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Annak daczára, hogy a mostani Budapestet alkotó városrészek múltjáról
Anonymustól kezdve Salamon Ferenczig sokan és sokat írtak; különösen ez
utóbbi «Budapest történetében» az ó-és középkor emlékeit egy nagyszabású
műben állítá össze,.legújabban pedig Némethy Lajos,-a «Pesti főtemplom tör
ténetében» sok érdekes adatot közölt: mégis van akár hány, nemcsak a főváros
helyi viszonyai, hanem az: általános történelem szempontjából is érdekes, sőt
fontosnak mondható kérdés, mely megoldatlanul maradt mindeddig, vagy azért
mivel nem írtak róla, vagy mivel egyik és másik kérdés körül merőben ellen
tétes nézetek merültek föl, melyekkel szemben a közvélemény nem tudott meg
állapodásra jutni.
Különösen a népleírási és helyrajzi állapotok felől, a mint azok a végbe
ment erőszakos változások folyamán, mindig úgyszólva újból alakultak meg, nem
bírunk megnyugtató tájékozással; és nem,is fogunk bírni mindaddig, míg a kér
déseket, melyek tisztázására van még reménység, nem veszszük elő egyenkint, és
azokat egész alaposan le nem tárgyaljuk. Ez pedig nehéz — és hozzá tehetjük
hálátlan munka. Nehéz azért, mivel fővárosunk lakossága többször változván, a
későbben jött nemzedék az előbbinek emlékeiről és hagyományairól nem tudott
semmit; minden időszaknak úgyszólván magában álló története van, mely nem
volt folytatása az előbbinek, új viszonyok és új emberek állottak elő, és utánuk
ismét újak támadtak, és így a történelmi kapocs és folytonosság többször meg
szakadt. Csak a régi korból reánk maradt néhány okiratban és némely régi író
gyér följegyzéseiben találunk elszórva — mintegy véletlenül egy-két adatot,
ezek fölkeresése és összeállítása pedig fáradságos munkánkba kerül, mint a föld
gyomrában, a homályosan pislogó mécs világa mellett kutató bányász munkája
néhány szemernyi nemes éreznek— itt a pár szóba foglalható történelmi való
ságnak megtalálása. És hálátlan e munka azért, mivel vizsgálódásaink közben
nagy tévedésekre bukkanunk, melyek az úgynevezett közvéleményben már gyö-

6
keret vertek ; elkövették azokat részben a régi írók, az újabbak pedig átvették,
sőt meg is toldották. És a midőn ezeket helyre akarjuk igazítani, a mit pedig
tenni kötelességünk, a részünkről téveseknek vallott nézetek szerzőivel kell
szembeszállnunk, a munkásságnak ezen neme pedig nem igen számíthat elis
merésre.
Mi engem illet, más elismerés után nem is vágyódom, mint hogy azon
meggyőződést keltsem az olvasónál, hogy a fölvett kérdés állása felől alaposan
kívántam őt tájékoztatni. Ez oknál fogva saját ítélete alá bocsátom a kútfőket, a
melyekből én merítettem ; ha ezekből mások mást olvastak ki, és véleményök
megokolására az enyimektől eltérő érveket hoznak föl, azt is elmondom, az
olvasó így látni fogja, hogy az igazság kinek a részén van. A részben pedig a
felelősséget, melylyel tartozom, magamra vállalom, hogy mitsem állítok, mit tel
jes értékű történelmi bizonyítékkal, vagy biztos adatok természetes egybeveté
sével nem tudnék igazolni.
Budapest «múltja» már magában is a kérdések egész sorozatát foglalja magá
ban. Egy vagy két vár volt-e Ó-Budán? Úgy az egynek, mint a kettőnek több
szószólója van. Azt, hogy hol állott? nem mondotta meg előttem senki. Azután
itt van mindjárt Ó-Buda neve : mit értsünk alatta a régi korban ? És az a sok
különféle elnevezés, mely alatt fővárosunk egyes részei szerepeltek a múltban,
mennyi félreértésre és zavarra adott alkalmat ! És nem-e ütközött meg rajta a
magyar ember, midőn azt olvasta, hogy mind Buda mind Pest neve, de hajdani
lakossága is szláv eredetű ? Még csak az hiányzik, hogy a József- és Ferenczváros lakóit, kiknek egy része maiglan is tótul beszél, a budinok, neurok vagy
antok, a régi szláv törzsök maradékainak jelentsék ki a nagy tudósok ! És így
történik, hogy midőn az ó-budai királyi várakról írni akarunk, vissza kell nyúl
nunk azok eredetére, ez pedig egyértelmű a főváros eredetével, és foglalkoz
nunk kell a főváros részeinek régi ethnographiai állapotával, mely az ország e
nemű viszonyaival áll kapcsolatban. Mindkét irányban sokat vétettek a pánszláv
írók, sok tévedés kapott lábra ezek túlkapásai és a magyarok gondatlansága
következtében.
Lássuk először a főváros részeinek régi helyneveit.
Mi Ó-Budát illeti: az Aravisk kelta törzs Acinco nevű fő telepéből, mely
nek kétségtelen emléke a föliratos köveken és czímeken maradt reánk, lett a
római Aquincum. Mindkettő nem csak egy várost vagy községet jelent, hanem
mint Salamon Ferencz is helyesen mondja, egy-egy város alatt, egész egy me
gyét vagy megyéket kell értenünk. Az «ager Aquincensis» kiterjedésére nézve
megfelelhetett a későbbi Pilis vármegyének, mely Budán tartotta közgyűléseit ;
hozzá tartozott a mai Fehér vármegyének egy nagy része is, de erről most nem
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szólunk. Hampel József és Salamon Ferencz megírták részletesen, mi eddig
Aquincum múltjára nézve napfényre került, a folyamatban levő ásatások pedig
újabb meg újabb adatokat szolgáltatnak az előbbi föliratok és régészeti leletek
már is gazdagnak mondható, és további használatra kész gyűjteményéhez.
Fájdalom ! a római korszakot követte időkből ily megbízható forrásokkal
nem rendelkezünk. Ezután következik a nagy sötétség, a képtelen föltevések és
tévedések egész halmaza. Minél gyarlóbb egy-egy krónikás tudósítása, minél
kézzelfoghatóbb a költemény, melylyel a valóban történt, vagy történhetett ese
ményt a képzelődni szerető középkori, vagy későbbi író azt fölczifrázta, annál
nagyobb tere nyilt a találgatásnak s a föltevésnek, melynek serami történelmi
alapja nincsen. Egyik-másik újabbkori író, megczáfolva a régi mondát, saját
fictióját és merőben önkényes föltevéseit állítá helyébe, és újabb valótlansággal
gyarapítá a történelmet, és bekövetkezett az, hogy « minden valótlanság tíz igaz
ságnak állotta útját».
Ily valótlanságok, —• mondjuk inkább tévedések, — csúsztak be főváro
sunk történetébe is, különösen a helyneveket és a néprajzi állapotokat illetőleg.
Keresnünk kell tehát az eligazodást e zűrzavarban, ki kell fejtenünk a valóság
magvát a mende-mondák és elmefuttatások hitvány kérgéből. Alkossunk magunk
nak a múlt időkről, a homályból legalább fővonásaiban kibontakozó vázlatot,
mint midőn a holdnak halavány világa végig ömlik a nyugalomba merült tája
kon, melyek részleteit sejthetjük inkább mint fölismerjük, de a melyek tagozata
főbb csoportokban mégis elég tisztán válik ki a távolban derengő látóhatár szín
vonalától.
Attila föltünésével Aquincum a nagy hun király nevével jő kapcsolatba.
Sidonius ApoUinaris Acintust, vagyis Acincumot Attilával együtt, mint akkor még
fennállót említi, és pedig közvetlenül ennek halála után 458. év táján. Ez tehát
arra vall, hogy Aquincum Attila részéről kárt nem szenvedett. Azontúl Aquincum
neve a középkori irodalomban többé nem fordul elő, csak 1200 év multán állí
totta helyre az archaeologia annak emlékét.
De Attila neve, Aquincum, illetőleg Ó-Buda helyén megmaradt máig, és
azt hiszem, meg fog maradni míg Ó-Buda áll. Ezt Anonymus, Kézai Simon és
Thúróczy Attila, Etele és Ethela városának nevezik. A Nibelung-mondakörben
Attilának Eczel, lakhelyének pedig Eczelburg a neve. Ugyancsak a most emlí
tett magyar krónikákban olvassuk Eczelburgot, mint «Attila városával» ugyanazonost. Salamon erre azt mondja, hogy «hazai krónikáink a német mondakör
ből vették a mi városunknak Attilával való atyafiságát», pedig —• jegyzé meg
előbb — «hogy városunk középkori német nevének legkisebb köze volna a hun
királyhoz, az oly valószínűtlen, hogy valótlanságnak fogadja el mindenki (?), a ki

valószínűségi számításra, az új kor tudományának ezen hatalmas eszközére ad
valamit» és inkább hajlandó hinni azt, hogy Acincum reminiscentiáiból készül
hetett Aczel- és Eczelburg neve.
E véleménynyel ellenkezőleg én azt állítom, hogy Aczel-, Eczel- vagy
Eczilburg csakis Attilától kaphatta nevét. Ezt akár mint igazolt történelmi
tényt — legalább mint nagy valószínűséget állítom ide; használom «a tudo
mányunk ezen hatalmas eszközét», mely nekem is rendelkezésemre áll.
Nem-e sokkal valószinűbb, hogy a németek a hunoktól, illetőleg a magya
roktól vették a hun királyról szóló mondákat mint megfordítva? A hunokkal öt
vagy hat német törzs, ezek közt a hatalmas gót jött az országba és Attila halála
után is a dunántúli részeket sokáig tartotta megszállva; az avarok itt találták a
gepidákat és a longobardokat ; a gepidák legyőzetvén, az avarokkal vegyültek
össze. Végre a magyarok idejövetele korában ott voltak a dunántúli német tele
pek, és a honalapítás kezdetétől fogva elődeink sűrűen érintkeztek a külföldi
németekkel is. írástudó ember pedig nem lévén köztük, nálunk is mint másutt
a hagyomány pótolta a történelmet, ezt pedig a hozzájuk legközelebb álló néme
tek jegyezték föl és elvitték a hírét szülőföldjökre, úgy mint azt hallották elő
deiktől s az Árpádok udvarán.
Azt, hogy Aczel- vagy Eczelburg «Acincóból képződött, nem csak á név
nek nagyon is erőltetett átalakítása miatt, de főképen annálfogva nem hihetjük
el, mivel a Nibelungok csak a XII. században kezdték «megénekelni» Attilát,
Acinco pedig már a VI. század derekán pusztult el végkép : alig képzelhető
tehát, hogy az akkor már jelentéktelenné vált város emléke az itt megfordult
németek utódainál hat század multán is megmaradt volna. De megmaradt igenis
Eczelburg neve, melyet a gótok s a többi németek még Attila korában adtak
volt neki, és mely hagyományképen szállott át az utókorra. E hagyomány foly
tonosságát nem vonhatja kétségbe senki. Anonymus pedig egy századdal előbb
írta be Gestáiba Eczilburg nevét, mint a legrégiebb Nibelung-monda. Hogyan
mondhatjuk tehát, hogy Eczelt- s Eczil- vagy Eczelburgot a németek csempész
ték be hozzánk? És van-e arra ok, hogy saját legrégibb krónistáink Anonymus,
Kézai és Thúróczy tudósításait, kikről föl kell tennünk, hogy a nemzeti hagyo
mánynak leghívebb őrei voltak, és kiknél Attila, Etele, Ethela és Eczilburg több
szörösen előfordul, egyszerűen elvessük, csak is a semmiképen nem igazolt gya
núnál fogva, hogy e mondákat a németek költötték, és ezek révén került a
tudósítás a magyar írókhoz ? Azt tartom, hogy ilyen gyanúnak vagy föltevésnek
alapja nincsen. Itt a puszta állítás nem használ semmit, ezt be is kell bizonyítani,
çz pedig nem történt.
Németországban, Svájczban és Ausztriában körülbelül huszonöt helynév-

nél találjuk az «Eczel» gyökszót: Eczeldorf, Eczelrode, Ezelwang, Ezelkirchen,
Eczelberg stb. Eczelburgot csak egyet tudunk, a mienket, melyről most szólunk.
Ezeket semmikép nem hozhatjuk Acincóval atyafiságba, sőt még keresztapa
ságra sem hívhatjuk föl, mivel mind helyre, mind pedig időre nézve mindezen
« Eczel »-ek a hajdani római coloniától nagyon távol estek, és erről e helyek
alapítói bizonyosan nem tudtak semmit. De Attiláról igenis tudtak, és azt tar
tom, hogy akkor térünk a helyes útra, ha Eczelburgot, egy Eczel nevű személy
től származtatjuk le; mert maga Salamon is beismeri hogy «mint személynevek
az Eczel gyökű német szavak nagy családot képeznek». Tehát egy Eczel nevű
ember bírta e burgot — e régi várat; lakott benne hosszabb vagy rövidebb
ideig, és ettől kapta az Eczelburg nevet. Kiváló s nagyhírű embernek kellett
lennie, kinek neve elválaszthatlanúl forrt össze ez ős teleppel, és ugyané helyen
másfélezer éven át megmaradt emléké a mai napig.
Volt-e ily nevű hős, király vagy vezér a gót, osztrogót, gepida, duringi,
rugi, herul, longobard és más német törzs élén, kik Attilával vagy az avarokkal
jöttek volt ide, és különösen a hazánkbeli közép Dunát, tehát a régi Acincót is
tartották megszállva? Ilyent nem ismerünk, ilyenről hallgat a történelem.
Említett régi krónistáink a hun királyt Attilának Etelének és Ethelának
írják. Thúróczy határozottan mondja, hogy Attilának magyarul Etele a neve.
A németek Attilát Eczelnek hívták ; régi krónistáik így írják ezt állhatatosan,
kivételesen olvassuk az Eczilt, és egyszer «burggal» kapcsblatban Echult vagy
Eczilnt. Minden nép a tulajdonneveket saját szája íze szerint idomítja és ejti ki,
alig van például oly keresztnév, melynek eredeti kiejtése a különböző nyelvek
ben megmaradt, vagy azonos volna. Kétségünk támadhat az iránt, vájjon az
eredeti hun név Attila vagy Etele volt-e? Kézai Simon Ethelának írja, szerinte
a magyarok a Don folyót Ethulnek nevezték, ugyanezt állította Desericius sze
rint a Julianus nevű szerzetes, ki a magyarokat egy Ethil nevű nagy folyó mel
lett találta. Etel tehát az ős magyar nyelvben nagy folyót vagy vizet jelentett, és
Fessier következtetése, ki Constantinus Atel-közét, t. i. a Bug és Szereth folyók
közötti területet Etelköznek magyarázza, nem alaptalan és lehet, hogy a hun
király neve is, a földnek egy nagy részét ellenállhatlan erővel hasító nagy folyót
jelent.
Mindez arra vall, hogy a régi magyaroknál már meg volt az Ethela, Etele,
Etul és Eczil név, mielőtt azt a németek használatba vehették volna; és való
színű az is, hogy Priscus Rhetor, ki a hun király udvarán hosszabb ideig tartóz
kodott és első írt róla, a görög írók módjára, kik az idegen neveket görög
hangzásúakká változtatják át, Eteléből Attilát csinált, és ugyané nevet használ
ták mindazok, a kik róla későbben írtak.
..'.:.'
Budapest Régiségei. III.
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Attila azonban csak egy volt, ilyen nevű nagy emberrel sem előtte sem
utána a történelemben nem találkozunk ; korának az akkori értelemben vett
legnagyobb embere, a legnagyobb hódító, hős és hadvezér, ki nevével egymaga
betölté az akkori egész világot. Számos szövetségesei, ezek közt pedig főleg a
németek, kikből hadseregének nagy része állott, dicsőítették és nagyrabecsülték, egész Európa pedig retteget tőle. Nagy lelki erővel és ritka uralkodói
tehetséggel bírt, ki az annyi különböző népből alakított nagy hadsereget egysé
gesen tudta szervezni, ki az egész akkori világot, eredményében épen nem
meddő mozgásba hozta és a szenvedett nagy vereség után sem veszté el hatal
mát és tekintélyét. Hogy ily nagyhírű ember nevét kortársai, különösen a vele
harczolt németek közül sokan vették föl, az természetes ; tették ezt az emberek
a nagyhírű és kiváló fejedelmek és uralkodók nevével mindig és mindenütt, az
ó-korban úgy mint jelenleg, az amerikai négertől kezdve, ki nagyot képzel ma
gáról, ha az Egyesült-Államok elnökének nevén hívatja magát, a «nagyokat»
mindenben utánozni szerető minden fajta «fehér» emberig, ki részint loyalitásának, részint pedig hiúságának vél tartozni azzal, hogy gyermekét valamely ural
kodó családnál szokásos, vagy híres ember által viselt névre kereszteltesse. És
bizonyára a mostanig meglevő huszonöt «Eczel» annak idején Attilától kölcsönzé
nevét, mivel ennek itteni megjelenése előtt máshonnan nem is veheté.
Az akkor még le nem hanyatlott Acinco, a kőből épített első nagy város,
mely a világhódítónak útjába esett, bizonyosan magára vonta annak figyelmét ;
föltűnt neki az ekkor még a maga épségében megvolt római sok szép épület,
föltűnt a mostani Mátyás-hegy végső nyújtványán állott, az egész tájon uralgó
római castellum, melyet Attila, mint gondolhatjuk, időleges szállásául választott
vala, és mely azontúl az Eczelburg nevet kapta a németektől.
Föl kell ugyanis tennünk, hogy midőn Attila a középeurópai, illetőleg
nyugati hadjárataira indult, a fölvonulás a seregét védő Duna jobb partján tör
tént. A Tisza mellől jövő hadsereg Aquincumnál, s ettől éjszakra a rómaiak által
épített kész hídfőket és átjárókat talált, a milyenek a Dunán nem voltak sem
fent, sem alant. Az Ó-Buda fölött elterülő sík az egymást követő hadtestek
befogadására alkalmas vala, és nem-e valószínű, hogy a hadvezér a sereg átke
lését intézendő s azt szemmel tartandó, ennek áttekintése czéljából az egész
vidéken uralgó pontot választá, milyen az épen említett római castellum vala, és
hogy ott tartózkodott talán heteken át, illetőleg addig, míg a több százezerre
menő hadsereg mindenestől a jobb partra át nem költözött.
A világhírű hódítónak pár héti, sőt néhány napi itt tartózkodása is elég volt
arra, hogy e helyet magáról nevezetessé tegye. Ö nemcsak a fél világ urának képzelte
magát, hanem valóban az volt, sok millió ember ajkain fordult meg neve, kik őt
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bámulták vagy rettegtek tőle. A vele volt népek között kétségkívül legművel
tebbek valának a németek: a góthok, osztrogótok, rúgok, herulok és gepidák,
ezek hittak őt a maguk nyelvén Eczelnek, ezek nevezték el az általa megszállott
római erődöt, vagyis castellumot Eczelburgnak, és ugyanezen ős germánok
révén jutott mindkét név a németség régi mondái közé, nem öt vagy hat század
multán, midőn e mondákat már írni kezdték, hanem midőn Attila és kortársai
még életben voltak, mivel csakis a szájról-szájra kelt szóbeli hagyomány képez
hette az Eczel és Eczelburgról szóló tudósítás alapját, mely a Nibelung-mondakörben lett megörökítve.
Ám vessük el Anonymus elbeszélését azon értelemben, mint azt ő veszi,
hogy t. i. a hun király Eczilburgot magyarul Budavárt székhelyéül választotta,
az ott talált épületeket helyreállíttatta és a várost igen erős fallal véteté körül ;
vessük el mondom, mivel a hun király folytonos hadakozásai között alig ért rá
az építkezésre, ehhez nem értett, nem is állhatott szándékában, hogy állandóul
ott tartózkodjék a zárt falak közt, ki egész életét a tábori sátorban, úgyszólván
a szabad ég alatt szokta volt tölteni ; de neki egyáltalában nem volt állandó
székhelye, ez a hadműveletek követelményeihez képest mindig változott, de a
vállalat befejezése után visszatérhetett vagy vissza is kelle térnie oda, a honnan
indult. És így Eczelburgban való tartózkodása is csak ideiglenes és alkalmi volt.
Nagyot vétenénk, ha azt hinnők, hogy Attilának udvartartása a Tisza vagy Ma
ros mentén, mint azt Priscus Rhetor leírja, állandó vala. Ha az lett volna, bizo
nyosan századok multán is maga után nyomot hagy vala, de mind a magyar mind
pedig a német krónikák, csak Eczel-, Eczilburgot, Urbs Ethelse, Civitas Attiláé
Regis, vagyis a mai Ó-Budát említik.
És így magyarázom én Eczelburg nevét és eredetét, és hiszem azt, hogy
ebben a nagy hun király itt tartózkodásának emléke van megörökítve, hiszem
pedig azért, mivel a kérdés megfejtésére más megoldás nincs. Erre ugyan köz
vetlen történelmi bizonyítékunk nincsen, de az időbeli és helyi viszonyoknak,
melyek közt a különben ismert történelmi események lefolytak, megvan a ma
guk természetes logikája, melyet figyelmen kívül hagyni nem lehet. Az, hogy
Attila bizonyos időben itt tartózkodott, hogy egyszer-másszor itten szállott meg,
•hogy e szállását tőle nevezték el Eczelburgnak a germán népek, történelmileg
megokolt és elfogadható valószínűség, de nem valótlanság. Valótlan csak az, a
minek határozottan ellentmond más bizonyíték, minek megtörténte az idő és az
akkori viszonyok közt lehetetlen volt, végre aminek valószínűsége mellett sem
lehet fölhozni nyomós érveket.
Eczelburgot illetőleg pedig ezeket előre kellett bocsátanom, mivel látni
fogjuk, Eczelburg volt hajdan az ó-budai királyi várak egyike.
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Anonymus írja, hogy a magyarok Eczelburgot Bud-várnak nevezték. És
íme itt vagyunk a «Buda» névnél, melynek eredetén marsok tudós és nem tudós
ember törte a fejét, de a több rendbéli vélemény közül egyik sem tudta meg
hódítani a közvéleményt. Én sem kecsegtetem magamat azzal, hogy ez nekem
fog sikerülni, de midőn az erről vallott nézetemet én is elmondom, reá mutatok
egyúttal a tévedésekre, melyek a «Buda» név használata körül előfordultak és
a történelemben is zavart okoztak.
A főváros mostani területén hajdan három rendbéli királyi vár volt, melyek
hol közösnek vett néven, hol pedig külön nevek alatt fordulnak elő az okira
tokban és más kútfőkben. Mindenek előtt tehát tisztába kell jönnünk az iránt,
mit értsünk Eczelburg, Buda, Új- vagy Nagy-Buda, Ó-Buda, Nagy- vagy KisPest, Alt-Ofen innen és túl a Dunán, Castrum Budense, Novum Castrunr Mon
tis Pestiensis és még más nevek alatt, melyek egymással gyakran fölcseréltettek
és egész a mai napig több tévedésre adtak alkalmat.
Kezdjük a főváros legrégibb részén, a mai Ó-Budán.
Ó-Budát hajdanában kizárólag «Budának» hívták. E név először Szent
Gellért nagyobb legendájában fordul elő, mely a XI. században íratott. Ebben
olvassuk, hogy a Székes-Fehérvárról jövő Gellértet, kinek kíséretében Budi,
Beneta és Zonuk nevű comesek valának, Budán Endre és Leventhe fogadták.
Az első oklevél, mely Budán kelt, 1124. évből II. István korából való, ki azt
«Péter a budai egyház (illetőleg káptalan) prépostja által rendelte kiadatni és
saját pecsétjével megerősíttetni». (Cod. dipl. Fejér II. 80. 1.). A budai nagyhírű
és a királyoknál nagy befolyással bírt társas káptalan, melynek prépostjai közül
egész Zsigmondig tizenketten viselték a kanczellári vagy királyi jegyzői tisztet,
elejétől kezdve fennállásáig (Lippai György esztergomi érsek volt az utolsó való
ságos budai prépost 1649-ben) állhatatosan és kizárólag budainak nevezte ma
gát, és az általa kiadott számtalan királyi rendelet és egyéb közokmány mindig
Budáról van keltezve, pedig időközben a Buda név már rég átment volt a
szomszédos más városokra, melyek az ős Buda területétől külön állottak.
És ez okozta azt, hogy az ős Budának = a mai Ó-Budának történelme a
csak századokkal később keletkezett mai Budának történelmével vegyült össze,
sőt abban eltűnt. Történetíróink úgyszólván kivétel nélkül nem figyeltek arra,
hogy a mai Buda várában egész Zsigmondig király nem lakott s udvart nem
tartott. Budát fölcserélik Ó-Budával, a mi itt történt, azt a mai Budán történtnek
mondják ; az egyik azt írja, hogy ez a mai Buda IV. Béla óta a királyok rendes
lakhelye volt, hogy Róbert Károly alatt kísérlet történt, hogy megszűnjék az
lenni, Katona pedig azt állítja, hogy I, Lajos volt első, ki Visegrádról Budára
tette át udvarát. Mindez nem való; a tévedés a «Buda» név félremagyarázása-
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ból származik. Ezen állításom alapossága ki fog tűnni az alábbiakból ; itt csak
azt jegyzem meg, hogy Buda IV. Béla, tulajdonkép a XIII. század második fele
óta, erős fallal bekerített zárt hely volt, mely mindennemű régi műveit és emlé
keit híven megőrzé ; egész a törökök kiűzéséig külső ellenség azokat nem rom
bolta szét, a török uralom idejében szörnyen megfogyott, de soha ki nem pusz
tult régi lakosság a régi királyi lakhelyek emlékét, ha ilyenek voltak, okvetlenül
fentartja vala, nyomot hagytak volna maguk után az akkori vagy későbbi iroda
lomban, de hát ilyen emlék, ilyen nyom nincsen. Első, ki Buda várában külön
házzal (curia) bírt és lakott, Zsigmond király volt 1390 táján. Ennek 1417 körül
alapított «fris» palotáját beépíté, illetőleg a maga nagyszerű építményei közé
beilleszté Mátyás király. Korábbi királyi palotáról vagy lakhelyről nincs tudo
másunk, de arra igenis vannak bizonyítékaink, hogy az Árpádok és az Anjouk is
saját várukban Budán azaz Eczelburgban laktak és tartottak udvart. Ez a régi
Buda vagyis Eczelburg volt az Árpádok s az Anjouk alatt is Magyarország fővá
rosa. Salamon maga mondja, hogy «annak a régi Budának, melyet magyarul
Budának s németül Eczelburgnak neveztek, két földesura volt: egyik a prépost, ki
bár egyházilag ki volt véve a veszprémi püspökség alól, de névleg ennek megyé
jéhez számíttatott ; másik a király, kinek nevében minden bi^onynyal egy vánspány
gyakorolta a hatóságot; e várispányok vagy várnagyok közt találunk grófot ; az
volt Drugeth Vilmos nádor, Tamás főajtónálló és több más előkelő ember.
A prépost illetőleg társas káptalan birtokához tartozó régi Buda mellett,
ennek tőszomszédjában a királyi vár Eczelburg körül, keletkezett egy új város
rész, melyet Sz. Margit életírója Nagy- vagy Új-Budának nevez. Igen természe
tes, hogy a királyok ottani, szinte állandónak mondható tartózkodása következ
tében az országnagyok, az egyházi és világi főméltóságok ott tartottak állandó
lakást, ott telepedett meg sok kereskedő és kézműves ; az udvarhoz tartozó sze
mélyzet, katonaság, alsóbb rendű tisztség és idegenek befogadására több meg
több ház épült, természetes az is, hogy ez az új város szebb, gazdagabb és népe
sebb volt, mint az egyház földesúri hatósága alá tartozó jobbágyok lakta városka ;
a magyarság tehát Eczelburgot méltán nevezhette Új- vagy Nagy- Budának.
A legnagyobb tévedés azt hinni, mint a rövidlátó Podhraczky nyomán
Rupp s az újabbak teszik, hogy ezen Margit-legendaféle Nagy- vagy Új-Buda
alatt a mai Budavárát kell érteni.
«Mikoron Béla király rakatta volna ez Boldogasszony klastromát (a mos
tani Margit-szigeten). . . szerze némely jámbor vitézt, kinek vala neve Károly
és lakozik vala O-B.udán, és vala Béla király képében való Bíró az Nagy- avvagy
Új-Budában, hogy ez Károly vitéz szolgálna a klastromnak és megszerzenéje
menden dolgát mendenha. » A legenda ezen szavai az 1249. évre vonatkoznak,

midőn a mai Budavárát alig hogy megkezdették volt építeni, tehát sem új sem
nagy még nem lehetett, de sem a magyarok köznyelvén, sem pedig a latin
okiratok így nem nevezték: ezekben a budai vár és város fölépítése után száza
dokon át csak a Novus Mons Pesthiensis, Cives de Monte Pesthiensi stb. elne
vezésekkel találkozunk. Károly vitéz tehát Ó-Budán lakott; és Új-Budán vagyis
Eczelburgban a «király képében» udvari bíró vagy várispány volt, és mint közel
lakóra bízta reá a király az átellenben lévő szigeti apáczákról való gondos
kodást.
Különben Új-Budára és a vele egyértelmű Eczelburgra és Nova-Budára
vissza fogván még térni, szóljunk most a «Buda» név eredetéről.
Kézai Simon tudósítását, ki azt Attilának «Buda» nevű testvérétől származ
tatja, nem fogadhatjuk el, mivel Priscus Rhetor, ki Attila családi viszonyait jól
ismerte és ezekről írt is, Attila testvérét nem Budának, hanem Blédának, illető
leg Blethesnek mondja, arról hogy nevének a városra átruházása életébe került
volna, nem szól semmit, és ámbár a görög írók az idegen neveket nagyon is
elferdítették, még sem tehetjük föl, hogy Priscus Budából Blédát vagy Blethest
faragott volna.
Még kevésbbé fogadhatjuk el a pánszláv koholmányt, melylyel azt akarják
elhitetni, hogy «Buda» a «voda», Pest pedig a hasonnevű ős szláv szóból ered,
mely kemenczét = Ofen jelent, és ennek révén azt következtetik, hogy fővá
rosunk mindkét része szláv eredetű. A mióta Budapest múltjáról írni kezdettek
egész a mai napig, ennél nagyobb hóbort napfényre nem került. Ennek szer
zője Katanchich Péter horvát eredetű ferenczrendi szerzetes, ki Mária Terézia
korában előbb budai, azután eszéki gymnasiumi tanár, Schönvisnernek kor
társa és tanítványa volt. Ez az első magyarországi író, — ám vallják a hor
vátok magukénak, — a ki nem mindennapi tudományos készültségü irataiban
a leghatározottabb pánszláv irányzatot kezdé követni, mi ethnographiai és
archseologiai munkáinak hasznavehetőségét nagyban csökkenti. Ő Magyar
országon mindenütt a szlávot látja, ezt keresi és azt akarja elhitetni, hogy
föltalálta; közművelődésünket és történelmi emlékeinket szláv eredetűeknek
állítja. Ezen barátjának bemondása után írta Schönvisner az Ó-Budán talált
caldarium és laconicumról 1780-ban írt könyvébe, hogy Budának neve Vodából ered, ez pedig a rómaiak idejében itt elszállásolva volt dalmata — tehát
úgymond szláv katonaságtól származott. A jó Schönvisner a magyar régészet
megalapítója Katanchich vezetése alatt itt nagyot botlott. De eme botlás az
akkori időben még ártalmatlan volt; megjárta etymologiai curiosumnak, mely
nek kortársai hitelt adhattak habozás nélkül ; akkor a nemzetiségi, különösen a
pánszláv láz még csak néhány szobatudós szláv rajongó agyában nyüzsgött : az állami

életben nem létezett még nyelv- vagy fajbeli, hanem csak politikai nemzetiség és ez
a magyar volt. A hazánkbeli nyelv- és fajbeli különbözetekben ugyan bizonyos
politikusok kezdettől fogva a m:gyár szellem és államiság megrontására alkal
mas eszközt láttak, és azt alkalmilag fölhasználva, tartogatták a jövőre is;
mint a saskeselyű igen nagy távolságra a dögöt, ők is évtizedekkel előre meg
érezték az általuk későbben szított fajharczok fél millióra menő áldozatainak
enyésztét, melyek földi maradványait az 1848—1849-ben rögtönzött sírok
rosszul takarták. De a nemzetiségi, különösen a pánszláv eszme még nem foglalkodtatta a közvéleményt, ez utóbbi csak ezen század elején az ágostai hitvallásúak pozsonyi tanintézetében látott napvilágot, a protestáns autonómia aegise
alatt, az egyházkerület kárhozatos gondatlansága folytán. Miután az itt tanult és
nevelt Palaczky, Safafik és Kollár megvetették a panszlavismus alapját, innét
került sok százra menő tanuló, kik mint lelkészek a felvidéki ágost. hitv. tót
községekben a panszlavismus apostolai gyanánt léptek föl, megmételyezve a
békés lakosság közérzületét és a magyar állam ellen aknamunkát folytatva egész
bántatlanul a mai napig.
A harminczas években magyarjaink nem is sejtették a pánszláv mozgalom
veszedelmét hazánkra nézve, mely, mint épen mondám, a pozsonyi iskolából ára
dozott szét a fölvidéken és tért hódított Európaszerte, midőn annak Prágában
avagy Moszkvában még híre sem volt. Podhraczky József «Buda és Pest sz. kir.
városoknak volt régi állapotjokról» 1833-ban kiadott könyvében Schönvisner
és Katancsics után már magyarul írta meg, hogy «Buda neve Voda-ból szárma
zik, mert a tótok e tájon létökről élő bizonyságok Esztergom, Visegrád, Nógrád,
Légrád, Csongrád és más városok szláv neveik». Őseink —• úgymond — Panno
niában morva-tótokat találtak és a mennyiben anonymus rómaiakat említ, ezek
alatt Katona szerint morvákat kell érteni (!), kik a rómaiak hűbéresei valának. »
Pestet Engel nyomán, az ó-szláv pest-tői, kemenczétől származtatja és a várost
szintén tót eredetűnek mondja. A szegény rómaiak negyedfél száz évvel előbb
hagyták el Pannoniát végképen, hogyan lehettek volna a morvák az ő hűbére
seik a magyarok korában ? lám egy Katona is mily nagyot botlik !
Podhradszky a legszorgosabb történelmi kutató hírében állott, és valóban
az is volt; az olvasó sok százra menő becses adatot és idézetet talál meg nála,
de a maga gyűjtötte tömérdek adat földolgozásában szerencsétlen keze volt,
ahoz nem értett; a sok fától, mint mondani szokás, nem látta az erdőt. Az ő
révén sok tévedés csúszott be az általános és a fővárosi történelembe. Sokszor
egészen ellenkezőjét állítja annak, a mit előbb írt. Későn vette észre, hogy ő,
ki testestűl-lelkestúl magyar volt, szláv irányú nyilatkozatai által ártott az igaz
ságnak. Anonymusról 186i-ben kiadott munkájában már hátrálni kezdett. Esz-

tergom nevének szláv eredetét tagadja, kikel Safarik ellen, ki a Priscusnál elő
forduló néhány szláv hangzású szó alapján azt következteti, hogy a hunokkal
jött szlávok amazoknál előkelőbb s értelmesebb népek valának. Alapos tanul
mányozás mellett helyreigazíthatta volna többi botlásait is. A fölhozottak közül
például Visegrád igen is tót név, mely magasabb vagy felső várat jelent, jeléül
annak, hogy lent közel a Duna partjához is volt egy alsó vár, melyet «Salamon
tornyának» nevezünk: a régi római castellum, melynek legalsó bástyáját beépí
tették a Dunába, és ebből azt lehet következtetni, hogy ez a mai Salamon tornya
hajdan a római dunai hajóhadnak egyik állomása volt; hídfő nem volt, mert
ennek maradványai innét nem messze, Verőcze alatt látszanak. De Visegrád
csak IV* Béla korában vagy azután épült; első, ki benne lakott, Róbert Károly
volt. És minden vár, melyet ismerünk, — Szalavárt a régi Moos vagy Mosaburgot és Nyitrát kivéve, — az Árpádok korában, jelesül a tatárjárás után épült.
A trencsénmegyei 17 várra nézve, hol pedig a magyarok bejövetelét jóval
megelőzött időkben csak szlávok laktak, ezt okmányokkal vagyok képes bebi
zonyítani és ezeknél régiebb várakról nincs tudomásom.
Visegrádot tehát az annak építésénél alkalmazott morva-tót munkások
nevezték így el, s ez így rajta száradt; ez történt Nógráddal is, melyet a magya
rok Növi hrad = Új várból alakítottak. A legnagyobb tévedés volna azt hinni,
hogy ezek a várak a magyarok bejövetele korában már megvoltak. Bezzeg
dicsekednének velők Safarik, Palaczky s az egész pánszláv irodalom, ha ennek
legkisebb nyomára is akadnának, de nem teszik, mert nem tehetik. És mi jogon
mondjak, hogy Csongrád annyi mint Cserni grad = fekete vár? milyen alakítás
folytán lett Csërni- vagy Czerni-ből Csőn? Nem-e Csongorád ennek az igaz
neve, mint azt számtalanszor a nép szájából haliam, melyben föltaláljuk a tiszta
magyar szóképzést, mint Atád, Nyárád, Nyavalád, Magyarád és így végződő más
helynevekben? Ha pedig a minden áron etymologizálni szerető ethnographusok
mégis vitatják Csongrád és más helynevek szláv eredetét, ám mondják meg azt
is, mikor milyen szláv néptörzs telepítette azokat ? de erre azután adósak marad
nak a felelettel, mi pedig épen azért nem hiszünk nekik.
Podhradczky Budapestre vonatkozó történelmi fejtegetéseivel inkább félre
vezette, mint fölvilágosította a közvéleményt. Tévedésbe ejté a szintén szorgal
mas adatgyűjtő Rup Jakabot és Rómer Flórist, és mindazokat, a kik utána
indultak. Még csak a múlt évben egy nagy napi lap tárczájában olvastunk egy
czikket, mely arról elmélkedvén, milyen lesz Budapest a második ezer év múlva,
szintén a «voda» és «pest»-ről szóló mesét komoly valóság gyanánt tálalja föl
olvasóinak. Nem hibáztatjuk: a czikk szerzője arra hivatkozhatik, hogy ezt
Podhradczkynál olvasta. Midőn Rómer Flórist 1883-ban szemrehányólag kér-
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dem, hogyan írhatta azt «Régi Pest» czímű, 1873-ban megjelent könyvében,
hogy Pest neve szláv eredetű, hogy e vidéken hajdanta szlávok laktak, és a
németeket az alapításban miért részelteti, csak mellesleg és másodsorban, midőn
a történelem a szlávok létéről ezen a tájon nem tud semmit, hanem a némete
ket mondja alapítóknak? Rómer Podhradczkyval és Anonymussal védekezett.
Nos, ezek hivatkozhatnak legalább kútforrásokra ; hogy ezen kútforrások zava
ros vizet szolgáltatnak, azt ők nem nézték ; Salamon Ferencz nem történeti,
hanem nyelvészeti mozzanatokat hoz föl annak bizonyítására, hogy fővárosunk
nevei eredetéül bátran el lehet fogadni a «voda»-t és «pest»-et, és a szlávoknak általában nagy szerepet juttat a főváros hajdani részeinek és az országnak
első megalakulási korát megelőzőleg.
Én eme fejtegetések irányával és azokból levont következtetésekkel nem
értek egyet, sőt határozottan tagadom, hogy Budapest eredetére nézve bár
milyen rokonságban állana a szláv elemmel.
Először is «Buda» nem szláv, hanem kelta gyökszó, és házat, kunyhót vagy
tetőt jelent, belőle lett a német Bude, a szláv buda, a franczia boutique, a ma
gyar bódé. A Németországban és a szlávok lakta terűleteken feles számmal elő
forduló helynevek, melyekben e gyökszó előfordul, úgy keletkezhettek, hogy
az első telepítők oda bódékat, kunyhókat raktak, melyek a földbe vájt üregek
ben, putrikban és barlangokban élő emberek lakásaitól különböztek, és e
különbség az azt jelző «bude», «buda» vagy «budi» nevekben nyert kifejezést.
Nos, a mi hajdani Budánkban nem ilyen bódék, hanem kőből épült nagy római
épületek állottak, még pedig nagy számmal, mert Aquincum a nagyobb provin
ciális városok közé tartozott, és bizonyára nem viselte magán egy bódékból
vagy kunyhókból álló telep jellegét, a melytől Buda nevét nyerhette volna. De
az éjszaki szlávok, a csehek, morvák és a mi tótjaink Budát Budinnak, a dél
szlávok pedig Budimnak nevezték mindig és nevezik most is. Van-e itt a «voda»
gyöknek csak árnyéka is?
Az, hogy a «voda» mint Budának állítólagos hajdani neve, az aquincumi
helyőrség dalmata, tehát szláv eredetű katonáitól származott, mint Schönvisner,
illetőleg Katancsics mondja, merő anachronismus és magában véve is képtelen
ség. Aquincumban dalmata katonaság nem volt soha; ha lett volna is, miről
azonban a föliratok és más emlékek mélyen hallgatnak, az akkori dalmaták nem
voltak szlávok. Ezek csak az V. század vége felé jelentkeznek az Al-Dunánál s
Adria partjain, a hunok seregével jöhettek ide az első szlávok, midőn tehát
Aquincum csillaga míjx rég lehanyatlott. Mivel pedig az aquincumi helyőrség
csapatai közt gyakran olvassuk a Breukok VII. cohorsa nevét, kiknek hazája a
Száván túl, hihetőleg a mai Bosznia és Herczegovina volt, Katancsics azonnal
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dalmata szlávokat csinált belőlük, holott ők kelták valának, Ptolemaeus Andiantjai, illetőleg Plinius Andizetei-nek tőszomszédjai ; Schönvisner és Katancsics
tehát épen öt századdal előbb telepítettek ide szlávokat, semmint azok a mai
magyar földön megjelenhettek, de fentebb láttuk, hogy Acincum az irodalom
ban Attila halála után is megtartotta a maga nevét, és láttuk, hogy azt a németek
Eczelburgnak, a magyarok pedig Bud-várnak hívták, mit a szlávok Budin és
Budimra változtattak át.
Épen oly badarságnak tartom a «Pest» helynév magyarázatát. Mondják:
ó-szláv nyelven «pest» kemenczét, barlangot és kősziklát jelent, Miklosics húsz
nál több ily szónak előfordúltát számlálja elő a falu, város és hegynevekben. «Ez
épen reá illik a Gellért-hegyre : forró víz bugyog belőle, tehát kemencze ; van
benne barlang és kőszikla, Pest volt innen és túl a Dunán, «pest» fordítása a
német «Ofen»-nèk, mely szintén kemenczét jelent. Oláh Miklós írta, hogy
Budát a németejt, az itt volt mészégető kemenczéktől hívták Ofen-nek, a
Duna balpartjára is azért ment át az Ofen = Pest név, mivel ott is mész
égető kemenczék voltak». Ebben foglaltatik röviden az okoskodás, mely oda
lyukad ki, hogy mivel Buda és Pest neve szláv, tehát mindkét város szláv
eredetű.
Az olvasó azonban talán velem együtt úgy érzi, hogy mindez merőben üres
elmefuttatás; üres azért, mivel legkisebb történelmi alapja nincsen és még a
valószínűség sem szól mellette. Ugyanis nagyon bajos elképzelni és még bajosabb
elhinni, hogy a hunok és gótok, a longobárdok és az avarok, végre a magyar
honfoglalás korában Acincumban és Eczelburgban az építkezési kedv oly nagy
volt, hogy mészégető kemenczékre szükség lett volna. Maradt ott a rómaiaktól
elég épület. Még a mohácsi vész után is láthatók valának «egy nagyszerű római
város maradványai». Bizonyára inkább az épületeket befedő faneműekre lett
volna szüksége az ott még lézengett gyér lakosságnak. És Pestre talán a budai
vagy pilisi hegyekből szállíttották hajókon a mészkövet, mivel ilyen a balparton
mérföldekre sem fordul elő ? Nem-e képtelenség ilyest gondolni ? Hozzá teszem,
hogy a cseh, morva és a fővároshoz legközelebb eső felvidéki nép, a kemenczét
nem «pest», hanem «pecz»-nek hívja.
Most eltekintve a puszta névtől, kérdezzük : vájjon mikor és melyik szláv
nép telepedett meg hajdan Budapesten s annak környékén ? És ha volt, meddig
tartotta azt megszállva és hová tűnt? De kérdéseinkre nem kapunk választ;
ismét csak puszta föltevéssel van dolgunk, melyet azonban egyenes történelmi
bizonyíték hiányában valónak el nem fogadhatunk, midőn az ellenkezőre, hogy
t. i. a régi időben, a melyről szó van, itt szlávok nem laktak, elegendő bizonyí
tékot tudunk fölhozni.
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Nem vonjuk kétségbe, hogy a mostani Magyarországba az első szlávok a
hunokkal jöhettek az V. század dereka körül ; nem önszántukból, hanem mint
legyőzöttek és hadi foglyok, kikkel, valamint a meghódított és székeikből kiza
vart többi népekkel a hunok saját seregüket szaporították, midőn 37$ táján
Európát özönvíz gyanánt árasztották el. A szlávokról, mint a hunok szolgálatá
ban állott hadcsapatokról mélyen hallgat ugyan a történelem ; Attila korában a
szlávok neve elő sem fordul, de az akkori események egybevetéséből mégis
biztosan lehet következtetni, hogy Attila seregében szlávok is voltak és pedig a
Dnieper és a Don torkolatai közt tartózkodott Antok nagy családjához tartozó
szlávok, a hunok szomszédjai éjszak felől, kik épen akkor a góthokkal háborús
kodtak. A hunok magukkal ragadták a Duna és Tisza közén régóta csatangolt
és Pannoniát fosztogató szarmatákat és jazygokat is. Attila betörésével ezeknek
neve a történelemben eltűnik. De a történelem hallgatása arról is meggyőz
bennünket, hogy a szlávok sem számra, sem pedig jelentőségre nézve nem tűn
tek ki az Attila seregében együtt volt sok más nép közül, melyekről a hun királ
viselt dolgaival foglalkozó történetírók megemlékeznek. Ezek közt legkiválób
bak voltak a Valamir, Theodemir és Videmer testvérek vezetése alatt volt
osztrogóthok ; és a gepidák Ardarich királyuk alatt nagyszámú sereg és a
többi német törzs élén. Úgy az Amalok jeles nemzetségéből származott három
testvér, különösen Valamir, mint Ardarich, Attilának leghívebb barátai és leg
bizalmasabb tanácsadói valának, kik őt valóban szerették és haláláig hívei vol
tak. Attila udvarán és táborában tehát a német befolyás vala a döntő. 454-ben
bekövetkezett hirtelen halála után fiai összevesztek az örökségen és sorshúzás
útján föl akarták maguk közt osztani a népeket, melyeknek atyjuk parancsolt
vala; ezt azonban a büszke góth királyfiak és a többi németek fejedelmei nem
tűrvén, Ardarich vezetése alatt föllázadtak és véres küzdelmek után a hun ura
lomnak véget vetettek. Ezután következett a németség uralma a mostani Ma
gyarországon. A góthok és kisebb néptörzsek a túl a Dunát: a hajdani egész
itteni Pannoniát; a hatalmas gepidák pedig a Duna és Tisza közét, azután
pedig Dáciát foglalták illetőleg kérték el a rómaiaktól és sokáig tartották meg
szállva. A hunok zöme visszavonulásában csak a Fekete-tenger partján állapo
dott meg, ott, hol előbb a góthok laktak. De ugyancsak ezen események leírá
sából tudjuk meg azt is, hogy sok hun maradt bent az országban, a győzőknek
megadta magát, vagy elmenekült a nádasok és hegyek közé, és idővel összeve
gyült más népfajokkal, melyek e tájakon megfordultak volt.
A VI. század első felében új vendégek jöttek az országba, ismét németek :
a longobárdok hatalmas törzse, a Duna és Tisza közén keresve szállást. Itt a
gepidákra bukkantak, kik Erdélyből egész idáig ellátogattak, magukénak tartva
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a földet, melyet a hunoktól fegyverrel szereztek volt meg. A harczias és leg
népesebb két germán törzs között évtizedeken át tartott háború tört ki. A longo
bárdok a Duna mögé vonultak, és megszállva Pannoniát, melyet Justinián, mivel
megtartani nem bírta, 548-ban nekik átengedett volt, még ezután is változó sze
rencsével hadakoztak a gepidákkal, mígnem az Al-Dunánál ekkor jelentkezett
avarokkal szövetkezve, a gepidákat legyőzték, úgy, hogy ezek önállósága nevökkel együtt végképen megszűnt, maradékaik pedig teljesen egybeolvadtak az
avarokkal. A longobárdok pedig látva, hogy a gepidákkal megerősödött avarok
kal bírni nem fognak, 568-ban Alboin királyuk alatt Pannoniát végkép elhagy
ták, és elköltöztek Itáliába, miután előbb elvittek és elpusztítottak mindent, a
mihez férhettek.
Ezekből látjuk, hogy a hunok és a germán törzsek közel két századon át
(376—568) tartott uralma korában, az ország belsejében, tehát a főváros kör
nyékén valamely szláv telepítésnek még a lehetősége is ki vala zárva.
Azután következett az avar korszak, melyet Salamon avar-s^láv korszaknak
szeret nevezni. A szláv epitheton azonban e korszakot nem illeti meg, mivel
annak, hogy a szlávok az avarok korában «tömegesen »költöztek volna be ide,
és mivel elhatalmasodtak, az avarok megosztották, vagy kénytelenek voltak velők
megosztani a hatalmat, és hogy idővel úgy elszlávosodtak volna, mint a bol
gárok, — ennek, mondom, a történelemben és a nemzetközi helyzet akkori
alakulásában nincs semmi nyoma; sőt azt kell hinnünk, hogy az avarok egész
viselkedése elejétől egész végig szlávellenes volt. Föltűnésök óta váltig sanyar
gatták az oroszokat és kegyetlenül bántak velők. Nestor nem tud elég rosszat
és elég átkot szórni ellenük. 559-ben az aldunai szlávokra törtek, 563-ban
ismét az alsó Dunánál találjuk őket, és ez időtől fogva egész 584-ig úgyszólván
szakadatlan háborúskodásban a délszlávokkal, midőn a hadakozó felek között
Belgrádtól kezdve a Duna lett határul megállapítva, és az maradt a száz évvel
később föllépett bolgár fejedelmek korában is. Mint épen láttuk, a Duna és
Tisza közén ugyanekkor folyt a küzdelem a longobárdok és gepidák közt; a
longobárdok 566 táján segítségül hittak meg az Al-Dunánál elfoglalva volt
avarokat, és a gepidák legyőzése után 568-ban elköltöztek Pannoniából. Az ava
rok uralmát mostani hazánkban tehát 568-ik évtől kell számítani.
Mellőzve az avaroknak az országon kívül viselt dolgait, különösen a Don
és Volga közt lakott bolgárokkal, az aldunai szlávokkal és görögökkel a VI.
század második és a VII. század első felében vívott harczait, itt csak azt jegyez
zük meg, hogy sem az ország belsejében nem akadtak, és mint fent kimutattam,
nem iá akadhattak szláv telepekre, sem pedig — az Al-Dunától költözvén föl
és befelé — más szlávokat magukkal nem hoztak, mint a kiket zsákmányul

ejtettek a háborúban, tehát hadi foglyokat és rabszolgákat. Lehettek ezek még
oly számosan, fölszaporodhattak idők .folyamán, de az úr és rabszolga közötti
iszonyú különbség bizonyára nem szűnt meg soha. Sem arról, hogy az akkor a
Kárpátokon túl, a Dnieper, Visztula és Elba folyók mentén, valamint az
Al-Dunánál és a Balkán-félszigeten a hunok és avarok berohanásai következ
tében mozgásba jött szláv törzsek valamelyike a Duna és Tisza völgyeibe hatolt,
vagy az ország belsejébe befogadtatott, vagy hogy a szlávság az avarok ittléte
alatt a közügyekre valamelyes befolyást gyakorolt volna, a szláv történetírók
nem tudnak semmit, pedig ha valaki, a mély tudományú, de a szláv elemet
nagyon is gyakran az igazság rovására dicsőítő Safarik, Palaczky és ezek követői
ezt bizonyosan igen örömest fölemlítették és a maguk módja szerint értékesí
tették volna.
A góthok történetírója, Jordanis, ugyanazon időben, midőn az avarok
bejöttek (552-ben), azt írja a szlávokról, h°gy városok helyett posványok és
erdők közt laknak (paludes silvasque pro civitatibus habent), ilyen nép tehát
politikai szereplésre nem volt hivatva; de különben is, családi és házközösségi,
valamint nemzetségi rendszerüknél fogva nekik a közügyek iránt nem is volt
érzékük: ők inkább meghajoltak uraik és felebbvalóik szavára, semhogy önállóan
cselekedni és uralmat gyakorolni szerettek volna. Bizonyosra vehetjük, hogy a
szláv szolga az óriási termetű és a hatalom gyakorlásához szokott avarnak ép
oly föltétlenül engedelmeskedett, mint a hogy engedelmeskedik a czár embe
reinek az orosz muzsik. Politikai értelemben vett alattvalóról, vagy szövetséges
ről bent az országban az avar zsarnokkal szemben szó sem lehetett.
Egészen más helyzetben voltak a bolgárok. Ok, illetőleg a bolgár népnek
egy ötödrésze, mely Kubrat öt fiai közül a harmadiknak, Asparuchnak jutott,
ennek vezetése alatt 678—688-ban meghódították a délszlávokat, kik a Száván
túl egész a Balkánig, már egy századdal előbb teleptedek meg. A bolgárok
állandó szállást vettek az elfoglalt területen, nemcsak megtartva, hanem a pusz
tulástól megóva annak előbbi lakóit, kiknek munkaerejére különben is utalva
voltak. De a hódítók s a meghódoltak másképen is utalva voltak egymásra :
a görögökkel évtizedeken, sőt századokon át folytatott harczokban, melyek végveszélylyel fenyegették mindkettőjöket. A bolgárok pedig többnejűségben élvén,
nejeiket alattvalóik köréből szedték, a szláv anyának gyermeke nem bolgár,
hanem szláv lett, és így bolgár és szláv a harczban bajtársak, a családi életben
rokonok lettek, és az érdekközösség és azonosság századok folyamán elenyésztette a különbséget a két népfaj közt, a nagyobb számmal lévő és folyvást sza
porodó szláv elem magába szívta s fölolvasztotta a mindinkább gyérülő és ere
detiségéből lassankint kivetkőzött jövevény népet. De az elszlávosodásra több
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század kellett. Egy —• több százezer főből álló — nép, mely állandóul megma
rad lakhelyein, még idegen elemek közepette is igen sokáig megtartja nyelvét
és nemzetiségét: erre még most is van akárhány példa Európában. A bolgárok
elszlávosodása nagyobb mértékben tulajdonkép 861-tői, a kereszténység föl
vételétől vette kezdetét, miután Method és Cyrill tanítványai a németek által
Morvaországból karhatalommal elűzött papok magukkal hozván a szláv liturgiát,
a bolgárokat térítgették, és a szláv nyelvre lefordított bibliát és egyéb egyházi
könyveket adtak kezökbe. A hittérítés itt is sok vérbe került : az ezt erőszakolt
Boris fejedelem ellen föllázadtak az országnagyok és lakhelyét körülzárolták ;
hívei megszabadíták a fejedelmet, és mindjárt ezután ötvenkét bolgár főember
nek lába elé hullott a feje.
688-ik év körül Kubrat negyedik fia — nevét, fájdalom! nem tartotta meg
a történelem — a bolgár népnek neki jutott másik ötödrészével (Kubrat öt fiá
nak mindegyike egyenlőképen részeltetett az örökségben) kimozdulván a Don
és Volga mellékéről, a bolgárok ős hazájából, az avar khánnál befogadásért
esedezett, és miután meghódolt neki, népe számára a Tisza és Maros mellékét
kapta szállásul. Ezt jegyezzük jól meg ! a bolgár népnek épen olyan nagy része,
mint a milyen a délszlávoknak balkán-félszigeti tartományait foglalta volt el,
avar földön, a mai Magyarország déli részein telepedett le, és az avar khán
fenhatósága alatt önálló, a szaván- és dunántúli bolgároktól független életet élt.
A szláv írók, kik ezt jól tudják, —• Safarik is nyíltan említi — ezeket az avar
bolgárokat amazokkal szeretik összevegyíteni, és itt az Al-Dunánál, illetőleg a
Duna, Tisza és Maros közén és a Balkán-félszigeten letelepült bolgárokból —
kik, szerintük, mindnyájan szlávokká lettek -^ egy nagy Bolgárországot csinálnak,
mint a minőnek az éjszaknyugati szlávoknál Svatopluk rövid életű hódításait
szeretnék föltüntetni,
Mondanunk sem kell, hogy ez szántszándékos ferdítése és hamisítása a
történelemnek. Tudjuk, hogy az avarok és a görögök, illetőleg a bolgárok közt
a határt a belgrádi Duna képezte. Ily nagy és szép területnek elkobzását az
avarok nem tűrték volna; az itteni bolgárok sem vágyódhattak az egyesülésre,
melynek a Kubrat-testvérek versenygése és egymás elleni irígykedése is útjában
állott, de a balkáni bolgároknál mindjárt a beköltözésöket követte első század
folyamán gyakori zavargás és forradalom dúlt, melynek vége az lett, hogy a
Kubrat-dynastiát 762-ben az utolsó emberig lemészárolták, és 208,000 főre
menő szlávság költözött ki Kis-Ázsiába; azután pedig a pártoskodás és egymás
elleni gyűlölködés még soká tartott. Ez az esemény is azt mutatja, hogy az ere
deti bolgár nemzet még egy század múlva is nagy túlsúlyban volt a szlávság
fölött ; képzelhetjük azt is, hogy az elköltözőitek az ottani szlávság javát képezték.

Az avar földön letelepült bolgárok tehát a balkáni bolgárokkal nem vegyül
tek össze, velők nem egyesültek, ezek nem szlávosodtak el, hanem a maguk
valóságában és eredetiségében megmaradtak egész addig, míg magyar alatt
valókká nem lettek.
Eddig tehát az avarok bírta földön letelepült szlávok nyomára nem akad
hattunk. De az avarok politikája nyugat felé gravitált, elfoglalták az egész
Dunántúlt, a régi Pannoniát, egész Ausztriát az Enns folyóig; a szlávok sem dél
ről, sem nyugatról nem költözhettek be az ő földjükre. 705-től 823-ig lefolyt
századon át a balkáni bolgárok szakadatlanul a görög császárokkal háborúskod
tak «és távol tartották magukat az avarok birtokaitól. A csehek első mythikus
fejedelme, Samo, csakó^ 1 körül jelentkezik a történelemben mint mesés alak, és
az éjszak-nyugati szlávok ezentúl kezdtek csoportosodni a német fenhatóság alatt
volt területeken apróbb fejedelmeik körül. Az avarokhoz közelebb esett mor
vákról, — kikhez a pánszláv írók a mi tótjainkat is már az akkori időben szá
mítani soha el nem mulasztják — tehát a morva-szlávokról az avarok korában
nem tudunk semmit. Safarik írja, hogy « a morvák törtenetét egész a VIII. századig el
nem oszlatható mély homály födi», írja továbbá, hogy »a% avar uralom virágkorá
ban, a morvákról és szlovákokról sehol még említés sem fordul elő, és hogy a\
avaroknak Nagy Károly által ycó-ban történt legyőzésük után, ebeknek földje,
melyet a mai Ausztriában és a magyar Dunántúl bírtak, a németek kezére került».
És ugyanezen földet rendelte ki Nagy Károly a legyőzött avarok és az ekkor már
oda ellátogatott szlávok lakóhelyéül ; megszállották azt a németek és nevezete
sen a bajorok is ; a mostani Magyarország szélein pedig a király őrgrófságokat
alakított, akkor meg nem határozhatott kiterjedéssel ; annyit azonban biztosan
tudunk, hogy az egyik a Karantán: a Drávától a Balatonig; a másik pedig, az
Ausztriai: a Balatontól a Dunáig terjedt.
Az avarok tehát legyőzetésük után is «megfogytak bár», de megmaradtak
saját fejedelmeik, vagyis khánjaik alatt régi lakhelyeiken és csakis uralmuk
megszűntével, a VIII. század legvégén, látjuk a morva-szlávokat az ő közelökben
mint települőket föltűnni. Khánjuk fölvette a keresztségét és a Theodor nevet,
panaszt emelt Károly királynál a morvák túlkapásai miatt, ez a Petronell és
Szombathely közötti területet rendelte ki számukra, de köztük és a morvák közt
még nem szűnt meg a viszálykodás ; 81 i-ben Zaüch és Tudun fejedelmeik, vala
mint a morvák küldöttei a regensburgi országgyűlés elé vitték panaszaikat, hol
a király maga mondott ítéletet az ő ügyükben, mely a perlekedők közt tartósabb
békét eszközölt vala, úgy, hogy Urolf és Reginhard passaui püspökök az ava
rok megtérítésén jó sikerrel fáradozhattak.
A mondottakból, melyekben dióhéjba szorítva híven adtam elő a törté-

nelmet, levonhatjuk a tanulságot. A 223 év alatt, míg a\ avarok uralma tartott,
ők képellek a válaszfalat, a németek és szlávok köpött hatalmas ék gyanánt
betolva magukat a két faj kö\é. A mint Nagy Károly ledöntötte e válaszfalat,
kitört a háború egyfelől-a bolgárok és frankok, t. i. az Ausztria-, Stiria- és
Karinthiában letelepült németek, későbben pedig a felső Morvánál erőre kapott
Svatopluk között. A bolgároktól elszakadtak a Bodricok, Kucsánok és Timocsánok — megannyi szláv törzs — s a németeknél kerestek menedéket. Ezeket
üldözve és visszakövetelve a németektől, a bolgárok 824—828-ban fegyveres
kézzel átkeltek a Dráván, megütköztek Lajos német császárral, és rabolva, pusz. títva, mélyen behatoltak Pannoniába, az avarok előbbi földjére, egész a Bala
tonig. A németek szerencséjére a bolgárok ez időtájban megtámadták a horvá
tokat, a szerbeket és a többi szláv törzseket is. meghódítani akarva őket ; de a
görögöktől sem lévén nyugtok, a németek ellen nem léphettek föl nagyobb
erővel.
Ezek után igazoltnak tarthatjuk a föltevést, hogy a németek a hozzájuk
menekült három szláv törzset a karinthiai szélek és a Balaton nyugati partjai
közé telepítették, mintegy vedül az ide már becsapott és terjeszkedni akaró
bolgárok ellen. A mai Szalavár helyén hajdan római erőd vagy castrum állott ;
ennek maradványain építették föl az akkor frankoknak nevezett németek Moosvagy Mosaburgot, és már alig egy évtized múlva (861) ugyanitt találjuk a szláv
telep élén Kocelt, a nyitrai Pribina fiát, ki a karinthiai őrgrófság hatósága alá
vala rendelve; Ezen telep hirtelen keletkezését itt, hol azelőtt a szlávoknak
nyoma sem volt, magunknak másképen megmagyarázni nem tudjuk. A mene
kültek nem térhettek többé vissza üldözőikhez, a bolgárokhoz, ezek a Balaton
mellékére történt betörés után csakhamar visszavonultak, mivel a horvátok ellen
intézett támadásuk nem sikerült, ezeket pedig hátuk mögött nem hagyhatták
meg. A horvátok önállóan szervezkedtek, bizonyára a németek hozzájárulásával,
saját fejedelmeik alatt. Midőn két évtizeddel később Arnulf, nemzetközinek
nevezhető hadjáratot intézett a nyakára nőtt Svatopluk ellen', Braclav horvát
fejedelem, Arnulí hű szövetségese, a horvátokkal, valamint a németek által
befogadott telepesekkel és az Arnulf megbízásából általa meghitt magyarokkal
csatlakozott Arnulf seregéhez 882-ben. Az antagonismus tehát a germán és a
szláv faj közt, mely már előbb a Method által a pápa időleges belegyezésével
behozott és egész hévvel terjesztett szláv liturgia következtében az egyházi
téren kezdődött, és egyelőre a szláv papok kiűzésében nyert kifejezést, most
elkeseredett fajharczban tört ki. Ebben a németség összeszedte minden erejét,
segítségül híván a vele tartó délszlávokat és a magyarokat: ez utóbbiak Arnulf
serege jobb szárnyának csak egy részét képezték. De ezen nagy hadjárat — az

egyedüli, melyben a magyarok részt vettek —- nem hozta meg a várt ered
ményt. Svatopluk az ütközet elől gondosan kitért, akadt neki egy hatalmas
szövetségese: a hagy szárazság és ezt követte inség, minek következtében az
ellene indult nagy hadsereg kénytelen volt élelem hiánya miatt szétoszlani.
Eljutottunk a honfoglalás koráig. Őseink már itt találták Elzeburgot,
a régi Budát és Pestet is, nemzetiségi fejtegetéseinkkel tehát úgy az országra,
mint különösen a fővárosra vonatkozólag tovább nem megyünk. Az akkori
ethnographia rövid foglalatja ez : a Kárpátokon innen, melyek szorosain a ma
gyarok átkeltek, és pedig a Vágtól kezdve egész az erdélyi havasokig, tehát
ezen egész, akkor rengeteg borította területen még nép nem lakott. E tájon
különösen a szlávoknak még semmi nyoma. Tudjuk, hogy Anonymus tudósítása,
ki azt írja, hogy a magyarok itt szlávokra és oláhokra — vlachokra — akadtak,
merő anachronismus, ő a saját korában észlelt állapotokat, az akkori időkre,
tehát körülbelől negyedfélszáz évvel datálta vissza, és ezen tudósítása merőben
téves fölfogást és nagy zavart honosított meg a magyar történelemben. Más
érdemeire való tekintetből ne kárhoztassuk őt e miatt; a jelenkori pánszláv írók,
nem oly jóhiszeműleg,, mint Anonymus, hanem öntudatos ravaszsággal — mond
juk inkább : szemtelenséggel — ugyanezt teszik, és fájdalom, hitelre találnak a
magyarok közt is! Ha Safarik és Palaczky, a szláv történelem eme legnagyobb
hírű íróinak műveit olvassuk, kikre az újabbak úgy hivatkoznak, mint buzgó
keresztény a szentírásra, akkor azt kell hinnünk, hogy az egész mai Magyaroszág
hajdanában szláv terület volt. A Duna, Tisza, Tátra, Mátra, Pest és más hely
rajzi nevekkel úgy dobálóznak, mint gyermek a labdával. Az újabb szláv tör
ténetírók, kik hogy jobban és minél szélesebb körben megértessenek, németül
írnak, bebizonyítottnak vélik állításaikat, ha Safarikra vagy Palaczkyra hivatkoz
hatnak. Midőn azután utána nézünk, hogy honnan vette a most említett nagy
férfiak közül egyik vagy másik a közleményt, melyet történelmünkre nézve is
fontosnak tartunk, és mely az ő czégök alatt már bejárta nemcsak az egész
szláv világot, hanem a külföldi irodalmat is, a legnagyobb meglepetésünkre azt
veszszük észre, hogy nincs reá semmi történelmi bizonyíték, semmi idézet, a
melylyel pedig, írói tekintélyök föntartása kedvéért, más csekélyebb dol
goknál nem fukarkodnak; bosszankodva tapasztaljuk, hogy a mit történelmi
valóságnak akarnak elismertetni, az csak az ő nemzetiségi lázban szenvedő
agyukban támadt.
így vagyunk különösen a szlávok régi lakhelyeivel az országban. Palaczkyék
Svatopluknak úgynevezett «birodalmát», ki pedig a német császárnak egyszerű
hűbérese volt, az egész Dunántúlra és a felvidék egy nagy részére szeretnék
kiterjeszteni, pedig bizonyos, hogy a «Nagy-Morvaország» határa MagyarBudapest Régiségei. III,

••.•'•..»

4

20

országon, a Morva, a Duna és a Vág folyó volt. Miután a morva fejedelem
hatalmába ejté Csehországot, Sziléziának egy részét és az Elbavidéki szláv
törzsöket, a mai Szászország területét, egész Berlinig, méltán nevezhették a
kezében egyesített országokat «Nagy»-Morvaországnak. Hódíthatott volna ő a
Vágón innen is tetszése szerint, volt hozzá elég hatalma, de itt nem volt mit
foglalni és hódítani, mert az ő korában az egész felvidék lakatlan, rengeteg
erdőség vala. Mondhatjuk ezt határozottan, mivel arra, hogy a felvidék felső
Barsmegyétől kezdve egész Máramarosig, a magyarok bejövetele előtt külö
nösen szlávokkal benépesítve lett volna, sem történelmi, sem hagyományi, sem
végre műemléki adatunk vagy bizonyítékunk nincsen; de van igenis arra, hogy
ez az egész terület akkoriban lakatlan vadon s puszta erdő volt. Ha egy nép,
habár a politikai szervezet legprimitívebb állapotában is : a családi vagy nem
zetségi közösségben, de állandóul lakott egy helyen, és ha ezen nép utódai sza
kadatlan nemzedékeken át követték egymást, az itt ma élő szláv népek között
is okvetlenül megmaradt volna egy-egy hírneves család- vagy törzsfőnek, vagy
valamelyik dombra vagy hegyoldalán, hacsak fából is, épített templomnak avagy
középületnek neve s emléke. Ilyenekhez szorosan ragaszkodik a nép sok száza
don át, és saját múltját hagyományban és mondákban örökíti meg. De ily emlék
nincs! A szláv apostol: Method székhelye, a magyar éjszaknyugati határhoz
közel, Velehradon, a mai Hradistyen volt, vele együtt sok száz tanítványa buz
gólkodott fajrokonai megtérítésén, de éjszaki megyéinkben sem szláv, sem más
hittérítők nem jártak soha. Kiev nagyhírű Pecserskíji klastromával, Nestor szék
helyével, a magyar határhoz szintén elég közel volt, ez is okvetlenül hittérítőket
küldött volna a Kárpátokon túlra, ha lett volna kit téríteni. De Nestor sem
említi sehol, hogy ide orosz szlávok költöztek, hogy szláv törzsek ott laktak,
vagy hogy ide papokat küldöttek volna. A Tiszát és az abba ömlő többi folyó
kat még csak nevökről sem ismeri. Egyetlen fölvidéki megyének sincsen szláv
neve. Biztosra vehetjük ebeknél fogva, hogy a fölvidék csak a\ Árpádok alatt
és a kereszténység fölvétele után, •.. tehát keresztényekkel lett lassankint és szá
radok folyamán benépesítve. Oda, hol Bars, Nyitra és Turócz határai össze
érnek, II. Géza németeket telepített, kik 22 népes községben most is ott lak
nak; Szepes, Gömör és Abauj megyékben szintén ott vannak még a hajdani
német telepek; Körmöczbánya környéke még Róbert Károly korában mérföl
dekre pusztaság vala. Valamennyi fölvidéki városnak megalapítói németek
voltak. Ezen németek a fölvidék legtermékenyebb vidékeire telepíttettek. Hol
voltak akkor a szlávok? talán elkergették őket lakhelyeikről? Ez nem történt,
nem történhetett, hanem az első telepítők németek voltak. Az egyházmegyék
név- és levéltárai arról tanúskodnak, hogy a legrégibb plébániák és templomok
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a XII. és ezt követő századokból valók. E részben legtanulságosabb a beszterczebányai egyházmegyének Hyross kanonok szerkesztése mellett, Ipolyi Arnold
által az 1886. évben kiadott történelmi névtára, melyben minden plébániának
eredete és viszontagságai, oklevéltári idézetekkel igazoltatnak. Bár követnék
példáját más püspökök is! Azt az egyet elhihetjük Anonymusnak, hogy a magya
rokkal több ezer orosz jött be, kik mint úttörők és kalauzok szolgáltak nekik. A nyu
gati és éjszaki szlávok beköltözése azonban csak Szent István korában, nagyobb
tömegekben pedig a tatárjárás után vette kezdetét, és a következő századokban
tartott folyvást. A felső megyékben a szerint változik a dialectus, a mint Morva-,
Cseh- vagy Lengyelországból jöttek IV. Béla meghívására az új telepítők. És a
fölvidék szláv helynevei, a Vágtól kezdve egész Erdélyig, az Árpádok korában
beköltözött szláv népektől származnak.
Mindezeket meg kelle írnom, hogy bebizonyítsam, mikép az ország belse
jében az Árpádok korát megelőzött időkben szlávok nem laktak, és hogy ennél
fogva Budapest sem névre, sem pedig származásra nézve legkisebb rokonságban
sincsen;a szláv elemmel,
' - :'
Összefoglalva a mondottakat: a honfoglalás idejében csak Szalavár
és Nyitra" vidékén látunk szlávokat, másutt nem. A Dunán túl német
telepek voltak' elszórva ;5 Petronelltől Szombathelyig tartózkodtak az avarok.
Safarik vaíósziníínek tartja,! hogy ezek később a magyarokkal vegyültek
össze. Mi is azt tartjük, hogy a magyarok magukénak ismerték és meghagyták
őket lakhelyeiken; nevök ezentúl nem fordul elő, és innen van, hogy az akkori
német chronisták és más írók, az ayart és a-magyart egynek tartották, valamint
előbb a hunt s az'avart,' mivel a'hunok maradékai is az avarokkal egyesültek volt.
Avarok maradtak á Duna és Tiszaközén is, mivel Nagy Károly, úgy látszik, a
Rábánál íejebb nem üldözte az avarokat ; a Dunát pedig az alföldi sík irányában
nem lépte át. A Tiszántúlt egész Erdélyig gepidák és más apróbb törzsök tárták
megszállva. Hogy Erdélyben hajdan szlávok is laktak, mutatja a sok helynév, mely
tőlük maradt. Valószínű, hogy ezek az avarok és kunok folytonos sanyargatásai elől
menekültek ide Oroszországból, vagy talán a hunoktól szöktek vagy maradtak
el, de aránylag kevesen voltak, mivel a négy vagy öt századdal később bevonult
oláhok között végkép elvesztek.
Végre az alsó Tisza mellékét, a Körösök és a Maros tájait az avarok által
befogadott, a balkániaktól független és önálló bolgárok bírták.
Ezt a képet tárja elénk az igaz, a meg nem hamisított és félre nem magya
rázott történelem.
Az itt közölt adatok elegendők arra, hogy bebizonyítsuk azt, a mit
akartunk; de a kép kiegészítésére a honfoglalás korát megelőzött és azt
4*
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követte viszonyoknak behatóbb és gondosabb tanulmányozása szükséges, mint
a minővel történelmi irodalmunkban találkozunk. Ennek ez a kor, melyről most
szólunk, leggyarlóbb része ; bátran mondhatjuk, hogy ennek története még nincs
megírva, és mondhatjuk azt is, hogy a saját népöket illető történelmi kutatások
dolgában a szláv — mondhatjuk inkább a pánszláv — írók, messze túlszárnyal
ják magyarjainkat; bár keresnének és kutatnának jobban a mi íróink is. Egye
bekben nem szeretnők, ha a szlávokat utánoznák, mert a szláv írók, világuralmi
aspiratióik által ösztönöztetve, az ó- és középkori irodalom egész köréből
összehordanak ugyan minden adatot, de ezeket ferdítve, megtoldva, kényök
szerint magyarázva és átidomítva, hódítási vágyaiknak, melyek teljesülését az
oroszok föllépésétől biztosan várják — történelmi alapot szeretnének teremteni,
különösen Magyarországon, mivel Palacky után indulva, ebben látják a külön
böző szláv törzsek egyesülésének legfőbb akadályát. Rágalmaznak és támadnak
folyvást, igaztalanul és vakmerően. Nos, a helyett, hogy történetírással foglal
kozó főembereink komoly és igazságosan szigorú bírálat által véget vetnének a
történelem köpenyébe bújt hazugságok és «tudományos» cselszövények gaz
játékának ; azzal, hogy mikép hamisítják a magyar történelmet, vagy nem törőd
nek, vagy egész gondtalanul, hitelt adva a szláv íróknak, ezek nyomán olyanokat
írnak össze, a mikre a történelemben nincs cadentia, és miknél eszünkbe jutnak
- Horácznak Lucilius poétáról mondott szavai: «Cum flueret lutulentus, erat
quod demere velles!» Pedig ha valamely tárgynál, úgy ennél leginkább szüksé
ges a lelkület azon ihlettsége, melyet Seneca «sacer spiritus»-nak nevez. Hazánk
ról ne mondjunk, ne írjunk, de ne is tűrjünk semmit, a mi nem igaz. Ne mond
juk és ne tanítsuk az iskolákban, hogy Magyarországot azelőtt szlávok bírták és
hogy a magyarok, levervén Svatoplukot, az ország nagy részét tőle fegyverrel hódí
tották meg; — mivel ez egyszerűen nem igaz : a szlávok az itt talált lakosságnak
csak igen csekély részét képezték ; Svatoplukkal pedig a magyarok soha nem
vívtak csatát, ő két évvel előbb halt meg, és az ő hagyatéka fiai kezében szétmállott, mielőtt a magyarok kardcsapás nélkül annak azt a részét foglalták él,
melyet ma is bírnak.
Visszatérve oda, a honnét kiindultunk: a «Buda» név eredetére nézve :
leghelyesebbnek tartjuk Horváth István véleményét, ki azt Bud személynévtől
származtatja; ilyen a XI. és XII. századbeli oklevelekben, a váradi regestrumban
és az esztergomi székesegyház okmánytárában igen gyakran fordul elő ; erre
vallanak a Budafalva, Budamér, Budvár, Budák, Buda telke, Budakesz és Buda
örs helynevek is. — «Pest»-nek eredetén hiába törjük fejünket; azt, hogy avar
név, bizonyítani, nem tudjuk, valamint azt sem, miért hívják Wien-t Bécsnek,
Raab-ot Győrnek, Oedenburg-ot Sopronnak, s több másé félét. Érjük be azzal,
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hogy sem Budához, sem Pesthez a szláv etymologia- vagy ethnographiának nincs
semmi köze.
Mi már most a királyi várakat illeti, ilyen a főváros mostani III. kerületé
ben kettő volt : egyik az előbbi Újlakon, a másik Ó-Budán. Az első a Mátyás
hegynek a Duna felé néző legvégső nyujtványán, az újlaki templom éjszaki
oldalával szemben, a másik pedig ehhez közel, lent a völgyben, az óbudai
határ-utcza éjszaki szélén, a ma is «Király-hegy»-nek (Königsberg) nevezett,
rendetlen köridomú háztömb helyén állott. Mindkét várhelynek eredete római ;
fekvésök a mellékelt térképen van kitüntetve.
A József- és Mátyás-hegyek közt Aquincumba nyíló völgy oltalmára, a leg
végső magaslaton, mely az utóbbi hegynek kelet felé lenyúló fensíkját zárja, a
rómaiak castellumot (erődöt) építettek volt, melynek alapfalai még nyolcz évvel
ezelőtt láthatók voltak. Attila korában Acincum és ezen castellum is még fenn
állott, mint kimutattuk. Ebből lett Eczelburg (Etelevára); fent előadtam, miért
tartom én ennek keletkezését egykorúnak a hun királylyal; az avarok alatt is
fentartották nevét a gepidák és longobárdok. A magyarok itt találták Eczelburgot, és a maguk nyelvén Buduárnak nevezték el. Anonymus szerint Árpád,
mielőtt a dunántúli részek meghódítására indult volna, ezen Eczílburgban húsz
napig pihent, megvendégelte seregét, mely különféle mulatságokkal és harczi
játékokkal tölte az időt; Árpád innét indult és ide tért vissza, míg a dunántúli
hadjáratot 900-—901-ben be nem fejezé; itt is halt meg. Hihetőleg a többi
vezérek is, legalább időlegesen itt tartózkodtak, de ezeknél sem Eczilburg, sem
Buda nem említtetik. Annál bizonyosabb azonban, hogy a királyok egyik — és
pedig Esztergom, Székesfehérvár és később Visegrád mellett is — fő székhelye
és az országiásnak is központja vala ; a királyok föltétlen tulajdonát képező
birtok. Erre vall a királyság korábbi századaiban «Budáról» keltezett számtalan
oklevél: a budai káptalan, úgyszólván egész Zsigmondig a szó teljes értelmében
a királyok cancelláriája volt ; jelentőségre és befolyásra nézve nem volt párja az
országban. De vannak egyéb bizonyítékaink is, melyek arról tanúskodnak, hogy
a királyok szinte állandóul, századokon át, ezen Eczelburgban illetőleg Ó-Budán
tartottak az udvart. Ezen királyi várnak Eczel- vagy Eczilburg neve csak a néme
teknél volt használatban. Királyaink udvarán sok előkelő német fordult meg,
állandúul itt tartózkodott, sokan viseltek tisztséget és állottak szolgálatban, szá
zakra és ezerekre menő iparosok, kereskedők és kézművesek költöztek ide; nem
ők adták neki a nevet, hanem kétségkívül így hívták azt már ősidők óta. A ma
gyarság, mely minden idegen, különösen pedig a német helyneveket a maga
nyelvére szokta átváltoztatni, ezen Eczilburgot kezdettől fogva Budának hívta ;
a polgári Aquincum helyén támadt és Szent István vagy Imre király által a budai
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székesegyháznak adományozott falu vagy község szintén a «Buda» nevet kapta,
a káptalan pedig és prépostja még azután is, hogy 1540 táján Pozsonyba menekült, állhatatosan a «budai» előnevet használta; a király nevében «Budán» kelt
minden kiadmány, még Zsigmond király idejében is a budai káptalan irodájá
ból került ki.
A királyok itt lakása és az udvartartás állandó berendezése sok világi és
egyházi országnagyot és főembert, udvari tisztet és szolgát, idegen vendéget,
kereskedőt és kézművest csődített ide, mire nézve a bizonyítékokkal alább szol
gálunk. És Eczilburgból, mint már fent is megjegyeztük, a káptalani jobbágyBudát minden tekintetben felülhaladó, az előkelő és művelt elemeket magában
foglaló város lett; és megkülönböztetésül amattól, mint a mely különben is
földesúri, illetőleg jobbágyi jogviszonyban állott a káptalannal, mint közvetlen
királyi birtok, magyarul «Új» vagy «Nagy»-Budának neveztetett el, még pedig
természetesen több évtizeddel, vagy talán egy századdal is előbb, mintse-m a
Szent Margit legendája, hol az «Új» vagy «Nagy»-Buda neve az 1249. évnél elő
ször fordul elő, íratott volna, mert midőn Szent Margit életírója munkájához
fogott, az Új- vagy Nagy-Budának már léteznie kellett, és pedig régen: még a
mai, rohamosan haladó korbán is nagy idő kell hozzá, hogy egy új város nagygyá
lehessen, hát még hétszáz évvel ezelőtt, az anyagi és szellemi művelődés kez
detleges nehezen fejlődő állapotában!
Ecilburgnak tehát Nagy- vagy Új-Buda volt a magyar, és Nova-Buda,
azután pedig egyszerűen «Buda» a latin neve, így találjuk ezt a közokmányok
ban. Már Horváth István « Pest városának régi Ofen német nevéről» írt könyvében
állította, hogy a későbbi Buda keletkezése előtt volt egy Új- vagy Nagy-Buda,
s hogy az ó-budai prépost által az újlaki (neustifti) területen épített vár nevez
tetett így. Azt ugyan nem építette valamely prépost, mert ez, mint mondottam,
római castellum és a király közvetlen birtokát képező vár volt, de hogy azt Üjvagy Nagy-Budának hívták és hogy az újlaki hegyen állott, azt Horváth István
helyesen monda. Podhradczky, Rupp, Salamon F. és Németh Lajos ezzel ellen
kezőleg azt vélik, hogy az Új- vagy Nagy-Buda és a Nova-Buda neve alatt
a mai Buda várát kell értenünk. Ez tévedés, melyet megczáfol az idővetés s
a közokmányok félremagyarázhatlan szövege. Hogy itt két különböző, egy
mással hajdan semmi összefüggésben nem állott városról van szó, arra Wenzel
Gusztáv budai regestáiból (a Történelmi Tár I—IV. kötetében), valamint Rómer
Flóris «Régi Pest»-jéből alaposan meggyőződhetünk. Ezekre egyszerűen hivat
kozva, még megjegyezzük, hogy a mai Buda soha nem neveztetett Nagy-, Új- vagy
Nova-Budának ; IV. Béla óta századokon át Novus Mons Pestiensis, Castrum
de novo monte Pestiensi volt a hivatalos neve. Még Zápolya János király Ver-

bőczy István által a budaiak számára kiállított oklevelében, 1Ç 38. évben is azt
írja: «nostro quoque asvo haec eadem Civitas (Buda) in cunctis privilegiis se
Castri Novi-Montis Pestiensis intitulare, scribereque sólet». Magyarul: «Buda
a mi időnkben is minden okleveleiben «Pest hegyi új várnak» czímezi és írja
magát». Másfelől Ország Mihály nádornak, Römer által idézett 1477-ik évi
leveléből kitetszik, hogy abban az időben a mai Pestet közönségesen Budá
nak hívták, a mely pedig valaha «Pest» volt és a Duna mindkét partjára
kiterjedt.
És minden körülmény arra. vall, hogy a «Buda» és «Pest» név csak
Zsigmond király idejében szállott véglegesen az egymással szemben fekvő két
városra, különösen a pestiek, önállóságukat féltve, az akkor már emelkedni és
feszelegni kezdő budaiaktól szorosan követelték az elkülönítést és a «Pest»
névnek kizárólagos használatát.
Amint a hajdani Ecilburgból Új- vagy Nagy-Buda, az akkori fogalmak
szerint valóban nagy város és az ország közéletének központja lett, a káptalan
földesurasága alatt volt városkát Ó-Budának kezdték nevezni; már 1243-ban
találjuk a «Cives de veteri Buda» kifejezést; és innen túl kezdődik a «Buda»
és «Vetus Buda» neveknek fölcserélése: a királyi székhely, illetőleg vár majd
«Castrum Budense», majd «Castrum de veteri Buda» elnevezés alatt fordul elő.
Igen nagy kérdés, vájjon a Történelmi Tár IV. kötetében 117—317. számok
alatt Wenzel Gusztáv által közölt okmányok és idézetek nagy része nem-e a
. királyok székhelyére, a Nagy- vagy Új-Budára értendő-e ? Én ugyan azon véle
ményben vagyok, hogy ha magából az okmányból és az akkori viszonyok egybe
vetéséből egész határozottan a mai Budavárra ismerni nem lehet, — pedig igen
sok esetben bizony nem lehet, — akkor a dolog mindig ama Budán történtnek
tekintendő, melyben a király valóban lakott; hogy sem Róbert Károly, sem
I. Lajos nem a mai Buda várában, hanem az ó-budai királyi várban és fölváltya
Visegrádon lakott, azt, úgy hiszem, nem szükség tovább bizonyítani. Ezen véle
ményemben megerősít az, hogy a közlött okmányokban a pesti és a budai vár,
annak polgárai, stb. mindig külön említtetnek, majdnem 30 okmány kizárólag
«Castrum novum Montis Pestiensis», vagyis Pestújvárról szól (lásd a 3. sz. idé
zetet). Nem lehet tehát kételkedni, hogy ezek alatt a mai Buda értendő; de
ha ugyanazon eWmásik okmányban egyedül a «castrum budense»-t vagy «civis
budensis»-t olvasom, nem tehetem föl, hogy egyidejű közokmányokban ugyanazon
városrész hivatalos megjelölésére kétféle nevet — hol ezt, hol amazt — használták
volna, ezeket tehát, más ismertető jelek hiányában, a hajdani Ó-Budára vanatkozottaknak tartom.
Annál határozottabban van Ó- és Új-Budának fekvése, egymáshoz való
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viszonya, valamint egész múltja a közokmányokban megjelölve, melyek hite
lességén kételkedni nem lehet.
E részben első rendű bizonyíték VI. Incze pápának ezen czikk végén
i. szám alatt a váradi, zágrábi és veszprémi püspökökhöz 1353-ban intézett
rendelete, melyben utasítja őket, hogy mivel I. Lajos magyar király, annak
Erzsébet nevű anyja és ugyanazon nevű neje azt adták elő, hogy a\ általuk és a\
udvarhoz^ tartozók által lakott új-budai saját váruknak a.{ ó-budai, a budai
prépost és káptalan tulajdonát képelő másik várhoz való közelsége miatt, az egy
ház károsodásával járó botrányos jelenetek fordulnak elő és a király az egyház
ezen birtokának becserélése által szeretné a további viszályoknak elejét venni,
említett püspökök vizsgálják meg a dolgok állását, és az iránt, vájjon a csere a
a budai egyházra nézve kívánatos-e: jelentést tegyenek.
E szerint a régi Ecilburgból lett Új-Buda, a királyok ősi birtoka, és általuk
lakott királyi vár volt, a melyben udvart tartottak ; az ennek közelében volt
ó-budai vár ellenben a budai prépost és káptalan tulajdona, és bizonyosan azért,
mivel az új-budai királyi várban az udvarhoz tartozó személyzet és királyi őrsereg
el nem fért, a királyok bérbevették a káptalannak szomszédos ó-budai várátj és
fizettek érette évenkint egy márka aranyat. Itt a tulajdonjog szorosan meg van
különböztetve.
Mint tudjuk, 13^-ben a káptalan ó-budai birtokának egy részét, különö
sen azt, melyen a vár és tartozéka volt, négy somogyi faluért cserébe adta
Lajos királynak, és erről szól a 2. sz. alatt idézett okmány, melynek ez alkalom
mal csak azon részével kell foglalkoznunk, a hol ezen csereszerződés okai hatá
rozottabban adatnak elő. Ezen okok: a két várnak egymáshoz Való közelsége és
szomszédsága miatt, a prépost és káptalan emberei közt egyfelől, másfelől pedig
a királyi várnagy és az ó-budai polgárok közt régóta dúlt soknemű egyenetlen
ségek, viszályok, botrányok, verekedések és összeütközések (discordias, dissensiones, scandala, rixae et contentiones), melyek a király és királynék elé vitt
örökös panaszokra adtak alkalmat, ezeknek a káptalani vár és tartozékainak
saját birtokukba vétele, illetőleg becserélése által véget akartak vetni.
Hogy a káptalantól visszaváltott, az 1. számú okmányban ó-budainak
nevezett másik vár, a ma is Király-hegynek (Königsberg) nevezett köridomú
háztömb helyén, tehát a hajdani Eczelburg—: új-budai királyi várhoz egészen
közel, Ó-Buda város legszélén állott (már 1882-ben megjelent « Fehéregyház és
Árpád sírja» czímű dolgozatomban kimutattam). A Nagy Lajos ij<yX, évi határ
járásának szavai, hogy «a határ délnek tartva . . . a minoriták székházától, mely
nek kapuja a Bold. Szűz Fehéregyháza felé néz.. . . átkelve az utczán, a királyné
udvari jobbágyának majorja, illetőleg háza mellett, kerteken át jut a^ árkolatho^
Budapest Régiségei. III.
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(fossatum), mely a vár előtt vagyon. Ezen árkolat pedig egy nagy út által hasíttatik, melyen a Bold. Szűz fentnevezett Fehéregyházához járnak, és ezen árkolat
mindkét oldalán áll két határkő, melyek egyike éjszak felől a város azon részét,
mely az egyháznak jutott, dél felől pedig a király birtokát választja. E\en úton a
vár előtt (a határ) a Dunának tart egy utc\ánáU stb. eme szavak, mondom, a haj
dani ó-budai (káptalani) vár fekvése iránt semmi kétséget nem hagynak. A fő
városnak Lanfranconi Enea részéről ajándékozott nagybecsű térképgyűjtemény
ben ezen a helyen még domb és rajta romok láthatók. Ennek eredete is római:
a vár egy circus romjaiból épült föl, melynek nyomai az itt körívben épült

és udvaraikkal a központ felé ékben végződő házak pinczéiben még meg
vannak.
A mai Buda és a\ ó-budai volt várak kö%t egy jókora mérföldnyi távolság
van ; köztük feküdt Szent Jakab, külön plébániával biró község, és a Johanitáknak a mai Császár-fürdő helyén állott nagyszerű telepe, külön hatósággal biró
várossal és területtel. Ezen túl a budai várhegy aljáig a Dunapart egész puszta
volt, mint az ide mellékelt látkép mutatja, még a XVIII. század első felében is.
Az előtérben látjuk a budai székesegyház, jobbra pedig középütt Eczelburg rom
jait. Ezek ugyan a mai Budához sem kö%el, sem annak szomszédjai nem voltak.
A budai káptalannak a mai Budához soha semmi köze nem volt, miért
jártak volna tehát egymáshoz czivakodni és verekedni egy mérföldnyi távol-

ságra? A pápa levelében «ad ecclesiam Beatee Marisé de veterí Buda»
tisztán érthető; az nem vonatkozhatik, mint Némethy véli, a mai budai főegyházra, hanem a szintén Bold. Szűzhöz pzímzett Claríssák templomára, melyet
Erzsébet anyakirályné épített. A pápai levél hitelessége pedig legkisebb kifogás
alá sem eshetik.
Ugyancsak most említett 1882. évi dolgozatomban, a két várra vonatko
zólag ezeket írtam: « . . . , . épen most ássa Holtzspach téglagyára ama hegy
ormot és annak a Duna felé hajló lejtőit, melyeken, véleményem szerint, a
hajdani Etelevára (Eczelburg) állhatott. Ó-Budán ugyanis két vár volt a közép
korban, az egyiket, Etelevárát, a magyarok már itt találták; a másikat, a Nagy
Lajos király oklevelében említett castrumot a budai prépost és káptalan építé,
látszólag a tatárjárás után. Mindkettő egymáshoz közel s úgyszólván egymás
mellett fekszik, a buda-újlaki templom mellett fölmenő szépvölgy-utcza végétől
jobbra . . . Ezen hegyormon most még több rom és leásás látható, melyben az
ott hajdan állott épületek vagy falazat alapjait ismerjük föl. Sok épületkövet,
ezekhez tapadt ragacsot, téglát stb. találtam itt még a napokban ; de épen most
folyvást hordják az alapkőnek és útburkolatnak használt kőanyagot és néhány
hó múlva hiába keressük majd Attila várát».
Megnyugvásomra szolgál, mondhatnom, hogy a kérdésnek tőlem telhető
tanulmányozása után a két vár hollétét illetőleg, most, a tizedik évben sem
írhatok mást. Beteljesedett az is, a mitől féltem : azóta az itt talált épület- és
kőanyagot mind elhordották, de leásták a hegynek is déli oldalát, épen addig a
vonalig, hol a régi, belső várhely magaslata kezdődik ; az egész. hegy tömör
agyag, melyből a völgy hosszában elterülő színekben téglát gyártanak. A ma
gaslat tetejét, rajta vízszintesen nyugvó kemény kőréteg borítja, mely a régi
várépületek alapját képezte. Az épületek alapozását mutatják az ezen kőréteg
fenekéig leható bevágások, melyekből a kőanyagot már elhordották. Folyó évi
május havában dr. Tőry József szíves közreműködésével a várhely nyugati és
keleti oldaláról fényképeket készíttettem, melyek fametszetei ide mellékeltet
nek. A harmadik kép a várhegy tetejéről kitört terméskő rakások egyikét ábrázolja,
ezek közé vegyült még egynehány, a régi épületből fönmaradt faragott kő is.
E kőrakáson Madarassy Gábor útitársammal együtt elhelyezkedve, nem kevésbbé
fájó érzéssel keseregtem az ádáz sors fölött, mely ős és dicső királyaink eme
kedves és sok szép napokról tanúskodhatott lakhelyét érte, mint Marius
Carthago romjain ! Még egy-két év, talán csak hónap, és örökre el fog pusz
tulni maga a hely is, melyen Eczelburg állott valaha.
Hogy a királyok székhelyei közt legelőkelőbb és legjelentékenyebb volt
Eczelburg, vagyis Új-Buda, onnan következtetjük, mivel leggyakrabban fordul
5*
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elő az okmányokban, és a legtöbb úgy szól róla, mint olyan helyről, melyben a
királyok udvart tartottak és maguk is örömest ott tartózkodtak ; azt kell hin
nünk, hogy ez az udvartartás itt állandó volt egész Zsigmondig. Ennek korában,
1390-ik évben, fordul elő előszóra «Curia Regis» megemlítése a mai Buda

Az Eczclburg (Etelevár) helyéről fejtett termés- és épület-kőrakás.

várában, az itteni, Bold. Szűzhöz és Szent Magdolnához czímzett plébániák közt
folyt perlekedés alkalmából (Wenzel budai regestái II. 315. sz.), hogy hol állott,
azt nem tudjuk, mivel az erre vonatkozó adatok ellentmondók és megbízhatat
lanok. Kisebbszerű épület lehetett, mely a királynak csak időleges szállóul

Eczelburg (Etelevár) telepe keletről.

szolgált; legkisebb nyoma sem maradt. Két évtizeddel későbben, 1417-ben,
építtette Zsigmond a várhegy déli csúcsán «fris» palotáját, melyet I. Mátyás
saját nagyszerű épületei közé foglalt be.
1189. évi karácsony táján III. Béla a szent földre indult I. Frigyes (Barba
rossa) német császárt egész kíséretével Eczelburgban fogadta és a budai erdő
ségekben négy napon át vadászott vele ; a német császárral együtt jött Frigyes
sváb herczeg, Thüringeni Lajos és Ottó freisingeni püspök, a történetíró, IV.
Lipót ausztriai őrgróf fia. Béla király ezer lovas élén Esztergámig ment vendégei
üdvözlésére, de lehozta őket budai várába, «apud civitatem Ungariae, quee teu-

Eczelburg (Etclevár) telepe nyugatról.

tonice Èc^ilnburgdicitur», mondja Anonymus chronicus (Podhradczky : Béla
király névt. jegyz. 81. 1.). Lübecki Arnold, ki ugyanezen látogatásról tudósít,
Esztergamot Magyarország fővárosának, a magyar király lakhelyét pedig «Urbs
Attilsew-nek nevezi. A német császárnak útjába esett Esztergám és SzékesFehérvár is, de Béla király nagy vendégének fogadására legméltóbbnak és leg
alkalmasabbnak tartotta Budát. A hohenstáufi I. Frigyes, korának legnagyobb
embere, alighanem ekkor élte utolsó kellemes napjait : két évvel később Syriában, Seleucia mellett, midőn a Kalykadnus folyón át akart úszni, lovastól együtt
vízbe fúlt.
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i 2i 2-ben II. András a budai székesegyháznak visszaadván javadalmait, a
melyeket tőle elvett vala, az egyház bírói hatóságát a királyi há\ őreire, a% ott
idö%ö főispánok és főpapokra, valamint há^népeikre is kiterjeszté (Fejér Cod.
dipl. III. i., i i 8 . és 12 1. 1. Orsz. levélt. Eccl. Cam. 41. es. 61. sz. Ruppnál
«Budapest»).
Ugyancsak II. András 1215. évi levelében mondja, hogy elődei az általuk
alapított egyházat szorgosan látogatták, mivelhogy gyakrabban ott laktak és
hogy Buda az ország városai között mind fekvése, mind pedig nevénél fogva
kitűnik (olim situ et nomine famosa). Podhradezky: «Buda és Pest», 25. 1.
Rogerius pedig említi, hogy IV. Béla a böjti negyven napi ájtatosságot
(quadragesimam) Budán szokta volt végezni, mivel, úgymond, ezen hely látogatottabb (communior).
IV. Béla 1269-ben kelt oklevelében említi, hogy a (felhévviz és a királyi
vár közt állott) szent-jakabfalvi egyház, a «Felség udvari papjainak gondjaira bízott
kiváltságos plébánia (Ecclesiam etiam prope aquas calidas, quam quidem Aulae
Majestatis noslrae clenci . . . in exemptam nisi fuerint erigere plébániám) » (Orsz.
levélt. Jesuit. Bud. 9. es. 7. sz. Rupp : «Budapest»).
IV. László 1288. évben a budai egyháznak visszaadatni rendeli a Bana
nevű földet, melynek jövedelmei előbb a királyi vendégek ellátására szolgáltak,
így magyarázom én a Rupp által idézett kútfőnek «Forenses Regii» kifejezését.
Bezzeg a szélcsap Kun Lászlónak, a ki az országban folytonos kéjutazásokat
tett,—nem—keHett vendég. A budai káptalan eme földnek visszaadását már
II. Andrásnál szorgalmazta, mint látszik, hiában, míglen a könnyelmű ifjúnál czélját érte.
III. András állandóul itt lakott, 1290-ben itt tartott országgyűlést és itt halt
meg. Az utolsó Árpád szíve megtört bújában, hazájának jövője fölött, mivel a
trónkövetelők és ezek pártjai már az ő életében dúlták az országot és megásták
az ő sírját is. Özvegye, Ágnes, Albert ausztriai herczeg és római király leánya,
mielőtt Eczelburgot elhagyta s az országból távozott volna, az ó-budai királyi
palotáról való további gondoskodást a levelében megnevezett országnagyokra
bízta. Erről tanúskodik a 4. szám alatt idézett okmány, melyet tanulságánál fogva
egész terjedelmében közlendőnek tartottam. És itt egy hibát kell helyreigazí
tanom, melyet a Pulszky-Albumban «Néhány adat Pannónia és Ó-Buda múlt
jához)) czímű, 1885-ben megjelent dolgozatomban elkövettem. A m. t. aka
démia történelmi bizottságának, a várőrségi templom falába illesztett emléktábla
fölírata után indulva azt írtam, hogy III. András a mai Buda várában a Szent
Jánosról nevezett Sz. Ferencz-rendi minoriták templomában (a mai várőrségi
templomban) lőn eltemetve. Némethy Lajos kimutatta, hogy a Ferencz-rendi
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minoriták temploma nem itt, hanem a mai várszínház helyén állott, mely a
minoriták templomából lett átalakítva. Ki hitte volna, hogy az akadémia tör
ténelmi bizottsága nem nézi meg jobban a dolgot, mielőtt századokra szóló
emléktáblát állít egy épületbe ! Azóta kitűnt, hogy az akkor befalazott emlék
táblák közül több van, mely épen nem áll a maga helyén.
Következett Ó-Budának virágkora az Anjouk alatt. Róbert Károly föl
váltva Visegrádon és Ó-Budán tartózkodott. Képzelhetjük, hogy Zách Feliczián
esete után a királyi család elvágyódott Visegrádról, és több körülmény arra
vall, hogy Ó-Budára tette át lakását, ha nem is állandóul, de Nagy Lajos anyja
tartózkodásául ezt szemelte ki, mert I. Lajos már uralkodása második évében
1343-ban új-budai várát minden jövedelmeivel együtt anyjának adományozta
(Acta Monial. Vei. Bud. 18. es. 3. sz. Ruppnál «Budapest»), és ez magában véve
is elég bizonyíték arra, hogy Ó-Budán két vár volt, mert hisz a káptalan tulaj
donát képező várat, melytől' várnagya bért fizetett és a melyet később becserélt,
nem ajándékozhatta el édes anyjának. Hogy pedig az 13 ç 5-ben végbement cse
rénél jóval előbb már az egész királyi udvar itt lakott, azt az idézett okmányok
ból értettük meg. Bátran mondhatjuk, hogy I. Lajos, a méltán nagynak neve
zett király korában az ország fővárosa Ó-Buda vala. Új-Buda a káptalantól
nyert birtokkal egyesíttetvén, királyné városának lőn elnevezve és királyi okle
vél által visszanyeré önállóságát és városi szabadságát, melyet Imre királynak az
ó-budai káptalan részére tett adományozása által elvesztett vala. (Wenzel budai
regesták II. 338.). A vallásos anyakirályné, kit fia nagyon tisztelt és szeretett,
szebbnél-szebb templomokat épített, és klastromokat alapított Ó-Budán és
közelében ; a nagy udvartartás és sok idegen befogadása kedvéért a királyi
várak bizonyosan tetemes átalakításon mentek keresztül. És hogy Nagy Lajos
egész haláláig, mely 1382-ben Nagyszombatban következett be, Ó-Budán lakott,
bizonyítja az, hogy anyjának 1380-iki deczember 29-én történt elhunyta után,
a ki végrendeletéhez képest az ó-budai Clarissák templomában lőn eltemetve,
1381-ik évi márczius közepe tájára, Lengyelország egyházi és világi főurait
országgyűlésre Új-Budára hívta össze, kik a nagy távolság daczára, nagy szám
mal meg is jelentek. (Wenzel budai regesták II. 392.). Az özvegy királyné, Nagy
Lajos anyja, Eczelburgot = Új-Buda várát menyének, Lajos király nejének, örö
kül hagyta 1380 április 6-án kelt végrendeletével. Miután ez is özvegygyé lett,
Mária királyné leányával együtt, megmaradt eddigi székhelyén és a két asszony
Gara Miklós nádor tanácsával élve, ismét kormányozta az országot. A négy
évvel később magyar királyivá koronázott Durazzói Károly, szintén Nagy Lajos
új-budai palotájában vett szállást, és itt ment végbe ama véres dráma, mely az
özvegy királyné és Gara nádor által előkészítve, Forgács Balázs orgyilkos keze
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által, II. Károlyt rövid idő múlva kiszólítá az élők sorából. (Turóczi Descriptio miserabilis casus Karoli Regis Cap. VI., VIII. Wenzel budai regesták II.
369., 370.)
Míg Zsigmond első neje, Mária élt, addig ő is gyakran megfordult Ó-Bu
dán ; de mint láttuk, 1390-ben már külön házzal bírt a mai várban ; néhány évvel
utána Mária meghalt; Zsigmond pedig 1417 táján ugyanitt a várban, «fris»
palotáját építé föl. Ezentúl Ó-Buda megszűnik a királyok székhelye lenni. De
Zsigmond második neje, Ciliéi Borbála Eczelburgot választá lakásául és a palo
tának helyreállításához fogott; erről bizonyságot teszen az idézetek között $. sz.
alatt közölt, Bécs város polgármesteréhez 1425-ben írt levele, melyben e czélra
két téglaégetőt kér magának küldetni, mivel ilyenek az országban nincsenek.
Hogy I. Mátyás édes anyja, Szilágyi Erzsébet is itt lakott, bizonyítja a
királynak 1477-ben kelt levele, melyben anyjának a saját ó-budai várában lévő
Szent Erzsébet-kápolna rectora, Thasnádi János csanádi kanonok javáfa a szttornyai birtok adományozását megerősíti. És ügy látszik Eczelburgnak ez volt
az utolsó «királyi» lakója. Ezentúl a pesti Új-Vár állandóul fölveszi a «Buda»
nevet, a hajdani Eczelburg = Új-Buda pedig beolvad Ó-Budába.
Ec^elburg mint láttuk, megtartotta német nevét mindvégig. A Zsigmond
király idejében gyűjtött és használt úgynevezett «budai törvénykönyvben» (Ofner
Stadtrecht) Eczilburg mint külön városrész említtetik Ó-Buda és más, a mai
főváros területéhez tartozó városrészek mellett. Utoljára Oláh Miklós, eszter
gomi érsek említi 15 36-ban Brüsszelben írt Hungária et Attila czímü könyvében.
Nevezetes jelenség, hogy az újonnan keletkezett Budavár úgyszólvá egé
szen német, melyben a magyarság csak tűrt és a Stadtrecht-ben igen mostoha
szerepre kárhoztatott elem, Ó-Buda pedig tősgyökeres magyar volt. Eczelburgban kétségkívül sok német lakott magyarokkal és más nemzetbéliekkel vegye
sen, különben nem tartotta volna meg nevét. 13 5 5-ben Ó-Budának a káptalan
tól becserélt részével egyesíttetvén, a magyarság túlsúlyra emelkedett.
Nem tudván a törökök folytonos zaklatásait eltűrni, miután az előkelő és
vagyonosabb lakosság és a ki csak szerét tehette, már a XVI. század negyvenes"
éveiben Ó-Budáról elmenekült, a honnmaradtak mintegy 5000-en kérték
Pálffy csász. tábornokot, hogy őket máshová telepítse ki. El is vonultak minde
nestől a mit magukkal vihettek 1595-ik évben Esztergomba, és Ó-Buda lakos
ságának legnagyobb része ott telepedett meg.
Hogyan nézett ki Ó-Buda még a múlt század elején, mutatja az ide mellé
kelt és szintén Lanfranconi gyűjteményéből vett kép. Rupp azt véli, hogy ezen
kép Buda-Újlak területi viszonyainak nem felel meg és hogy ezek egy dervis
kolostor romjai. Nem vagyok vele egy véleményen, én a képet az akkori viszoBudapest Régiségei. III.
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r,
nyokhoz és a tájfestészetnek akkori fejletlen állapotához képest hűnek találom.
Ott van középütt Eczelburg, az ő félreismerhetlen római tornyával, a Mátyás
hegy legvégső csúcsán ; jobbról a fensík, mely szintén be vala építve ; háta mö
gött a mai József-hegy, utána a Dunára nyúló többi magaslatok, a háttérben
pedig Buda, a Sas- és Gellért-hegygyel. Ne kívánjunk többet a kétszáz évvel
ezelőtt élt művésztől, mint a mennyit bírt. Tolliusnak «Epistolse Itinerariae»
czímű munkája pedig nem olyan, melyet egyszerűen el kellene vetni ; nekem,
fájdalom, csak egyszer volt kezemben, most nem kaphattam meg, de azon
egyszer is sok érdekest olvastam benne.
Hogy a művész szeretettel és meghatottsággal látott a tárgyhoz, mutatja a
szép fölirat; ezt magyarra eképen vélem fordíthatónak:
Régibb mint Budavár volt népem, s tájam is első ;
Ős Magyarországnak én szeme fénye valék.
Ám megvett az időnek vas foga, és csak a sok rom
Szól a nevem dísze s hajdani fénye felől.
Tornyokat építs most egekig, ki nagyokra törekszel,
Látva egész város: Ó-Buda mint hala ki !

Most már e romokból sem maradt semmi ! Legyen e szerény dolgozatom
Ó-Buda szép emlékeinek hű mausoleuma.

IDÉZETEK A KÖZOKMÁNYOKBÓL.

i.

VI. Innoczencz pápa 13 5 3-ban utasítja a váradi, zágrábi és veszprémi püs
pököket, hogy tegyenek jelentést, vájjon a Lajos király részéről a budai kápta
lannak ajánlott.csere, egyházjavadalmi szempontból nem-e esik kifogás alá?
Innocentius Episcopus, Seruus Seruorum Dei, Venerabilibus Fratribus
Varadiensi, Zagrabiensi ac Vesprimiensi Episcopis salutem, et apostolicam benedictionem. Exhibita nuper nobis pro parte charissimi in Christo filii nostri
Ludovici regis et charissimarum in Christo filiarum nostrarum Elisabeth, matris,
• et Elisabeth consortis regis eiusdem reginarum Hungáriáé illustrium petitio continebat, quod cum ipsi in Castro suo de. Noua Buda Vesprimiensis Dioecesis,
intra dictum regnum cum suis familiaribus commorentur, ipsumque çastrum situ6*.
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atum existât prope casirum aliud de Veten Buda nuncupatum ad ecclesiam
Beatae Marisé de Veteti Buda dictae dioecesis, et eiusdem Ecclesiae Praepositum et
Capitulum pertinens, et propter huiusmodi propinquitatem castrorum ipsorum fre
quenter gentes ipsius Ecclesiae nonulla damna páti et sustinere contingat;
ipseque rex habens super hys conscieuciam, desideret per viam përmutationis
alterius castri seu loci regis eiusdem praefatae Ecclesiae et gentibas praedictis
utilius prouidere, ne dampna seu scandala, propter vicinitatem huiusmodi valeant ulterius prouenire. Nos de praemissis notitiam non habentes, regis ac regi
narum praedictorum supplicationibiis inclinati, Fraternitati vestrae per Apostolica
scripta committimus, et mandamus, quatenus vos, vei duo Vestrum, vocatis dictis
Praeposito et Capitulo, et aliis qui fuerint euocandi, si ad hoc ipsorum Praepositi et Capituli, et aliorum quos praemissa contingunt, accédât assensus, et
hoc petierint, de premissis omnibus et singulis, et eorum circumstantiis, et si ex
permutatione huiusmodi conditio eiusdem Ecclesiae et personarum ipsius fieret
melior et utilior, super quibus vestras conscientias oneramus, authoritate nostra
diligentius informetis, quidquid per informationem huiusmodi inueneritis, illud
nobis per Vestras, harum series continentes, sub vestris sigillis inclusum fideliter destinare curetis, ut huiusmodi informatione instructi consultais super iis
agere valeamus. Datum ad villám nouam, Auinionensis Dioecesis il kal. septembris, pontificatus nostri anno primo. Cod. Diplom. Fejér IX. II. 247., 248.
lapon.
2.

Idézetek I. Lajos királynak a budai préposttal és káptalannal kötött csere
szerződés és határjárás iránt, 13 55-ben kelt okleveléből, melyben előadja, hogy
a budai egyház itteni birtokai egy részének becserélésére mily okoknál fogva
látta magát indíttatva.
. . . . Proinde ad uniuersorum notitiam harum serié volumus peruenire,
quod cum inter Praepositum el Capitulum Budae veteris ex una parle, et caslellanum nostium ac cives de eadem ex altera, multifariae discordiae, dissensiones, scan
dala, rixae, et contentiones ab olim exortae fuissent successive, et super his
utrinque tarn Maiestati nostras regiae, quam reginali excellenciás foret conquestum ab antiquo tempore, ex eo quia idem Praepositus cum Capitulo, iura,
iurisdictiones, et dominium proprietarium vendicabat in oppidum, et cives antedictos vigore donationum regalium ipsorum Ecclesiae factarum et collatarum,
ipsis recusantibus eisdem obedire in hac parte . . .
, . .considérantes igitur, quod propter vicinitatem castri nostri praedicti etiam
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iura in quorum possessione Propositus et Capitulum praelibati existebant, poterant deperire, vel saltern inutiliora ipsis reddi, in futurum pro sedandis discordas,
dissensionibus, rixis, contentionibus, et scandalis supra diçtis deliberauimus, et
firmauimus iura omnia temporalia supra dicta praeter cibriones, quae Praepositus et Capitulum in parte potiori infraspecificanda oppidi seu Civitatis ipsius et
in illius civibus, nec non tributi tarn fori quam nauium iurisdictionem se habere
praetendebat, ad manus nostras regias ac reginalis, reuocare . . . . Fejér Cod.
diplom IX., II. 371 — 373. 11. Knauz Nándornak a budai káptalan regestáiban
közölt javításai után.

A pestújvári (mai budai) tanács I. Lajos királynak és a királynénak ítélte a
Szent Lélekről nevezett keresztes barátok egyháza szomszédságában, a hő vizek
forrásánál állott malom felét, 1347. évben.
Nos Lorandus, Judex Cástri noui Pestiensis, Ruthlinus, filius Ivannis, Nicolaus Ulungii, Joannes de Agria, Nicolaus Rabenstayaer, Petrus de Jaurino, Nicolaus de Labinth, Michael filius Kuthlini, Nicolaus Examinator, Johannes Crispus, Nicolaus filius Leopoldi, Nicolaus filius Petri, et Petrus, fráter Cruciferi,
tunc tempore Jurati ipsius Castri, memoriae commendantes stb.
. . . quod ipse Dominus Carolus Rex, dictam medietatem molendini atque
rotae, quam Dominus Wilhelmus quondam Palatinus et Judex Cumanorum,
habeus etiam officium castri de Veteri Buda, nomini ludicis dicti castri Veteris
Budae, coram eodem Domino nostro aquirendo r e p e t e b a t . . . . pro fidelibus
seruitiis, et sinceris complacentiis euisdem Comitis Vlwengi annuali sub censu
priori populis de Sancto Jacobo, vel cuius regalis Serenitas decreuisset persolvendo . . . Fejér Cod. dipl. IX., I. 5 56—$ 58. 11.

4III. András özvegye, Ágnes királyné oklevele, az óbudai királyi palotának
a bentnevezett országnagyoknak átadásáról és annak fentartására nézve tett
intézkedésekről.
Nos Agnes, Dei Gratia, regina Hungáriáé, significamus, quibus expedit
tenoré praesentium uniuersis: quod cum nos tertio die octauarum Epiphaniae
Domini, post obitum Domini nostri Andreae, condam Illustris regis Hungáriáé,
consortis nostri charissimi, inclytae recordationis, procurationem, seu conserua-
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tionem Palatii Regahs in veteri Buda reliquissemus et resignassemus: Magister
Stephanus de Supronio, ad petitionem Magistri Dominici, Rolandi Vajuodae,
Magistri Tauernicorum nostrorum, Thomae Comitis Nitriensis et Borsiensis,
Magistri Pauli de Komarom, Magistri Ladislai filii Lucas, Magistrorum Pauli
Praepositi Colocensis, aulae nostrae Vice-Cancellarii, et Nicolai Praepositi Bosnensis, dictum Palatium in suam receperit procurationem, suis propriis expensis
conservandum et aedificandam tarn in opere ligneo, quam murario; idemque
Rolandus Vayuoda, Magister Dominicus, Thomas Comes, Paulus et Ladislaus
Magistri, ac Paulus et Nicolaus Praepositi promiserint: quod pecuniam, quam
idem Magister Stephanus expenderit in conseruationem, seu aedificationem
palatii memorati, eidem refundi procurabunt plenarie, bona fide, et sine fraude,
loco, et tempore oportunis. Datum Budae tertia die octauarum prasdictarum.
Anno Domini MCCCI. Fejér Cod. Dipl. VI. II. 326. 1.

Zsigmond király neje, Borbála királyné, ó-budai (eczelburgi) palotája épí
téséhez Holczer János, bécsi bírótól téglaégető mestereket kér.
Barbara, von gott's Gnaden Bomische, und zu Vngarn etc. Kuniginn. Erbar,
und lieber getrewer. Wir lassen dich wisszen, dasz wir Zugriffen und angefan
gen haben unser geschlösser alhir ze Ungern, und nemlich unsern Sitz ze Eczelburg für sich gepauren, und darumb pitt wir dich mit flaisz, dasz du uns czwen
maister der Czigelbrenner solst bestellen, und wie du uns die dingen magst
noch der gewonheit, als sie die ze Wienn prennen. Was wir In von dem Tau
seht geben sollen. Dachziegel, und ander Cziegel, Wann wir In zu Beraitschaft
geben Hüctten und Holz, oder wie sust. Das ainen weg und fueg gehaben
mag. Das lasz uns widerumb zest, und vorgeschriben wisszen. Daran beweist
du uns ainnen sundern dinst und wolgefallen. Gegeben zum Tothaus an dem
Eritag nach dem Suntag Oculi Anno Domini MCDXXV. Fejér. Cod. dipl. X.,
VI. 730. 1.

