele párhuzamos 
futó építészeti elemhez csatlakozott. Ilyen szituáció a kör-
befutó loggia esetén elképzelhetetlen, a lépcsőt körülvevő 
korlátnál viszont ennek léte szükségszerű. A lépcsőnek 
ugyanis ismerjük a kapaszkodóját, amely az emelet pad-

5. Vörösmárvány balusztrád-részlet 
a budai királyi palotából 

(Vég András nyomán)

6. Vörösmárvány törpepillér 
a budai királyi palotából 

(Gerevich László nyomán)

7. Vörösmárvány kerek oszlop 
a budai királyi palotából 

(Vég András nyomán)
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lószintje fölé is emelkedhetett, így a lépcső felső végénél a kapaszkodónak és a nyílást 
körülvevő korlátnak pontosan olyan módon kellett találkoznia, mint amilyen megoldást 
a csonka törpepillér mutat. Csakhogy egy ilyen balusztrádnak, amely a lépcső nyílását 
övezhette, a lezáró csonka sarokpilléren kívül legfeljebb még csak két sarokpillére lehet, 
nekünk viszont összesen négy sarokpillérünk maradt fenn. Ezért mindenképpen szá-
molnunk kell azzal, hogy a loggia mellvédjét is a balusztrád alkotta. Márpedig mivel a 
mellvéd sarokelemei a vörösmárvány törpepillérek voltak, továbbá a loggia sarkain min-
denképpen kellett oszlopoknak állniuk, biztosra vehetjük, hogy a sarokoszlopok csak-
is a vörösmárvány törpepillérek felett helyezkedhettek el. Így logikus a következtetés, 
hogy a közbülső oszlopok is a vörösmárvány törpepillérek – csak éppen az egyszerűbb, 
téglalap alaprajzú változat – felett állhattak. Mivel egy már említett balusztrádlábazat-
töredék alapján ismerjük a bábok távolságát, és az oszlop-tengelytávolságok alapján a 
vörösmárvány törpepillérek távolságai is meghatározhatóak, kiszámítható, hogy egy-egy 
oszlopközben 6 baluszterbáb helyezkedett el. Ez páros szám, így nem lehetett az oszlop-
közök tengelyében semmiféle elem, ezért biztosak lehetünk benne, hogy a vörösmárvány 
törpepillérek a loggián csakis az oszlopok alatt kaptak helyet. Ezek szerint a loggián és a 
lépcsőn összesen eredetileg 6 sarokpillér, 18 vagy 2020 egyszerű pillér és 1 lezáró pillér, 
továbbá 131 vagy 13321 baluszterbáb lehetett. Ehhez képest 4 db sarokpillér, 11 egyszerű 
pillér és 1 lezáró pillér, valamint 65 báb maradt fenn, a nagyszámú töredékről nem is 

20 Attól függően, hogy a lépcsőkorlátban is használtak-e ilyeneket.
21 Amennyiben a lépcsőkorlátban nem használtak a sarkok között szakaszosztó törpepilléreket, akkor ott 

helyettük báboknak kellett állniuk.

8. Márga sarok-törpepillér 
a budai királyi palotából

9. Márga balusztrád-törpepillér Vácról 
(Koppány Tibor nyomán)
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beszélve. Így bár az egyes elemtípusok fenn-
maradási aránya nem teljesen azonos, ösz-
szességében elmondhatjuk, hogy az eredeti 
loggia és balusztrád elemeinek valamivel 
több mint a fele ránk maradt.22 

A loggiát a földszinti kerengő egyik 
boltozati bordájára vésett 1484-es évszám 
keltezi.23 E keltezést egyértelművé teszi az, 
hogy a kerengő falaival egy csatorna révén 
kötésben lévő Herkules-kút alapozásából 
a díszudvar földszintjének gótikus bordái 
mellett előkerült egy törött baluszterbáb is,24 
tehát a Herkules-kút, a gótikus kerengő és 
a reneszánsz loggia egyszerre épült, a ke-
rengőboltozat 1484-es évszáma mindhárom 
építészeti egységet keltezi.

A Mátyás-kor másik nagy korai rene-
szánsz királyi építkezésének helyszínén, a 
budai palotában szintén vannak adataink 
loggiákra, a régészeti feltárások azonban 
csak egy helyen találtak ilyen szerkezet nyo-
mára: a palota középső díszudvarán. Az itt 
feltárt loggia-pilléralapozások Nagy Lajos és 
Zsigmond korából származnak. A keleti és 
déli szárny előtt sokszögű pillérek,25 a nyu-
gati szárny előtt négyszögletes alapozások 
kerültek elő. Az udvar későbbi átépítéseiből 
régészetileg kevés részlet volt megfogható. 
Csak a keleti szárny földszintjén volt megfi-
gyelhető, hogy a régi oszlopsort lebontották, 
helyére zárt fal került. A feltárt alapozástö-

redékek, amelyek kettős falat mutatnak, leginkább egy lépcsőalapozásként értelmezhető-
ek. Az udvari loggiák Mátyás-kori építkezéseiről Bonfini ad viszonylag részletes leírást 
a Decadesnak az 1490-es években írott IV. részében. Megemlíti az udvart körülölelő régi 

22 A palota 1951–1952-es műemléki helyreállítása során Dercsényi Dezső művészettörténész elképzeléseit 
követve, Lux Kálmán tervei szerint a díszudvar helyreállított keleti szárnya felett csak a balusztrád re-
konstrukcióját építették meg, de a vörösmárvány törpepillérek kihagyásával, bár Szakál Ernő restaurátor 
már ekkor készített olyan tervvariációkat, ahol a vörösmárvány törpepilléreket behelyezte a balusztrádba. 
1966–1970 között Sedlmayr János ezek alapján módosította a díszudvaron álló rekonstrukciót: a sarkok-
ra és minden harmadik báb után behelyeztek egy-egy törpepillért. 1991-ben a palota Mátyás-kori kőtár-
kiállításán Sedlmayr János és e tanulmány szerzőjének irányításával már rákerültek a balusztrádra a log-
gia oszlopai, de a vörösmárvány törpepillérek még nem csak az oszlopok alatt, hanem az oszlopközökben, 
szakaszosztóként is megjelentek. 1998–2000-ben a díszudvar legutolsó műemléki helyreállítása során már 
a fent leírt, e tanulmány szerzője által kidolgozott rekonstrukció valósult meg Deák Zoltán tervei szerint. 

23 buzás 1990. Tipológiai-szerkezeti katalógus, 169. sz., 109–110., 134/b, 401. képek, BuzáS – Réti – Szőnyi 
2001. 25., 36. kép.

24 BuzáS – Réti – Szőnyi 2001. 37., 64/A kép.
25 Ezeket Gerevich László eredetileg egy 13. századi templom hosszházpilléreinek gondolta. gerevicH 

1966. 133–137.

10. Oszlopfejezetek Vácról 
(Koppány Tibor nyomán)
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portikuszt, és elmondja, hogy 
Mátyás föléje – az érintetlenül 
hagyott nyugati szárny kivéte-
lével – kettős folyosót emelt, 
amelynek felső szintjét tizen-
két csillagkép ábrázolásával 
díszítette.26 Ezekről Solomon 
Schweigger 1577-es útjának 
leírásából tudunk meg többet, 
aki a csillagképek ábrázolását 
fából faragottnak és aranyo-
zottnak nevezi,27 tehát a fo-
lyosót fafödém fedte. Bonfini 
kijelentése a nyugati szárny ré-
giségéről és felújítatlanságáról 
arra vall, hogy az első és máso-
dik emeleti új loggiák Mátyás 
korában nem a nyugati szárny, 
hanem csak a keleti és a déli 
előtt húzódhattak. Ez azonban 
nem zárja ki azt a lehetőséget, 
hogy a Jagelló-korban esetleg 
megépülhetett a folyosó folyta-
tása az újonnan átalakított nyu-
gati szárny második emelete 
előtt is.28 Már a Jagelló-korban 
módosult állapotokat tükrözi 
az 1572-ben Budán járt csá-
szári követség egyik tagjának, 
Stephan Gerlachnak a tudósí-
tása, aki az udvart körülölelő 
épületszárnyak második eme-
letére lokalizálható kazettás 
mennyezetű nagytermek előtt 
vörösmárvány, oszlopos fo-
lyosót említ.29 ezzel van össz-
hangban Auer János Ferdinánd 
1664-es szövege, amely a belső udvarban szintén vörösmárvány folyosókat és ablakokat 
említ.30 Még ha e források a vörösmárvány folyosóról a Mátyás-kori épületrészre is vo-
natkoznak, akkor sem döntik el annak stílusát. A budai vár leletanyagából nem ismerünk 

26 „Ad occasum vetustum opus nondum instauratum; in medio area veteri porticu circumventa, quam dup-
licia coronant ambulacra, quorum supremum, novoque palatio prepositum, qua ad summa triclinia cons-
cenditur, duodecim signiferi orbis sideribus insigne non sine admiratione suspicitur” bonFini 1941. 136.

27 balogH 1966. I. 57.
28 Ezt a lehetőséget vetette fel Horler Miklós is Farbaky Péter tanulmányához írt lektori véleményében. 

Farbaky 2001. 69. jegyzet.
29 pataki 2005. II. 427.
30 balogH 1966. I. 42.

12. Vörösmárvány törpepillérek Vácról  
(Koppány Tibor nyomán)

11. Vörösmárvány oszlopszék a budai királyi palotából 
(F. Tóth – Farbaky nyomán)
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számottevő mennyiségű reneszánsz oszloptöredéket, sem vörösmárványból, sem más 
anyagból.31 Ellenben több későgótikus vörösmárvány oszlop töredéke maradt fenn, ame-
lyek mérete és lelőhelye egyaránt arra vall, hogy jó eséllyel a keleti szárny Mátyás-kori 
loggiájához tartozhattak. Ezek nagyrészt a keleti szárny omladékaival feltöltött külső 
keleti udvar feltöltési rétegeiből kerültek elő. A töredékek kétféle méretű oszlophoz tar-
tozhattak: 18,5 cm és 22 cm átmérőjű kerek oszlopok voltak. A nagyobbak 40 cm szé-
les, nyolcszögű, profilált fejezettel rendelkeznek és rajtuk vonóvasak helyei figyelhetőek 
meg.32 Ezek mellett ismert a kisebbekkel azonos méretű, 18,5 cm átmérőjű, de homorú-
oldalú nyolcszög keresztmetszetű törzstöredék is.33 A kétféle formáról még elképzelhető, 
de a kétféle oszloptörzs méretről már nem valószínű, hogy egy szerkezetben szerepelt 

31 Farbaky Péter tett kísérletet egy reneszánsz loggia oszlopelemeinek összegyűjtésére, de mindössze 
egyetlen töredéket talált, amiről elképzelhetőnek tartotta egy ilyen loggiához való tartozást. Ez egy 
vörösmárványból készült, 38 cm-es átmérőjű oszloptörzshöz tartozó kompozit oszlopfő. Farbaky 1988. 
143–171., főképp 153., 28. kép; biegel 1991. 481., kat. 387. Az oszlopfő azonban más funkcióban, például 
egy kisebb szobor talapzataként is elképzelhető.

32 végH 2008a. 334–335., kat. 9.6.a-b. 
33 papp 2005. 19., 153–154. kat., 2, 5, 7/8., 7/9. kép. Papp Szilárd közölt fejezettöredékeket is, de nem világos, 

hogy ezek a nyolcszögű, vagy a kerek törzsű változathoz tartoztak-e. Az általa közölt méreteik (a 19 cm 
oldalszélesség) – amennyiben pontosak – a Végh András által közöltnél nagyobb, 46 cm-es fejezetméretre 
vallanak. A törzstöredékek között Papp Szilárd közöl egy, Végh András fejezeteivel vagy lábazataival azo-
nos méretű, 16,5 cm oldalszélességű, azaz 40 cm széles elemet is (kat. 2.), amely ugyan nem lehet fejezet 
vagy lábazat, hiszen nincs profilálva, de alja és teteje illesztési felület. Lehetséges, hogy ez egy fejezet felett, 
illetve lábazat alatt elhelyezkedő elem volt. Erre utalhat feltűnően alacsony mérete (19,5 cm) ami egy törzs-
nél nem indokolt, sőt kifejezetten problematikus lenne. A szerző szövegében megemlít csavart nyolcszögű 
törzstöredéket is, de közléséből nem világos, hogy ezek milyen méretűek. Feltehetően arra a 20 cm körüli 
átmérőjű darabra utal, amelyet Gerevich László fotóban közölt. gerevicH 1966. 341., XXI/12. kép.

13. A nyéki villa alaprajza (Feld István nyomán)
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volna. Amennyiben ezek va-
lóban az udvari loggia elemei 
voltak, akkor lehetséges, hogy 
a loggia két szintjének oszlopa-
it alkották a különböző méretű 
példányok. Mindaddig azon-
ban, amíg ezekről az oszlopok-
ról nem ismerünk mennyiségi 
adatokat és részletes felmérési 
rajzokat, a díszudvari loggiá-
hoz való kapcsolásuk csak fel-
tételes lehet.34 a loggia pontos 
keltezésére azonban vannak 
támpontjaink. Stephan Gerlach 
megemlékezett egy feliratos és 
1484-es évszámmal ellátott ka-
puról, amely a vörösmárvány 
loggia mögött húzódó egyik 
kazettás mennyezetű terem-
be nyílott.35 e keltezés mellett 
szól a budai oszlopok egyér-
telmű stiláris rokonsága az 
1483-as keltezésű visegrádi 
Oroszlános kúttal.36 e szerint a 
budai loggia teljesen egykorú a 
visegrádival. 

Arról a lelőhelyről, ahonnan 
az későgótikus vörösmárvány 
oszlopok származnak, legalább 
két vörösmárvány balusztrád 
töredékei is felszínre kerültek. 
A balusztrádok formái és arányai a visegrádiakkal rokonok, de nem azonosak vele: annál 
valamivel díszesebbek: a bábok középgyűrűjét itt karéjos végű szelvényekből álló gallér 
övezi, a könyöklőpárkány külső profilját fogrovat, felette pedig a symatagot levélsor díszí-
ti.37 A formailag teljesen azonos balusztereknek van egy kisebb, a visegrádiakkal egyező 
magasságú, 76 cm-es38 és egy nagyobb, 86 cm magas változata.39 Ugyanerről a lelőhelyről 

34 Amennyiben egy-egy típusból csak 3-4 oszlop léte bizonyítható, akkor valóban nem lehet kizárni, hogy a 
keleti palotaszárny valamiféle erkélyéről, vagy esetleg a kápolna oltárbaldachinjaiból származnak, mint 
erre publikálóik is utaltak, amennyiben azonban ennél jóval többről van szó, aligha feltételezhetjük ezt. 
Reméljük, hogy az eddigi előzetes közléseket előbb-utóbb egy részletes feldolgozás is követni fogja.

35 pataki 2005. II. 426–427. Egy azonos szövegű, de 1479-es évszámmal ellátott ajtóról emlékezik meg e 
követség másik tagja, Franciscus Omichius, ám ő nem kapcsolja ezt a termet a loggiához, mindössze 
egy magyar, cseh és hunyadi címerrel díszített kandallót említ és azt mondja, hogy a törökök ebben a 
teremben fizetik a zsoldot, majd áttér a királyné szobáinak leírására. Így valószínűbb, hogy két különböző 
feliratról van szó. pataki 2005. II. 434–435.

36 papp 2005. 19., végH 2008a. 334–335., kat. 9.6.a-b.
37 gerevicH 1966. XVIII/8. kép, végH 2008a. 336., kat. 9.8.
38 végH 1994. 343., 344., kat. VII-15/a-b.
39 Ennek van egy gallér nélküli változata is: végH 1994. 343.

14. A nyéki loggia rekonstrukciója  
(Horler Miklós nyomán)
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ismerünk a visegrádi balusztrádéhoz hasonló, kannelúrázott oldalú vörösmárvány törpe-
pillért is.40 Ennek a típusnak egy ép fejezete is előkerült.41 e pillérek szintén valamivel 
díszesebbek a visegrádiaknál: fejezetét tojásléc, lemez, levélsorral díszített homorlat és 
pálca díszíti. Törzsét a visegrádiakhoz hasonlóan a homlokoldalakon kannelúrák tagol-
ták,42 a szélső oldalai azonban simák voltak. A fejezetek karéjos levélsora igen közel áll 
a vörösmárvány balusztrádhoz kapcsolható könyöklőpárkány levéldíszéhez. Ismert egy 
másik, hasonló formájú, de valamivel kisebb méretű43 és egyszerűbb díszítésű – a levélsor 
helyett itt a tojáslécig felnyúló kannelúrák vannak a fejezeten – törpepillér is. A formai 
kapcsolatok és az egyik töredék lelőhelye miatt e törpepilléreknek a fenti balusztrádokhoz 
való tartozása igen valószínű. A kétféle törpepillér és a kétféle baluszter egyaránt két ha-
sonló szerkezetű, de eltérő méretű balusztrádra vall. E budai vörösmárvány balusztrádok 
visegrádi rokonsága önmagában felveti azt a lehetőséget, hogy vajon a budai balusztrádok 
nem kapcsolódhattak-e a visegrádihoz hasonló módon oszlopos loggiákhoz. Ráadásul a 
vörösmárvány balusztráddal azonos lelőhelyről származó vörösmárvány oszlopok méretei 
is megfelelnek a visegrádiaknak, illetve az oszlopokból éppúgy két méretrendet ismerünk, 
mint a balusztrádokból. Könnyen lehet, hogy ezek a későgótikus oszlopok ugyanúgy a 
balusztrádok törpepillérei felett álltak, miként Visegrádon a reneszánsz oszlopok. Ha 
feltevésünk igaz, akkor a Mátyás-kori budai díszudvaron egy kétszintes vörösmárvány 
balusztrádos loggia emelkedhetett, amely szerkezetében a visegrádihoz hasonló lehetett, 
részletformáiban viszont eltért tőle. Sajnos ennek a feltételezésnek a bizonyítását a budai 
anyag teljes körű publikálásának a hiánya egyelőre lehetetlenné teszi.

A budai palota második udvarából egy másik Mátyás-kori balusztrád is ismert, és 
lelőhelye miatt a kutatás eddig elsősorban ezt hozta kapcsolatba az udvar loggiáival.44 
Ennek elemei budai márgából készültek. Méreteik a vörösmárvány balusztrádénál jóval 
kisebbek: a törpepillérek magasság mindössze 68-68,5 cm. E törpepilléreket symatagos 
keretben ábrázolt, gyümölcsöket és fegyvereket tartó füzérek, illetve az egyik példá-
nyon lecsonkolt faág és levélmotívumok díszítik.45 Felül a korlát könyöklőpárkányá-
hoz kőcsappal rögzítették őket. A budai töredékek önmagukban nem tennék lehetővé 
e csoport keltezését, ám a váci várból jóval nagyobb számban ismerünk ugyanilyen 
balusztrádelemeket,46 és köztük az egyik példány díszítésén megjelenik egy hordó, is, 
amely Mátyás egyik gyakran használt szimbóluma.47 Ez az egyetlen nyom, amely e 
balusztrádtípus Mátyás-kori keltezését igazolja. Budáról legalább hét darab törpepillér  

40 végH 1994. 344., kat.VII-14/b.
41 gerevicH 1966. 39., XIX/1. kép. Gerevich sajnos sem a lelőhelyet, sem a méreteket nem közölte, de az 

ő fotójának és a Végh András által közölt töredék méreteinek összevetéséből arra lehet következtetni, 
hogy a pillér fejezetének szélessége 26 cm körül lehet, azaz a 21,4 cm széles visegrádi pillérfejezetnél 
szélesebb, ám a törzse a visegrádinál karcsúbb. A pillér vastagságát a fotóról nem lehet megítélni, a Végh 
András által közölt darabon ugyan meghatározható lenne, de a közlő csak a töredék méreteket adja meg 
(14,5 cm), ám mivel a fejezet hátsó oldalának a sérülésen nem látható, így nem lehet tudni, hogy ez azonos 
e a pillér szélességével, vagy, ami valószínűbb, annál néhány centivel kisebb. Ha ez utóbbi az igaz, akkor 
a pillérfejezet szélessége igen közel lehetett a vörösmárvány baluszterbábok 17 cm-es átmérőjéhez.

42 A két közölt töredék összevetése alapján négy kannelúrája lehetett, szemben a vaskosabb törzsű visegrádi 
pillér öt vájatával.

43 A fejezet szélessége itt csak 22,4 cm széles, vastagsága a közlésből nem ítélhető meg pontosan: 12 cm vagy 
annál néhány centivel több. Lelőhelye a palota déli külső udvara (Télikert) végH 1994. 344., kat. VII-14/a. 

44 Feuerné  – Farbaky 1986. 17–50., főképp 26.
45 gerevicH 1966. 293., XVIII. tábla, balogH 1966. I. 119–120., Matthias Corvinus 1982. 289–292.; 

Feuerné – Farbaky 1986. 17–50., főképp 26., 24., 25. jegyzetek; Farbaky 1988. 154.
46 koppány 1994a. 175–204., főképp 176–177., 182–184., kat. 15–53., 197. 7. kép.
47 mikó 1992. 62–66.
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ismert.48 A lábazati párkány 
töredékei alapján meghatároz-
ható a bábok 32 cm-es távolsá-
ga is.49 A balusztrádnak egyet-
len olyan eleme van közölve, 
amely valamilyen információt 
hordoz az egykori elhelyezke-
désére vonatkozóan: az egyik 
törpepillér egyik széle megle-
hetősen durván, 60º-os szög-
ben, ferdén le van faragva, 
mintegy gérbe vágva.50 Bár ez 
a megmunkálás nyilvánvalóan 
másodlagos, ám semmi esetre 
sem keletkezhetett a kőnek az 
eredetitől eltérő későbbi fel-
használása során, valószínűbb, 
hogy a korlát összeállításakor 
voltak kénytelenek ezt a sarkot 
illesztési felületté alakítani. 
a törpepillér saroklemetszé-
se egyértelműen a balusztrád 
sarokkialakításával függhe-
tett össze, mivel valószínűleg 
nem készítettek sarokelemet, 
a sarkot két törpepillér össze-
fordításával alakították ki. ez 
a sarokmegoldás azonban nem 
igazolja azt a feltevést, hogy a 
balusztrád loggiához kapcso-
lódhatott volna: oszlop vagy 
pillér mellé, illetve alá nem he-
lyezhették ilyen módon a kor-
lát sarkát. Sokkal inkább egy 
nyitott terasz vagy erkély ba-
lusztrádjáról lehet szó.51 Ilyen 
sarokkiképzésre egy loggia 
esetében legfeljebb akkor van 
lehetőség, ha egy balusztrádos 
loggiához csatlakozik a nyitott 

48 Balogh Jolán különböző lelőhelyekről öt törpepillért sorol fel katalógusában. balogH 1966. I. 119–120., 
kat.: 73–77. A Schallaburgi katalógusban hét darab szerepelt: Török Gyöngyi katalógustételei: Matthias 
Corvinus 1982. 289–292., kat. 195–201. Teljes körű leltárt vagy mennyiségi adatot azonban soha senki 
sem közölt ezekről az elemekről.

49 Feuerné – Farbaky 1986. 27., 11. ábra, 25. jegyzet.
50 balogH 1966. I. 120., kat. 77., II. 152–153. kép, Matthias Corvinus 1982. 289–290., kat. 195.
51 Az attika funkciót a törpepillérek mindkét oldalának díszítettsége miatt zárhatjuk ki.

15. A tatai loggia kőfaragványai
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erkély vagy terasz balusztrá-
dos korlátja. A korlát elhelye-
zéséről hordoz információt egy 
másik törpepillér, amely egy 
falba bekötött elem.52 a korlát 
kis méretei és finom kiképzé-
se, a külső és a belső oldalon 
is megjelenő díszítések inkább 
épületbelsőben való alkalma-
zása mellett szólnak. 

mint említettük, a budai 
szerkezet pontos párdarabja a 
váci várból maradt fenn. A 18. 
századi székesegyház szentély-
korlátjába beépített nagyszámú 
balusztrád-törpepillérhez kap-
csolhatóak méretük és anya-
guk alapján a váci vár ásatása-
iból előkerült bábtöredékek. A 
balusztrád törpepillérekből 20 
ép elem és az ásatásokból még 

további 3 töredék ismert. Vannak köztük aszimetrikus, szélső elemek is,53 ami arra vall, 
hogy a balusztrádot eredetileg nyílás szakította meg. Ez nehezebben lenne értelmezhető 
akkor, ha a balusztrádot egy loggia korlátjának tartanánk: földszinti loggiánál nincs sok 
értelme korlátnak, emeletinél meg a korlátot megszakító nyílás valószínűtlen. Ugyanakkor 
nem zárható ki ez a lehetőség sem: amennyiben a loggiához külső lépcső csatlakozik, úgy 
elképzelhető olyan szituáció, ahol egy szélső balusztrádelem is szerepet kaphat. 

Vácon előkerültek egy vagy két reneszánsz loggia elemei is. Kétféle, különböző mé-
retű oszlopfejezetet ismerünk a várásatások leletei közül. Az egyik homokkőből készült, 
egyetlen meglévő példánya 26 cm-es felső átmérőjű oszlophoz tartozott, magassága  
44 cm. Esetleg ehhez tartozhatott egy 35 cm-es átmérőjű oszloptörzs-töredék is, bár ez 
budai márgából készült. A másik, budai márgából faragott oszloptípusból több fejezet- és 
törzstöredék is fennmaradt. Ez a típus kisebb: a fejezetek magassága, kb. 20 cm, tör-
zsének felső átmérője 18 cm. E méretek csak egy-két centiméterrel térnek el a visegrá-
di kerengő oszlopaitól. Mindkét oszloptípus fejezetformája emlékeztet a visegrádiakra, 
de sokkal részletgazdagabban megmunkált kompozit formát képviselnek. Előkerült egy 
márgából faragott oszlopszék töredéke is, ami nyilván a kisebb oszlopokhoz tartozhatott, 
továbbá két darab 135-140 cm sugarú archivolt darab, amely szintén a visegrádi loggia-
nyílásokkal azonos méretű árkádívre vall.54 a loggia keltezése adott okot eddig a legtöbb 
művészettörténeti vitára.55 Ebben a vitában nagy jelentőségű lehet a mogyoródi apát-

52 balogH 1966. I. 120., kat. III/75., 147. kép. Ez azt elem nem a palotából, hanem a Nagyboldogasszony 
templom környékéről került elő.

53 koppány 1994a. 175–204., főképp 177.
54 koppány 1994a. 175–204., főképp 176–177., 182. kat. 1-11., 183., kat. 12-13., 184., kat. 54.
55 A vita ismertetése: koppány 1994a. 175–204., 178–181., különösen: 179., 19–20. jegyzet, továbbá: mikó 

1992. 62–66., buzás 2001. 223–254., főképp 243–244.

16. Reneszánsz oszlopfő a tatai várból
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ságból Báthori által kialakított 
kastély56 néhány kőfaragvá-
nya. Négy márgából faragott 
oszlopfő és három oszloptörzs 
darab került elő a villa ása-
tásakor. Az oszlopfők közül 
kettő méretükben és formailag 
is a kisebb méretű váciakkal 
egyeznek. Két másik töredék 
hasonló méretű, de eltérő tí-
pusú: klasszikus formájú, alul-
ról induló akantuszlevelekkel 
díszített kompozit fejezethez 
tartozhatott.57 A mogyoródi 
apátságot a püspök 1489-ben 
fegyverrel foglalta el,58 az épít-
kezés csak ezután indulhatott. 
A váci loggia sem készülhetett 
ennél sokkal korábban.59 

Semmi sem igazolja azonban, hogy a váci balusztrád összefüggött volna a loggiákkal. 
A báboskorlát egy terasz mellvédjét, vagy a székesegyház valamilyen belső korlátját is 
alkothatta. Az oszlopszék-töredékből sem következik szükségszerűen, hogy az oszlopok 
és a balusztrád összekapcsolódtak volna: az oszlopszék állhatott szabadon, vagy falazott 
mellvédbe illesztve is. mindazonáltal a balusztrád és a loggiák összetartozását kizárni 
sem lehet, sőt a nagyszámú törpepillér alapján az is elképzelhető, hogy több helyen, kü-
lönböző funkciókban alkalmazták Vácott ezt a balusztrádtípust, még ha erre bizonyíték 
nem is maradt fenn.60 Amíg a váci reneszánsz épületek maradványai ismeretlenül rejtőz-
nek a föld alatt, a loggiák és a balusztrádok rekonstrukciója, esetleges összetartozásuk 
kérdése bizonyosan megoldhatatlan marad. 

A budai királyi palotában Mátyás halála után, II. Ulászló idején is folytatódtak az 
építkezések. A második udvar nyugati szárnyának loggiáit már bizonyosan az ő ural-
kodása alatt építették fel. Bonfini ugyanis az udvar nyugati szárnyáról egyértelműen 
állítja, hogy Mátyás ezt nem alakította át,61 e szárny felújítására már Bonfini művének 
elkészülte után kerülhetett sor. Talán e szárnyban álhatott a II. Ulászló király feliratát 
és az 1502-es évszámot viselő ajtó, amelyről Gerlach és Omichius is megemlékezett.62 
A nyugati szárny előtt a régészeti feltárások hasáb alakú pilléralapozásokat hoztak a 
felszínre. Ezek nem szabályos távolságokra vannak egymástól, hanem – úgy tűnik – 
nagyjából a földszint helyiségosztását követték, és a 14. századi palotaszárny falaival 
együtt készültek. A feltárt négy pilléralapozás közül a három északi valamivel nagyobb,  

56 Az elpusztult apátság és kastély maradványait 1986–1987-ben Kvassay Judit tárta fel. koppány 1994a. 175–
204., főképp 180. A kutatás eredményei a reneszánsz kőfaragvány-leletek kivételével máig publikálatlanok.

57 koppány 1994a. 175–204., főképp 180–181., 188–189., 204., 14. kép.
58 koppány 1994a. 175–204., főképp 180.
59 buzás 2001. 223–254., főképp 244.
60 koppány 1994a. 175–204., főképp 177.
61 „Ad occasum vetustum opus nondum instauratum” bonFini 1941. 136.
62 Talán ugyanerre az ajtóra vonatkozik Schweigert nagyon hasonló, de hiányos szöveget és számot tartal-

mazó leírása is. balogH 1966. I. 57.

17. A tatai vár déli szárnya,  
emeletén a loggia boltozatának nyomaival



88 Buzás Gergely

mint a déli.63 ez a tagolás eredetileg az emeleten 
is érvényesülhetett.64 az alapozások rendjében az 
északi részen szabálytalanság mutatkozik, ami 
valószínűleg annak a következménye, hogy volt itt 
egy nyitott lépcső, amely az első emeleti folyosóra 
vezetett.65 Logikusnak tűnik azt feltételezni, hogy 
az emeleti szinteken II. Ulászló idején egyszerű-
en folytatták a keleti és a déli szárny Mátyás-kori 
loggiáit. Van is néhány kőfaragvány, ami e felté-
telezés mellett szól. Ismerünk a palotából olyan 
vörösmárvány balusztereket, amelyek lelőhelyei 
és magassági méretei megegyeznek a fentebb tár-
gyalt vörösmárvány Mátyás-kori baluszterek két 
csoportjáéval, csak formáik karcsúbbak, a talple-
mezek profiláltak, és a középső gyűrűjüket övező 
gallér fodros kialakítású.66 Ismerünk két az ala-
csonyabb típushoz illő, 77 cm magas törpepillért 
is, ezek formálása azonban nem a Mátyás-kori 
vörösmárvány, hanem a Mátyás-kori márga ba-
lusztrádok törpepilléreire emlékeztetnek: hasáb 
alakúak, homlokoldalaikon tükrös keretezésűek. 
Díszítésük azonban más jellegű: a tükrökön belül 
korongokban heraldikus motívumok, az egyiken a 
magyar címer elemei,67 a másikon a Jagelló sas és 
a koronás W betű, II. Ulászló monogrammja látha-
tó.68 Mindkét törpepillér végelem: félbaluszter csak 
az egyik rövid oldalán van, a másikon hiányzik, a 

helyén egyszerű tükrös keretet alakítottak ki. A két törpepillér alaprajzi méretei azonban 
nem egyeznek. A Jagelló-sasos, Ulászló monogrammos példány vastagsága megegyezik 
a baluszterbábéval: 16,8 cm, a magyar címeres azonban jóval vastagabb, csaknem négy-
zetes alaprajzú: 25,3 cm-es. Ez utóbbit inkább oszlopszéknek kell tartanunk, ami szintén 
a balusztrád loggiához való kapcsolása mellett szól. Az Ulászló monogrammos, Jagelló-
sasos lezáróelemnek ismerjük Vácról a pontos párdarabjait, de ott mindkét oldalukon 
félbaluszterekkel bővített közbülső pillértípusnak is létezik ugyanilyen díszű példánya.69 

63 A nyugati szárny maradványainak leírása: gerevicH 1966. 97–111., 94., 111., 131–152. képek.
64 Az emeleti homlokzatáról csak feltételezéseink lehetnek. Talán ezt tagolhatták azok az észak-itáliai stílu-

sú gótikus idomtégla tagozatok, amelyek egyik csoportja egy boltozott, összetett pillérekre támaszkodó, 
fiálés díszű homlokzattal kiképzett loggiához tartozik. buzás 1997. 77., 79., 5., 12. kép.

65 E lépcső alépítményének csekély maradványai elő is kerültek a szárny végén: gerevicH lászló: A budai 
vár feltárása. Budapest, 1966. 94. kép.

66 végH 1994. 343., kat. VII-15/c, VII-16/d.
67 végH 1994. 345., kat. VII-16/b.
68 végH 1994. 344., kat. VII-16/a. Mindkét törpepillért várfalakba másodlagosan befalazva találták.
69 Pest Megye Műemlékei 1958. II. 299., 401–402. kép, koppány 1994a. 175–204., főképp 179., kat. 15-16. 

A műemléki topográfia két aszimmetrikus végelemről és két szimmetrikus közbülső elemről ír, Koppány 
Tibor katalógusában már csak 1-1 elem szerepel. E pillérek csak az újkor óta vannak igazolhatóan Vácott, 
és a váci márga balusztráddal ellentétben e vörösmárvány törpepillérekhez tartozó töredékek és bábok 
nem kerültek elő a váci ásatásokból, így nem zárhatjuk ki, hogy e faragványok csak az újkorban kerültek 
Vácra és eredetileg ezek is a budai balusztrádokhoz tartoztak. 

18. A tatai balusztrád rekonstrukciója
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A nagyobbik, 86 cm-es vörösmárvány baluszterekhez tartozó törpepillér is előkerült, 
melynek két oldalához csatlakozik egy-egy félbaluszter, a pillér homlokoldala azonban 
díszítetlen.70 Amennyiben feltételezésünk helyes, és ezek a balusztrádok71 a díszudvar 
nyugati szárnyához tartoztak, úgy az alacsonyabb típus a két végelem miatt leginkább 
az első emeleten képzelhető el. A végelemek ott kaphattak ugyanis szerepet, ahol a kül-
ső nyitott lépcső a loggiához csatlakozott. A feltételezett Jagelló-kori loggia oszlopaira 
legfeljebb a magyar címeres oszlopszék alapján következtethetünk. Ennek méreteiből 
következtethetünk a feltételezhető oszlopok 20 cm körüli – tehát a Mátyás-kori góti-
kus oszlopokhoz hasonló – átmérőjére is. Mivel megfelelő reneszánsz oszloptöredéke-
ket nem ismerünk, fel kell vetnünk, hogy nem képzelhető-e el a loggia Jagelló-kori 
szárnyán is a reneszánsz balusztrád és a későgótikus vörösmárvány oszlopok együttes 
szereplésének lehetősége?72

II. Ulászló egyik legjelentősebb reneszánsz építkezése a Buda melletti Nyék királyi 
vadászkastélya lehetett.73 A nyéki villa építtetőjeként Oláh Miklós Hungaria című művé-
ben II. Ulászló királyt nevezi meg.74 Ezt alátámasztják egyes nyéki faragványokon meg-
jelenő II. Ulászló címerek és emblémák.75 Ismerünk azonban Mátyás emblémáival dí-
szített faragványokat is a villa területéről.76 Ugyanakkor a villa főépületén több átépítés, 
vagy építés közbeni tervváltozás is kimutatható.77 a jelenlegi ismereteink szerint nem 

70 Ez a déli nagy rondellából került elő, valószínűleg a kisebb típus törpepilléreihez hasonlóan ezt is az 
erődítésfalakba másodlagosan használták fel építőanyagként, így kerülhetett erre a lelőhelyre. Farbaky 
1988. 154.

71 Farbaky Péter szerint a balusztrád bábtávolsága is meghatározható 26 cm-ben egy töredék alapján: 
Feuerné – Farbaky 1986. 17–50., főképp 49., 66. jegyzet, 22. ábra.

72 Budáról ismerünk másféle balusztrád típusokat is, ám ezeknek loggiákhoz való kapcsolódására semmi 
nyom nincs, így tárgyalásuktól most eltekintünk. Leírásukat l.: Farbaky 1988. 154., végH 1994. 343.

73 Az 1541-es török hódítás után elpusztult villából az alapfalakon kívül csak a főépület pinceszintje és dél-
nyugati részének csekély felmenő falai maradtak fenn. A romokat 1931–1942 között Garády Sándor tárta 
fel, majd 1956-ban Holl Imre, 1992–1993-ban pedig Feld István vezetésével folytak hitelesítő ásatások. 
Az ásatások történetének összefoglalása: Feld 1993. 259–268., Feld 2008. Itt szeretnék köszönetet mon-
dani Feld Istvánnak, amiért tanulmányának kéziratát a megjelenés előtt rendelkezésemre bocsátotta.

74 „Ad septentrionem ferarium est regis, cui nomen est Nyek, cingens vallo non tantum sylvosum montem, 
sed prata etiam latissima in ambitum trium miliarium Hungaricorum feris variis abundans. Lateri huius 
annectitur aula magnificis extructa aedificiis Wladislai regis impensis.” nicolaus olaHus 1938. 9.

75 Horler 1987–1988. 131–177., főképp 138–139., 9–12. képek, Feld 1994. 348–350., főképp 349–350., kat. 
VII-1.

76 balogH 1966. I. 164–165., II. 140–141., 202-203. képek.
77 Az épület pincelejáratának rendszerét utólag átalakították és az északkeleti homlokzatához szintén utólag 

építettek hozzá egy támpillérrendszert. Feld 2008.

19. A tatai balusztrád rekonstruált metszete
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dönthető el, hogy a villa építése megkezdődött-e már Mátyás király korában,78 az azon-
ban bizonyos, hogy végleges formáját II. Ulászló idejében nyerte el. A feltárt alapozások 
szerint a villa főépülete egy téglalap alaprajzú, több szintes,79három traktusos lakópalota 
volt, amelynek az udvarra néző, északnyugati homlokzatát egy folyosó foglalta el. Mivel 
az épület helyiségei a folyosó mögött még két további traktusban rendeződtek el, több 
mint valószínű, hogy ez a folyosó egy nyitott loggia lehetett, hiszen a mögötte lévő helyi-
ségek csak így kaphattak természetes fényt. A völgyre tekintő keskenyebb, északkeleti 
oldalhomlokzatot – feltehetően utólag – nagy támpillérek támasztották meg. A két szélső 
támpillér vastagabb volt mint a belsők, ami arra vall, hogy a pillérek át lehettek boltozva, 
és felettük valószínűleg szintén loggia, vagy terasz emelkedett. A másik hosszú, téglalap 
alaprajzú épület a főépület előtti udvar délnyugati oldalán, a főépületre nagyjából me-
rőlegesen helyezkedett el. Faszerkezetű válaszfalakkal megosztott belső magját teljesen 
körbefutó folyosó-alapozás övezte, amiről ezért szinte biztosra vehetjük, hogy loggia-
felépítménnyel rendelkezett. Nem tudjuk, hogy volt-e ennek az épületnek emelete.

Az ásatásokból előkerült kőtöredékek teljes feldolgozása és publikálása máig nem tör-
tént meg, így csak a leletek egy része ismert. Ennek alapján úgy tűnik, hogy az épületek 

78 Bonfini egy említése minden bizonnyal a nyéki villáról szól: „Item in Budensi agro alterum sibi erat 
suburbanum ad tertium lapidem, ubi sylvestrium ferarum amplissima sane vivaria spectabantur; magna 
quoque hic cicurum copia.” bonFini 1941. 137. Ám nem dönthető el, hogy az Anjou-kori eredetű régi 
épületről vagy már az újról. A főépület átalakításnak nyomai miatt nem zárható ki, hogy a Jagelló-kori 
faragványok egy átépítés során: például a másodlagos északkeleti támpillérsorra támaszkodó többszintes 
loggia, és/vagy egy mára nyomtalanul elpusztult második emelet ráépítése során keletkeztek. Ahogy 
azonban cáfolni, úgy bizonyítani sem lehet ezeket a lehetőségeket. Erre talán csak az ásatásokból előke-
rült teljes kőfaragvány-anyag részletes feldolgozása adna lehetőséget.

79 Erre vall az épület lépcsőháza, de az emeletek számáról nincsen információnk.

20. A tatai loggia rekonstrukciója
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tisztán reneszánsz stílusúak voltak, későgótikus kőfaragványokat innen nem közöltek. 
A faragványok között fellelhetőek rozettás volutájú, ión fejezetű, 27,5 cm alsó átmérőjű 
oszlopok.80 Reneszánsz mellvéd-párkányok és lábazatok is előkerültek: legalább két kü-
lönböző típusú korlát elemei. Mindkettőnek lábazata lemezzel és bukó symával, könyök-
lői kívül lemezzel és symával vannak profilálva, ám az egyik belső oldalát syma és pálca, 
a másikat csak egy asztragal tag díszíti. A baluszterbábok magassága 78 cm, az átmérő-
jük 14 cm. A hozzájuk tartozó törpepillérek egy csoportját magyar- és Jagelló-címerek, 
illetve II. Ulászló monogrammok díszítik.81 Ezek egyértelműen kapcsolatba hozhatóak 
a hasonló méretű és díszítésű vörösmárványból készült, szintén II. Ulászló-kori budai-
akkal. Ismerünk néhány, kandeláberes, vázás, füzéres díszítésű balusztrád-törpepillért 
is,82 amelyeknek szintén megvannak a budai, vörösmárványból faragott analógiái,83 sőt 
hasonlóak Esztergomból is kerültek elő, szintén vörösmárványból.84 A nyéki oszlopok 
és balusztrádok – a többi Jagelló-kori nyéki faragvánnyal együtt – viszont mind budai 
márgából készültek. Egyelőre nem ismerünk olyan faragványtöredéket, amely egyér-
telműen igazolná, hogy az oszlopok és a balusztrádok összetartoztak volna.85 Jelenlegi 
ismereteink szerint nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy az oszlopok falazott, tömör 

80 Horler 1987–1988. 131–177., 26., 32., 54. képek.
81 Horler 1987–1988. 131–177., főképp 139–141., 11-15., 19. képek.
82 Horler 1987–1988. 131–177., főképp 142., 20-21. képek.
83 végH 1994. 346. kat. VII-17.
84 mikó 1988. 133–142., főképp 134–136., 14-18. képek. Mikó Árpád katalógustétele, Pannonia Regia 1994. 

357., VII-27., VII-28.
85 A hiányosan ismert adatok ellenére Horler Mikós kétféle balusztrádot rekonstruált: egy teraszmellvédet, 

oszlopos loggia nélkül, és egy oszlopos loggiához tartozót: Horler 1987–1988. 131–177., főképp 147., 32. 
kép, 159., 52. kép, 170., 67. kép.

21. A tatai loggia rekonstrukciója
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mellvéden álltak, a balusztrád-
ok pedig teraszok mellvédjeit 
alkották, ám lehetséges ba-
lusztrádos loggiák léte is, bár 
az oszlopok és a balusztrád 
összekapcsolásának módjáról, 
valamint ezek lokalizálásáról 
semmi biztosat nem tudunk.86 

A nyékiekkel egyező mé-
retű, szintén budai márgából 
faragott baluszterek kerültek 
elő a tatai várból is.87 Előkerült 
egy félkész baluszterbáb is, 
ami egyértelművé teszi, hogy 
a szerkezetet készítő kőfara-
góműhely helyben dolgozott, 
annak ellenére, hogy munká-
jukhoz a távolról ideszállított 
budai márgát használták.

a baluszterbábok mellett 
törpepillérek, korlátlábazatok 
és könyöklőpárkányok is elő-
kerültek az ásatások során, 
amelyek a rajtuk megfigyelhe-
tő illesztéseknek és csapolá-
soknak köszönhetően lehetővé 
teszik a balusztrád elég részle-
tes rekonstrukcióját. A bábok 
felső és a könyöklőpárkány al-
só felületén megfigyelhetőek a 
bábokat rögzítő vascsapok fúrt 
lyukai, valamint a lábazati és 
könyöklő párkányok felső felü-
letén az egyes kőtömböket ösz-
szefogó vaskapcsok vésett fész-

kei. A 77,5 cm magas, 14–15 cm átmérőjű, karcsú bábok mellett legalább három törpepil-
lérből maradtak fenn töredékek. A törpepillérek két rövidebb oldalukon félbaluszterek kel 
vannak bővítve, homlokoldalaik díszítetlenek.88 A lábazatot kívül-belül egyforma bukó 

86 Farbaky Péter már felhívta a figyelmet arra, hogy Nyéken semmi sem bizonyítja a Horler Miklós által 
rekonstruált oszlopszékes megoldást. Farbaky 1988. 143–171., 155–157. Horler Miklós az egyik újabban 
előkerült törpepillér töredék. Feld 1994. 348–351., 349–350., kat. VII-21. alapján bizonyítottnak látja, 
hogy az oszlopok oszlopszéken álltak. Horler 2004. 53–65., 60. Sajnos a kő olyannyira töredékes, hogy 
nem állapítható meg róla, hogy egy oszlopszék, vagy egy L alakú, keskeny sarok-törpepillér volt-e erede-
tileg, így nem tekinthető perdöntő bizonyítéknak.

87 szatmári 1990. 52–59., főképp 54. Itt szeretnék köszönetet mondani az ásatónak és a tatai Kuny Domonkos 
Múzeumnak, amiért engedélyezték számomra a kőfaragványok áttekintését és felmérését.

88 Szatmári Sarolta említést tesz egy rozettás díszű törpepillérről is, de ezt én már nem találtam meg a tatai 
múzeum anyagában. szatmári 1990. 52–59., főképp 54.

22. Balusztrádos loggia oszloptörzse a budai Dísz tér 10-ből 
(F. Tóth – Farbaky nyomán)
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syma, a könyöklőt kívül syma, 
belül pedig syma és pálcatag 
profi lálta. Előkerült olyan kö-
nyöklőpárkány-végdarab is, 
amelyen látható volt, hogy a kő 
oldalsó illesztési felülete nem 
törpepillér, hanem egy egysze-
rű báb fölé esett. Egy másik 
könyöklő végdarabon, az egy-
kor a bábot rögzítő csaplyuk 
helyzete alapján a bábok távol-
sága is jó közelítéssel meghatá-
rozható körülbelül 28 cm-ben.

a tatai vár zsigmond-kor-
ban felépült, négyszögű belső 
udvarát a földszinten négyszö-
gű pillérekre támaszkodó, bol-
tozott, gótikus loggia övezte. 
Eredetileg csak a déli szárny 
folyosója felett emelkedett egy 
nyolcszögletű pillérekre tá-
maszkodó, árkádos, boltozott 
emeleti loggia. A Mátyás- és a 
Jagelló-korban azonban a nyu-
gati és az északi szárny előtt 
húzódó régi földszinti loggiára 
is emeletet építettek. mindkét 
új folyosószakasznak csak a 
zsigmond-kori emeleti falak-
ba utólag bevésett későgótikus 
boltvállai maradtak meg. e 
boltvállak arra vallanak, hogy a két új folyosó nem volt egyforma. A nyugatit csillagbol-
tozatok fedték, udvarra néző fala pedig egyszerűen hozzáépült a déli szárny Zsigmond-
kori pilléréhez, ezért azt valamilyen ablakokkal áttört falként vagy falazott pillérekre 
támaszkodó árkádsorként képzelhetjük el. Ezzel szemben a keleti folyosót bordás ke-
resztboltozat fedte. Ezen az oldalon a folyosó indításának helyén egy boltvállat véstek 
be a déli oldal Zsigmond-kori pillérébe. Meghatározható a boltváll 40 cm-es szélessége 
is. Ez a méret megfelel a várból származó két reneszánsz oszlopfő méreteinek.89 a vár 
ásatásaiból egy harmadik fejezet töredéke90 és egy velük megközelítőleg azonos léptékű, 
bukó symával és lemezzel profilált oszloplábazat sarka is előkerült.91 Valószínű, hogy ezt 

89 A fejezetek 32 cm felső átmérőjű oszlophoz illeszkedtek, fejlemezük 40 × 40 cm-es, magasságuk 40 cm. 
balogH 1966. I. 191., II. 146–147., 212-214. kép. 

90 A fejezet alja pálcataggal indul, felette sípokkal díszített kannelúrákkal tagolt rész következik. A sar-
kokon akantuszlevelek nőnek ki. Egy feltehetően ugyanilyen méretű és díszű ión fejezet felső részének 
töredéke a vértesszentkereszti apátságból került elő (ltsz.: 77.10.15.). Ezen a töredéken a rozettás díszű ión 
voluta és alatta a sarokakantusz csúcsa figyelhető meg. E fejezet egyértelműen a nyéki ión fejezetek egyik 
változatát képviseli. 

91 A hozzá tartozó oszloptörzs átmérője nagyjából 34 cm lehetett.

23. A simontornyai loggia rekonstrukciója  
(Horler Miklós nyomán)
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a folyosót az udvar felől rene-
szánsz oszlopokra támaszkodó 
árkádok határolták. A kiszer-
keszthető boltozati rendszer öt 
szakaszos, ami négy oszlopot 
tételez fel, 250 cm körüli ten-
gelytávval. A folyosó árkád-
jainak vállvonala mindössze  
200 cm körüli. Ez túl kevés 
ahhoz, hogy az ismert oszlo-
pok egy mellvédről indulhat-
tak volna. lábazatuk minden 
bizonnyal a folyosó padló-
szintjén helyezkedett el. Mivel 
a loggia homlokzati vonala 
80 cm-el beljebb van, mint a 
földszinti árkádsor homlokzati 
vonala, nem valószínű, hogy a 

loggia korlátja az oszlopok között lett volna, sokkal inkább az oszlopok előtt helyez-
kedhetett el, a velencei reneszánsz palotahomlokzatok erkélymegoldásaihoz hasonlóan.92 
Valószínűleg ez a balusztrád alkothatta a belső udvar loggiája előtt húzódó mellvédet.93 
A könyöklő kőkiosztása arra vall, hogy a törpepillérek csak az oszlopok előtt állhattak, 
így 4 lehetett belőlük, közöttük pedig 7-7 báb helyezkedhetett el.

A nyékiekhez és tataiakhoz hasonló balusztrádok más emlékeknél is összekapcso-
lódtak loggiákkal. Budán a Dísz tér 6. számú házból került elő egy durvamészkőből fa-
ragott reneszánsz oszloptörzs, amely két oldalán félbaluszterekkel van egybefaragva,94 
azaz egy korlátba illeszkedett. Ez leginkább egy emeleti loggia esetében képzelhető 
el. E baluszterek méretei: 77 cm-es magasságuk és 14 cm-es átmérőjük megegyezik a 
nyékiekkel és a tataiakkal. Az oszloptörzs alsó átmérője 31,5 cm, törzsmagassága 198,5 
cm-es, ami kb. 260 cm-es teljes magasságot jelenthetett, így inkább a tatai oszlopok mé-
reteihez áll közel, mint a nyékiekhez. Ez az oszlopméret inkább boltozott loggiát valószí-
nűsít. Sajnos a loggia lokalizálásáról egyelőre nem sokat tudunk, hiszen városi lelőhelye 
még a palotabeli származását sem zárja ki.

Egy másik budai városi ház loggiájának lokalizálásáról többet, kőfaragványairól vi-
szont egyelőre kevesebbet tudunk. Az egykori Szent Zsigmond – ma Szent György – utca 
10. számú házának hátsó udvarán kerültek elő egy loggia pilléreinek alapozásai. A log-
gia teljesen körülölelte a négyzetes udvart. A ház loggiáról nyíló, háromhelyiséges hátsó 
szárnyának omladékai közül számos márgafaragvány, terrakotta építészeti elem és festett, 

92 Az oszlopos árkáddal megnyitott emeleti homlokzatszakasz elé helyezett erkély középkori eredetű mo-
tívuma Mauro Codussi 15. század végi–16. század eleji épületein párosul reneszánsz baluszterekkel: 
Palazzo Zorzi, Palazzo Lando-Corner-Spinelli. Huse – Wolters 1990. 26–33.

93 A balusztrád töredékeinek nagy száma arra vall, hogy olyan lelőhelyről kerülhettek elő, ahol teljes feltá-
rás folyt. A balusztrádelemeknek a váron belüli lelőhelyét nem ismerjük, de mivel a várnak a belső udva-
rán kívül egyetlen olyan része van, ahol még számolni lehetne egy ilyen, több szakaszos balusztráddal, ez 
pedig a tóra néző külső terasz, ott azonban csak kisebb kutatóárkokat nyitottak az ásatások során, így ott 
nem találhattak ilyen mennyiségű balusztrádelemet, ezért valószínűbbnek tartjuk, hogy a balusztrádok a 
teljesen feltárt belső udvaron kerültek elő.

94 balogH 1966. I. 111., 12. tétel, II. 77. kép., Feuerné – Farbaky 1986. 25., 9. kép, 46., 20. jegyzet.

24. A simontornyai loggia teljes rekonstrukcióka  
(Horler Miklós nyomán)
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vakolt faldarab került elő, mind reneszánsz stílusú. Volt több márgából faragott, a nyéki-
ekhez hasonló balusztrád-elem is,95 amelyek talán az udvari loggia elemeiként értelmez-
hetőek. A ház reneszánsz átépítése Raguzai István királyi borbélyhoz köthető, aki 1487–
1511 között dokumentált Budán, és 1518-ban már biztosan halott volt. Borbélyként úgy 
Mátyásnak, mint II. Ulászlónak bizalmasa volt, emellett Estei Hippolit egri püspök budai 
tiszttartója, majd 1505-től óbudai királynéi várnagy.96 Sajnos az építészeti szempontból 
érdekes kőfaragványoknak egyelőre még csak említésszintű közlése történt meg és a fa-
laknak is mindössze vázlatos alaprajzát publikálták, így a balusztrádnak és egy esetleges 
loggiának sem formájáról, sem a keltezéséről nem mondhatunk még pontosabbat.

A nyékiekhez, budaiakhoz és a tataihoz hasonló loggiák és balusztrádok az ország 
távolabbi pontjain is megjelentek a Jagelló-korban. Körülük az egyik legjobban ismert 
együttes a simontornyai vár loggiája. II. Ulászló és később II. Lajos király főajtónálló- és 
főudvarmestere, Buzlai Mózes építtette újjá a 13. századi eredetű, de a 14. és 15. század-
ban már többször átalakított várat.97 a 16. századi építkezést két, in situ fennmaradt, év-
számos felirat datálja: a lakótorony földszintjének fennmaradt reneszánsz, keresztosztós 
ablakkeretén egy 1508-as, a kaputornyon pedig egy 1509-es évszám. A négyszögletes 
udvar keleti felét határoló régi palotaszárny belső homlokzatát díszítették reneszánsz log-

95 Szeretnék köszönetet mondani Végh Andrásnak, amiért az épület kőfaragványait megmutatta nekem.
96 végH 2008b. 54–59. A ház maradványainak részletesebb leírása és alaprajza: végH 2003. 167–190., fő-

képp 180–181., 186–187., 189.
97 A 18. századi átépítésen átesett, de jó állapotban fennmaradt simontornyai vár építészeti kutatását és 

építészettörténeti feldolgozását Horler Miklós végezte el. Kutatásait egy mindmáig publikálatlan kandi-
dátusi disszertációban foglalta össze. Horler 1980. Egy rövid, ismeretterjesztő jellegű összefoglalót és 
néhány kutatási részletet azonban közzétett a nyéki villáról szóló tanulmányaiban: Horler – H. tabajdi 
1987., ill. Horler 1986. 51–80., Horler 1987–1988. 131–177.

25. A simontornyai loggia megépített rekonstrukciója
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giával. A loggia alsó szintje egy pilléres folyosó volt, amelyből csak a pilléralapozások 
maradtak ránk. Az oszlopos, árkádos loggia az első emeleten helyezkedhetett el. Ezt 
bizonyítja déli, szélső ívének fennmaradt, téglából falazott indítása a déli szárny udvari 
homlokzatán. A keleti szárny második emelete nem maradt fenn, létezésére is mindösz-
sze a déli szárny lépcsőházából a második emelet szintjén, a loggia fölé nyíló ajtó utal. 
Ezért a loggia kétszintes rekonstrukciója is némiképp bizonytalan. A loggia csak a keleti 
szárny előtt húzódott, de az első emeleten a folyosó nyitott erkélyként befordult a déli 
szárny elé is, amiről a déli szárny falában fennmaradt konzolcsonkok árulkodnak, és nem 
kizárt, hogy szemben az északi szárny előtt is végigfuthatott egy hasonló konzolos folyo-
só. Simontornyáról ismerünk a nyékiekkel azonos márga balusztereket, tükrös-címeres 
díszű, félbaluszteres törpepilléreket, és hozzájuk tartozó lábazati és könyöklő párkány 
darabokat is. A törpepilléreken a vár tulajdonosának, Buzlai Mózesnek a címere szerepel. 
Sajnos azonban – Nyékhez hasonlóan – itt sem maradt fenn olyan elem, ami a balusztrád 
és a loggia összetartozását bizonyítaná. A balusztrád persze aligha tartozhatott máshoz, 
mint a belső udvar architektúrájához, de azt már nem lehet bizonyítani, hogy melyik 
szárnyon helyezkedett el: a keleti szárny loggiája alatt, vagy a déli és esetleg az észa-
ki szárny nyitott erkélyfolyosóján, esetleg mindegyik szárny előtt. E bizonytalanságból 
következik az is, hogy azt sem nem tudjuk, hogy ha valóban a loggiához kapcsolódott, 
akkor milyen módon illeszkedett az oszlopokhoz. A vár restaurálása során megépített 
rekonstrukció tervezője, Horler Miklós félbaluszterekkel bővített oszlopszékeket képzelt 
el, a budai Jagelló-kori vörösmárvány oszlopszékhez hasonlóan. Ilyenből azonban sem 
itt, sem Nyéken nem ismert biztosan azonosítható töredéket.98

Az egyetlen emlék, ahol a nyéki kör balusztrádjaiból ilyen oszlopszék darabot isme-
rünk, a siklósi vár egyik balusztrádja, ahol a lábazati párkánynak fennmaradt egy goly-
vázódó darabja, ami minden bizonnyal oszlopszék részeként értelmezhető.99

98 Horler Miklós oszlopszék maradványának tart két simontornyai töredéket, amelyeket a loggia publikált 
rekonstrukciós rajzán szerepeltetett is 165, 212 számokkal. Horler 2004. 53–65., 42. jegyzet. Sajnos 
sem a kőtöredékek felmérési rajzát, sem fotóját nem közölte le, a jelenleg a megépítet rekonstrukcióba 
beillesztett egy töredékről pedig már nem látszik, hogy oszlopszékhez, vagy keskeny törpepillérhez 
tartozott-e.

99 g. sándor 1984. 187., 118. kép.

26. A siklósi balusztrád rekonstrukciója (G. Sándor Mária nyomán)
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a 13. században épült 
Siklós várát Zsigmond király 
korában a Garaiak építették ki 
nagyméretű, szabálytalan alap-
rajzú, zárt udvaros épületté.100 
A 15. század második felében, 
1482 előtt, Garai Jób folytatott 
építkezéseket a váron, amit 
egy nevével ellátott feliratos 
tábla is bizonyít.101 1507-ben 
Perényi Imre nádor szerezte 
meg a várat. Nem sokkal ké-
sőbb hozzáláthatott az átala-
kításához is.102 ezt igazolja az 
az adat, miszerint valamikor 
1507–1515 között szentelték fel 
az újjáépített várkápolnát.103 a 
vár loggiáinak alaprajzát egy 
1688-as felmérésből ismer-
jük,104 amelyet a falkutatások 
eredményei egészítenek ki. 
Eszerint a déli szárny udvari 
homlokzata előtt támpillérek 
tartották az emeleti loggiát, 
amelyből fennmaradtak a le-
faragott boltozat konzolai és 
a palotaszárnynak a loggiára 
nyíló emeleti ajtaja.105 Ehhez 
L alakban csatlakozott a ká-
polna nyugati homlokzata elé 
beforduló, két nyílásos föld-
szinti loggia, melynek emeleti 
kialakítását nem ismerjük. az 
alaprajz a kápolna északi ol-
dalán egy lépcsőindítást jelöl, 
amely L alakban befordulva a 
keleti szárny udvari homlokza-
tán folytatódott egy toronyig, 

100 Az újkorban többször átépített, de számos középkori részletét megőrző vár kutatását 1954–1971 között többen 
végezték. A kutatásokról az összefoglaló beszámolót Czeglédy Ilona publikálta. czeglédy 1975. 235–245. 
Újabb kutatások 2004-ben indultak, Juan Cabello és Bartos György vezetésével. A jelenleg még folyamatban 
lévő munkákról publikált beszámolók: bartos–cabello 2007a. 81–114., bartos – cabello 2007b. 20–23.

101 bartos – cabello 2007a., főképp 82–85., 12. kép.
102 bartos – cabello 2007a. 81–114., főképp 86.
103 Török Imre 1515. május 1-én kelt végrendeletében említést tett a siklósi kápolna korábban történt felszen-

teléséről. kubinyi 1981. 67–71., főképp 69.
104 Joseph de Haüy hadmérnök felmérése, közli: bartos–cabello 2007a., főképp 95., 4. kép.
105 bartos – cabello 2007a., főképp 84., 10. kép.

27. A siklósi loggia rekonstrukciója  
(G. Sándor Mária nyomán)
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melynek maradványait az épület kutatása fel is tárta. Az alaprajz nem ábrázolja a ká-
polna északi homlokzata előtt loggiát, ám ennek maradványai – a nyugati homlokzat 
előtti loggiához hasonlóan – az épületen megfigyelhetőek. Megvannak ugyanis azok 
a gerendafészkek, amelyek a kápolna nyugati és északi homlokzatába mélyednek, to-
vábbá az északi loggiaszakasz fölé nyílnak a kápolna északi, emeleti oratóriumának és 
nyugati karzatának az ajtajai. Feltehetően ez alól az északi loggiaszakasz alól indult a 
keleti palotaszárny lépcsője, és az alaprajzról csak a lépcső ábrázolása miatt maradt le. 
Elképzelhető, hogy a loggia a lépcsőnek a keleti szárny elé beforduló szakasza fölött is 
folytatódott, erre utalnak a palotaszárny ezen homlokzatán feltárt gerendafészek.106 az 
emeleti szintről nyíló ajtók egyértelművé teszik, hogy a földszinti loggiák teteje járható 
volt, de azt ebből csak feltételezhetjük, hogy ez emeleti loggiákat is jelentett. Az 1688-as 
ábrázolás és a feltárt nyomok ugyanakkor nem teszik egyértelművé a loggiák korát és stí-
lusát sem. Szerencsére fennmaradtak a várból olyan loggiákhoz tartozó kőfaragványok, 
amelyek e kérdésekről többet elárulnak. A faragványok között megtalálhatóak nagymé-
retű, nyolcszögű pillértörzsek, kisebb méretű gótikus, hatszögletű oszlopok töredékei,107 
valamint budai márgából faragott, a nyékiekhez hasonló reneszánsz oszlopok elemei: 
egy lábazat és egy féloszlop fejezet.108 A vár kutatói a gótikus hatszögű oszlopokat a déli 
palotaszárny emeleti loggiájához kapcsolják, bár nem zárták ki annak lehetőségét sem, 
hogy ezt a Perényiek reneszánsz szerkezetre cserélték volna.109 a kápolna körüli loggiát 

106 bartos – cabello 2007a., főképp 87–90., 8., 9., 15., 18. képek.
107 bartos – cabello 2007a., főképp 84., 11. kép.
108 g. sándor 1984. 60, 83., kat. 102/3,4, 186–187., 117-118. képek.
109 bartos – cabello 2007a., főképp 84.

28. Az esztergomi érseki palota belső udvarának rekonstruált 16. századi alaprajza
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reneszánsz stílusúnak tartják, de elképzelhetőnek tartják, hogy volt valamilyen gótikus, 
legalább földszintes előzménye is.110 A nyolcszögletű pillérek esetleg egy ilyen szerkezet 
részét is alkothatták. E kérdések tisztázása mindenképpen további kutatásokat igényel. 
A várból több reneszánsz balusztrád is fennmaradt. A kápolna karzatának mellvédje az 
egyik, amelyen a kettesével csoportosított baluszterbábok sorát törpepillérek tagolják.111 
A kannelúrozott törzsű, tojásléccel díszített toszkán fejezetű törpepillérek közeli analó-
giái a budai várból ismertek. A másik balusztrád méreteit és tagozatformáit tekintve a 
nyékihez és a simontornyaihoz hasonlít, a félbaluszterrel bővített törpepillérek egyikét a 
Perényiek címere díszíti.112 Ehhez a típushoz tartozott egy falhoz illeszkedő félbaluszter 
és a fent említett, oszlopszék alá illő golyvázódó párkány. Joggal feltételezhető, hogy ez 
a baluszter a reneszánsz oszlopos loggiával kapcsolódott össze. 

Az esztergomi érseki palota 16. századi reneszánsz átépítésén valószínűleg szintén 
megjelent a reneszánsz loggia motívum. Ennek az átépítésnek a keltezése kérdéses. Bakócz 
Tamás 1511 vége és 1514 eleje között Rómában tartózkodott a pápaválasztáson. E cím el-
nyerésére ő is esélyes volt. Elutazása előtt az érsekséget közeli munkatársára, Szatmári 
György pécsi püspökre bízta,113 aki később, Bakócz 1521. június 15-én bekövetkezett halála 
után meg is örökölte, és haláláig, 1524. április 7-ig viselte az esztergomi érseki méltóságot. 
Több, budai márgából készített esztergomi reneszánsz faragványon megjelenő Szathmári 
címer alapján ő végezhette el az esztergomi palota reneszánsz stílusú bővítését.114 Nem 
tudni azonban, hogy erre még 1511 és 1514 között, vagy a 10 évvel későbbi érseksége 
idején került sor. A palota belső részén, a kápolnától északra egy új palotaépületet emelt. 
Az új, reneszánsz palotaépület központjában egy függőkert állt.115 A vár régi belső udva-
rának északkeleti sarkát elfoglaló új kertet, a tőle délnyugatra lévő, alacsonyabb szinten 
elhelyezkedő Vitéz János-kori függőkerttel116 egy lépcső kapcsolta össze. A lépcső az új 
függőkert nyugati szélén húzódó folyosóba vezetett. E folyosó alépítményét két, támpillé-
rekre támaszkodó nagy árkádív alkotta. A folyosót a kert felől vékony alapfal határolja le. 
Szemközt, a kert keleti felén, egy másik folyosó alépítményei is fennmaradtak. E mögött 
sorakoztak a reneszánsz palota lakószobái. A palota kőanyagából ismert egy nagyjából 21 
cm alsó átmérőjű, kannelúrozott oszloptörzs és egy 20 cm alsó átmérőjű akantuszleveles 
oszlopfő töredéke is. Ezek esetleg arra engednek következtetni, hogy a függőkertet hatá-
roló folyosókat, vagy azok egyikét oszlopos loggiaként alakították ki. Koppány Tibor még 
az 1970-es években a függőkert helyén épületszárnyat képzelt el, ezért az azt nyugatról ha-

110 bartos – cabello 2007a., 89. Az illusztrációk között közölt helyreállítási tervek szintén reneszánsz log-
giát ábrázolnak (M. Kaló Judit és Erdélyi Erika munkái), 29-30. képek.

111 g. sándor 1984. 54–55., 81. kat. 92., 174–175. 97-98. ábra; A karzatról több kutató feltételezi, hogy a 18. 
században, máshonnan származó faragványokból rakták össze. Ezt egy 1799-ből származó levélváltásra 
hivatkozva teszik, amelyet a vár akkori birtokosa Batthyány Lajos gróf és uradalmi építési hivatalának 
vezetője, Vojtha Ferenc között zajlott. koppány 1994b. 374–375., főképp 374., papp 2005. 80. Ebben a 
levélváltásban azonban szó sincs a karzat építéséről, mindössze a karzat felmérési rajzát küldi el az ins-
pektor, és a gróf egy pontosabb és részletesebb rajzot rendel. A felmérés lényegében a mai állapotnak 
megfelelően ábrázolja a karzatot. papp 2005. 305. Ezek alapján nincs okunk a karzat 16. század eleji 
mivoltát megkérdőjelezni. 

112 g. sándor 1984. 59–61., 83., kat. 100-102., 185–187., 115-118. kép.
113 Farbaky 2002. 63.
114 A palota Szatmárihoz köthető kőfaragványairól: Farbaky 2002. 63–67., klinger lászló katalógustétele, 

in: buzás – tolnai 2004. 189–199., kat. 36-39.
115 A függőkert alatti tér dongaboltozatát középen egy akna töri át, amely az alépítmény alatt elhelyezkedő 

ciszterna fölött található. Valószínűleg a függőkert közepén egy kút volt, amelyből e nyíláson át, az alsó 
ciszternából lehetett vizet meríteni.

116 buzás 2004b. 51–59.
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tároló folyosót egy nyugat felé 
nyitott loggiaként rekonstruál-
ta, amelyről a Duna felé szép 
kilátás nyílhatott a palota föld-
szintes nyugati szárnya felett.117 
Időközben azonban világossá 
vált, hogy a nyugati szárny volt 
a palota nagy konyhája, és an-
nak csak a legdélebbi helyisége 
volt földszintes, de azt is egy 
magas és meredek kémény fed-
te,118 így felette semmiféle ki-
látás nem nyílhatott a Dunára. 
Továbbá a folyosót keletről 
határoló fal is olyan vékony, 
hogy nem tarthatjuk egy épü-

letszárny homlokzati falának. A feltételezett esztergomi loggia ilyen elhelyezése ezért elég 
valószínűtlennek tűnik, a szűk konyhaudvarra itt inkább zárt, vagy ablakos folyosóhátfal 
nézhetett,119 míg a loggia árkádjai a függőkertre nyílhattak. Magának a folyosónak a kertre 
néző, vékony alapfalára talán egy árkádsor támaszkodott. Szemközt, a kert keleti felén, 
egy másik folyosó alépítményei is előkerültek. Talán ezekhez a folyosókhoz tartozhatott a 
fennmaradt kannelúrozott oszloptörzs és akantuszleveles oszlopfő. Ezek kis mérete alap-
ján arra következtethetünk, hogy az oszlop oszlopszéken vagy mellvéden állhatott. 

A palotából balusztrádelemeket is ismerünk. A márgából faragott bábok szélessé-
gi méretei a nyéki típussal egyeznek, magasságuk viszont nagyobb, 88,8 cm. Kérdéses 
azonban, hogy ez a nagy magasság nem abból ered-e, hogy az elemek lépcsőkorlát részei 
voltak.120 Ugyanis az alsó függőkertből, illetve a kápolnától a felső függőkertbe vezető 
lépcső mellett kerültek elő ilyen márga baluszterek és egy Szatmári-címeres lépcsőkorlát 
indító – egyik oldalán félbaluszterrel bővített – törpepillér töredéke.121 Egy ugyanilyen 
közbülső, két félbaluszterrel bővített címeres törpepillér töredékét is ismerjük. 122 Van 
egy eltérő méretű és díszű, nem címeres tükörrel, hanem sípokkal tagolt kannelúrákkal 
díszített, félbaluszterekkel bővített törpepillér töredék is,123 valamint egy további törpe-
pillér egy törökkori kazamatafalba befalazva.124 a többféle törpepillér alapján a márga 
balusztrádok a lépcsőkorláton kívül nyilván más korlátot vagy korlátokat is alkothattak.125 

117 E rekonstrukciót Farbaky Péter publikálta 2002-ben: Farbaky 2002. 65., 100-101. képek.
118 HorvátH 1990. 36–51., főképp 40.
119 Hasonlóan a 15. századi urbinói, a 16. század első felében épült tridenti és a 16. század második feléből 

származó mantovai függőkertekhez. Tridentben az ablakos külső falhoz belül oszlopos loggia is csatlako-
zik, mantovában pedig a loggia az egész kertet körülöleli.

120 Farbaky péter: Szatmáry György, a mecénás, Egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori 
Magyarországon. Művészettörténeti Füzetek, 27. Budapest, 2002. 158., kat. III. A katalógusban megadott 
különös méretek felmérési rajzok nélkül nehezen értelmezhetőek.

121 Farbaky 2002. 64., 157., kat. I, 94. kép.
122 Farbaky 2002. 64., 157., kat. II, 95. kép.
123 Farbaky 2002. 64., 158., kat. IV, 149. kép.
124 Farbaky 2002. 65.
125 Rajtuk kívül fennmaradt egy vörösmárvány balusztrád egyik füzéres, kandeláberes saroktörpepillére 

félbaluszterrel és egy hasonló közbülső törpepillér töredéke.( Mikó Árpád, katalógustétel, in: Pannonia 
Regia, 1994. 357., VII-27., VII-28.) Ez talán összetartozott egy szintén vörösmárványból faragott rene-
szánsz erkélykonzollal, loggiához viszont biztosan nem kapcsolódhatott.

29. A nyírbátori loggia mellvédköve  
(Szekér György felmérése alapján)
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Nem ismerünk azonban olyan adatot amely lehető-
vé tenné lokalizálásukat. Éppúgy elképzelhetőek a 
Szatmári függőkert belső loggiája vagy loggiái alatt, 
mint a másik, Vitéz-féle függőkert Szatmári korában 
esetleg felújított korlátjaiként, vagy akár a palota más 
épületészeiben. 

Az 1510–1520-as évek másik jelentős, loggiákat 
és balusztrádot is magába foglaló építészeti emléke 
az ecsedi Báthoriak nyírbátori kastélya volt. A plé-
bániatemplom közelében állt a család kúriája, ame-
lyet Báthori IV. András126 épített újjá és bővített ki 
reneszánsz stílusban. A nagykiterjedésű együttesnek 
három különálló épülete ismert. A legrégebbi még a 
15. század második feléből származó, emeletes, alá-
pincézett udvarház, amelynek udvari homlokzatát a 
16. század első negyedében támpillérekre támaszko-
dó emeleti folyosóval látták el.127 Vele szemben, felte-
hetően ugyanebben a periódusban újonnan épült egy 
hosszú, udvari folyosóval ellátott szárny, amelynek 
egyik végéhez az udvar felől egy téglalap alakú épít-
mény, talán lépcsőtorony csatlakozott. A két emeletes 
szárny között egy földszintes épület is készült, udvari 
homlokzata előtt folyosóval. Az épületek udvari hom-
lokzatai előtt feltárt folyosók – legalábbis részben –  
loggiák lehettek. Erre vallanak a kastélyból előke-
rült kőfaragványok között megtalálható reneszánsz 
oszloptöredékek.128 A kastély déli szárnyának keleti 
végén folytatott feltárások során 1958-ban találtak 
egy 20,5 cm-es átmérőjű mészkő oszloptöredéket.129 
Előkerültek egy balusztrád töredékei is. Ugyancsak 
a déli szárny keleti végének feltárása során, 1958-
ban került elő három tufából faragott törpepillér130 
és a hozzájuk tartozó mészkő korlátpárkány.131 Egy 
negyedik törpepillér később került elő a déli szárny 
helyére épült iskolaépületből.132 1959-ben 13 darab 

126 Báthori András – aki 1521-ben nándorfehérvári bán, 1527-től pedig tárnokmester volt és 1534-ben hunyt 
el – a város Szt. Györgynek szentelt plébániatemplomát is újjáépíttette, amiről a reneszánsz stílusú déli 
kapun elhelyezett építési felirat tanúskodik: entz 1987. 141–149. (Nyírbátor, Ref. templom).

127 Az épületnek csak a pincéje és földszintje maradt meg, a 18. században magtárrá alakították, majd a 19. és 
a 20. században is többször átépítették. A 1980-as évekre romossá vált épületet több évtizedes kutatások 
után 2007-ben, Szekér György tervei szerint restaurálták, elpusztult emeletét a kutatási eredmények alap-
ján rekonstruálták. A kastély falkutatásáról és elméleti rekonstrukciójáról: szekér – tamási 1991. 5–24., a 
régészeti feltárásról: virágos 2006. 60–80.

128 balogH 1966. I. 111. 12. tételnél.
129 Nyírbátori Báthori István Múzeum, ltsz. 63.35.3.
130 Ltsz.: 63.35.1.
131 Ltsz.: 63.35.4.
132 Ltsz.: 76.1.001.

30. A nyírbátori loggia  
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baluszterbáb-töredék133 és 
három lépcsőkorláthoz való 
bábtöredék,134 1961-ben pedig 
további 18 darab bábtöredék135 
került elő ugyancsak a déli 
szárny keleti végéről. A kastély 
északi szárnyának déli hom-
lokzata előtt 1969–1970-ben 
nyitott V. szelvényben további 
két balusztertöredéket találtak. 
További baluszterek később is 
kerültek elő a kastély terüle-
téről, közelebbről ismeretlen 
lelőhelyről.136 A nagyszámban 
fennmaradt baluszterek ma-
gassága a nyéki típussal egye-
ző, 77 cm, ám átmérője annál 
nagyobb, 18 cm. Tufa anyaguk 
és formájuk is eltér a nyéki tí-
pustól. Van néhány töredék, 
amely a báb megnyújtott talpá-
ból képzett henger része. Ezek 
arra vallanak, hogy a baluszt-
rád részben lépcsőkorlátként is 
funkcionált. A bábokhoz tarto-

zó törpepillérek is fennmaradtak. Négy ép darabot, és legalább egy további darabhoz tar-
tozó négy töredéket ismerünk. Ezeknek csak a külső oldalát díszítették tükrös, korongos 
mezőkkel – kettőnél a középső korongok csak profiláltak, kettőnél viszont rozetták díszí-
tik őket. A bábok és a törpepillérek alsó és felső felületébe egyaránt vésett csaplyukak 
mélyednek. Négy nagyobb elem maradt fenn a balusztrádhoz tartozó lábazati párkány-
ból. Ennek csak a külső oldalát díszíti profil: bukó kyma és asztragal. A könyöklőpárkány 
hasonló kiképzésű, de a tükörképesen megfordított helyzetű külső profilja kissé eltér a 
lábazattól: a kyma helyett pálca, az asztragal negyed pálcája helyett félpálca jelenik meg 
rajta. A hátsó oldala ennek is tagolatlan függőleges sík. A könyöklőből öt kisebb profil-
töredék mellett egy nagyobb elem maradt fenn. Ez különösen fontos darab a rajta megfi-
gyelhető csapolások miatt. Felső felületében egy kapocs helye látható, ami a szomszédos 
korlátelemhez rögzítette. Alsó felületébe, egymástól 38 cm-es tengelytávolságba két kis 
csaplyuk van bevésve, ami a bábok rögzítésére szolgálhatott. A két csaplyuk között sza-
bálytalanul elhelyezve egy hasonló méretű, de a kövön teljesen átmenő csaplyuk is van. 
Ennek csak akkor van értelme, ha ez a csapolás oszlopot rögzített a balusztrádhoz, oly 
módon, hogy a vascsapot közvetlenül bevezették az oszlop alatti oszlopszékbe is. Mivel 
azonban a korlátpárkány itt nem golyvázódik, az oszlopszék nem lehetett szélesebb a 

133 Ltsz.: 64.145.1., 64.148.2.
134 Ltsz.: 64.146.1.
135 Ltsz.: 64.157.1
136 81.1.025., 031., 069–071., 073–075., 082.1–2., 083., 088., 090. (törpepillér töredék), 091., 093–096., 107–

108., 115., 120. (törpepillér töredék), 141.

31. A nyírbátori loggia rekonstrukciós rajza
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normál törpepilléreknél, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy a törpepillérek szolgáltak 
oszlopszékként.137 Az oszlopot rögzítő csap és a bábokat rögzítő csapok egymáshoz ké-
pest szabálytalan helyzetét csak úgy magyarázhatjuk, ha feltételezzük, hogy e farag-
ványt eredetileg nem oszlop alatti elemnek készítették, de végül mégis ilyen pozícióba 
helyezték el a balusztrádon. A balusztrád és loggiaelemek lelőhelye alapján bizonyosak 
lehetünk benne, hogy ilyen oszlopos, balusztrádos loggia húzódott a kastély déli szár-
nyának emeletén, és valószínűsíthetjük, hogy az északi szárny támpillérek által tartott 
homlokzati folyosóján is megjelent ez a szerkezet. 

A fenti áttekintésben csak azokat a kora-reneszánsz emlékeket vettük számba, ahol 
a ránk maradt kőtöredékek, régészeti és történeti adatok legalább felvetik annak a lehe-
tőségét, hogy balusztrádos loggiák egykori létével számoljunk. Biztosan azonban csak 
öt emlék esetében rekonstruálhatunk ilyen szerkezetet: Visegrádon, Tatán, a budai Dísz 
tér 6. számú ház oszlopánál, Siklóson és Nyírbátorban. Ezek közül is mindössze a viseg-
rádi és tatai az, ahol a jelenlegi ismereteink szerint teljes körű rekonstrukció lehetséges. 
Figyelemre méltó, hogy mind az öt emlék eltérő szerkezetet mutat. A Dísz tér 6-ban a 
balusztrád az oszlopok között helyezkedett el, Tatán az oszlopok előtt. Visegrádon az 

137 A nyírbátori törpepillérek magassága és szélessége pontosan egyezik a nyéki típusú balusztrádok törpe-
pilléreinek megfelelő méreteivel, így a bizonyosan oszlopszékes rendszerű siklósival is, ám vastagsága 
jóval nagyobb azokénál, ezáltal sokkal erősebb, robosztusabb faragványok, amelyek fizikailag is alkal-
masak az oszlopok terhének viselésére.

32. A nyírbátori loggia megépített rekonstrukciója
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oszlopok a balusztrád tetején álltak, a kisméretű törpepillérek felett, Nyírbátorban szin-
tén a balusztrád tetején, ám itt a törpepillérek más formájúak voltak. Siklóson a baluszt-
rádba iktatott szélesebb oszlopszékekre helyezték a loggiaoszlopokat. Bár vannak még 
bizonytalanságok a budai díszudvar vörösmárvány loggiáit illetően, ezek rekonstrukciói-
ra vonatkozóan azért fontos adatokkal rendelkezünk. Ezek szerint a Mátyás-kori loggiák 
a visegrádihoz hasonlíthattak, a Jagelló-koriak a siklósihoz. A nyéki és simontornyai log-
giák szerkezetére semmi közvetlen támpontunk nincs, feltételes analógiának legfeljebb a 
siklósit tekinthetjük. A váci márga balusztrád és loggia esetében még ilyen viszonyítási 
alapunk sincs a két szerkezet összekapcsolásához, mivel egyetlen analógiájáról, a budai 
Mátyás-kori márga balusztrádról sem állítható, hogy loggiához tartozott volna. Ha ennek 
ellenére Vácon mégis létezett egy balusztrádos loggia, az – az ismert oszlopszék alapján –  
leginkább a siklósihoz hasonlíthatott. Ez utóbbiakhoz hasonlóan teljesen bizonytalan az 
esztergomi érseki palota balusztrádos loggiájának léte, és ha létezett, szerkezetéről akkor 
sem tudunk semmit.

Az ismert emlékanyag áttekintéséből annyi világosan látható, hogy a magyar kora-re-
neszánsz művészetben nagyon korán, alig egy évtizeddel az első itáliai példák után, már 
az 1480-as évek közepe előtt megjelent a balusztrádos loggia. Az első emlékek, a visegrá-
di és budai loggiák szerkezetükben valószínűleg sok hasonlóságot mutathattak egymás-
sal, ám részleteikben jelentősen különbözhettek. A karcsú törpepillérek fölé helyezett 
vaskosabb oszlopok mindkét helyen, valamint a reneszánsz balusztrád és a gótikus osz-
lopok valószínű összekapcsolása Budán olyan különös megoldások, amelyek leginkább 
úgy magyarázhatóak, ha azt feltételezzük, hogy a kivitelezők egy meglehetősen vázlatos, 
csak a szerkezet főbb formáit és méreteit meghatározó tervrajz szerint dolgoztak, ám a 
részleteket, az oszlop és balusztrádformákat saját ismereteik alapján faragták ki. Ez any-
nyit jelentene, hogy nem kell a Mátyás-kori Visegrádon és Budán reneszánsz stílusban 
dolgozó építészt keresnünk, hanem csupán reneszánsz és későgótikus stílusban dolgozó 
kőfaragókat, akik az olyan újszerű reneszánsz szerkezetek megvalósításánál, mint ami-
lyenek a balusztrádos loggiák voltak, Itáliából készen hozott terveket alkalmaztak és 
azok részleteit saját formakincsük alapján formálták meg.

Mátyás király mindkét palotájában hangsúlyos szerepet játszó alkalmazása kétségkí-
vül igen kedveltté tette Magyarországon a balusztrádos loggia sajátos motívumát, így a 
Jagelló-korban megindult e szerkezet további variációinak kidolgozása, illetve újabb itá-
liai példáinak átvétele. A Jagelló-kori emlékek változatos szerkezeti megoldásai azonban 
arra figyelmeztetnek, hogy egyik forma sem vált kizárólagossá, még egyetlen műhely 
tevékenységén belül sem. Hiszen még az úgynevezett nyéki műhely loggiáin és baluszt-
rádjain – ahol az egyes részletformák, bábok, törpepillérek, párkányok, oszlopok formái 
azonosak – a korlát és oszlopok összekapcsolására a legkülönfélébb megoldásokat al-
kalmazták. Ez nem is csoda, hiszen nem volt ez másként sem korábban Itáliában, sem 
később egész Európában: a 15–16. század reneszánsz művészetétől mi sem állt távolabb 
mint az egységes, kanonikus formák alkalmazása.
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