
ZOLNAY lÁSZLÓ 

„Opus castri Budensis"* 
Á XIII. századi budai vár kialakulása 

A XIII—XIV. századi budavári királyi rezidencia helyrajzárói 
és a budai Várhegy déli végén — a XIV. században •— épített újabb 
királyi palota építéstörténetéről 1952—53-ban két tanulmányom jelent 
meg. Ezekben az alábbi eredményekre jutottam: 

1. IV. Béla király és utódai a XII I . század második felében a budai 
Várhegy északi részén — benn a budai polgárvárosban — építették meg 
a németül Kammerhofnak nevezett királyi nagykúriát, legelső budavári 
székhelyüket. 

2. Ez az épület, amelyet Nagy Eajos király csak 1382-ben adomá
nyozott tovább, a XIV. század végéig a magyar királyok egyedüli buda
vári kúriája volt. 

3. A Kammerhofnak is nevezett királyi magna curia a mai Táncsics 
Mihály utca 9. sz. ház telkén állt. 

4. A budai Várhegy déli végének királyi palotáját — amelynek 
területe addig a suburbiumok egyike volt — 1330—1382 között I. Károly 
király, majd fiai, Anjou István herceg s Nagy Eajos király építették. 

5. A budai Várhegy déli végén álló Anjou-kori királyi palota területén 
végzett ásatások régészeti tanulságai mindössze annyit bizonyítanak, hogy ez 
a terület — a XIV. századi palota építése előtti időszakban — a budai vár 
bástyáin alkalmasint kívül álló, gyéren lakott terület volt.1 

Ezt az értékelést, amely éles ellentétben áll a régebbi várostörté
netírók nézeteivel,2 a budavári ásatások vezetői elutasították.3 Bártfai 
Szabó László, Gerevich lyászló, Holl Imre és Seitl Kornél 1953. évi vita
irata szerint ugyanis: 

1. A budai Várhegy déli végének királyi palotáját a XII I . században 
IV. Béla király építtette. 

2. E déli palotának és a tőle északabbra fekvő budai polgárváros
nak betelepítése és felépítése a XII I . században egyidejűleg történt. 

3. A Táncsics Mihály utca 9. sz. ház telkén feltételezett középkori 
épület nem királyok lakóháza volt, csupán a királyi kamaraházak egyike. 

4. A Kammerhofnak is nevezett magna curia regis-re vonatkozó 
okleveles birtoklástörténeti bizonyításom — amelynek során egy 1354. 

* 1276: Gárdonyi: Budapest történetének okleveles emlékei. I. köt. 157. 
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i. Szombat-kapu; 2. Magna curia regis, más néven Kammerhof. XIII. sz.; 3. A Szent Mártonról 
nev. királyi és királynéi házikápolna. 1349.; 4- Sáfár n. István pilisi főispán háza. 1362 előtt.; 
5. Himfi Benedek vajda háza. 1362.; 6. Szé sényi Tamás vajda háza. 1354.; 7. Vörös Mihály al-
nádor és Vásári Miklós esztergomi érsek házai. 1364.; 8. Mária Magdolna-plébániatemplom. 1240-es 
évek; 9. Szent Miklósról nev. domonkos rendi kolostor. 1250 körül.; 10. Nagyboldogasszony-plébá
niatemplom. 1247.; XI- Mindszent-kápolna. 1358 előtt.; 12. Városháza. XIV. sz.; 13. Szent Eászló-
kápolna. 1334.; 14- Szent György-temploni. 1371 előtt.; 15. Szent János-kapu. (Vízikapu).; 
16. Werner—Pétermannház. XIII. sz.; 17. Szent János evangélistáról nev. ferences kolostor. 1260 
körül. 18. Moys nádor háza, majd Sybilláról nev. begina zárda. 1280 körül. ig. Kelenföldi kapu. 
A déli palota megépítése után: Palotai-kapu. ; 20. Zsidónegyed. 1250-től 1360-jg. Zsinagógája 1307 
előtt.; 21. Demeter esztergomi érsek háza. 1370-es évek. 22. Zsidó-kapu. A zsidók elűzése után 
Fehérvári kapu.; 23. Szent Péter-plébániatemplom. 1270 körül.; 24. Krisztus teste-kápolna. 1351.; 
25. Szent Istvánról nev. Ágoston-rendi kolostor. 1340.; 26. A Karmeliták Irgalmasság anyjáról 
nev. kolostora. 1327.; 27. Királyi palota. Épül 1340—1382.; 28. Szent Gellért (Mária)-templom. 
XI. sz.; 29. Szent Erzsébet ispotály. XIII. sz.; 30. Zsidótemető. Első sírköve: 1278.; 31. Szent 

Iyázár-templom. 1355 előtt.; 32. Akasztófa. 1390. 

évi, egyébként rég közölt oklevélszöveget félreérthetően értelmeztem — 
„fatális topográfiai tévedés".4 

Noha ezekhez a vitairatokhoz fűződő megjegyzéseimet már 1953-ban 
összefoglaltam, azok megjelentetésére csak 1961-ben adott módot Dávid 
Katalin a szerkesztésében megjelent Művészettörténeti Tanulmányok 
1959—60. évi kötetében.5 így ezen a helyen e vitával kapcsolatos módszer
tani és régészeti észrevételeimet mellőzöm. 

A XII I . századi budai vár és várpalota problémája kettős: részben 
régészeti, részben történeti kérdés. 

A régészeti probléma rendkívül egyszerű. Mivel a Várhegy déli 
csücskének, a késő középkori és újkori királyi palota helyének régészeti 
feltárása immár végbement, a kritika könnyűszerrel eldöntheti: hitele
síthető-e ezen a területen régészeti, elsősorban építészettörténeti in situ 
emlékekkel egy XII I . századi királyi lakóhely archeológiája. Az eddigi 
publikációk6 és eddigi ismereteim alapján én e kérdésre változatlanul 
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negatív választ adok: ezen a helyen királyi udvari élet régészeti nyomai csak 
a XIV. századtól fogva jelentkeznek. 

A régészet másik alapvető kérdése: a Táncsics Mihály utca 9, sz. 
teleknek, a XVII. század végén romjaiban még álló egykori magna curia, 
más néven Kammerhof területének feltárása. Noha a városkutatás szem
pontjából múlhatatlanul fontos feltárás szükségességére már tíz éve 
írt munkám rámutatott , erre mostanáig nem került sor.* 

Amikor a budai várpalota ásatásainak során a XI I I . századi építé
szeti in situ anyag teljes hiányát felismertem, a régészeti anyagnak 
e negatívumaival az okleveles emlékek pozitívumait állítottam szembe. 
Ezeknek a birtoklástörténeti, okleveles emlékeknek alapján pedig felte
vésem ma is az, hogy a Várhegy déli részén, a királyi palota alatt hiányzó, 
s a XIII. századi udvartartást bizonyító egy-másfél évszázadnak archeoló
giáját a Várhegy északi végének e megjelölt pontján, a Táncsics Mihály 
utca 9. sz. hatalmas háztelek feltáratlan rétegeiben kell keresnünk. 

Problémánk történeti része bonyolultabb. Ha ugyanis a Várhegy 
déli végének királyi palotáját csak az Anjouk építik fel (s felfogásom 
szerint a palotaásatás régészeti emlékei, az okleveles emlékekkel együtt 
csupán ezt bizonyítják), akkor az okleveles emlékekben szereplő magna 
curia regis, vagy Kammerhof, a XIV. század végéig a budai Várhegyen 
az egyedüli királyi kúria volt. Éppen ezért a Kammerhofnak mind hely
rajzi meghatározása, mind pedig várostörténeti jelentősége fokozott értékű. 

Ez a felismerés, s elsősorban az a tény, hogy a XIII—XIV. századi 
budavári királyi rezidencia nem az ún. polgárváros falain kívül, hanem 
intra mur os állt, további, a királyi szálláshely topográfiájánál jóval 
messzebb menő, az egész korai városfejlődésre, olykor a XIII—XIV. 
századi köztörténetre vonatkozó kérdéseket is érint. Ezeknek a kérdések
nek feloldása pedig jó néhány — eddig csupán tünetként észrevett — 
várostörténeti jelenségnek okát és magyarázatát is kezünkbe adja. 

E tanulmány során a déli királyi palota ásatási eredményei bírá
latának mellőzésével — amely másutt amúgy is közlésre kerül —, azokat 
a várostörténeti kérdéseket vizsgáljuk meg, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve a királyi rezidencia helyrajzának függvényei. 

Ezek a kérdések mind Budavár, mind Pest és Óbuda történetével 
szorosan összefüggenek. 

A XIII—XIV. századi királyi palota hely rajzának problémája — 
mint majd látjuk — kulcskérdése Buda ekkori egész várostörténetének. 

Helyes szemlélete tévedésektől kímélheti meg a kutatást . 
Munkám második részében a magna curia regis vagy Kammerhof 

funkciójára és helyrajzára vonatkozó bizonyítékokat ismertetem. Ezt 
annyival inkább is indokoltnak tartom, mert a régebbi tanulmányaim 
által felkavart vita során e kérdésben előadott okleveles bizonyításomat 
— egyetlen, nem szabatosan idézett oklevélszöveg-kiemelés miatt — 
elmarasztaló kritika érte,7 s ennek nyomán az ott felvetett kérdések 

* B munkámat 1961 januárjában írtam meg, jóval az 1962 áprilisában 
megindított Táncsics Mihály utcai ásatások kezdete előtt. 
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és megoldások teljes mellőzése következtében az utóbbi évtized város
történeti irodalma a fenti kérdést, s vele a budai vár településtörténetének 
sarkalatos kérdéseit megkerülte, vagy — megítélésem szerint — helyte
lenül szemlélte és szemléltette. 

I 

A budai vár telepítése az okleveles emlékek tükrében 

A Budára vonatkozó egykorú írásos emlékanyagban — amelyet 
a későbbi történeti és régészeti irodalom számos régibb és újabb tévedésé
vel szemben ezúttal vizsgálódásunk egyedüli alapjának tekintünk —, 
1243-ban, a tatárjárást követő esztendőben akadunk a budai várhegyi 
telepítés első közvetett, de hiteles nyomára. IV. Béla királynak egyik 
Óbudával kapcsolatos oklevele az addig kizárólag Budának nevezett 
Óbudát először illeti e névvel: Vetus Buda.8 

Világos bizonyítéka ez annak, hogy e Vetus Buda ellentéteképpen 
— a Margit-legenda szerint — ,,Új avvagy Nagy Budán" ekkorra már meg
kezdődött a városépítés munkája és a telepítés; Vetus Budával ellentétben 
az Űj Buda, a budai vár 1243-ra már helyrajzi fogalom. 

Volt-e 1243 előtt városias vagy falusias település a budai Vár
hegyen? Okleveles emléke ennek nincsen. Azokat az archaizáló feltevé
seket, amelyek a budai vár építéskorát — az Anjou István herceg nevét 
viselő XIV. századi budai István-torony építtető jenek I. István királyt 
tar tva — a XI . századra keltezték,9 vagy a Várhegyen románkori települést 
feltételeztek,10 az okleveles anyag semmivel sem igazolja, a régészet 
pedig megcáfolja.11 

A tatárjárás előtti időből a budai Várhegy közelében a jobb parton 
csupán (Ó) Buda, Felhévíz, a Tabán helyén fekvő Kelenföldnek is mon
dott Kispest ismeretes. A jobb parti (Ó) Buda és Kispest, valamint a bal 
parti Pest város neve régibb történetíróinknak bőséges alkalmat szolgál
ta to t t arra, hogy az ezekre vonatkozó okleveles adatokat a Budának, 
budai várnak s Pest várának, pesti újhegyi várnak (Castrum Növi Mon
tis Pestiensis) egyaránt nevezett Budavárnak tulajdonítsák.12 

1243 után a budai várra vonatkozó további közvetlen adatunk 
1247-ből való. A veszprémi káptalan Zlandus veszprémi püspök kérel
mére megállapítja azt, hogy a telki, a budaszentjakabi és Növi Montis 
Budensis egyháza a veszprémi püspök joghatósága alá tartozik.13 

1248-ban IV. Ince pápa vizsgálatot rendel el azért, mert a székes
fehérvári káptalan az esztergomi és budafelhévízi johannitákkal s egyes, 
az esztergomi és veszprémi városhoz és egyházmegyéhez tartozó világiak
kal és klerikusokkal együtt lefoglalta a budavári Mária-egyház (ecclesia 
beaté Marie de Novo Monte Budensi) jövedelmét s más, a veszprémi 
püspököt illető jövedelmeket.14 

A budavári Mária-egyház elnevezés csak a budavári főtemplomot 
jelentheti. Világosan eldönti ezt IV. Béla királynak az az 1269-ben kelt 
oklevele is, amellyel ekkor mind a budai tizedeket, mind a budaszent-
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jakabi egyházat, „cum ecclesia Beate Virginis Marie in monte Budensi 
noviter fabricata" a veszprémi püspökség joghatalma alá visszahelyezi.15 

Ugyanezt bizonyítja az 1255. évi, a budai főtemplom kegyuraságának 
eladományozására vonatkozó oklevél is.16 

Az a tény, hogy 1247—48-ban már szó esik a budavári Nagyboldog
asszony-egyházról mint egyházjogi személyről, nem mond ellent annak 
az 1255. évi adatnak, amely szerint „ecclesia Sancte Marie in ipso castro 
construenda" ; 1247—48-ra még nem kell befejezetten állnia a főtemplom 
épületének ahhoz, hogy annak ekkorra már kijelölt dézsmakerülete az 
épülő egyháznak adózzék. 

1269-re — mint látjuk — IV. Béla a templomot már befejezettnek 
mondja. Megerősíti ezt Csemegi József véglegesnek tekinthető meghatá
rozásával a háromhajós budavári főtemplom archeológiája is.17 

A budai Várhegy betelepítése, a budai királyi rezidencia építéskora 
szempontjából az 1243., 1249., majd az 1252. évet határkőnek kell tekin
tenünk. 1249-ben, amikor IV. Béla király a ta tár visszatérésének rém
hírére az esztergomi polgárváros lakosságát feltelepíti az esztergomi 
Várhegyre, a I I I . Béla király által építtetett Esztergom vári királyi 
palotát véglegesen18 az esztergomi érsekeknek adományozza.19 A tatár
járásig (Ó) Buda, Székesfehérvár mellett Esztergom várát s az esztergomi 
királyi kastélyt tekintjük királyaink legállandóbb székhelyének. Noha 
Imre királynak egy 1198. évi oklevele szerint az esztergomi királyi kas
télyt Imre már ekkor az érsekségnek adományozta,20 ezt az adományozást 
nem hajtották végre, s így az esztergomi királyi székhelytől való végleges 
megválás időpontja 1249. 

Amint 1243-at a budavári telepítés kezdeti időszakának kell tekin
tenünk, ugyanúgy jelzi ez az 1249. évi, az esztergomi palotára vonatkozó 
adománylevél a budai, mégpedig nem az óbudai, hanem a budavári 
királyi rezidencia befejezésének terminus post quem-jét. Budán már áll 
a királyi udvar és a királyi pénzverde befogadására alkalmas királyi 
kúria akkor, amikor IV. Béla király Esztergomot — a tatárjárásnak is 
ellenálló kisszámú magyar várak egyikét — véglegesen kiadja kezéből. 
Az esztergomi eladományozás a királyi lakóház és a pénzverőház buda
vári elhelyezésén kívül még annak is bizonyítéka, hogy 1249-ben IV. Béla 
az új Budát tartja annyira szilárd stratégiai pontnak, mint Esztergomot, 
amely a tatárral szemben már kiállta a próbát. 

Nem hihetjük, hogy IV. Béla király 1249-ben a korábban a ta tár 
által felperzselt, kis méretű,21 sík területen fekvő, pár méteres árkokkal 
övezett óbudai királyi kastélyért22 adná fel Esztergom szilárd, erős 
fellegvárát. Esztergomból csak az esztergomi várnál is biztosabb erődít
ménybe vonulhat az udvar s a pénzverde. Óbuda pedig, amelyet 1241— 
42-ben a ta tár elpusztított, éppenséggel nem az ! És bár IV. Béla király 
és közvetlen utódai sűrűn keltezik okleveleiket a „Datum Bude" — 
Óbudának és Budának egyaránt tulajdonítható — kelethellyel, s békés 
időkben mind IV. Béla, mind utódai (főként Kun lyászló)23 rendszeresen 
laknak az óbudai kastélyban, nem képzelhető el, hogy a király új fővá-
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xosát a budai Várhegyen úgy építse fel, hogy ott éppen a királyi rezidencia 
és a pénzverőház ne nyerjen elhelyezést, hanem a védtelen és védhetetlen 
Óbudán maradjon. 

Az esztergomi királyi palota csakis akkor válhatott végleges királyi 
eladományozás tárgyává, amikor a második tatárjárástól rettegő ország 
új fővárosában, a budai Várhegyen már megépült az akár egy újabb ta tár 
támadással is farkasszemet néző új királyi rezidencia, s vele az oklevélben 
először 1255-ben említett királyi pénzverde. 

A budai Várhegy betelepítésekor a királyi udvar Esztergomnál 
megfelelőbb elhelyezése sarkalatos kérdés volt; fontosabb, mint Pest 
város ugyancsak védtelen polgárságának a budai Várhegyre való fel
telepítése. Az 1241—42. évi ta tár pusztítás emléke 1243-ban még rettegés
ben tar tot ta a lelkeket. A tatárok visszatérésének híre azonban — mint 
alább rámutatunk — csak az 1247—49. évben terjedt el végképpen. 
Közvetett okleveles emlékeink arra mutatnak, hogy a királyi udvarnak 
Buda várában való elhelyezése, mint a budai várépítés legfőbb oka, 1243-
ban — Vetus Buda első említésekor — már megkezdődött, s ez az épít
kezés 1249-re, a taktikailag is nagy jelentőségű esztergomi királyi vár
palota eladományozása idejére, nagyjából befejezést nyert. 

Az 1252. év a budavári rezidencia építéstörténete szempontjából 
a másik lényeges évszám. Ekkorra készül el a Domonkos-rendi apácák 
szigeti kolostora. Szülei lakóhelyéhez közel abban nyer elhelyezést 
Margit királyleány apácatársaival együtt.24 Későbbi következtetéseink 
során ezekhez a dátumokhoz kapcsolódik a budai pénzverés 1250—51-re 
tehető kezdete, Pest város polgárságának részleges feltelepítése a budai 
Várhegyre (1247—55), a kamaraszolgai rendű budavári zsidók megjele
nése (1250—51), s ezekben az években tűnik fel a királyi udvartartást 
árnyékként követő esztergomi érsekeknek első Buda környéki kastélya 
is a Nyulak szigetén. 

Okleveles emlékeink tüzetesebb elemzése egyébként ahhoz is hozzá
segít, hogy a Nyulak szigetén ekkoriban végbement építkezéseket perio-
dizálhassuk. 1245 végén, november 24-én, IV. Béla király még a szigeti 
Szent Mihály-egyház premontrei szerzeteseit erősíti meg az egész Nyulak 
szigete birtokában.25 Híre-hamva sincs még ekkor sem a dominikánák, 
sem a ferencesek szigeti kolostorának és birtokának ! De nem esik még 
szó a johannita lovagok szigeti váráról s az esztergomi érsekség szigeti 
tornyáról és kúriájáról sem. (A három utóbbit legelőször csak egy 1278. 
évi oklevél említi.)26 

Mivel az 1245. év végén még nincs nyoma a Domonkos-rendi apácák 
szigeti kolostorának, 1252-re pedig e kolostorba már be is költöznek, 
nyilvánvaló, hogy a Domonkos-rendi apácakolostor építését az 1246 és 
1252 közé eső hat esztendő határozza meg. Az 1245. év végén — mint 
Támutattunk — nincsen még szó a johannitáknak a sziget s a felhévíz-
jenei révhely védelmére épített27 váráról sem. S ezt a szigeti johannita 
vára t — noha oklevél először csak 1278-ban említi — mégis az 1246— 
50-es évek közé eső építkezés eredményének kell tekintenünk. 
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Az a híres, Sárospatakon kelt oklevél ugyanis, amelyet Wertner 
Mór 1248-ra, Szentpétery Imre 1250-re tesz, s amelyben IV. Béla király 
a tatár támadás megújulásáról tájékoztatja a pápát, megemlíti: a király a 
johannitákat az ország szívében, a Duna mellett épített várakban helyezte 
el.28 Mivel pedig az (oklevélben először csak 1278-ban említett) szigeti 
johannita váron kívül mind a budafelhévízi, mind az esztergom
szentkirályi, mind pedig a győri johannita telep az 1248—50-es éveknél 
előbbi, az 1248—50. évi okleveles említés csak erre, az ekkoriban épített 
Nyulak szigeti johannita várra vonatkoztatható.29 

Az 1247—1255 közötti időszakban mind erősebb ütemű építkezések 
folynak a budai Várhegyen. Az 1250-es évek elejére megépítik a tatár
járáskor Pesten elpusztított kolostorból telepített budavári domonkos
rendi zárdát.30 Az 1240—1250-es évekre tehetjük Budavár másik plébá
niatemplomának, a Mária Magdolna-egyház templomának építéskorát 
is.31 Ezeket a templomépítkezéseket követi az 1260-as években a buda
vári ferenceseknek Szent János evangélistáról nevezett kolostorépítése 
a mai Várszínház helyén,32 és ekkoriban — 1276 előtt — építik meg a vízi
városi suburbium Péter mártírról nevezett plébániatemplomát is.33 

IV. Béla — maga is aFerenc-rend terciáriusa—csak koldulórendeket tele
pít a budai várba: i t t a magyar lakosság a Vár északi negyedében és 
a külvárosokban lakik, a németség pedig a Várhegy középső részén. 

A castrumnak nevezett polgárváros déli irányban a mai Szent 
György tér északi részén végződik, ide települ a zsidónegyed. A budavári 
zsidónegyed a várfalon belül áll. Telepítése időpontját — alább kifej
tendő ok miat t — Henel zsidó kamaraispánságával, a zsidók magyar
országi kamaraszolgaságának kezdetével és IV. Béla király zsidó privilé
giumával időben egybekapcsolva az 1250—51. évre, az 1250-es évtized 
elejére tehetjük. 

A déli városvéget a ferences kolostor és a Zsidók negyede között Moys 
ispán háza zárta le s(az egykori ^honvédelmi minisztérium mai romja he
lyén) ; házába a XII I . sz. nyolcvanas éveiben ferences beginák települtek.34 

A helyileg egyelőre meg nem határozott budavári királyi kúria 
és a most felsorolt egyházi épületek mellett egyre nagyobb tömegben 
épülnek a magánházak. Az 1276. évi Margit-legenda, a szenttéavatási 
per már számos budavári magánházról tesz említést. így megtudjuk, 
hogy 1275-ben Walter comes budavári rektor és pénzverő kamaraispán 
budavári házában Kun I^ászló király betegeskedett, s az 1270-es években 
szó esik az Óbudai Károly budai bíró vejének, a német Herlipnek, továbbá 
Tapolcsányi Péternek, Győri (de Gyeria) Konrádnak házáról s a budai 
vár egyik kapujáról is.35 Századvégi oklevelekből értesülünk Gerung 
budai pékről (1295)36 és Péter posztókereskedő budavári házáról, amelyet 
Vosk fia Gergely polgár vásárol meg.37 A suburbiumokban, köztük 
a részben johannita tulajdonú Felhévízen egyre több magánszemély 
házbirtokával találkozunk.38 

Az adatok azt mutatják, hogy IV. Béla halála idejére (1270) a budai 
Várhegyet szilárd falak övezték, s a Vár északi és középső része, egészen 
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a mai Szent György tér északi oldaláig benépesült és beépült. A I V . Béla 
idejében megkezdett város- és várépítés Kun I4szló korában is válto
zatlanul tart . Erről Kun L,ászló királynak az az oklevele is megemlékezik, 
amellyel immár Buda városát erősíti meg az eredetileg Pest városnak 
adott kiváltságok birtokában.39 I t t ismételten olvashatunk a budai várépít
kezésekről: opus castri Budensis, — munimenta et edificia castri Budensis. 

Nem vonhatjuk kétségbe, hogy a castrumnak nevezett budai várost 
ekkor már várfalak övezték. Buda városa várnak épült; így is nevezik 
a XI I I . századi oklevelek és a köznyelv — máig. 

A vár bástyáit kapuk szakítják meg; ezekről nem csupán a Margit
legendában történik említés, de a Nyulak szigeti apácák budavári vám
szedőhelyeivel kapcsolatban is (1255, 1288).40 Nem helytálló az a feltevés, 
amely szerint Buda bástyái csak a XV. századra alkottak szilárd, össze
függő egészet; Buda már 1250 körül, a ta tár támadást is kiálló Eszter
gommal egyenértékű stratégiai kulcspontot jelentett. A budai bástyák 
kapui nem jelképes várbejáratok voltak, hanem a várrendszer bástya
láncolatát megszakító és összekötő, a XIV. századra már tornyokkal is 
megerősített kapuépítmények.41 

Az 1243-mal kezdődő, Buda várára vonatkozó okleveles emlékek 
áttekintése során eleve tisztáznunk kell a budai vár tatárjárás utáni 
betelepítésének célját, e hegyi város funkcióját és azt a kérdést: XI I I . 
és részben a XIV. századi okleveleink miért nevezik Buda városát egyön
tetűen Buda (vagy Pest) várának ? A castrum és civitas késő középkori 
budai kettősségének, amelyet a mai várostörténeti szakirodalom hely
telenül a XIII. századra nézve is érvényesnek tart , az egykorú, XI I I— 
XIV. századi forrásokban ugyanis semmi nyoma nincs. Vajon a késő 
középkori budai állapot, a polgári civitas és a királyi castrum (vagy arx) 
helyrajzi kettőssége tükröződik-e a korai okleveles emlékekben? E tisz
tázatlan kérdés fontosságára Gerevich I^ászló mutatot t rá éles szemmel.42 

A castrum = civitas azonosságának vagy kettősségének tisztázása 
után további kérdésünk marad a XI I I . századi új Buda kettős nevének 
(Castrum Budense, Castrum Növi Montis Pestiensis) eredetkérdése, illetve 
a régebbi Pest város, Óbuda és Budavár történeti viszonyának, a pesti 
polgárság Buda várába történt feltelepítésének problémája. 

A budai vár betelepítésének okára és céljára nézve IV. Béla király
nak már említett, 1248-ban, vagy 1250-ben kelt, IV. Ince pápához inté
zett levele és két, 1255. évi, a budavári vásár vámjára és a budavári Nagy
boldogasszony-egyház kegyúri jogának eladományozására vonatkozó 
oklevele pontos tájékoztatással szolgál. 1248-ban vagy 1250-ben kelt 
s a pápához intézett levelében a király kifejti, hogy a johannitákat 
az ország szívében, annak védelmére a Duna mentén épített várakban 
telepítette le (. . . partim verő eosdem in medio regni collocavimus ad 
defensionem castrorum, que circa Danubium edificare facimus. . .); 
a magyar nép az ilyenfajta védekezésben járatlan; a király — tapaszta
latai alapján — bizodalmát abba helyezi, hogy nemcsak Magyarországra, 
de Európára is a legüdvösebb, ha a Dunát várak védelmezik. 
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Buda tehát, csakúgy, mint a visegrádi lakótorony, vagy a johanni-
táknak a Nyulak szigetén ekkoriban épített erődje, ezeknek a váraknak 
egyike. Buda vára szabad királyi terület, ellentétben az érsekkel közös 
esztergomi Várheggyel s a káptalani földesúri tulajdonban levő Óbudával. 

Az 1255. július 25-én kelt oklevélben — amellyel IV. Béla a Buda 
várában épülő Nagyboldogasszony-templom kegyuraságát s a budavári 
vásár- és piacvámot a Nyulak szigeti Domonkos-rendi apácáknak ado
mányozza — a király kifejti, hogy a tatárjárás után, több más várral 
együtt, Budát azért építteti, hogy azzal az ország újjáépülését bizto
sítsa. (Cum igitur non post vastitatem, quam culpis exigentibus regno 
Hungarie invexit feritas Thartarorum, reformationi, reparationi, silida-
tioni ac corroborationi ipsius regni ex debito sollicitudinis regie efficaciter 
curassemus apponere manus nostras, inter alia castra defensioni regni 
congrua in monte Pestiensi castrum quoddam exstrui fecimus, refertum 
multitudine hominum numerosa. . .)43 

Buda telepítése, a várhegyi Buda megalapítása, majd a régi, tatár
járás előtti Pest város lakossága egy részének a budai Várhegyre való 
telepítése IV. Bélának már a tatárjárás előtt megkezdett városalapítási 
és városfejlesztési tervébe illeszkedik. Knnek során a király az országnak 
mintegy negyven települését ruházta fel tágabb és szűkebb városjogokkal. 
A már a tatárjárás előtt megkezdett városalapítási munkatervnek 1242 
után új ösztönzést adott a tatárjárás katonai tanulsága, a Babenberg 
Frigyessel való viszálykodás, majd pedig a ta tár visszatérésének, az újabb 
tatárjárásnak 1247 táján ismételten felbukkanó rémhíre.44 

Budának, a budai Várhegynek tatárjárás utáni betelepítése — 
mint arra az 1255. évi oklevél inter alia castra kitétele világosan utal — 
nem volt egyedülálló jelenség. Budavár megalapítása a tatárjárás után 
IV. Béla királynak már taktikai, stratégiai és államigazgatási szempontok
kal is gazdagított alkotása volt, majd Buda lassan kialakuló végleges 
fő város-jellegénél fogva a XII I . századi magyar városalapítások egyik 
legdöntőbb láncszeme. 

Nézzük meg a budai vártelepítés analógiáit ! 1242-ben IV. Béla 
a zágrábi püspöknek — már 1198-ban is említett — latin városa mellett, 
az ahhoz közel eső gráci, vagy gradeci hegyen új vár, illetve város épí
tését határozta el. Az újonnan épített városnak előre biztosította szabad
ságait, s ezzel mintegy a polgárság toborzását indította meg.45 Az így 
odaköltöző lakosság, amely faházait és ingóságait is magával hozta, 
annyira megapasztotta a püspökváros lakosságát, hogy 1244-ben a püs
pök sietett megerősíteni latin városa kiváltságait.46 A Budavár betelepí
tésével egy időben történő és azonos módszerű zágrábi áttelepítés 1266-ra 
vált befejezett ténnyé.47 Zágráb új városának létesítése abban is hasonlít 
Budáéhoz, hogy az 1250-es években Zágrábba is éppúgy pénzverőkamara 
települt, mint Budára. Zágráb új városának polgári autonómiája azonban 
Budáénál szilárdabb. Amíg Budát polgárság választotta bíró helyett 
a király által kijelölt rektorok kormányozzák, addig 1266-ban a zágrábi 
királyi város polgárai elutasítják a városbírói jogkörrel felruházott 
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podestának, a király által dezignált Archinus comes — korábban eszter
gomi kamaraispánnak — beiktatását.48 Az új Zágráb betelepítésének az 
oka 1244 körül még nem a tatárjárás megismétlődésének veszélye volt, 
hanem Szlavónia és Horvátország határainak védelme nyugati támadá
sok ellen. (. . . cum olim fines et termini regni seu ducatus Sclauonie 
continuis latrunculorum et frequentibus insultibus pulsarentur, nos. . . 
castrum in monte Grech iuxta Zágrábiam, ob tuicionem eorundem confi-
niorum decrevimus construendum. . .)49 

Esztergom esete a másik, Buda várával rokon példa. Az esztergomi 
Kis-Duna-parti királyi vagy latin várost, amely az esztergomi királyi 
és érseki vártól mintegy fél kilométerre, külön városfalakkal övezetten 
feküdt, a tatárok 1242 telén, Párkány felől jövet, a Duna jegén átkelve 
elfoglalták, s a polgárság zömét kardélre hányták.50 Ugyanekkor a várat, 
s vele a várhegyi királyi kastélyt is, a spanyol Simon ispán íjászai megol
talmazták.51 A Kis-Duna-parti latin városnak (a mai esztergomi belváros 
helyén) élénk városélete azonban 1243-ra — a nagy pusztítás ellenére 
is — megindult: egyes polgárházakra már tizenöt-húsz éves haszonbérleti 
szerződéseket kötnek,52 az örmény kereskedők újra vámmentességet 
kapnak,53 ismét megkezdi működését az 1250-ig kizárólagos joggal ren
delkező esztergomi pénzverőkamara, a város környékén nemesi birtok
adományok nyomán újabb települések keletkeznek.54 Utóbb arról is 
értesülünk, hogy a tatárjárást túlélő polgárok száma — Rogerius híradásá
tól eltérően — számottevő, s hozzájuk latin földről (Flandriából és Itáliá
ból) újabb bevándorlók is csatlakoznak.55 

Mindez azt mutatja, hogy a ta tár visszatérésének réme nem 1243 
körül kísért, vagy ha e rémhír eltérj ed is, hamar feledésbe merül. A király 
1246-ig a nyugati szomszéddal, Babenberg Frigyessel hadakozik. 

Az esztergomi bérleti szerződések szerint az ottani polgárok 1243 
körül még nagyon is bíznak városuk, s más adatok szerint a király is 
ugyanekkor még nagyon bízik az ország jövőjében. Mégis 1249-ben Eszter
gomból annak vesszük hírét, hogy hét évvel a ta tá r elvonulása után 
IV. Béla a Kis-Duna-parti esztergomi latin város polgárságát ellenséges 
támadások és a tatárbetörés veszélye miatt nyomban feltelepíti az eszter
gomi Várba. I t t , hogy féltett latinusainak teret teremtsen, királyi palo
táját és vele az esztergomi Várhegy déli részét átengedi az érseknek. 
Az érsek viszont ugyancsak az esztergomi várban, annak északi részén 
levő palotáját a káptalan és a prépost házával együtt átengedi a város 
feltelepülő polgárainak.56 Esztergomban az áttelepítés okáról, 1249-ben, 
elmúlt időről szólván, ezeket mondja Béla király: propter hostiles incur
sus et precipue metum reditus Thartarorum. . . residuum populi de civi-
ta te Strigoniensi. . . in Castrum. . . translocassemus.57 

Az 1247—49_re várt második ta tár támadás elmaradt. így 1256-ra, 
amikorra a kicsiny esztergomi várba együttesen bezsúfolt papok és pol
gárok viszályai végképpen elmérgesedtek, az esztergomi latin város lakói, 
elunván papok és halottak (ti. az Esztergom vári temetők) szomszéd
ságát, királyi engedelemmel visszaköltöztek Kis-Duna-parti városukba.58 
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Az érsek viszont ekkortól fogva egészen a török hódítás kezdetéig végle
gesen birtokában tar tot ta egész Esztergom várát s vele a hajdani királyi 
palotát. 

Hasonló áttelepítést hajtatott végre IV. Béla király 1249-ben Szé
kesfehérvárott is. Mint tudjuk, 1241—42-ben ez a négy felől mocsarakkal 
övezett város, illetve vár is megmenekült a ta tár csapatok lerohanásától. 
Tartva az újabb ta tár támadástól, 1249-ben a király a fehérvári subur-
bium lakóit is betelepítette a városfalak mögé. (1250-ben említi IV. Ince 
pápa oklevele: post recessum Tartarorum — habitatores suburbii castro 
Albensis — költöztek át.)59 

Várakba vonultak ezekben az években Nyitra (1248), Vasvár és 
talán Trencsén polgárai is.6 0 Sátoraljaújhelyről tudjuk, hogy abban az 
esetben, ha a város polgársága a királyi várba húzódott, a városbíró 
tisztjét a királyi várnagy lát ta el a plébános segítségével (1261). Ily alka
lomkor a polgároknak a várfenntartás mindennapi munkájában, például 
a vízhordásban is, rendszeresen segíteniük kellett.61 

Az új városok telepítése során csatolj ák Zágrábhoz Kobilát, Pozsony
hoz Széplakot, Sopronhoz Zuan falut, a lövérek, vagyis az íjászok telepét. 
Hasonlóképpen kapja a bal parti Pest városa is 1244-ben a vele határos 
Kőér földet, Kőbányát.62 Nem sokkal később áttelepítéssel és a győri 
Szent Adalbert városrész odakapcsolásával erősíti meg immár V. István 
az új győri várost. Az új városok polgárságába királyi udvarnokok, vár
jobbágyok, Sopronban a lövérek, Szepes-Somogyin királyi pecérek, Győ
rött királyi tárnokok és a győri johannita lovagok népei, Budán olykor 
nemesek,63 Esztergomban az újabban, a tatárjárás után bevándorolt 
latinusok és német hospesek is beleolvadtak.64 A budai városháza vagy 
várkapu kérdéses XII I . századi jelmondatán65 kívül Beregszász szabadság
levele világosan megfogalmazza a városi szabadságok vonzó varázsát: 
mindenféle állapotú és anyanyelvű embereknek egy a szabadsága.66 

Bzek a telepítések, melyek során királyi (vagyis országos) és egy
házi, polgári és nemesi érdek gyakran ellentétbe került — mint Esztergom 
esete is példázza —, nemegyszer a kény szertelepítés jellegét viselték 
magukon. Nem az esztergomi latinusok voltak az egyedüliek, akik a veszély 
hírének elmúltával kitörtek kényszerű lakóhelyükről, s visszavándoroltak 
korábbi, elhagyott, védtelen városukba. Hasonló baj van a XI I I . század 
végi Sopronban: a soproni várba telepítettek annyira nyomasztónak 
találták a várépítés és várfenntartás gondját, hogy rendre átköltöztek 
a megerősített város falain kívül fekvő falvakba.67 

Pest városának a tatárjárás után, a budai Várhegyre történő 
részleges áttelepítéséről közvetlen okleveles emlékünk nem maradt fenn. 
Épp ezért hivatkoztunk a pesti áttelepítés országos analógiáira. Hogyan 
rekonstruálható mégis a közvetett okleveles emlékek s a hivatkozott 
párhuzamos várostörténeti jelenségek alapján a Pest városi polgárság 
zömének a budai várba való áttelepítése? 

Pest város 1244. november 24-én kelt, IV. Béla király által kibo
csátott szabadságlevele, amelyet 1276-ban már Buda városa használt, 
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s amely a középkor alkonyáig Buda polgári szabadságainak alapja lett, 
részben a XI . század óta városi rangú Pest régebbi kiváltságait, részben 
a várost bizonyos, a tatárjárás után kapott bal parti földterületek — 
Kőér — birtokában erősítette meg.68 A várost 1241—42-ben a ta tár 
éppúgy feldúlta, mint az esztergomi latin várost vagy (Ó) Budát; Pest 
régi szabadságlevele is a t a tá r pusztításkor veszett el. 

Az 1244. év végén kelt pesti szabadságlevélből nyilvánvaló, hogy 
a szabad plébános- és bíró választás kiváltságával69 és — az óbudai káp
talant illető sóvám kivételével — országos vámmentességgel bíró Pest 
az oklevél kibocsátásának időpontjában még régi helyén, a Duna bal 
partján van.7 0 De bal parti városában lakik Pest polgársága több mint 
két évvel utóbb, 1246. december 15-én is, amikor a király a pesti hospesek 
és az (ó) budai káptalan között folyó sóvámszedési perben a káptalan
nal szemben elmarasztalja őket.71 

Pest és Pest környéke lakosságának a tatárjárás idején történt 
elpusztulása, Esztergoméhoz hasonlóan, a Rogerius által leírt borzalmak 
ellenére sem volt teljes. (írásos nyoma is akad annak, hogy Pest határában 
nemcsak egyes települések és kőépítmények, de földművesek is átélték 
a tatárjárást. Azok a jenéi jobbágyok, akik a mai pesti Margit-hídfő 
vidékén állt Jenő faluban — Gárdonyinál az 1245. évi említéskor tévesen 
(Bes)eneu feloldással — 1225-ben már név szerint is szerepelnek: Árus, 
Uidolt és Endure, húsz évvel később ugyanitt még mindig élnek torzított 
helyesírással: I tem ( !) videlicet (Uidolt) és Ondarei megnevezéssel; 
1247-ben pedig e jenéi jobbágyok közül megemlítik Árus, Micus, Mixa, 
Donát és Endres nevét.)72 

Esztergom polgárairól láttuk, hogy ők már 1242 őszén és 1243-ban 
tizenöt-húsz évre szóló házbérleti szerződéseket kötnek, Pest város pedig 
— mint az 1244. évi oklevél mutatja — ugyanekkor még bal parti terüle
tekkel növeli határát . 

Mindez megmagyarázhatatlan lenne, ha a ta tár visszatérésétől 
való rettegés, s ezt követően a polgárvárosok lakóinak várakba történő 
tömeges áttelepítése már ekkor, 1243—44-ben, végbement volna. 

Azt, hogy 1242 után a Kis-Duna-parti esztergomi latin városhoz 
hasonlóan a bal parti Pest fejlődése is megindul, az 1246. évi sóvám per 
is világosan jelzi: a polgárság egyetlen komoly gazdasági terhétől, az óbu
dai káptalannak járó sóvám fizetésétől is igyekszik megszabadulni. Ezt 
az 1246. év végén folytatott bal parti Pest városi pert Pest városnak utóbb 
Budára költözött polgárai, a Pesten maradt pestiekkel s a pesti hajós céh
vei együttesen folytatják a káptalan ellen.73 A Budára települő pesti 
polgároknak ez a gazdasági sérelme is beleszövődik abba a hatalmas 
komplexumba, amely a XI I I . század végére Buda polgárságát szembe
fordítja az (ó) budai káptalannal, a szigeti apácákkal s az esztergomi 
érsekséggel. 

Sem az 1244-ben, sem az 1246. év végén kelt oklevél nem tesz még 
említést a régi Pest város polgárságának a jobb parti budai Várhegyre 
történő átköltözéséről, de még csak szándékáról sem. 
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Ez a negatívum, más adatokkal is összevetve arra mutat , hogy 
Pestnek Budára való átköltöztetése 1246 végéig nemhogy végbe nem ment, 
de még csak meg sem kezdődött. Az áttelepítés Pestről a budai várba csak 
1247. é y eleje után, az esztergomi polgárvárosból az esztergomi Várhegyre 
pedig csak 1248—49-ben kezdődött meg. 

Ha korai okleveleinkben megnézzük a XIII—XIV. században budai
nak és pestinek egyaránt nevezett Budavár megnevezéseit, azt találjuk, 
hogy a budai várat Pest nevével először csak 1255-ben kapcsolja össze 
oklevél. (. . . in monte Pestiensi castrum, — ecclesia Sancte Marie in ipso 
castri construenda, — tributum fori. . . in castro Pestiensi.)74 

1247-ben a veszprémi káptalan még ecclesia . . . Növi Montis Bu-
densis,751248-ban IV. Inczepápa ecclesia beaté Marie de Novo Monte Bu-
densis helynévvel, tehát még Buda, és nem Pest nevével illeti Buda várát.76 

Bttől fogva — mint majd részletesen elemezzük — az okleveles 
gyakorlat felváltva nevezi a budai várat pesti, pesti újhegyi, vagy budai 
várnak, a Margit-legenda Nagy vagy Új-Budának, s a két helynév — 
Pest és Buda — annyira egyértelművé válik, hogy a tárnokvölgyi per 
(1264) egyik oklevelében ugyanez a szöveg hol Nova Buda, hol castrum 
Pest névvel illeti ugyanazt a települést, a budai Várhegyet.77 

A budai várnál régebbi (Ó) Buda és a régi bal parti Pest város nevé
nek megjelenése a budai Várhegyen az új telepítés két eredethelyére, 
a Vár lakosságának (ó) budai, illetve Pest-városi eredetére utal. Az új 
település nevének változása — 1248-ig csak budai vár, 1255-től pesti 
és budai vár felváltva — azt jelenti, hogy Pest város lakossága egy részé
nek a budai Várhegyre történt feltelepítése, Székesfehérvár és Esztergom 
polgárságának áttelepítéséhez hasonlóan s azzal egy időben csak 1247 
körül indult meg, s 1255-re az áttelepítés már véget is ért. 

Ez azonban — figyelemmel legkorábbi, az Űj Buda fennállását 
közvetve már bizonyító 1243. évi oklevelünkre — azt a kérdést veti fel: 
ha Pest lakossága, bizonyára a tatárveszély megismétlődése miat t csak 
1247 és 1255 között költözik át a budai Várhegyre, mi történt a budai 
Várhegyen az 1243-ban már földrajzi fogalomként feltűnő, s 1247—48-
ban már a háromhajós Nagyboldogasszony-templommal kapcsolatban 
is szereplő Nova Budán 1243 és 1247 között? 

A fenti kérdésre lényegében már megfeleltünk azzal, hogy a kirátyi 
rezidencia és a pénzverő fabrica Esztergomból Budára történő telepíté
sére, a királyi lakóháznak s a pénzverőháznak Buda várában való elhe
lyezésére s ezek telepítésének elsődleges voltára rámutattunk. Ezzel szem
ben Pest város polgársága telepítésének fontossága másodrendűvé vált. 

Ez az aprólékos elemzés, amelyet a Várhegy betelepítésének perio-
dizálása végett végzünk, nem felesleges. Egyrészt ugyanis, ha a budai 
Várhegy betelepítésének nem lett volna más célja, mint az, hogy Zágráb
hoz, Székesfehérvárhoz, Esztergomhoz, majd Győrhöz, Sopronhoz hason
lóan csupán Pest polgárságának nyújtson menedéket a király, miért 
viseli ez az új telepítés 1255-ig csak a Buda nevet, s ha Pest áttelepítése 
(mint azt az újabb tatárjárás hírére vonatkozó alábbi adataink mutatják) 
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csak 1247-től indul meg, mi a magyarázata annak, hogy 1243-ban a régi 
Budát IV. Béla már Óbudának (Vetus Buda) nevezi? Nyilvánvaló: 
az Üj Buda ekkori (1243) helyrajzi realitása. 

Budavár esete, ha sokban rokon is a fent említett vár-, illetve város
alapításokkal és a lakosság átköltöztetésével, mégis azoktól merőben 
különbözik. 

Buda városa megalapításakor nem a pesti lakosságnak 1247 után 
bekövetkező menekítése az elsődleges cél, hanem a királyi rezidenciának 
és a pénzverőháznak nem csupán a ta tár által elhamvasztott (Ó) Budánál, 
hanem még a ta tár által hiába ostromolt esztergomi várnál is biztonsá
gosabb elhelyezése. 

Esztergom királyi vára s a IV. Béla által ekkoriban épített visegrádi 
és sárospataki78 királyi lakótorony szabja meg azt az archeológiai lépté
ket, amellyel ennek az új, budai, Esztergomnál is szilárdabb reziden
ciának igényét felmérhetjük. 

Aligha tévedünk tehát, ha a budavári kettős — királyi és polgári — 
telepítést akként korszakoljuk, hogy időben és fontosságban elsődleges
nek a királyi udvarnak s a pénzverdének részben Óbudáról, részben 
Esztergomból való idetelepítését tartjuk (mégpedig 1243, Vetus Buda 
első említése és 1249, a z esztergomi királyi palota végleges eladományo-
zása közötti időszakban), amelyhez mint időben másodlagos jelenség 
járul a pesti polgárságnak 1247-tel kezdődő feltelepítése. 

A budavári városalapításnak e kettős célját őrzi a budai település 
két, magyar és német plébániakörlete, míg a város kettős nevében 
— Új Buda, pesti vár, pesti újhegyi vár stb. — a megtelepítettek eredet
helyének kettősségét ismerhetjük fel. 

A két említett pesti oklevélből kiolvasható viszonyok eldöntik, 
hogy 1244—1246-ban a bal parti, XI . századi alapítású Pest város még 
régi helyén van. Pest 1244-ben kiadott szabadságlevelét félre nem érthető 
módon a bal parti Pest város testére, és nem az új, átköltözés utáni 
lakóhelyre szabta IV. Béla király. Pest város önkormányzatának három 
sarkalatos pontját: a szabad bíró- és plébánosválasztás jogát s — az 
óbudai sóvámtól eltekintve — Pest polgárainak országos vámmentessé
gét Budára már csak megcsonkított állapotban viszik magukkal a pestiek. 

Hiszen alighogy megmelegszenek a pestiek Budán, maguk válasz
tot ta bírák helyett a királyi rektornak, vagyis a budai várkapitánynak 
kormányzata alá kerülnek. Kegyuraságuk jövedelmes joga, a plébános
választás sem őket illeti: Buda főtemplomának kegyuraságát már 1255-
ben a Nyulak szigeti domonkos apácákra ruházza a király. Vámmentes
ségük is elvész: Buda vásárain, piacán, várkapuiban, királyi adomány 
jogán, a szigeti apácák vámszedői vámot fizettetnek velük. így tehát 
semmi kétség afelől: az 1244. évi pesti oklevél, noha abban 1276-ban már 
Buda polgárait erősíti meg Kun I^ászló, eredetileg nem a jobb parti 
Buda, hanem a bal parti Pest jogviszonyainak szabályozására készült. 

A tatárok visszatérésének rémhírére vonatkozó, eddig ilyen céllal 
talán még senki által nem firtatott adatok kronológiája is döntően alá-
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támasztja azt a tényt, hogy Pest lakosságának budai áttelepítése nem 
1243-ban, hanem legkorábban csak 1247—48-ban indult meg. 

Ismeretes, hogy Ogotáj halála (1242) után fia, az 1252-ben meghalt 
Güyük foglalta el a nagykán trónját. Magyarországon és Európa-szerte 
már 1242-ben, a ta tár hirtelen elvonulása után rettegtek, hogy nem 
ismétlődik-e meg a ta tár veszedelem. 1243. július 31-én IV. Ince pápa 
felszólítja az aquileiai pátriárkát, hogy hirdessen keresztes hadjáratot, 
ha a tatárok újra Magyarországra törnének.79 Pár nappal utóbb Norvégia 
érsekét kéri, oldja fel a norvég herceget a keresztes hadra te t t fogadalma 
alól, s ahelyett arra szólítsa fel, hogy e hadjárat költségeit fordítsa Magyar
ország támogatására, ha a tatárok egy esztendőn belül, vagyis 1244. 
augusztus 3-ig Magyarországra támadnának.8 0 

1243—44-ben megnyugtatóbb hírek jönnek Kelet felől; belső, 
ázsiai kérdések kötik le Güyük kán figyelmét és haderejét. Hozzájárul 
ehhez az is, hogy a pápa és a nyugati uralkodók, elsősorban Szent I,ajos 
francia király diplomáciai kapcsolatot keresnek és találnak a nagy
kánnal.81 A magyar király ekkori hadjáratai is azt mutatják, hogy 
IV. Béla közeli szomszédaival, 1242—1246 között Holiccsal, Velencével 
s főként az osztrák Babenberg hercegséggel háborúskodik, s még 1246-ban 
is az osztrák Harcias Frigyest nevezi inimicus capitalisának.82 Béla 
bizonyosan nem Nyugat, Dél és Észak ellen fordítaná fegyvereit, ha az 
újabb tatár támadást ekkoriban, 1242—1246 között, közvetlenül fenye
getőnek tartaná. 

A második ta tár invázió veszélyének híre 1246-ban terjed el. 
Güyük nagy kán ugyanis IV. Ince pápához intézett levelében megírja 
Magyarország és Európa elleni támadása tervét.83 Ugyanekkor, 1246-ban 
IV. Béla egyszerre véget vet szomszédaival folytatott háborúinak, s 
hirtelen azzal a Danyiil halics-volhíniai fejedelemmel lép szövetségre, 
aki ellen három évvel korábban, 1243-ban még a kijevi fejedelem szövet
ségében hadat viselt.84 Danyiil, aki 1245-től már a tatárok szövetségese, 
1248-ban Pozsonyban fel is keresi IV. Bélát, s a két fejedelem családi 
kapcsolatot létesít. A magyar király külpolitikája, de — amint látjuk — 
várospolitikája és dinasztikus politikája is, 1246-tól fogva a tatár támadás 
elhárítására irányul. 

Güyük kán 1246. évi levelét követően IV. Ince pápa sem marad 
tétlen. A rémhír — ha mást nem is eredményez — litterális tettekre 
serkenti a római kúriát. 1247. február 4-én a pápa arra figyelmezteti 
IV. Bélát, hogy a tatárok esetleges betöréséről nyomban értesítse, hiszen 
erről idejekorán tudomást szerezhet. Egyben megígéri, hogy egész Európa 
keresztes haderejét mozgósítja Magyarország védelmére.85 Ugyanezen a 
napon a pápa a magyar főpapokat is felhívja: alkalmas helyen építsenek 
erősségeket, hogy a nép a fenyegető ta tár támadás ellen oltalmat talál
jon.86 

1247 nyarára IV. Béla egyre inkább a tatár támadás elhárítására 
összpontosítja erőit. 1247. június 2-án Remboldnak, a johanniták nagy
mesterének huszonöt évre átengedi a Szörényi bánságot, leköti a johan-
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nitáknak a kunok adóit is. Ennek ellenében a lovagok vállalják, hogy 
megfelelő számú harcost állítanak az ország minden támadója ellen.87 

A nagy védelmi készület tehát az 1247. évvel veszi kezdetét.88 

Ezekben az időkben intézi a pápához IV. Béla azt a Sárospatakon kelt 
— Wertner szerint 1248-ban, Szentpétery szerint 1250-ben írt — levelét, 
amelyben megírja: a tatárok megszámlálhatatlan seregtikkel egész Euró
pát el akarják árasztani. . . nap nap után érkeznek róluk hozzánk a hírek.89 

Ebben a levélben tesz említést Béla király a johannitáknak az ország 
szívébe történt telepítéséről, s az ország közepén, a Duna mellett épített 
várakról is. 

Ez tehát az a pszichózis, amely 1247—48-ra megérleli annak a 
szükségét, hogy Pest város, és vele Esztergom, Székesfehérvár polgárait 
védett várakba feltelepítsék. 

IV. Béla hírszerzői jól működtek. Güyük készülődésének híre nem 
volt vaklárma. S ha a mongolok Európa elleni második offenzívája 
késett is, 1252-re Güyük már az Európa elleni támadásra mozgósította 
hadseregét.90 Azt pedig, hogy erre a hadjáratra ekkor nem került sor, 
csupán annak köszönheti Magyarország, hogy 1252-ben Güyük várat
lanul meghalt. Utóda, Hulagu pedig 1253-ban nem Európa, hanem Per
zsia ellen indult.91 

A ta tár invázió veszélye azonban nem múlt el véglegesen. A viseg
rádi hatalmas lakótorony építése IV. Bélának 1259-ben írt oklevele 
szerint még mindig a ta tár elleni védekezés céljából történt, s a király 
megemlíti, hogy a ,,Salamon"-torony építése idején ,,hostilitas Tarta-
rorum. . . cotidie formidabiliter imminebat."92 Mivel a királyi oklevél 
1259-ben múlt időben beszél, a ta tár támadás veszélye pedig az 1247— 
48-as években volt a legnagyobb, a tatárjárás megismétlődésének hírére 
utaló adataink a visegrádi toronyépítés kezdetének időpontját is megha
tározzák. 

1260-ban, a nagy morvamezei vereség után IV. Béla újból attól 
retteg, hogy a magyar hadsereg hatalmas vérveszteségét a tatárság kihasz
nálja.93 A Margit-legendából tudjuk, hogy a tatárjárás megismétlődésé
nek félelme még az 1260-as években is rettegésben tartja a lelkeket: 
a Nyulak szigete Domonkos-rendi kolostorának zárdaszűzei Margit király
leányt faggatják: miképpen védekeznék a tatárok erőszakoskodása ellen?94 

A várt támadás azonban nem ekkor, hanem csak majdnem egy 
fél évszázaddal az első után, 1285-ben következett be, s noha egészen 
a Dunáig s a budai vár faláig hatolt el, Kun László szétverte csapataikat.95 

A budai vár betelepítésének adatai tehát, az általános várostelepí
tési analógiákra s az ezt 1247-től erősen módosító tatárveszély kronoló
giai adataira támaszkodva is azt mutatják, hogy a budai vár betelepítése 
1243 és 1255 között két, időben élesen elkülöníthető szakaszban ment végbe. 

1243-ban, Buda Vetus első említésekor, a királyi udvar s az ahhoz 
szorosan felzárkózó udvarnép ideköltöztetésével vette kezdetét a Várhegy 
várrá építésének munkája. Ez az első szakasz 1249-re, vagyis arra az időre, 
amikor az esztergomi királyi várkastély eladományozására sor került, 
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nagy vonásaiban befejezést is nyert. (Későbbi adataink szerint gyanít
ható, hogy 1250-ben kezdte meg működését a budavári királyi pénz
verő is.) 

Az a tény, hogy az 1255-ig terjedő oklevelekben a Várhegyet budai
nak írják, s Pest neve csak 1255-ben tapad a budai várhoz, azt igazolja, 
hogy ez az első telepítés jórészt a Várhegy északi részéhez közel fekvő 
Óbudáról indult meg. A régi, óbudai királyi kastélyhoz tartozó magyar 
etnikumú királyi udvarnéppel kezdődött meg az addig néptelen budai 
Várhegy betelepítése; innen is eredt a budai vár korai, később újra 
visszanyert eredeti neve, Buda. 

Az óbudai királyi udvari népeknek, Budavár és a budai suburbiu-
mok későbbi magyarjainak a budai várpolgársággal való kapcsolatára 
két korai emlékünk is utal. Az egyik a Margit-legendának többször vissza
térő megemlékezése Óbudai Károly budavári bíróról,96 a másik az óbudai 
királynéi népek felbukkanása a budavári polgárok 1264 körüli tárnok
völgyi birtokfoglalási perében.97 

Az Új Buda megnevezéshez98 s a fenti, Óbudára vonatkozó adatok
hoz csatlakozik az a probléma is, hogy az 1250-es évektől fogva a Vár 
területének két — magyar és német—plébániatemploma és két parókiája, 
vagyis két plébániakerülete van. 

A budai vár betelepítésének második része — az 1249-ig terjedő 
első szakasz közben — 1247-tel kezdődött meg. Ekkor Pest város németjei 
szállták meg az akkor még csak a mai Dísz tér déli végéig terjedő Várnak, 
a castrumnak középső és déli részét. Az ő városrészük, a Szent Miklós 
kolostortól a mai Szent György tér északi végéig, Pesthez esik közelebb; 
új lakóhelyük a régire tekint. Ezek a telepesek új városukba nemcsak 
1244-ben megerősített szabadságlevelüket hozzák magukkal, de városuk 
nevét s talán címerét is. 

A telepítésnek ez a szakaszossága, kétütemű volta adja meg a XII I . 
századi budai castrum (és nem civitas) számos, történetírásunkban máig 
feloldatlan belső kettősségét. Mint látjuk, azok a látszólagos ellentmon
dások, amelyek a korai budai városélet jellemzői, így a castrum=civitas 
kérdése, a város két etnikumának, két, egyidejű plébániájának, és plé
bániakerületének, kettős nevének (Buda, Pest) problémája, a valódi 
történeti állapot felismerésével ugyanúgy feloldódnak, mint ahogyan 
arra a kérdésre is hamaros feleletet kapunk: miért nevezik a XIII—XIV. 
századi budai várost várnak, miért kormányozzák ekkoriban az itteni 
polgárságot — a középkori magyar városok gyakorlatával és Pest város 
1244. évi szabadságlevelével ellentétben — iudexek helyett királyi vár
kapitányok. S végül arra az alapkérdésre is feleletet kapunk: hol keressük 
a magyar királyok XI I I . századi budavári kúriáját? 

A második ta tár támadás rémhírének ezúttal megkísérelt időbeli 
meghatározása az 1247/48-as évekkel a budai palota helyrajzán túl vezető, 
országos településtörténeti korszakbeosztáshoz is munkahipotézisül szol
gál. Az 1247-re elterjedt támadási hír indítja meg az 1246. év elején még 
nyomtalan Nyulak szigeti erőd és erődtemplom (johanniták vára, az 
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esztergomi érsek szigeti kastélya, Domonkos- és Ferenc-rendi kolostorok), 
a visegrádi és sárospataki királyi lakótornyok építését, s bizonyára számos 
más, ezúttal figyelmen kívül hagyott építkezést. Ekkor és nem korábban 
indul meg Pest, Esztergom, Székesfehérvár, s nyilván több más kisebb 
város lakosságának várakba költöztetése is. 

Tárgyunk a XII I . századi budai vár kialakulása. Ezért voltaképpen 
már munkám címekor feladatom lett volna megfelelni arra a történet
írásunkban máig sem t isztázott" kérdésre: milyen helyrajzi egységet 
nevez a XIII. század okleveles gyakorlata budai vagy pesti várnak? 

A Várhegy déli végén álló, egyesek szerint XI I I . századi, szerintem 
XIV. századi építésű királyi palota lenne-e a budai castrum? S ettől 
különálló földrajzi fogalom lenne a budai ci vitas, a polgárváros? A késő 
középkori cas t rum=ci vitas budai kettőssége vajon már a XII I . századi 
okleveles forrásokban is megjelenik? Vagy pedig a polgárvárost nevezik 
castrumnak? De ez esetben diplomatikailag mi igazolja a déli királyi 
palota XII I . századi fennállását (amelyben én — mint említettem — 
régészeti okok miatt is teljességgel kételkedem). Várostörténeti irodal
munkban e kérdés körül a XIII—XIV. század vonatkozásában igen nagy 
a zavar, és sok ellentmondás észlelhető. A történetírók zöme azt a hely
rajzi és történeti konvenciót követi és alkalmazza a XII I . század vonat
kozásában is, ami szerintem csak a XIV. század második felében kialakult 
helyzetet tükrözi. 

A kérdés eldöntésénél eleve le kell szögeznünk azt, hogy a XII I . 
századi budavári királyi palota helyrajzára vonatkozólag egyetlen okle
velünk sincs. A városra viszont mintegy háromszáz. 

De mit neveznek az egykori diplomák budai vagy pesti castrum-
nak? Esik-e szó a XII I . század okleveles emlékeiben civitasróY? 

Ha áttekintjük a budai várra és Pestre vonatkozó okleveleket — 
a királyi, pápai, érseki, országbírói, hiteleshelyi okleveleket, köztük 
a budavári joghatóság saját kibocsátású diplomáit, a Szent Margit-per 
aktáit, a korai Margit-legendákat —, azt találjuk, hogy a XII I . századi 
várhegyi Budát, Buda városát (akár Buda, Űj vagy Nagy Buda, akár 
pesti vár, vagy pesti újhegyi vár névvel illessék is), ezek az egykorú for
rások soha nem urbsnak, vagy civitasnak, hanem minden esetben castrum
nak nevezik. 

Szabályt erősítő kivétel csak kettő akad; igaz, mindkettőt idegen, 
urbánus műveltségű itáliai kéz írta: a Nápolyban leírt, XIV. századi 
Margit-legenda egy ízben a budai várkaput porta civitatis Bude névvel 
illeti,100 egy 1299. évi pápai bulla pedig az egyébként mindig castrum
nak mondott budai várost villa Budensis néven nevezi.101 

Buda összes többi egykorú megnevezése azt tanúsítja, hogy a XII I . 
század, akárcsak a mai köznyelv, az egész várhegyi települést nevezi vár
nak, és soha nem különíti el a szerintem a XIV. századig még nem is 
álló déli királyi palotát a polgárvárostól. 

A XII I . század oklevelei szerint a budavári egyházak a budai cast
rum egyházai, a vám a castrum piacának és vásárjának vámja, a polgárok 
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a castrum polgárai, a kapuk a castrum kapui, a rektornak — egy ízben 
prefektusnak102 — nevezett bíró és tizenkét esküdtje a castrum jogható
sága, az alvárosok a castrum suburbiumai.103 

A városnak várként való megnevezése, a castrum fogalomnak ilyen 
tisztázása — mint már régebbi munkámban is rámutattam1 0 4 — alapvető. 
Egyszerűen azt jelenti, hogy a XI I I . században nyoma sincs a civitas 
mint különálló polgárváros, és a castrum mint különálló királyi várpalota 
kettősségének: a XII I . századi budai castrum azonos a civitas-szal.105 

A budai vár s a suburbiumok plébániakerületei 1390 előtt 
Függőleges vonalazássa a magyarok Mária Magdolna-egyházának kerülete, vízszintes vonalazással a 

németek Nagyboldogasszonny-egyházának kerülete 

1308-ban I. Károly király említi, hogy . . . cum . . . in Budensem 
ciuitatem nostram principalem unam Prelatis, Baronibus Regnique nostri 
nobilibus uenissemus . . . in nostra curia . . . vizsgálja felül az óbudai 
káptalan jogviszonyait.106 I t t , noha a XII I . században s később is ca-
strumként említett budai várost már civitasnak említi I. Károly, oklevele 
arra is utal, hogy a királyi kúria a budai civitas területén — mint látjuk 
— a budai polgárvárosban áll. 

A civitas és castrum fogalmának elkülönülése csak a XIV. század
dal következik be. A század derekától mindinkább sokasodnak azok az 
oklevelek, amelyek a budai várhegyi várost civitasnak nevezik;107 

a királyi várpalota és a város helyrajzi megkülönböztetése azonban csak 
a század végére mutatható ki. így 1390-ben a Mária Magdolna-plébánia 
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és a Nagyboldogasszony-plébánia körletének megállapításakor először 
értesít arról oklevél, hogy a király kúriája (ekkor sem castrum!) a Vár
hegy déli végén áll; ugyanez az oklevél viszont castrumnak — az idézett 
XII I . századi oklevelekhez hasonlóan — Buda városát nevezi.108 

Okleveleink zöme a XIV. századi Buda városi polgárházakat is 
,,in castro" állóknak nevezi.109 A castrum és civitas elkülönülése a XIV. 
század végére nem terminológiai finomulás, hanem topográfiai fejlődés 
eredménye; a XIV. század végére ugyanis a királyi udvar kiköltözik 
a budai — castrumnak mondott — városból, és 1382-re a Várhegy déli 
végén felépülő királyi arx, vagy castrum az újkori királyi palota jelenlegi 
helyén ekkor már helyrajzi valósággá válik. Ennek a kastélynak első 
emléke az imént idézett 1390. évi oklevél, s ugyanennek a XIV. század máso
dik felében bekövetkezett építészeti eseménynek emlékét őrzi szemlélete
sen az 1390 februárja előtt írt, Kis Károlyról szóló, Monaci-féle krónika is. 
Ebben, valamint az arra támaszkodó Turóczi-krónikában a királyi várrá 
és polgárvárossá tagolt Budának már késő középkori képe áll előttünk.110 

A castrum és civitas kettősségének kérdésére várostörténeti irodal
munkban Salamon Ferencnél találjuk az első problémákat. A XIV. század 
első éveiben budai rektorságot viselt Pétermann személyével kapcsolat
ban Salamon a História Bohemiae-ből idézi: ,,. . . Petermanno Budae 
relicto, qui praefecturam velut antea, tum arcis, tum urbis gereret. . , " m 

Ez az 1304. évre utaló adat megcáfolná fejtegetéseinket — s mint arra 
Fügedi Erik figyelmemet felhívta —, azt igazolná, hogy Budán 1304-ben 
már külön joghatóság alatt állt a város és a vár. Azonban e forrást tüze
tesebben megvizsgálva az derül ki, hogy a cseh krónikának ez a szakasza 
a XV—XVI. század fordulóján élt Dubraviustól származik112; az író 
állításai így a kétszáz évvel korábbi budavári helyrajzi állapotokra nézve 
semmitmondóak. 

A város castrumként való megnevezéséhez Buda város joghatósága 
a déli királyi palota XIV. századi megépítése után is igen konzervatív 
módon ragaszkodott: a XV. század elejétől azonban a castrum és civitas 
megkülönböztetése vált gyakorlattá.113 így kimondhatjuk tehát, hogy 
a XIV. század végéig a királyi várpalota és a polgárváros területi meg
különböztetésének okleveles nyoma nincs. 1390-ig a budai várra vonat
kozó okleveles emlékeink a polgárvárost nevezik castrumnak, s minden 
addigi, a Castrum Budense-vel, vagy Castrum Növi Montis Pestiensis-szel 
kapcsolatos adat a budai várhegyi polgárvárost illeti. 

Éppen ezért kételkedünk abban,hogy a castrumnak neve szerint 
dél felé tekintő egyik kapuját, a Bécsi, vagy Szombat-kapuval ellentétes 
oldalon fekvő Kelenföldi kaput, amelyet 1302-ben említenek,114 a késő 
középkori királyi palota erődrendszerének, a Déli Nagyrondella alatt fel
tár t (szerintünk XIV. századi) kapumaradványával azonosítani lehes
sen,115 aminthogy magát a budai castrumot sem lehet a XIV—XV. század 
fordulója előtti időben a késő középkori déli királyi palotával azonosítani. 

Megállapításainkkal szükségesnek látszik egybevetni a régibb és 
újabb várostörténet néhány megállapítását. 
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Gárdonyi Albert — aki már 1910/1911-ben írt munkáival Buda 
középkori topográfiája tekintetében jóval előbbre ju tot t kortársainál, 
s részint a későbbi íróknál is — Pest város 1244. évi szabadságleveléről 
és Buda legrégibb pecsétjéről írt tanulmányában megsejtette, hogy a bu
dai Várhegy betelepítése 1243 és 1255 között nem egyszerre, hanem két 
szakaszban és kettős cél szolgálatában történt.116 Egyik cél a királyi rezi
dencia elhelyezése, másik a pesti polgárság áttelepítése volt. Gárdonyi 
elsőként tisztázta az 1244. évi pesti, s a pestiek áttelepülése következté
ben Budán érvényesített szabadságlevél hitelességét;117 ebben ugyanis 
Salamon Ferenc még kételkedett. Gárdonyi érdeme az is, hogy a Várhegy 
betelepítésével kapcsolatos archaizáló törekvéseket is szétoszlatta.118 

Neki köszönhetjük a budavári Nagyboldogasszony-templom és a Mária 
Magdolna-egyház bonyolult jogvitájának elemzését is.119 

Mindezek ellenére, Gárdonyi sem oldotta fel XI I I . századi okleve
leinknek fent megkísérelt magyarázatát: a polgárváros és vár kezdeti 
azonosságát. Ó a XII I . századi kettős budai városcímerről írt munkájában 
arra a következtetésre jutott , hogy a „XII I . századi Budán külön pecsétje 
volt a királyi várnak és külön pecsétje volt a vár alatt keletkezett polgári 
városnak". Továbbá: „Okleveles adatok hiányában nem tudnók meg
állapítani, hogy hol volt a váron kívüli polgárváros, de az adatokból 
bizton megállapíthatjuk, hogy külön állott, és külön hatósági szervezete 
volt."120 

Gárdonyi szemlélete — elfogadva a csak a XIV. század végére 
kialakult budavári település-képletet — azt eredményezte, hogy IV. Béla 
király várát a Várhegy déli végén keresse, s ezzel időben azonos keletkezé
sűnek tartsa az északi polgárvárost.121 Ez a várostörténeti szemlélet, 
amely XIV. század végi helyrajzi állapotokat tulajdonít a XII I . századi 
Budának, várostörténeti irodalmunkban a mai napig hagyományossá 
vált.122 

Ezt a szemléletet — amellyel már 1952-ben megjelent munkám a 
legerélyesebben szembeszállt — két történeti felismerés változtatta meg. 

Az egyik felismerést az tet te lehetővé, hogy a Várhegy déli végén 
álló, XIV. századi építésű királyi palota feltárása során az i t t feltételezett 
XI I I . századi királyi rezidencia régészeti hitelesítése nem sikerült. A másik 
felismerés diplomatikai, birtoklástörténeti adatoknak köszönhető, mert 
általuk sikerült kimutatni azt, hogy a XIII—XIV. századi királyi lakó
hely s vele a pénzverőház a castrumnak nevezett polgárvárosban — 
tehát intra mur os civitatis — állt. 

Csupán a történetírói konvenciók erejét bizonyítja, hogy a budai 
várpalota-ásatás irányítói vitairataikban a déli várpalota XI I I . századi 
építéskezdete mellett foglaltak állást,123 s talán egyesek még ma is az 
új kori királyi palota területén vélik feltalálni IV. Bélának a polgárvárosnál 
jóval mélyebben fekvő „fellegvárát".124 Ez azonban nem bizonyítéka 
a XI I I . századi déli királyi palota régészeti realitásának. 

A castrum = civitas kérdésben Gerevich Iyászló 1953-ban ezeket 
szögezte le: „Zolnay megállapítja, hogy a XIV. század második feléig 
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a budai castrum és a budai civitas azonos. Ez persze önmagának is ellent
mond. Hol a királyi palota, a bevehetetlen erősség, amiről ír, ha ez azonos 
a várossal? Ez persze nem áll meg . . . Minden következtetés történetileg 
helytelen, amely nem a várhói*, hanem a városhói akar kiindulni."125 

A város és vár, civitas és castrum XIII—XIV. századi azonosságá
nak gondolatával, ezzel a történetírói hagyománnyal ellentétes szemléleti 
fordulattal pedig meg kell barátkozniuk várostörténészeinknek, de régé
szeinknek is. Amennyiben pedig a régészeti megállapítások a diplomati
kaiakkal megegyeznek, mindenki számára világossá válik: a Várhegy déli 
végén a XI I I . században királyi rezidencia nem állt; a Várhegy déli 
végének palotája csak a XIV. század folyamán épült meg; tehát mind 
Gárdonyinak, mind nagyszámú követőjének összes ilyen tárgyú megálla
pítását revízió alá kell vennünk. 

Az okleveles adatok azt mutatják, hogy a XI I I . században castrum-
nak nevezett budai polgárvárosban benn állt a királyi rezidencia, a pénz
verőház s ugyanitt, a polgárvárosban talált otthont Pest város lakosságá
nak Budára telepített része is. A magyar királyi udvar s a pesti német 
polgárság lakónegyedének kettőssége, amelyet Gárdonyi Buda XII I . 
századi kettős pecsétjével kapcsolatban kitűnően megérez, valóság volt 
tehát. (Ugyanezt igazolja a két, etnikai okok miatt elkülönített, egyidejű
leg felépített plébánia is.) Azonban ez a kettősség a XIII—XIV. század 
vonatkozásában nem a Várhegy déli végén feltételezett királyi „vár' 
és a polgári lakónegyed, a ,,város" külső, helyrajzi kettősségében jelent
kezett, hanem a következetesen castrumnak nevezett polgárváros belső 
helyrajzi elkülönítettségében: a korai királyi udvarhoz csatlakozó északi 
magyar városnegyed, s a délebbre fekvő német lakónegyed ma már jól 
leolvasható kettősségében. 

Ez a városfalon belüli kétarcúság a budai várostörténet más jelen
ségeiben is megnyilatkozik. Ilyen, hazai várostörténetünkben egyedül
álló jelenség a XIII—XIV. századi budavári rektorátus intézménye; az 
ti., hogy Buda városnak, a castrumnak bírói tisztét a városalapítástól 
a XIV. század derekáig nem a polgárok választottjai, hanem királyi 
rektorok, várkapitányok viselik. Ehhez hasonló a város kettős nevének 
(Buda és Pest, budai vagy pesti, pesti újhegyi vár), kettős címerének, 
kettős, magyar és német etnikumának, kettős parokiakerületének jelensége is. 

Salamon Ferenc,126 majd Gárdonyi Albert127 részletesen foglalkozott 
a budavári rektorátus kérdésével. A várkapitány tisztét is betöltő buda
vári rektorok,128 akiket olykor iudexnek, egy ízben prefektusnak is nevez
tek,129 a XII I . század második felétől a tizenkét, polgárok által választott 
esküdttel együtt a castrumnak mondott város magisztrátusát alkották;130 

gyakorlatilag tehát a rektorok töltötték be a városbíró tisztjét. A rektor 
jogköre azonban nagyobb volt, mint a városok bíráié. A rektort a király 
jelölte ki, s a budai patriciátus adatai azt mutatják, hogy Budavár rek-

* Ti. a XIII. századi, a Várhegy déli végén Gerevich által feltételezett királyi 
palotából. (E megjegyzés és kiemelés Z. I^.-tól.) 
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torai — nemegyszer kamaraispánok, hadvezérek — vagy az oligarchia 
sorából kerültek helyükre, vagy az oligarchák sorába emelkedtek.131 

Ha jobban megvizsgáljuk a budai rektorok személyére vonatkozó 
adatokat, annak a három-négy budai nagy patríciuscsaládnak azokat 
a tagjait, kik e tisztet a XIII—XIV. században betöltötték, láthatjuk, 
hogy Budavár kapitányának, a budai rektornak tiszte távol áll at tól 
a feladatkörtől, amelyet a többi városok bírái gyakorolnak, vagy amelyet 
például Pest város bírájának (maior ville, vagy villicus) számára az 1244. 
évi szabadságlevél biztosít.132 Az is kitűnik, hogy a budavári rektorok 
dezignálása nem a Pest városnak adott 1244. évi szabadságlevél alapján 
történt, még akkor sem, ha bizonyos, hogy azt a budai várba való átköl
tözésük után Pest budaivá lett polgárai érvényesíteni igyekeztek. És 
az a tény, hogy az 1244-ben Pestnek adott, de utóbb Budán használt 
szabadságlevéltől éppen a szabad bíróválasztás sarkalatos kérdésében a 
XIII—XIV. századi budavári gyakorlat eltért, a városfejlődésnek egy eddig 
kevéssé elemzett, megoldatlan döntő mellékkérdésébe enged betekintést. 

A város alapítása kezdetén a budai bírák és rektorok egymásután
ját mai ismereteim alapján szabatosan meghatározni nem tudom. Kez
detben talán a Budára költöző királyi udvar óbudai eredetű, kondicioná-
riusaiból, királyi familiárisaiból kerültek ki a budai várpolgárság elöljárói. 
A Margit-legenda óbudai eredetűnek mondja ama Károly vitézt, aki 
Béla király nevében bíró volt az új Budán.133 Amikor 1264 körül a buda
vári polgárok a Tárnokvölgyben a berki nemesek rovására birtokot fog
lalnak, elöljárójukként Péter villicus szerepel. A birtokfoglalók tanúi közt 
ott vannak a királyné óbudai jobbágyai; az ő feladatuk lenne esküvel bizo
nyítani, hogy a budavári polgárok által lefoglalt nemesi birtok királynéi 
jószág.134 Petrus villicus de Castro Budensi áll e perben a budavári polgá
rok élén, ám amikor a budai várpolgárság érdekeinek hathatósabb védel
méről van szó, egyszeribe Walter ispán, a későbbi budavári királyi rektor 
és a budai pénzverő kamara ispánja lép a színre.135 Meglehet, hogy az 
1264 körüli időkig az óbudai és pesti eredetű budavári polgárságnak volt 
egy városbírói jogkörrel felruházott maga választotta bírája — ilyen 
lehetett Petrus villicus —, azonban 1260—67 között már a rektornak 
nevezett budavári várkapitány, Preuszel Henrik, IV. Béla főhadvezére áll 
a város élén. Preuszel megjelenése már Buda fővárosi rangját jelzi. 

Általában — összevetve a már előadottakat a későbbiekkel — 
úgy látszik, hogy Buda várának XI I I . századi királyi szálláshelye első
sorban katonai célból, veszély esetére szolgáló királyi menedékül épül. 
Ez a veszély 1247—4& körül fellobban; 1249-re a budai várban már 
bizonyosan áll egy az udvar befogadására szolgáló épület. (Ez Eszter
gom feladásából következik.) Valószínű, hogy békésebb időkben a királyi 
udvar nem mindig lakik az állandóan épülő budai várban, hanem Óbudán, 
a kicsiny, de békés városkában tartózkodik. V. István és IV. Béla harcai 
idején a védhetetlen Óbuda bizonytalanná válik; Preuszel budai rektor-
sága így közvetett bizonyíték amellett, hogy István ifjabb király Pest 
körül portyázó hadai elől a királyi udvar Óbudáról feltehetően Budára 
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húzódik. (Ugyanez a helyzet — mint majd látjuk — 1285-ben, a második 
ta tár betörés idején is, majd pedig 1301-ben, amikor Buda és a Buda 
városi királyi rezidencia az ország kulcsa.) 

Preuszel Henrik, aki egy ideig barsi ispán volt, már a tárnokvölgyi 
per (1264) során is Budával kapcsolatban szerepel mint a per bírája; 
budavári rektori tisztét haláláig viselte. Ez 1267-ben következett be, 
amikor is az István ifjabb király ellen vívott isaszegi csatában mint 
Béla király hadvezére életét vesztette.136 Ivadékai közül többen viselték 
a budavári rektori tisztet; a XIV. században fiágon kihalt családja 
leányágon a Csáktornyai I^aczkfiákban élt tovább.1 3 7 

Preuszel Henrik halála után, 1268-tól 1279-ig — a már 1264-ben, 
a tárnokvölgyi perrel kapcsolatban is említett — Walter comest találjuk 
a budavári rektori székben. Walter ispán budavári rektorsága mellett 
a bécsi zsidó Henel kamaraispán utódaként a pénzverő kamarák ispán-
ságát is viselte, és Komárom várával s a komáromi uradalommal együtt 
Komárom megye ispánságát is megszerezte.138 A Margit-legenda feljegyzi, 
hogy 1275-ben Kun László király Buda várában ,,in domo domini Gal
t e n " betegeskedett.139 A leírások szerint Walter comes budavári háza 
hatalmas épület lehetett; a király betegágyánál nemcsak az orvosok, 
de a királyi család tagjai és az országnagyok is teljes számban meg
jelentek. 

E munkámról szóló lektori véleményében Székely György rámu
ta tot t Kun László Walter házában töltött budai betegségének kérdéses 
voltára. Ha a budai várban 1273-ban már állt volna egy királyi kastély, 
miért töltötte volna betegsége idejét Kun László Walter házában, s miért 
nem a sajátjában? Tekintettel arra is, hogy Kun Iyászló Buda körüli 
tartózkodása során többnyire az óbudai kastélyban lakott,140 úgy gondo
lom, hogy betegségét „in domo domini Galteri" Buda várában oly épület
ben töltötte, amely királyi lakóház volt, de amelyben a király és az udvar 
óbudai tartózkodása idején rendszeresen a budai — rektornak nevezett — 
királyi várkapitány lakott. Walter ispán pedig nem csupán budai vár
kapitány volt, hanem egyben a budai pénz verőkamara ispánja is. így 
tehát az az épület, amelyben 1273-ban Kun László betegeskedett, 
alkalmasint azonos az utóbb Kammerhofnak nevezett Buda városi 
királyi házzal, amellyel egyébként — Salamon Ferenccel és Huszár 
Lajossal együtt — a budai pénzverdét azonosnak vélem. 

Walter comes egyébiránt Buda környéki birtokokat is szerzett,141 

amelyeket azonban 1279-ben bekövetkezett meggyilkolása után, gyil
kosa, Werner comes szerzett meg. Megszerezte Esztergom város ekkori 
legnagyobb palaciumát, a ,,Zenia palotáját" is, amelyet azonban Csepel
szigeti birtokaival együtt fia csak a XIV. század elején tudott újra bir
tokba venni.142 Azokban az időkben, amikor a budai vár építkezései 
javában folynak,143 Walter ispán várépítésben való jártasságát királyi 
oklevél hangsúlyozza. 

Időben nem tudjuk pontosan meghatározni a Margit-legendában 
ismételten emlegetett Óbudai Károly vitéz budai rektorságát. 1276-ban 
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említik Károlyról (vir nobilis Carolus de Veten Buda, miles, iudex pro 
domino rege Ungarie in Buda), hogy Béla király idejében, 1270 előtt, 
budai bíró volt, egyben pedig a Nyulak szigeti Domonkos-rendi apácák 
monostorának gondviselője. A szenttéavatási per során Károly maga 
mondja: rex Béla posuit me ad servitium istius monasterii et domina-
rum.144 A Ráskai Lea által leírt XVI. századi magyar változat ezeket 
mondja Károlyról: „Mikoron Béla király rakat ta volna ez Bődogasszony-
nak klastromát és megajándékozta volna külemb külemb örökségökkel, 
szerze némely jámbor vitézt, kinek neve vala Károly és lakozik vala 
Ó-budán és vala Béla király képében való az Nagy awagy Új-Budában, 
hogy ez Károly vitéz szolgálna az klastromnak és megszerzenéje menden 
dolgát mendenha."145 

Péter villicus említése azt mutatja, hogy a korai polgárságnak 
kezdetben talán voltak saját vezetői; jogkörük azonban utóbb, egészen 
a XIV. század közepéig a budai királyi várkapitányoknak, a rektoroknak 
a kezébe ment át. Károly vitéz, Preuszel Henrik, Walter ispán, majd 
a Werner ivadékok láthatóan a királyok közvetlen familiárisai. IV. Béla 
Károlyra Buda várán kívül féltett leánya kolostorának, az ország leg
gazdagabb zárdájának védelmét, Preuszel Henrikre az ország hadseregét, 
Walterra IV. Béla és Kun László pedig a királyi pénzverőkamarát s a 
komáromi ispánságot bízza. Kun László betegsége idején, 1273-ban, 
hogy Óbudánál (hol korábban elfogták) biztosabb helyen töltse azt — 
Walter rektor budavári házában húzódik meg. A budavári rektorátus — 
ha a rektori tisztséget viseltek genealógiáját megvizsgáljuk — Budán 
éppúgy örökletes, mint a királyi nagy magánuradalmak ispáni széke.146 

1279 után Hench comes a rektor, aki, Walter comeshez hasonlóan 
1272 és 1290 között a budai pénzverő kamaraispáni tisztjét is betölti.147 

1288-tól 1300-ig Werner comest, majd ennek László nevű fiát (1307— 
1317) találjuk a rektori székben. László az Árpád-ház kihaltát követő 
mozgalmak idején jut országos szerepre; 1307-ben ő szerzi meg csellel 
I. Károly számára Buda városa kulcsát.148 Wernerfia László után Hench 
budai rektor fia, János mester viseli húsz éven át (1318—1337) a rekto
rátust, egyben magyaróvári várnagy, mosonyi főispán, I. Károly velencei 
követe, a simontornyai váruradalom birtokosa, a Laczkfiak őse.149 

A rektorátus intézménye jelzi: a Budára települő XI I I . századi 
pestiek hiába hozták magukkal tarsolyukban a IV. Béla király által 1244-
ben adományozott szabadságjogokat, s hiába erősítette meg őket immár 
Buda várában e jogaikban Kun László. Mi más lehetne a gyökere a budai 
rektorátus intézményének, mint az, hogy mivel a királyi szálláshely 
s az udvar benn áll a város falai között, a város polgársága az udvar s 
a királyi rezidencia felett nyilván nem bírhat joghatósággal. A budavári 
rektorátus Magyarországon egyedülálló intézményének okát csakis 
azzal magyarázhatjuk, hogy a XIII—XIV. században a királyi reziden
cia a városfalon belül található. S véget is ér ez a fonák jogállapot a XIV. 
században, amikor is hosszas küzdelem után a polgárság visszaszerzi régi 
szabadságait, s rákényszeríti az Anjou-udvart arra, hogy kitelepüljön 

5K 67 



a polgárvárosból; a XIV. század harmincas éveitől a várostól délre fekvő 
suburbiális területen, amelyet addig a városfejlődés alacsony, keskeny 
fekvése, víztelen jellege miatt elkerült, megindul az Anjouk palotaépít
kezése: lerakják az István-torony alapjait. 

1329-ben először jelenik meg a „rector capitaneusque" mellett 
a budai iudex (noha Wernert például az 1280—1290-es években felváltva 
nevezik rektornak és iudexnak),150 s a század derekától fogva az új, 
Anjou-kori szabadságok birtokában megszilárdul a városbírói intézmény. 
Legkésőbb 1382-re, Nagy Lajos halála évére végbemegy a királyi udvar 
végleges kiköltözése a polgárvárosból, s ekkortól fogva a polgárváros 
joghatóságának immár egyedüli feje a bíró, míg a déli, új királyi palota 
katonai parancsnoka a hajdani rektorok utóda, a budai várkapitány. 
A régi rektorátus intézménye így a XIV. század végére megszűnik; 
a budai várkapitány és Buda város egykori kapcsolatának utolsó emléke 
csupán az a budai jogszokás, hogy az 1403. évi privilégiuma szerint Buda 
város közvetlen felettes hatósága vagy a király, vagy a tárnokmester, 
vagy a budai várkapitány, s az újonnan választott bírót is ezek egyikének 
kell bemutatni.151 

A budai polgárságra sérelmes rektori intézmény megszűnése és 
a királyi udvarnak a budai polgárvárosból való kiköltözése tehát nem 
csupán időbeli egybeesés, hanem az előbbi jelenségnek az utóbbival 
szoros okozati összefüggése van: Buda polgárainak évtizedes küzdelmei 
döntően hozzájárulnak ahhoz, hogy a királyi udvart kiköltözésre, s 
ezáltal a rektorátus megszüntetésére kényszerítsék. 

Említet tük már, hogy az Esztergomból Buda várába telepített 
budai pénzverőháznak első adatára 1255-ből bukkanunk: IV. Béla király 
a budavári vám alól mentesíti az esztergomi eredetű pénzverőket. Ez 
a vámmentesség annak a biztos jele, hogy a pénzverés — amelynek 
ekkoriban maga a királyi lakóház a színhelye152 — a budai várfalon 
belül, Buda városában ment végbe. Ez az 1255. évi adat, azzal egybe
vetve, hogy a budai márka 1271-re már országos súlymérték,153 figye
lemre méltó, s Budavár megalapításához kapcsolódó várostörténeti je
lenségekről tájékoztat. 

Az a tény, hogy a pénzverés súlypontját az addig monopolisz-
tikus helyzetű Esztergomból a budai várba s nem Óbudára helyezték 
át, egymaga ís rávilágít Buda 1250 —1255 táján már tapasztalható orszá
gos fontosságára. Ha pedig — Huszár Lajos álláspontját követve — a pénz
verőházat, inkább műhelyt (fabrica)154 a királyi lakóház osztatlan részé
nek tekintjük, az 1255. évi adatunk a Buda városi királyi lakóház első 
emléke. 

Pénztörténetünk szerint 1250-ig Esztergom volt korai pénzverésünk 
főhelye, s innen 1250—1255 körül azonos időben vált ki a pénzverés új 
főhelyévé fejlődött budai pénzverőház s a zágrábi pénzverde.155 

A budai pénzverés kezdeteire vonatkozó adatok tüzetesebb elemzése 
— úgy látjuk — az 1255-ben először említett budavári pénzverde műkö
désének kezdetét is pontosabban meghatározhatja. A szabatosabb időmeg-
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határozáshoz az ekkori pénzverő kamaraispánok személyi adatait kell 
áttekintenünk. 

1244-ben Szemeyn comes viseli a kamaraispáni tisztet,156 aki 1245-
ben mint esztergomi polgár, Esztergom határában, Bajon községben 
vásárol birtokot.157 1249. november 28-án, nyolc hónappal azután, hogy 
IV. Béla király az esztergomi királyi palotát véglegesen az esztergomi 
érsekeknek engedte át, azt olvassuk, hogy a király velencei eredetű 
kamaraispánjának, Archinus esztergomi polgárnak s Archinus Béla nevű 
kisfiának — akit Mária királyné tar to t t keresztvíz alá — adományozza 
az Esztergom határában álló Nyír földet, a pénzverők faluja és Szemeyn 
ispán előbb említett bajoni birtoka környékén.158 

Eszerint 1249-ben az addig egyetlen pénzverőház még Esztergom
ban működik; Budán 1255-ben találjuk az átköltözött pénzverők mun
kájának első adatát. A pénzverés Esztergomból Budára történő részleges 
átvándorlásának idejét így 1250 eleje és 1255 nyara közé tehetjük. 
Ám még ezt az ötéves hibahatárral dolgozó időmeghatározást is leszo
ríthatjuk egy évre, ha figyelembe vesszük a pénzverő kamaraispán szemé
lyében 1249—125° között bekövetkezett alábbi változást. Velencei 
Archinus comes, aki 1249-ben esztergomi polgár és kamaraispán s akiről 
tudjuk, hogy fivérével, a Latinusnak mondott Péterrel, István ifjabb 
királynak lengyel határmenti hűbéresével (1264) költözött Magyar
országra, majd utóbb Zágráb podesztájává dezignálták, végül pedig 1269— 
82 között ismételten az esztergomi latin város esküdtje és bírája volt,159 

1250 után Esztergomban maradt; Esztergomban szerzett házakat, s 
mint életrajzi adatai mutatják, nem követte a Budára átköltöző királyi 
udvart és királyi pénzverdét. De ennél is lényegesebb kronológiai adat 
az, hogy 1250-ben Archinus comes utódaként már más kamaraispánt, 
a bécsi eredetű zsidó Henel vagy Hénok (Hanelesz vagy Fmok)160 ispánt 
találjuk a pénzverő kamara élén.161 Henel, aki, mint IV. Béla király egyik 
legnagyobb hitelezője került Magyarországra s a magyar pénzverő kamara 
élére, pénzverő kamarabérletét, kamaraispánságát fiaival együtt való
színűleg 1263-ig viselte.162 Henel és fiai egyben bérlői voltak a királynéi 
harmincadvámnak is; a két Henel fiú korábban Babenberg Frigyes bécsi 
kamarabérlője volt.163 

Henel 1250. évi magyar kamaraispáni felbukkanása s fiai közül 
Nikkelnek és Lublinus-Lőblnek korábbi bécsi kamaraispánsága pénz
verésünk és Buda topográfiája szempontjából közömbös lenne, ha a Henel 
család szerepét — Kohn Sámuel és hazai zsidó történetíróink nyomán164 — 
össze nem köthetnénk az osztrák zsidóságnak erre az időre, pontosabban 
1250—1251-re eső magyarországi és elsősorban budai beáramlásával. 
Kitűnően datálja ezt IV. Béla királynak 1251-ben kiadott magyarországi 
zsidó privilégiuma.165 

Az 1250-ben magyar kamaraispánként s a király hitelezőjeként 
bevándorló Henel ispán korábban a legszorosabb kapcsolatban állt 
Babenbergi Frigyes osztrák herceggel, hiszen két fia épp az osztrák 
hercegség pénzügyeit tar tot ta kezében. Az pedig bizonyított tény, hogy 
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IV. Béla 1251. évi zsidó privilégiuma — egyben a magyar zsidók 
kamaraszolgaságának kezdete166 — nem volt más, mint Harcias 
Frigyes 1244-ben kibocsátott ausztriai zsidó kiváltságlevelének adap
tálása.167 

Az 1250-es években — negyedszázaddal az Aranybulla és az ún. 
Beregi eskü u tán (amely a zsidókat és a szaracénokat a magyar kamara
igazgatásból kirekesztette) —IV. Bélának intézményes garancia kat kellett 
nyújtania ahhoz, hogy az osztrák zsidó bevándorlók budai letelepedését 
biztosítsa, s ezáltal hitelezőjét, Henel ispánt az osztrák hercegség elha
gyása után Magyarországon meggyökereztesse. Az 1251. évi zsidó privilé
gium, a magyarországi zsidóság kiváltságos réteghelyzetének az egész 
középkoron á t újra és újra megerősített jogalapja. 

Henel ispánnak és fiainak 1250-től 1265-ig tartó pénzverő kamara-
és vámharmincad-bérlete, az 1251. évi zsidó privilégium dátuma, a budai 
pénzverésnek 1255-től való első adata éles megvilágításba kerül akkor, 
ha ezeket a mozaikokat a budavári zsidónegyed néhány korai adatával 
egybevetjük. A budai zsidónegyed — mint tudjuk —, a zsidóknak 
1360 körül történt átmeneti elüldözéséig, a castrumnak nevezett budai 
polgárváros déli végén, a városfalon belül, a Zsidó-kapu (Fehérvári kapu) 
mellett, a mai Szent György utca nyugati oldalán helyezkedett el.168 

Izsák ben Mózes feljegyzését a budai és esztergomi zsidónők rituális für
déséről a zsidó történetírás az 1251. évre teszi.169 Henel kamaraispánsá-
gának kezdete (1250), a zsidó szabadságlevél s vele a zsidók magyaror
szági kamaraszolgaságának kezdete (1251), valamint az Izsák ben Mózes
féle feljegyzés (1251) egybehangzóan az 1250—1251. évben határozza 
meg a budavári zsidónegyed kialakulásának kezdetét. E zsidónegyednek 
a középkor végéig használt temetőjét — amelyet 1292-ből már oklevél 
is említ — a XIX. század végén a várfalon belüli zsidónegyedhez közel 
eső helyen, a budai Pauler utcában találták meg, s legrégebbi két sír
köve 1278-ból, illetve 1279—1280-ból való.170 

Ha összevetjük a felsorolt adatokat (1249-ben Archinus kamara-
ispánsága Esztergomban, 1249-ben az esztergomi királyi palota elado-
mányozása, 1250-ben Henel kamaraispánsága, 1251-ben a zsidó privi
légium, ugyanekkorról Izsák ben Mózes budai feljegyzése), a budavári 
zsidónegyed adataival is, arra kell következtetnünk, hogy a budavári 
pénzverés írásban először 1255-ben említett kezdetét is Henel kamara
ispánsága kezdetére, vagyis az 1250. évre tehetjük. 

Ha elfogadjuk azt, hogy a korai pénzverés színhelye szükségképpen 
a királyi lakóház, akkor Esztergom királyi palotájának 1249. évi elado-
mányozásán kívül a pénzverésre vonatkozó most közölt adatcsoport 
is azt mutatja: 1249—1250-re a budai varban már állt a királyi szállás
hely és a pénzverésnek is biztonságot nyújtó pénzverő műhely. 

A budai pénzverő kamara ispánjainak további sorát áttekintve, 
Henel fiainak eltűnése után (1265) Walter comes budai rektort (megh. 
1279), 1279 és 1290 között Hench comest, ugyancsak Buda rektorát 
találjuk a kamaraispáni székben.171 
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Az i t t ki nem fejthető tüzetesebb vizsgálat arra utal, hogy irodal
munk eddigi ismereteinél jóval szorosabb a szál a pénzverő kamarai 
intézmény és a XIII—XIV. századi budavári patriciátus között. Ekkori
ban az esztergomi és a budai pénzverő kamara még közös irányítás alatt 
áll. De személyes szálak fűzik a budai patriciátust az 1253-ban először 
említett szerémi kamarához is: Perchinus comes zágrábi kapitánynak 
s zágrábi kamaraispánnak — aki ugyancsak IV. Béla egyik hitelezője 
volt — örököse és rokona, Merculinus comes 1288-ban a budai vár polgára, 
óbudai birtokos, 1291-ben kamaraispán.172 

A kamaraispáni tisztség a XIV. századig fennálló budai rektorá
tustól, helyesebben a budavári patriciátustólaXIV. században sem szakad 
el, s alkalmasint a budavári nagypolgárságnak a kamarával való szoros 
összekapcsolódásában fogunk egyszer ráakadni a Buda városi autonóm 
pénzverésnek oly régóta tisztázatlan magyarázatára is. 

Horváth Tibor Antal és Huszár I^ajos 1956-ban közzétett kitűnő 
összeállítása az 1250—1400 közötti időszakból huszonhat budai pénz
verő kamaraispánt sorakoztat fel.173 Közülük — futó áttekintéssel, 
s a kiadatlan diplomatikai anyag ismeretének hiányában is — tizenkilenc
ről tudtam kimutatni, hogy Budavár polgára volt.174 A pénzverő kamara
ispánok közül többen (Walter, Hench a XII I . században) budavári rek
torok; a XIV. századiak közül Ulwing ispán (1341 előtt) és L,orandus mes
ter a budai tanács esküdtjei; I^orandus utóbb — a rektorátus megszűnte 
utáni időszakban — 1346-tól 1366-ig Budavár első, tizenkilenc alkalom
mal megválasztott polgári bírája.175 (Ide számíthatjuk még a XV. századi 
kamaraispánok közül Héthársi (de Septem Tiliis, Siebenlinder) János 
budai bírót is, akiben Mollay Károly legújabb kutatásai a Budai Jog
könyv szerzőjét ismerték fel.)176 A budai polgárság vezetőszerepe a pénz
verő kamaraigazgatásban akkor is megmaradt, amikor a XIV. századdal 
kezdődően tizenkettőre emelkedő kamarák a budai pénzverés jelentősé
gét elhalványították, s amikor a pénzverés súlypontja Budáról Körmöc
bányára tolódott át. Ennek vizsgálata jelen témánktól igen távol esik, 
ám a budai polgárságnak e vázlatos előadásban szemléltetett kapcso
latát a budai pénzveréssel a korai városfejlődés és topográfia egyik kulcs
kérdésének érezzük. E kérdések munkánk folyamán akkor kapnak élesebb 
megvilágítást, amikor majd a XIII—XIV. századi Buda városi királyi 
palota, és a vele azonosnak vélt pénzverőház helyrajzáról és város
történeti szerepéről ejtünk szót. 

Említettem, hogy a XII I . századi budavári királyi lakóházra, annak 
topográfiai helyzetére nézve egyetlen közvetlen okleveles adatunk 
sincs. Ez a hiány értékessé tesz minden közvetett adatot. 

Ismeretes, hogy ideológiai és közjogi szálakon kívül az esztergomi 
érsekeket más szoros kapcsolatok is a királyi udvarhoz fűzik. Nem jelen
téktelen az esztergomi érsekek szerepe a pénzverés történetében sem.177 

A pénzverés ellenőrzése, a pénz tisztaságának felügyelete a hazai pénz
verés kezdeteitől fogva az esztergomi érsek és a tárnokmester jogköré
hez tartozik.178 A pénzverés szerszámait az esztergomi érsek, a tárnok-
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mester és a pénzverő kamaraispán együttes pecsétje alatt őrzik.179 

Mindez szükségessé teszi az érseknek mind a királyi rezidenciához, mind 
pedig a pénzverés főhelyéhez való közelségét. És mit tapasztalunk 1249, 
vagyis a pénzverés színhelyének részleges megváltozása, a királyi lakóhely
nek és a pénzverő kamarának Esztergomból Budára való költözése után ? 

Más munkámban rámutat tam arra, hogy az esztergomi érsekek 
szinte egyidejűleg követik a királyi rezidenciák hely változását. Amikor 
a budai vár épülése idején, a XI I I . század második felében a királyok 
részben az óbudai kastélyba, részben Buda castrumába teszik át székhe
lyüket, az esztergomi érsekség nyomban kastélyt épít magának az Óbu
dához és Buda várához egyaránt közel eső, katonailag is biztonságos 
Nyulak szigetén.180 Amikor a XIV. században I. Károly és Nagy Lajos 
a budai, castrumnak nevezett polgárváros magna curia regis, vagy Kam
merhof nevű épületében tartja udvarát, az esztergomi érsekség újabb, 
a Kammerhofhoz közel eső házat szerez magának a budai vízivárosi 
suburbiumban. Hz a suburbiális XIV. századi érseki lakóépület kétség
telenül érseki szállásul is szolgálhatott; a suburbium szerényebb igényű 
épületeivel ellentétben előkelő épület lehetett; az alnádor kúriájának 
szomszédságában állt.181 S még meglepőbb, s a királyi kúria további 
hely változására utaló adalék: amikor a XIV. század végén Nagy Lajos 
király kiköltözteti udvarát a budai városból a Várhegy déli részén emelt 
királyi palotába, Demeter kardinális esztergomi érsek nyomban palaciu-
mot szerez magának a polgárvárosnak a királyi palotához legközelebb eső 
déli részén, a zsidók által ekkor már elhagyott régi zsidónegyed, a későbbi 
ún. Teleki-palota helyén, a mai Szent György utca nyugati oldalán.182 

A budai vár elnevezése szempontjából áttekintve a XIII . század 
okleveles emlékeit — mint arra már utaltunk —, 1243—1255 között 
a budai vár Nagyboldogasszony-templomát ecclesia növi montis Budensis 
néven nevezik.183 

A város, illetve a település castrumként való megnevezésével 
1255-ben találkozunk először; ugyanez az oklevél nevezi először pesti 
hegynek a Várhegyet.184 Ettől fogva a Várhegy castrumát hol pesti vár 
(1255, 1259, castrum Pestiense, castrum Pest),185 hol pesti hegy (1280, 
castrum de Monte Pestiensi),186 pesti új vár (1292, rector Növi Castri 
Pestiensis),187 pesti újhegyi vár (1265, 1288, de Novo Monte Pestiensi),188 

hol pedig budai vár (1259 körül, 1268, 1275, 1279, castrum Budense),189 

Űj Buda (1259 körül Nova Buda, vö. Margit-legenda Ráskai Lea leira
tában: Új awagy Nagy Buda),190 hol meg egyszerűen budai hegy (1269, 
1270, 1276/77)191 névvel illetik. 

Pest lakossága egy részének átköltöztetése idejét az 1247—1255 
közötti időszakra azért is tesszük, mert 1255-ben a bal parti Pest város
neve már megjelenik a jobb parti Budavár másik neveként. 

Az eredetileg volgai bolgárokkal benépesített X—XI. századi Pest 
város neve etimológiailag a pest = kemence, tűzhely szóból ered. 
A pesti szaracénnak mondott volgai bolgár lakosságot, amely 1218-ban 
még ura e bal parti városnak,192 az Aranybullában megfogalmazott zsidó-
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és szaracénellenes intézkedések során űzik el Pestről. Helyükbe az 1225— 
1235 közti időben német hospesek települnek. Ezek városuk tűzhely,, 
kemence jelentésű bolgár nevét anyanyelvükre fordítják: Pestet 1235-ben 
már Ofen, Owena névvel illetik.193 A várost Rogeriusa XI I I . század dere
kán már gazdag német emporiumnak nevezi.194 

Pest német polgársága már a tatárjárás előtt kinyújtja kezét a ter
mékeny, szőlőtelepítésre alkalmas jobb par t felé; 1240 tavaszán Olbranth 
fia Henrik, Willam, Herbortus, Henrik harangöntőmester és Pertoldus 
,,theutonici de maiori Pest" 200 hold szőlőt vesz bérbe a kánai és telki 
apáttól, s ugyanekkor szó esik a mai Tabán helyén állt, s Creynfeld-nek 
is nevezett minor Pest szász lakóiról is.195 A pesti németek tehát már 
a tatárjárás előtt átvitték városuk, Pest Ofen nevét a jobb partra. 

Amikor azután a tatárjárás megismétlődésétől rémületében Pest 
város német patriciátusa s a polgárság jó része áttelepül a budai Vár
hegyre, a Pest városi jogok folytonosságát is hangsúlyozva, az addig 
csak budainak nevezett, s kizárólag magyar lakossággal betelepített 
Várhegyet is Pest nevével illeti. Noha a középkor folyamán a magyar 
köznyelv, az udvar nyelve s a királyi kancellária zömmel Budának nevezi 
Buda várát, a városi magisztrátus — mint még Werbőczi is rámutat — 
következetesen Castrum Növi Montis Pestiensis joghatóságának nevezi 
magát.196 Éppoly konzervatizmus ez, mint a XI . századi alapítású óbudai 
káptalan gyakorlata, amely az új Buda megalapítása, s Budának Vetus 
Budától való megkülönböztetése után is a középkor végéig váltig budai 
káptalannak (s nem óbudainak) nevezte magát. 

A Pest városi polgárságnak a budai Várheg3^re történt részleges 
átköltözése után, vagyis amikor Budavárt már egyre inkább pesti új 
hegyi várnak nevezték, a középkorban a bal parti Pest^ város éppúgy 
felveszi a Vetus Pest nevet, mint ahogyan a régi Buda Óbudává válik; 
ez a megkülönböztetés azonban a XV. századi gyakorlatban eltűnik, 
s Pest városa ismét Pest marad. 

Buda várának a XII I . századi áttelepítés emlékét őrző Pest (pesti 
újhegyi vár) neve a török kort csak német formájában — Ofen — éli át, 
s így nevezi Budát a német újkor. Ez a csökevény azután arra a fonák
ságra vezet, hogy a XIX. század Budát Ofennak nevezi, Pestet Pestnek, 
Budapestet pedig — tautologikus módon — Ofen-Pestnek; Óbudát pedig 
Alt-Ofennak kereszteli el. 

Pest városa a XII I . század derekán Budavárba történt részleges 
áttelepítés után sem néptelenedett el, s városjogait sem veszítette el 
egészen. Vezető patrícius családja, a már 1235-ben említett Werner 
miles nemzetsége (amely a bal parti, Duna-parti Új becs területén a XII I . 
századi „Werner-palotát" építette), részben Budára települt át, de bal 
parti birtokérdekeit s a város kormányzatában való szerepét is meg
tartotta.197 A budai és pesti patriciátust vérségi köteléken nyugvó birtok
viszonyok kötötték össze; a Pétermannok, Wernerek — mindkét város 
magisztrátusának irányítói — Budán s a XIV. század eleji Pesten egy
aránt felbukkannak. 
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Pest városa a lakosság átköltözésétől kezdve fokozatosan a budai 
castrum joghatósága alá került. 1276-ban Kun Iyászló a budai polgáro
kat erősíti meg Pest 1244. évi szabadságjogaiban, 1290-ben pedig, amikor 
I I I . Endre a budai vár és Pest város polgárait, a hajósok rektorát és Pest 
villa összes hajósát dorgálja a szigeti apácák vámszedési ügyében, 
nevezettek — tehát a pestiek — megbízottjaként is Werner comes, 
a budavári rektor jár el.198 Pest polgársága 1281-ben a bal parti Újbécs, 
illetve ,,Wernerpalotája" n. birtokkal kapcsolatban pereskedik a szigeti 
apácákkal. Ekkor megnevezik a pesti tanács vezetőit, Farkas villicus, 
Pál, János, Kozma és Becse polgárokat, azonban az oklevél felsorolásában 
a pesti villicust megelőzi Péter fia, Werner comes és Hench comes, mind
kettő pesti polgár; ők alkalmasint a „Wernerpalotáját" építő Werner 
ivadékai, s maguk valószínűleg a hasonló nevű budavári rektorokkal 
egyazon személyek.199 Pest város további sorsa témánkon kívül esik. 
A XIV—XV. század fordulójáig Pest városa Budavár bal parti suburbiu-
mává süllyedt; bírói székét Buda egyik esküdtjével töltötték be; a város 
pedig Budavár cenzusának harmadát viselte.200 

Buda története szempontjából a XI I I . századi Pest átköltöztetett 
lakossága alapvető tényező. A részben Esztergomból, részben az óbudai 
királyi kastély környékéről áttelepített királyi népek mellett Pest 
németjeiből rekrutálódik az Új Buda városi polgársága, a castrum urbá
nus rétege. A Pest régi jogait mindig követelő németek és a királyi udvar
ral idetelepített magyar kondicionáriusok, valamint az udvar körében 
élő nemesek közt már elég korán súrlódások nyomát találjuk. Az ellentét, 
a németségnek kedvezőbb helyzete a városi joghatóság esküdtjeinek 
a magyarok számára hátrányos számarányában (nyolc német, négy 
magyar) s a kétnyelvű, kétféle réteghez tartozó (kir. udvari, udvarnoki, 
kondicionáriusi magyar, illetve polgári és nagypolgári német) város
lakók plébániáinak jogvitáiban is kifejezésre jutott . A nemzetiségi eltérés, 
a város lakosságának kétnyelvűsége osztályellentéteket is fedett. A német 
patriciátus budai rektori tisztre s a XI I I . század végén országos politikai 
súlyra emelkedő vezetőrétege hamarosan megtalálta helyét a magyar 
oligarchák sorában (a Hench fiak a Csáktornyai Laczkfiakban, az Ulvin-
gusok a Somiakban, Tarkőiekben, Berzeviczyekben, Perényiekben éltek 
tovább, Becsei Imre családja Waydner Hannus budai polgár családjával 
került rokonságba), de a német középréteg a magyar udvari kondicioná
riusok ivadékainak már nehezebben nyújtott békejobbot. 

A XII I . századi Budavár lakóinak más-más helyről való eredetét, 
kétféle réteghelyzetét, nemzetiségi különbözőségét a Vár kettős nevén 
(Buda, Pest) kívül talán annak korai kettős címere is tükrözi. De még 
jellemzőbben őrzi e dualizmus emlékét, a budavári telepítés két időpont
ját és kétféle célját a Várnak egy időben épült két plébániatemploma, 
s az annak megfelelő plébániakerületek kettősége is. A magyarok Mária 
Magdolna-templomának, illetve a németek Nagyboldogasszony-templo
mának, a mai úgynevezett Helyőrségi, illetve Mátyás-templomnak 
egymástól szabatosan elválasztott magyares német parókiája, plébánia-
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kerülete az egész XIII—XIV. századi budavári castrumot két részre, 
két kerületre osztotta. 

A két budavári, XI I I . századi plébániatemplom közül a később 
anyaegyházzá vált Nagyboldogasszony-templom építési idejét (1247— 
1269) már érintettük. Az épület archeológiájával kapcsolatban Csemegi 
József monográfiájára hivatkozunk, amely végleg eldöntötte azt a kérdést, 
hogy e templom a XI I I . század negyvenes-ötvenes éveinél nem korábbi. 
Csemegi más, stíluskritikai okok miat t a Nagyboldogasszony-templom 
építésének megkezdését, a mi meggondolásainkkal egybehangzó módon, 
az 1244 és 1250-es évek közé teszi.201 

A Nagyboldogasszony-templommal egy időben jelenik meg a Vár
hegy északi végén a hajdani Szombatpiac mellett álló Mária Magdolna
templom, amely a középkor századaiban végig a magyarok plébániája 
volt. 

A két plébánia híveinek nemzetiségi különbségét már az 1270-es 
évekből jól tükrözi a Margit-legenda. Tapolcsányi Péter budavári magyar 
polgárnak (Petrus Ungarus de Buda, qui fuit de Tapulzano) I^ászló, 
a Mária Magdolna-egyház papja adja az utolsó kenetet. Az Óbudai ere
detű Károly egykori budavári bíró unokáját, vagy unokahúgát, a beteg 
Ágnest, Herlip német polgár leányát (Domina Agnes, filia quondam Herlip 
Teutonici, nepotis domini Karoli iudicis de Buda) Keresztély, a Nagy
boldogasszony-egyház papja részesíti a haldoklók szentségében.202 

A két plébánia papjai évszázados perbe bonyolódnak, s úgy látszik, 
a per kezdete a két templom építési idejére nyúlik vissza. A XII I . század 
végén a német Nagyboldogasszony-templom plébánosa a magyar Mária 
Magdolna-egyházat ugyanúgy filiájának tekinti és cenzust hajt be rajta, 
mint ahogyan a XIII—XIV. századi Buda német vezetőrétege is lesza
vazza a magyarokat, s egészen az 1439. évi budavári plebejus felkelés 
idejéig a magisztrátusba csak harmadrészben engedi őket. 

A két templom százötvenéves peranyagából értesülünk arról, hogy a 
budavári magyar és német egyház jogviszonyait már Benedek (1254— 
1261) és Fülöp (1262—1272) esztergomi érsekek igyekeztek normali
zálni. Ez elsősorban annak bizonyítéka, hogy az 1250-es évek végére 
a magyar Mária Magdolna-templom már éppúgy állt, mint az 1269-re 
befej ezett Nagyboldogasszony-egyház. 

A három középkori periódusban felépített egykori Mária Magdolna
templom legrégebbi alapfalait a közelmúltban tár ták fel. Szemben a már 
első építése idején is háromhajós Nagyboldogasszony-templommal, 
a Mária Magdolna-templom szerény, egyhajós, kicsiny építmény volt. 
Ásatási jelentését eddig nem tették közzé, de hivatkozom Csemegi József 
szíves szóbeli közlésére, amely szerint még az is feltételezhető — a kis 
leletanyag ismerete nélkül —, hogy a Mária Magdolna-templom első perió
dusának maradványai korábbiak a Nagyboldogasszony-templom leg
korábbi részleteinél. 

A Mária Magdolna-templomnak és vele a Vár északi, magyar negye
dének a várépítés első periódusával való egybeesését alátámasztja az is, 
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hogy Budavár középkori vásártere, a Szombatpiac itt , északon, a magyar 
Mária Magdolna-templom körül, s nem a Pestről jö t t németek — második 
építési periódusba eső — városközpontja, a Nagyboldogasszony-plébánia 
körül alakult ki. (Alább látjuk majd, hogy ugyanitt, a Vár északi, általunk 
korábbinak vélt magyar negyedében találjuk meg a korai királyi kúriá
nak és pénzverőháznak emlékeit is.) 

Ezek a régészeti meggondolások, a két plébánia évszázados per
anyagával együtt azt jelzik, hogy a Mária Magdolna-templom felépítését 
a vártelepítés első, 1243—1249 közt lemérhető szakaszához, a királyi 
rezidenciának s az azt övező magyar negyednek a Vár északi részén tör
tént korai telepítéséhez kell kapcsolnunk, míg a délebbi — s utóbb a 
Pestről jöt t németek plébániájává lett — Nagyboldogasszony-templom 
építését a budavári telepítés második — 1247—1255 közt végbement — 
szakaszába kell beiktatnunk. 

A XII I . század végén a Nagyboldogasszony-templom már anya
egyház, amelynek a Mária Magdolna-egyház magyar polgárainak (cives 
Hungari) papja — Lodomér érsek szava szerint — a templom alapításának 
idejétől fogva (a sua fundacione et constructione) évi egy márka cenzust 
fizet.203 Ezt az összeget a Nagyboldogasszony-egyház plébánosa — assi-
stentibus sibi civibus et iuratis eiusdem ecclesie — évi két és fél márkára 
akarja emelni, de I,odomér érsek 1298 előtt ezt megtiltja. 1298 és 1301 
között Albert, a német Nagyboldogasszony-egyház plébánosa, akinek 
egyik káplánját választják meg a Mária Magdolna-egyház plébánosává, 
jognyilatkozatot tesz. Ebben biztosítja, hogy a Mária Magdolna-egyház 
híveit a jövőben sem befolyásolja szabad plébánosválasztási jogukban, 
mert a Mária Magdolna-egyház a szabad plébánosválasztás tekintetében 
a Nagyboldogasszony-plébániától alapítása idejétől fogva mindenkor 
szabad és független volt (. . . cum ipsa ecclesia Beate Marie Magdalene 
a sui fundacione ab ecclesia Beate Marie Virginis, in hoc articulo, videlicet 
in recepcione plebani libera semper fuerit et exempta. . .)204 

A későbbi jogviták a fennmaradt okleveleknél korábbi, XI I I . századi 
helyrajzi és jogviszonyokba is bepillantást engednek. 1342-ben a per 
során a budavári németek, tehát a Nagyboldogasszony-parókia lakói 
azzal a valótlansággal hozakodnak elő, hogy a — valójában IV. Béla 
király által alapított és épített — Nagyboldogasszony-egyházat ők, 
illetve elődeik alapították és építették fel; a templom in sui origine et 
principio, per solos Theutonicos fundata, erecta, constructa, constituta, 
vocata existit.205 1352-ben a pápa elé kerül a két plébánia pere. A pápa 
ezúttal átírja a Benedek esztergomi érsek (1254—1261) előtt ez ügyben 
kötött régi egyezséget. Ez a késői irat viszont azt is említi, hogy a Mária 
Magdolna-egyházat és a vízivárosi suburbium egyházát — a Szent Péter 
vértanú plébániatemplomát — homines et hospites de suburbio Budensi, 
vagyis magyarok alapították.206 

1390-ben egy közjegyzői okiratban összefoglalt választott bírósági 
per során még érdekesebb településtörténeti adatok kerülnek elő. A Nagy
boldogasszony-egyház német plébánosa azt állítja, hogy a Nagyboldog-
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asszony-egyház a budai castrum s a suburbiumok egyedüli anyaegyháza, 
a Mária Magdolna-egyház ennek csupán konkrét határok nélküli leány
egyháza, amelynek tehát még meghatározott plébániakerülete sincs; pap
ja csupán a Nagyboldogasszony-plébánia papjának hozzájárulásával gya
korolhatja a plébános jogait, s ennek jeléül a Mária Magdolna-egyház 
plébánosa a Nagyboldogasszony-egyház plébánosának évi négy és fél 
márka ezüstöt fizet. 

Ugyanekkor Gergely, a magyar Mária Magdolna-egyház plébánosa 
leszögezi azt, hogy 

1. a Mária Magdolna-egyház önálló plébánia, amelynek saját plébá
niakerülete van (quod ecclesia Beate Marie Magdalene erat ecclesia 
parochialis, per se distinctos habens limites), 

2. semmiben sem volt alávetettje a Nagy boldogasszony-egyház
nak (in nullo suberat, neque tenebatur ecclesie predicte Beate Marie 
Virginis), 

3. a magyar plébános meg is mondja, mik voltak a — várfalon 
belül és azon kívül — a magyar Mária Magdolna-egyház parókiájának 
régi tartozékai. Ezek a tartozékok: a Vár északi fele, a mai Hess András 
téri Miklós-toronytól északra eső s a várfalak által körülzárt terület, 
továbbá az összes suburbium, vagyis Iyógod (a mai Lógodi utca s a Bugát 
Pál utca környékén), Tótfalu (a mai Ostrom utca, Vérmező utca táján), 
valamint a Zsidók negyede és a Szent János evangélista kolostorától 
a király kúriájáig eső terület (Item piatea Iudeorum et a Sancto Ioanne 
usque ad curia Regis fuit similiter de dicta Paroccia Sancte Marie Mag
dalene.)207 

A per egyébiránt egyezséggel végződött. Mindössze annyi történt, 
hogy Inogod suburbiumot s azt a suburbiális városrészt, amely a castrum, 
tehát a hajdani polgárváros legdélibb részén volt, tehát a régi zsidónegyed, 
valamint a Szent János evangélista kolostora és a királyi kúria közötti 
területet a Mária Magdolna-egyház plébánosa a Nagyboldogasszony
egyház plébánosának adta át.208 

Úgy látszik, e lemondás ellenében a Mária Magdolna-egyház elnyerte 
függetlenségét; IX. Bonifác pápának 1401-ben kelt egyik oklevelében 
a Mária Magdolna-egyház már mint önálló plébánia szerepel.209 

Kz az 1390. évi oklevél, amely a Vár északi magyar részét és az egy
kori suburbiumokat meghatározza, a középkori budai városföldrajz 
egyik legfontosabb forrása. 

Ez az első okleveles említése annak, hogy a budai Várhegy déli végén 
már áll a király kúriája. (Munkánk második részében mutatunk rá arra, 
hogy a budai királyi kúriát illető minden más, ekkori (1243—1382) okle
veles és krónikás emlékünk nem erre a déli palotára, hanem a Várhegy 
északi végén állt XI I I . századi építésű rezidenciális épületre, a magna 
curiára, vagy Kammerhofra vonatkozik.) 

De azt is bizonyítja ez az oklevél, hogy a castrumnak mondott 
budai polgárváros egy korábbi időszakban, mégpedig a Mária Magdolna
egyháznak az 1240-es évekre tehető megalapítása idején dél felől, még a 
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Várhegy derekánál, a Fehérvári kapu és a Vízikapu környékén végződött 
(ez Csemegi József régi nézete) és a mai Szent György tér északi végétől 
délebbre eső terület, vagyis a régi zsidónegyed (az egykori Teleki-féle palota 
helyén) s a ferencesek hajdani kolostorától (Várszínház helye) délebbre 
eső terület — tehát a XIV. századi megépítése előtt magának az Anjou-kori 
királyi palotának területe is — le egészen Kispest-Kelenföldig (Tabán)210 — 
éppen úgy a bástyákon kívül álló terület volt, mint a magyarok által már 
a XIII. század derekán megszállt Lógod, Tótfalu, s az i2jo-es években épített 
plébániájáról Szent Péter-városnak mondott mai Víziváros. 

A korai alapítású Mária Magdolna magyar plébániához a Vár északi 
magyar negyedén kívül valamennyi suburbium hozzátartozott, míg 
az 1247—1269 közt felépített nagyobb, háromhajós főtemplomhoz 
a pesti németek átvándorlása után csupán a bástyákkal övezett Vár 
déli részét, a Szent Miklós-templomtól a déli zárófalig tartozó részt csatol
ták hozzá. Ez a déli zárófal pedig a korai időszakban — mint azt az 1390-es 
oklevél még híven tükrözi — a mai Szent György tér északi részén húzó
dott. 

Ha a két plébániakerület peranyaga és más, eddig már ismertetett 
adataim alapján megkíséreljük rekonstruálni a budai Vár XIII—XIV. 
századi, 1243-tól 1382—1390-ig terjedő településtörténeti képét, a követ
kezőket látjuk: 

1. 1243-tól van egy korai időszak, amikor még kizárólag a királyi 
udvar refugiuma, a pénzverőház s e kettő körül a magyar udvari népek 
és kondicionáriusok elhelyezése a cél. Ebben a legkorábbi, kezdeti perió
dusban — úgy látszik — még csak egy, szerény méretű temploma van 
a Várnak, az egyhajós Mária Magdolna-templom, mellette az első tele
pesek piacterével, a Szombatpiaccal. Ennek az első telepítésnek színhelye 
a Várhegy északi, barlangpincékkel és barlangkutakkal teli fennsíkja. 
Ekkoriban a kicsiny Mária Magdolna-plébániatemplom kerületéhez hoz
zátartozik az egész épülő Vár területe, s az azt környező összes északi, 
keleti, nyugati és déli suburbium, így a XIV. századi építésű Anjou
palota ekkor még várfalon kívüli, déli területe is. 

2. Alig indul meg ez a királyi várostelepítés, a tatárjárás megismét
lődésének hírére Pest kiváltságos német polgársága is felköltözik a Várba. 
Kiváltságaiknál s a magyar udvart környező kondicionáriusoktól eltérő 
réteghelyzetüknél fogva a Vár középső és déli részét foglalják el; plébá
niájukhoz, a Nagyboldogasszony-templomhoz a várfalakkal övezett 
s a Dísz tér déli végéig terjedő várnegyedet csatolják hozzá. Az északi 
várnegyed és a Várhegyet övező négy suburbium egészen 1390-ig a magyar 
Mária Magdolna-egyház joghatósága alatt marad. 

3. A XIV. században, amikor a budai castrum déli zárófalán kívül, 
attól délebbre az Anjouk megépítik a királyi palotát, s megépül ennek a 
városnál mintegy tizenöt méterrel alacsonyabban fekvő, víztelen terü
letre települt királyi várpalotának a Dunára — mint vízszerző helyre — 
könyöklő bástyarendszere, anakronizmussá válik e déli, az új palota, 
illetve a királyi palota és a polgárváros közötti területen a Mária Mag-
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dolna-egyház joghatósága; a hajdani suburbiumból a királyi palota terü
lete s annak előtere lesz. A palota és a város közé eső, suburbiális jogon 
a Mária Magdolna-egyházhoz tartozó részt Iyógoddal együtt hozzácsa
tolják a Nagyboldogasszony-egyház plébániakerületéhez. 

A két plébániakerület 1390. évi elrendezése adja meg a többsza
kaszos budavári település végleges körvonalait; ezzel a déli királyi palota 
építésének befejezéséből adódó elrendezéssel alakul ki a budai vár vég
leges középkori képe. 

A fenti meggondolások jegyében nem képzelhető el, hogy egy XI I I . 
századi építésű királyi palota és az északi polgárváros közé suburbiális 
jogon a Mária Magdolna-egyházhoz tartozó földterület (a kir. palota és 
a városfal közé eső térség) ékelődjék be. Mindebből az világlik ki, hogy 
a XIV. századi déli palotaépítés — amely, mint látjuk, legkésőbb 1382-re 
teljesen befejezést nyert — magával hozta a plébániakerületek 1390. évi 
végleges elrendezésének szükségét: a déli palota területe s a palota, meg a 
polgárváros közé eső térség suburbiális jellege a palota építésével meg
szűnt, s így végképpen feleslegessé vált ezeknek a területeknek az északi, 
magyar plébániatemplomhoz való tartozása. 

A két plébánia jogviszályának még egyszer röviden összefoglaljuk 
néhány tanulságát: 

1. A Mária Magdolna-templom alapítását, a Nagyboldogasszony
egyháztól való (talán későbbi) függése ellenére is magyar alapításúnak 
tar tot ták (1352). 

2. A magyar hívek szabad plébánosválasztási jogát — amely pedig 
e függőséggel nehezen egyezik — a XIII—XIV. század fordulóján még 
az ellenlábas Nagyboldogasszony-templom német plébánosa sem vonta 
kétségbe. 

3. A XIII—XIV. századi budavári királyi rezidenciának vélt magna 
curia regis, vagy Kammerhof (Táncsics Mihály utca 9), a hozzá csatla
kozó magyar városrésszel s Buda egyetlen vásárterével, a Szombatpiaccal, 
a Mária Magdolna-egyház magyar plébániakörletével esett egybe. Nyilván
való, hogy ez a tény magyarázza meg a magyar plénániakerület mindvégig 
észlelhető viszonylagos függetlenségének okát, amely egyben a Várhegy 
északi része korábbi betelepítésének jele. 

4. 1390-ig a magyar plébániához tartozik a polgárváros északi 
része és a Várhegyet övező valamennyi suburbium. Eszerint — mivel 
más adatainkból kiviláglik, hogy a déli királyi palotát csak 1350—1382 
között építették — bizonyos, hogy az ezt megelőző időkben a királyi 
palota egész területe is a Mária Magdolna-egyház suburbiumainak egyike 
volt. E suburbiális déli területnek XII I . századi leletanyagát tár ta fel a 
budai várásatás a XIV. századtól kezdődő itteni királyi udvari élet 
későbbi emlékeivel együtt. 

5- E déli suburbiumnak az Anjou-palota és a városfal közé eső 
maradványát 1390-ben, pár évvel a déli palotaépítkezések befejezése után 
elcsatolják a Mária Magdolna-egyház plébániakerületétől, és az új elren
deződésnek megfelelően a mai Szent György tér XIV. század végi beépí-
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tése során a Várhegy délebbi plébániájához, a Nagyboldogasszony-egyház 
kerületéhez kapcsolják. 

6. Az a tény, hogy a Mária Magdolna-templom plébániakerületének 
egészen 1390-ig tartozéka a régi — a zsidók által ekkorra már elhagyott — 
XII I . századi zsidónegyed, a ferences kolostor s az új királyi palota közé 
eső terület, megerősíti Csemegi Józsefnek azt a feltevését, amely szerint 
a XII I . században a castrumnak nevezett város déli bástyarendszere 
még a mai Dísz tér déli végén, a Várhegy legkeskenyebb pontján ért 
véget. Bz ugyancsak alátámasztja azt a vélelmemet, amely szerint ezt a 
zárófalat akkor még csupán egy kapu, a délnek néző Kelenföldi kapu 
(a városfal későbbi ún. Palotai-kapujának előde) szakította meg. 

7. A Várhegynek ez a magyar és német plébániakerület szerint 
való kettéosztottsága — amely a királyi Óbudáról s a pesti polgárváros
ból történt kétütemű lakosságtelepítésnek térbeli emléke — a késő 
középkoron át is meghatározza Buda helyrajzát. Gárdonyi Albert tapint 
rá erre, amikor Budának 1437-ben, a tervezett zsinat végett eszközölt 
összeírását, a budai polgárváros két közigazgatási kerületének majdnem 
egyetlen középkori bizonyítékát a két plébánia kerületével azonosítja.211 

Eszerint, az 1390. évi parókiális megosztás után fél századdal, kétszáz 
budavári ház tartozott a Nagyboldogasszony-templom német és száz
huszonkettő a Mária Magdolna-egyház magyar plébániakerületéhez. 

* * * 

Munkám első részében igyekeztem összefoglalni azokat a történeti 
adottságokat, mintegy a városalakulásnak azt a szimptomatikáját, amely 
a XII I . század második felében évtizedek alatt felépített Buda várát, 
vagyis Buda városát jellemezte. Igyekeztem tisztázni a budai város
fejlődés igen sok tünetben jelentkező egyedi sajátosságait. A fővárosok 
fejlődése várostörténetileg mindig atipikus. Az elmondottak alapján tisz
tázottnak érzem a budavári telepítés időbeli szakaszosságát. A betelepítés 
időbeli periodizációja — előbb a királyi, eredetileg talán csak refugiumnak 
szánt rezidencia, a pénzverde s vele az óbudai-esztergomi kondicionáriusok 
magyarjainak, majd a második tatárjárás rémhírére Pest város német
jeinek feltelepítése a Várba — századokra meghatározta a budai város
élet intézményekben, helyrajzi adottságokban egyaránt jelentkező dua
lizmusát s a városfejlődés dialektikáját magyarázó ellentmondásosságát 
(királyi udvar és polgárság, két etnikum, két plébánia, két plébánia
kerület, kettős városnév, kettős városcímer, a civitas eredeti castrum 
mivolta, a várkapitány-rektorok iudex szerepe stb.). 

Mivel sem okleveles, sem régészeti bizonyítékát nem találom annak, 
hogy a budai castrum, vagyis a budai polgárváros falain kívül, a Várhegy 
déli végén a királyi rezidencia már a XII I . században állt volna, s mivel 
munkáim adatai szerint a XIII—XIV, századi budavári királyi rezidencia 
éppenséggel következetesen a castrumnak nevezett polgárváros bástyáin 
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belül állt, érthetővé válik Buda városának okleveles gyakorlatunkban 
egyébként egyedül álló castrum megnevezése, a polgárság várpolgári 
szerepe, de az is, hogy a budavári rektorátus, vagyis várkapitányság 
budai intézménye miért szükségszerű a király, annak magyar udvara s a 
német polgárság által közösen lakott Budán. Ezek a felismerések — úgy 
érezzük — az eddigi várostörténetnek, de a budai várpalota-ásatásoknak 
is számos^ feloldatlan, vagy megnyugtatóan meg nem oldott kérdésére 
felelnek. így arra is: miért váltják fel a XIV. század második felében, 
a budavárosi királyi palotának a városon kívüli területre történt költö
zése idején a budai rektorokat polgárok választotta bírák. A még Pesten 
szerzett jogaiért királyokkal és egyházi intézményekkel szívósan harcoló 
budai polgárság — amely Anjou Károlyt hét éven át gátolta az ország 
fővárosának, a királyi rezidenciának s a budai pénzverőháznak birtokba
vételében — a XIV. század első évtizedeire annyira lehetetlenné tet te a 
Buda városi rezideálást, hogy az Anjouk a különálló budavári várpalota 
építésének időtartamára Visegrádot választották tartózkodási helyükül, 
így a királyi rezidenciának a budai polgárvárosból való kiköltöztetése 
király és polgárság közös érdeke lett, de ez a topográfiai változás — Buda 
kettészakadása királyi várpalotára és polgárvárosra —, amely a XIV. 
századra végül is Buda polgárságát széleskörű jogaihoz hozzásegítette, — 
aligha esett volna meg a polgárság kemény s olykor véres küzdelmei nélkül. 

Kutatásom egyik lényeges mellékeredményének — a második 
tatárj arás hírének pontosabb datálásával — e rémhírnek az egész magyar
országi várépítésre és városfejlődésre te t t hatását, illetve ennek pontosabb 
kormeghatározását tartom. 

Munkám második részében dolgozatom kulcskérdésének, a XIII— 
XIV. századi budavári királyi rezidencia helyrajzának diplomatikai 
bizonyítékait vizsgálom meg. E vizsgálat során — azután, hogy munkám 
első részében a XII I . századi déli budai várpalota, vagy fellegvár fikció
jára már rámutat tam — az Óbudát illető adatokat kell elválasztanunk 
azoktól, amelyek a budavári, polgárvárosi királyi rezidenciára vonatkoz
nak. I t t kell körvonalaznunk a XII I . századi budavári magna curia regis, 
vagy Kammerhof korai funkcióját s meghatároznunk annak szabatos 
helyrajzát, valószínűsíthető építéskorát. Ezt azért tesszük, mert egy
részt régebbi, hasonló tartalmú munkánkat — okkal vagy ok nélkül — 
elmarasztaló bírálatok érték, másrészt pedig mind a várostörténeti, mind 
a régészeti kutatást kívánjuk hibás meggondolásokon alapuló további 
téves következtetésektől megóvni. 

I I . 

A XIII—XIV. századi budavári királyi rezidencia helyrajza és története 

Említet tük: a régi Budának 1243. évi Óbudaként történő említése, 
az esztergomi királyi várpalota 1249. évi eladományozása, az esztergomi 
pénzverőkamarának 1250. évre tehető Budára költöztetése szabja meg 
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azt az időhatárt, amelynek kezdő és záró évszáma közé a budavári 
királyi szálláshely építéskorát be kell iktatnunk. A budavári királyi 
rezidencia helyrajzának vizsgálatánál fokozott gondot kell fordítanunk 
a budavári és óbudai (vagyis a tatárjárás előtt már fennállott, korábbi, 
de a tatárral szemben védtelennek bizonyult) királyi rezidenciára vonat
kozó adatok elkülönítésére. Ugyanis Óbuda neve annak ellenére, hogy 
1243-ban Vetus Buda néven említik, nem következetes meghatározás; 
Óbuda neve később is gyakran fordul elő Buda alakban, sőt az óbudai 
káptalan még a XVI. században is budai káptalannak írja magát. 

Az első adat, amely — ha közvetve is — de világos utalás a királyi 
rezidencia (kezdetben esetleg csak királyi refugium) budavári elhelye
zésére, a Nagyboldogasszony-templom kegyuraságának és a budavári 
vásárvámnak a szigeti domonkos apácák részére történt 1255. évi doná
ció, illetve annak a budai castrumban működő esztergomi pénzverőkre 
vonatkozó kitétele. IV. Béla király ekkor a budavári vám alól kiveszi 
azokat az esztergomi pénzverőket, akik ekkor már a budai várban dolgoz
nak. (Excipimus autem f abros nostros de Strigonio, illos, qui tempóra nőve 
monete, donec in f abrica laborabunt, si cum uxore et familia sua in Castro 
notato morabuntur. Cum autem ab opere predicte monete fuerint expediti, 
statuimus, quod de mercimoniis suis tr ibutum soluant, sicut et alii.)212 

Az oklevélszöveg világossá teszi, hogy a pénzverés színhelye a 
Várnak mondott budai polgárváros; ennek vámjától mentesülnek az 
Esztergomból családostul átköltöztetett pénzverők. Az adat a királyi 
szálláshely szempontjából — ha közvetve is — bizonyító értékű; Hóman 
Bálint és Huszár I^ajos pénztörténeti kutatásai ugyanis megnyugtató 
módon tisztázták: e korai időszakban a pénzt a királyi rezidencia szín
helyén, magában a királyi lakóházban verték.213 A jelzett időszakban 
(1255) három pénzverőház működik az országban: az esztergomi, a buda
vári és a zágrábi.214 Közülük az 1271. évre már kétségtelenül a budavári 
a pénzverés főhelye; ekkorra már országos mértékké válik az ún. budai 
márka.215 Ugyanezt mutatják a pénzverő kamaraispánok Budával való 
kapcsolatairól kifejtett adataink is. 

így tehát annak egybevetése, hogy 1255-ben a budai castrum a 
pénzverés színhelye, s ekkoriban a magyar pénzt a királyi rezidenciában 
állítják elő, minden más meggondolástól függetlenül is elég annak a 
kutatási hipotézisnek megalkotásához, hogy ekkor, tehát 1255-ben a 
királyi udvartartás is a budai várban van. 1255-ben az esztergomi királyi 
kastély már hat esztendeje végleges érseki tulajdon, Óbuda pedig — ahol 
ekkortájt a békésebb időket szívesen töltik a királyok — stratégiailag 
bizonytalan. És annak ellenére, hogy a XI I I . század okleveles gyakorla
tában nem mindig világos: Buda elnevezése Óbudát, vagy a budai várat 
illeti-e, a hivatkozott 1255. évi oklevél világosan eldönti, hogy nem Óbu
dán, hanem a budai castrumban kell keresnünk a budai pénzverés s vele 
a királyi új rezidencia színhelyét.216 

Az 1249. után kibocsátott királyi oklevelek egyre gyakrabban 
említett budai dátumhelyével (Datum Bude) kapcsolatban igen óvatos-
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nak kell lennie a várostörténeti kutatónak. Az 1243-ban már földrajzi 
fogalomként felbukkanó, megkülönböztető Vetus Buda helynév ugyanis 
a XII I . század okleveles gyakorlatában korántsem rendszeres: Óbudát 
á XII I . század második felében általában még Budának írják, a Vetus 
szócska nélkül. Inkább a Vetus Buda megjelölés megy ritkaságszámba.217 

Ha a budai várról esik szó, a királyi oklevelek kifejezetten hangsúlyozzák 
is azt; például Mária királyné, IV. Béla felesége 1264 körül in castro 
Budensi datál218 épp oly esetben, amikor budavári és óbudai ügyekről 
esik szó. 

Nézzük meg tehát, mely oklevelek kapcsolódnak az óbudai régi 
királyi kastélyhoz, az óbudai udvartartás intézményeihez, s melyek 
illetik a budai várat? 

Az ún. tárnokvölgyi perben — amely Gárdonyi Albert szerint 1259 
körül, Kubinyi András újabb meghatározása szerint 1264-ben219 zajlott 
le —, amikor a tárnokvölgyi királynéi jobbágyok és Budavár polgárai 
arra való hivatkozással foglaltak Tárnok és Berki környékén nemesi 
földeket, hogy azok királynéi területek, illetve, hogy azok őket királyi 
donáció alapján illetik, megemlítik Zemeyn centuriót, Hogov (másutt: 
Hego) bilotust, továbbá Wolt, Petrus filius Farkasii (másutt Petur 
filius Farcasii) és Stephanus (másutt Othmarus) „Budenses jobagiones 
populorum domine regine"', másutt , Jobagiones domine regine" szemé
lyeit.220 

Mivel a birtokfoglalásban budavári polgárok vesznek részt, s a 
foglalás ügyében a Budenses jobagiones is szerepelnek, kézenfekvő lenne 
arra gondolni — amire egy velem folytatott nyilvános vita során Kubinyi 
András is gondolt221 —, hogy ti . a felsorolt királynéi jobbágyok budavári 
emberek voltak. 

A tüzetesebb vizsgálat azonban mást bizonyít ! Az 1264-ben ismé
telten említett Petrus filius Farcasii utóbb, 1280-ban Erzsébet (Izabella) 
királynénak, Kun Iyászló nejének oklevelében világosan és félreérthe
tetlenül mint Petrus filius Farkasii de Véteri Buda jelenik meg,222 még
pedig azok között a királynéi kondicionáriusok között, akik az oklevél 
szerint még IV. Béla korában, tehát 1270 előtt telepedtek a régebben a 
ducatushoz, ekkor már a királynéhoz tartozó Pest megyei Nemus faluba. 
Óbudai Farkas fiát, Pétert ekkor, 1280-ban, a királyné ötödmagával a 
Nyulak szigeti domonkos apácáknak adományozta. 

Ez tehát azt mutatja, hogy a tárnokvölgyi perben szereplő Budenses 
jobagionesként említett királynéi emberek nem budaváriak voltak, hanem 
óbudaiak. 

A tárnokvölgyi perben szereplő Scemeyn centurióról, a budai 
királynéi emberek száznagyáról szintén megállapíthatjuk, hogy óbudai. 
1246-ban Hysci, vagy Hisce óbudai kanonok223 a Nyulak szigeti apácák
nak adományozza a budai határban fekvő Tapsa nevű szőlejét, amelyet 
,,ab uxore Scemey comparauerat".224 Tapsa, vagy Topsa szőlőről Óbuda 
összes határ járó levele megemlékezik; e szőlő nem Budavár, hanem 
Óbuda határában, a mai Csatárka környékén feküdt.225 
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(Scemeyn centurióról egyébként feltételezzük, hogy azonos azzal 
a Veszprém megyei, bödögei, királynéi birtokról származó Scemeyn 
mesterrel, Mária királyné aranyművesével, akit a tatárjárás alatt szer
zett érdemeiért 1243-ban IV. Béla király vet t ki a királynéi szolgák 
sorából, és hogy rokonaival együtt a királyi udvarban élhessen, a nemesek 
közé emelt.226) 

így tehát a tárnokvölgyi perben szereplő, budainak mondott király
néi jobbágyok óbudai, és nem budavári királynéi kondicionáriusok 
voltak, mégpedig alkalmasint azoknak a XI I I . század eleji, az óbudai 
királyi kastélyhoz tartozó királyi várszolgáknak királynéi tulajdonba 
adott ivadékai, akiknek őseiről korai okleveleink említést tesznek.227 

Hasonlóképpen helyrajzi tisztázásra vár az a kérdés: hol állt Budán 
az 1264. évi tárnokvölgyi per során említett királynéi capella?228 

Mivel a budai Várban még 1332-ben is a IV. Béla király által 
épített Nagyboldogasszony-templomot nevezik királyi kápolnának,229 s a 
Buda városi magna curia regis királynéi és királyi házikápolnájának, a 
Szent Márton-kápolnának építésére Erzsébet királyné, Nagy I^ajos anyja 
csak 1349-ben kér és kap pápai búcsúengedélyt,230 nyilvánvaló, hogy az 
1264-ben említett királynéi kápolnát nem Buda várában, hanem Óbudán 
kell keresnünk. 

Hogy azután ez az óbudai, XI I I . századi királynéi kápolna azonos-e 
a III . , Kálvin utcai romterületen feltárt kápolnával, vagy esetleg az 1269-
ben — az Óbuda melletti Bana filiájaként — említett óbudai capella 
beaté Margarete-vel231 (amelyhez utóbb az óbudai Kovács utca tartozott, 
s amely 1355-ben, az óbudai várososztás után a királynéi város plébánia
temploma lett), avagy az 1283-ban említett óbudai Mária-kápolnával 
azonos-e,232 ennek eldöntése Óbuda középkori topográfiájának kuta
tóira vár. 

E dolgozat annak bizonyítására szolgál, hogy Buda várában a 
korábbi királyi lakóhely a Várhegy északi részén, a polgárvárosban benn 
álló ún. Kammerhof volt. Ennek királyi és királynéi házikápolnája, a 
Szent Márton-kápolna, mint utal tam rá, nem a XII I . században épült, 
hanem csak 1349 körül. A Várhegy — szerintem XIV. századi építésű — 
déli királyi palotájának egyik királyi kápolnája sem korábbi a XIV. 
század második felénél. így tehát az 1264-ben egy ízben említett király
néi kápolnát csak Óbudán, az óbudai királyi, majd királynéi kastély 
körül kereshetjük. 

Ugyanezt bizonyítják döntő súllyal az 1268-ban először említett 
királynéi kápolnaispánságról szóló adatok is. 

1268-ból két, a király által kibocsátott oklevelünk is megemlékezik 
magister Ambrosiusról, a királynéi kápolna ispánjáról.233 Ambrus mes
ter mindkét alkalommal Ákos mester óbudai préposttal együtt jenei 
új bécsi birtokügyben jár el; egyik oklevelükben magukat mindketten 
királyi káplánoknak nevezik.234 

Az 1268-ban a két ízben is királynéi kápolnaispánként szereplő 
Ambrus mesterről azt állapíthatjuk meg, hogy mint az óbudai káptalan 
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scolasticusa, illetve lektor-kanonokja 1246-tól 1283-ig, tehát harminchét 
esztendőn keresztül az óbudai káptalannak számos oklevelét író jegyzője 
volt.235 Ambrus mestert tehát e négy évtizedes mindennapi oklevélírói 
munkája szakadatlanul az óbudai káptalan monostorához kötötte, s 
királynéi kápolnaispánságával egy ideig együtt viselt óbudai kanonoksága 
helyhez kötött s mindennapi kancelláriai munkával járó javadalom volt. 
Királynéi kápolnaispánságának színhelye tehát a budai Vár nem lehetett, 
csakis Óbuda. 

Ákos mestert — a Gömör megyében birtokos Kopasz nevezetű 
Detrik comes fivérét —, aki 1268-ban mint óbudai prépost, Ambrus mester 
királynéi kápolnaispánnal együtt szerepel, 1244—1272-ben említik okle
veleink. 1244-ben pesti plébános, egyben királyi káplán,236 1249-ben 
fehérvári prépost, egyben királynéi kancellár,237 1259 előtt, majd 1259-
ben és 1261-ben is királynéi kancellár, de ugyanekkor, 1258-tól fogva 
egészen 1272-ig az óbudai káptalannak — szükségképpen Óbudán és nem 
Buda várában lakó — prépostja.238 

Az óbudai káptalan és a királyi, illetve királynéi kancellária 
— tárgyunkon már kívül eső — kapcsolatának elemzése, mint arra 
Fügedi Erik rámutatott , a Buda-Óbuda kérdés topográfiai adatait is 
gyarapítja.239 Az óbudai káptalan kanonokjait IV. Béla ismételten kleri
kusainak nevezi,240 akik — mint például a budaszentjakabi tizedek 
lefoglalása esetén — nemcsak élnek, de vissza is élnek kiváltságos hely
zetükkel.241 A XII I . századi óbudai királyi kastélyhoz (ma III. , Kálvin 
utca) közel eső óbudai káptalan (a mai III. , Szentlélek tér) írástudó 
papjaiból kerül ki a királyi és királynéi kancellária jegyzőinek és kancel
lárjainak jó része.242 A királyi udvar körüli serénységtiket 1288-ban a 
szomszédságukban, az óbudai királyi kastélyban sűrűn tartózkodó Kun 
László külön kiemeli,243 s meglehet, hogy 1343 után, amikor az óbudai 
királyi kastélyt már anyjának engedte át Nagy Lajos király,244 maga 
pedig Visegrádon és a budai várban lakott,245 az óbudai káptalannak 
Buda várába való áttelepítését vette tervbe.246 

1265. június 2-án, illetve 5-én egy-egy oklevelét „Bude in curia 
domine regine" keltezi IV. Béla király.247 A fent elmondottak alapján 
ezt a budai királynéi kúriát — csakúgy, mint az oklevél ismertetője és 
bírálója, Szentpétery Imre — az óbudai királyi, majd királynéi kastéllyal 
azonosítjuk, s éppen arra tartjuk jellemzőnek, hogy a királynéi jószággá, 
a késő középkor civitas reginalisává alakuló Óbuda s a királyi Buda (Buda 
regia) kettősségének első, királyi oklevélben kifejezett megjelenése. 

Az Óbudára és Budára vonatkozó XIII . századi oklevelek elkülö
nítése azt mutatja, hogy a román kori, tatárjárás előtt épült óbudai 
királyi kastély — egykorú nevén: Budavára248 —, noha a tatárjárás 
elpusztította,249 a tatárjárás után, majd 1301-ben is újjáépült, és reziden-
ciális jellegét békés években, a XI I I . században, Budavár épülése idején 
is megtartotta. Azonban annak ellenére, hogy királyi, királynéi lakott
ságát fenti adataink is hitelesítik, az óbudai kastély 1249-ben, az eszter
gomi várpalota végleges eladományozásakor, de később sem pótolhatta 
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a ta tár támadással is győztesen szembeszegülő esztergomi várat . Az óbu
dai kastély funkciója nem téveszthető össze a budai vár szerepével ! 

Óbuda, ez a síkföldi, mindössze néhány fallal s vizesárokkal övezett, 
kis méretű, olykor castrumnak is mondott kastély (amelynek 1949—1951 
évi feltárásán s kiterjedésének vizsgálatán magam is részt vettem), sem 
az 1246—1249. évi tatárveszély idején, de még késő középkori bővítései 
során sem elégíthette ki a királyi udvar dimenzionális és stratégiai 
igényeit. S ha Óbudát tar tanánk a XIV. század derekáig a királyok 
állandó rezidenciájának, akkor vajon miért épült volna meg a budai vár, 
amelynek — mint rámutat tunk — csak másodlagos és járulékos feladata 
volt Pest áttelepített német polgárainak elhelyezése? 

Óbudán, mint az 1355. évi, Nagy Lajos által végrehajtatott város
felosztás jól mutatja, a hajdani királyi, ekkor már királynéi palotát 
teljesen körülfogta a káptalan birtoka, s a helyzet a királyi udvar és 
káptalan között éppoly tar thatat lanná vált, mint száz évvel korábban 
az esztergomi Várhegyen, ahol a latin városnak 1249-ben a Várhegyre 
telepített polgárai sietve elhagyták az érsekséggel közös tenyérnyi hegy
tetőt, amelyet IV. Béla király is nyilvánvalóan megfelelő hely híján 
hagyott el, s adományozott az esztergomi érsekeknek. 

E dolgozatom tárgya, a Buda városi magna curia regis, vagyis 
Kammerhof, a visegrádi királyi lakótoronyhoz hasonlóan, kezdetben 
talán nem biztosított olyan kényelmet, mint a tatárjárás után helyre
állított óbudai kastély. A Kammerhofnak 1349-ig még házikápolnája 
sem volt, veszély esetén azonban mind a királyi udvarnak, mind a pénz-
verŐháznak Esztergomnál és Óbudánál biztonságosabb védelmet nyújt
hatott , így tehát csak az adatok téves értelmezése vezethet oda, hogy 
Óbudát tartsuk a XIV. század derekáig a királyok budai rezidenciája 
színhelyének,250 s a budavári Kammerhofot királynéi, vagy éppenséggel 
özvegy királynéi kastélynak véljük,251 amit különben a budavári Kammer
hof ra vonatkozó bizonyítékok semmivel nem támasztanak alá. Ha a 
ta tá r második betörésének rémhírére készült is királynéi refugium, az 
nem a királyi Buda volt, hanem Visegrád, amelynek hatalmas lakótor
nyát saját költségén építtette Mária királyné, IV. Béla neje,252 aki e 
várat, Pilis megyével együtt, 1259-ben adományba kapta a királytól.253 

A régi óbudai királyi kastély és udvartartás a budai vár XI I I . 
századi építésekor egyre többet veszített jelentőségéből. Buda várában 
a templomok, középületek sorát építik, megépítik az egész budai castru-
mot, ugyanekkor Óbuda kiépítése a XIV. századig várat magára. Kétség
telen az, hogy békés időkben sűrűn tartózkodik i t t IV. Béla király, V. 
István és főként Kun László, mégis veszély idején — amikor 1285-ben a 
tatárok újabb betörése bekövetkezik — a királyi udvar Buda várába vonul. 

Az a folyamat, amely Óbudának királynéi hitbérré alakulását 
eredményezte, már a XII I . század második felében megindult. Láttuk, 
hogy az óbudai kondicionáriusok 1264-ben, a tárnokvölgyi per idején, 
már mint a királyné emberei szerepelnek. Az óbudai királyi, majd 
királynéi clicium, vagy mensa, egyszóval az óbudai királyi udvartartás 
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déli irányban szorosan csatlakozott Szent Jakabhoz és a király s a johan-
niták közös birtokához, Buda-Felhévízhez. Óbudai Farkas fia, Péter 
adatából lát tuk: 1270—1281 között bizonyos, addig a ducatushoz tar
tozó javak királynéi tulajdonba mentek át. Ugyanezt tapasztalhatjuk 
Felhévízen is. Amikor 1276-ban Kun I^ászló a Nyulak szigeti apácáknak 
adományozza az óbudai királyi cliciumhoz tartozó felhévízi kondicio-
náriusokat, a dominikánáke jogszerzésüket Izabella—Erzsébet királynéval 
is megerősíttetik.254 

A királynéi javak XII I . századi Buda környéki központja — Jan-
kovich Miklós és Kubinyi András véleményével szemben — nem a budai 
vár s az ottani királyi kúria volt, hanem az óbudai királyi-királynéi 
kastély. Az óbudai kastélyt 1301-ben, I I I . Endre halála után özvegye 
adja át255, 1324-ben pedig már az óbudai királynéi kastély gondnokáról 
olvasunk.256 Ez a folyamat 1343-mal azzal tetőződik be, hogy I^ajos 
király édesanyjának adományozza az óbudai várat,257 amelyet ettől 
fogva haláláig Erzsébet anyakirályné már személyes tulajdonaként 
használ, s amely ekkortól gyakorlatilag királynéi hitbérré válik.258 

A budai, XI I I . századi köztörténet témánkkal kapcsolatos esemény
sorábólmegemlítjük a Domonkos-rend 1254. és 1273. évi nagykáptalanát.259 

Ugyanebben az esztendőben Buda a színhelye IV. Béla és Ottokár cseh 
király béketárgyalásainak is.260 1277-ben a főpapok zsinatát, 1279-ben 
Fülöp fermói püspök, pápai legátus jelenlétében a híres budai zsinatot 
tartják Buda várában.261 Az a tény, hogy Kun Iyászló király ekkor, 1279-
ben a budavári rektorral s a budavári polgárokkal rekeszteti ki Buda 
városfalai közül a kárára ott zsinatoló főpapságot s magát a pápai 
legátust is, azt mutatja, hogy Buda polgársága a király fegyveres vár
népe volt. Brthető is az 1279. évi közjáték ! Hiszen, amint Székely György 
rámutat,262 a király a főpapság kirekesztését joggal várhat ta az egyházi 
intézmények ellen amúgy is felingerelt budavári polgároktól ! Ezekben 
az években ugyanis már fellángolt a harc a budavári polgárok s az óbudai 
káptalan, a polgárok és a szigeti Domonkos-rendi apácák, s végül a polgárok 
s az esztergomi érsekség között. 

Az óbudai káptalan a Duna teljes víz jogát követeli magának a 
Szentendrei-sziget és Csepel között, s a Duna átkelőforgalmának, vala
mint a hosszanti hajózásának vámjára ta r t igényt. A szigeti apácák, 
akik 1255-től fogva a budavári főtemplom kegyuraságának s a budai 
vásárvámnak birtokosai, az 1244. évi Pest városnak adott szabadságok
kal ellentétes kegyúri és vámterheket rónak a polgárságra. Végül pedig 
az esztergomi érsek kereskedelmük vámmentességében korlátozza a 
budaiakat. 

1285 tavaszán szakadt az országra a csaknem fél százada várt 
második tatárjárás. Kun I/ászló, aki hadak gyűjtése céljából távol van 
Budától, a nyár végére felszámolja a ta tá r betörést, majd őszre már a 
szepességi oligarchák ellen hadakozik. A királyné viszont a bárókkal, a 
testőrséggel és a budai polgárokkal együtt Buda várába vonul, s i t t éli á t 
az ostromot, amelynek során a tatárok egészen a Dunáig elhatolnak 
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(. . . cum in Castro Budensi incluse propter metum Tartarorum fuissemus, 
simul cum fidelibus baronibus ac iuvenis domus nostre ac civibus Buden-
sibus: . .)263 

Abból a tényből, hogy 1285-ben a budai várban a királyné védel
mében a budavári polgárok is részt vesznek, újra az gyanítható, hogy a 
királyi rezidencia (csakúgy mint az 1255-ben említett pénzverőház is) 
Buda várnak mondott városában volt. (Azt ugyanis nehéz lenne elkép
zelnünk, hogy azok a budavári polgárok, akiknek háborús veszély esetén 
— mint a későbbi Budai Jogkönyv is előírja — városuk védelme első
rendű kötelességük volt, városukat épp a legynagyobb veszély, a több 
mint négy évtizede várt második tatárjárás idején hagyják el, s Buda 
várát, városukat otthagyva az attól délre fekvő fiktív, XI I I . századi 
királyi palotába vonuljanak.) 

A királyné 1285-ben, a ta tár támadásakor Buda városában tartóz
kodott. De nem azért, mintha i t t lett volna a királynéi kúria,264 hanem 
azért, mert ekkoriban már a királyi rezidencia színhelye a budai vár volt, 
tehát Buda városa. Kun I^ászló pedig nem azért van távol Buda városától, 
mert ott nincsen királyi kúria, hanem azért, mert harcol a ta tár betörők 
ellen.265 Általában az a feltevés, amely a Buda városi királyi kúriát 
minden áron királynéi kúriaként kívánja értelmezni — mint később 
rámutatunk —, igen helytelen nyomon indul el.266 

A királyi udvarnak s a budavári castrum polgári vezetőrétegének 
szoros — helyrajzi egybeesésre is utaló — kapcsolatát olvassuk ki az 
1285. évi idézett oklevélből is. A budavári magisztrátus élén országos 
főhadvezérek, az oligarchia sorába számító feudális elemek állnak. 
(Preuszel Henrik, Walter comes kamaraispán, Werner ispán, Hench 
kamaraispán stb.) Ugyanezt támasztja alá az is, hogy 1289—92-ben a 
budavári tanács egyik esküdtjeként említik magister Rodolphust, akiről 
1290-ben II I . Endre király — amikor őt budai ügyek intézésére utasítja — 
írja, hogy egyben a királyi aula apródja vagy testőre. (Iuvenis noster, 
concivis vester, — ti. a budavári polgároké.)267 

A budai polgárok 1279-ben királyi parancsra szállnak szembe a 
főpapi zsinattal, 1285-ben pedig az udvar védelmében a tatárral. Bírói 
tisztet betöltő rektoraik — mint számos adatból lát tuk — országos 
főemberek, hadvezérek, megyeispánok, a pénzverőkamara ispánjai. 
Mindez a királyi udvarnak, a pénzverés színhelyének a városon belül 
történt elhelyezését igazolja, s a királyi udvar s a polgárváros feudális 
vezetőrétegének mélyen összefűződő érdekszövetségét árulja el. 

Mindezek a jelenségek nehezen gondolhatok el akkor, ha a budavári 
régi történetírói szokást követve a XII I . századi budai castrumot és 
ci vitást (amelynek azonosságát kimutattuk) két szomszédvárnak véljük. 

Döntő súllyal támasztják alá a királyi castrum és a budai polgár
város XIII—XIV. századi helyrajzi azonosságát az Árpád-ház kihaltát 
követő budavári események. A magyar klérus, a Vatikán és az oligarchia 
egy része által támogatott Anjou Caroberto ellenében a bárók zöme és 
az egyházi intézményekkel folytatott pereik során végsőkig elkeseredett, 
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több ízben egyházi átokkal sújtott budavári polgárok előbb Vencel cseh 
királyfit, majd Bajor Ottót segítik trónra; előttük megnyitják, Károly 
Róbert előtt bezárják Budavár kapuit. Országos szerepre emelkedésük 
érthetetlen lenne akkor, ha féltett városuk nem foglalná magába a 
királyi rezidenciát s a királyi pénz verőházat. 

B köztörténeti események mellőzésével fordítsuk azonban figyel
münket az egyre bővülő írásos emlékeknek arra a csoportjára, amely a 
budavári királyi rezidencia helyrajzára vonatkozik. 

Az első konkrét adattal az 1312—1318 között meghalt stájer 
Hornecki Ottokár Rimes krónikájában találkozunk. A krónika szerző
jének a XIV. század első évtizedét illető adatait a mű német kiadója, 
Joseph Seemüller, magyar részről Salamon Ferenc és Pór Antal objektív 
értékű forrásmunkának tekintik.268 Hornecki Ottokár krónikája — mint
egy húsz más, egykorú, külföldi krónikával s hazai írásos emlékeinkkel 
egyezően269 — mondja el az 1301-ben lyászló néven magyar királlyá 
koronázott Vencel cseh királyfi budavári bevonulását. A cseh földről 
érkező királyfit Székesfehérváron történt koronázása előtt a főurak és 
Buda polgárai Budán ünnepélyesen fogadták. A Nagyboldogasszonynak 
szentelt templomban tar to t t istentisztelet u tán 

Darnach fürten sy jin 
In den Chamerhof hin 
In derselben Kluse 
Wunt der kunic mit hűse.270 

(Vagyis: — Ezután a Kammerhofba vezették, ebben az épületben lakik 
a király és háza.) 

Hornecki Ottokár adatát Salamon Ferenc a következőképpen 
értelmezte: „Alkalmasint a királyi palota egy részében volt a királyi 
kamara már régebben (ti. 1318 előtt), és ezért nevezi egy német krónika 
Kammerhausnak ( !) azt az épületet, ahol a király és családja lakni szo
kott."2 7 1 Huszár I^ajos — velem együtt — a budai pénzverés színhelyét 
is ebben a királyi lakóházban sejti.272 Újabban Jankovich Miklós sora
koztatott fel a Kammerhof fal kapcsolatban értékes analógiákat. Szerinte 
,,a Kammer szó ez időben nem kizárólagosan a kincstári appatárus igaz
gatását jelenti, elsődleges jelentése a királyi ház tagjainak legbelsőbb 
lakrésze, ágyasháza, a királyi család magánlakosztálya. E szónak hasonló 
értelmezését találjuk a bécsi Burgban is, ahol a császári ház tagjainak 
lakrészében elhelyezett házikápolnákat ,,Kammerkapelle"-nek nevezték." 
. . . ,,Tout — Chapters in the Administrativ History of Medieval England. 
Manchester, 1937. 72. lap — kimutatja, hogy a camera jelentése a frank 
birodalomban a Karoling-kor óta a királyi hálószoba, ahol a királyi kin
cseket is őrizték. A megjelölést mind az angol, mind más fejedelmi udvar
tartások is átveszik."273 

Az adattal kapcsolatban — az említett budai vita során — Bártfai 
Szabó lyászló mind a Hornecki-krónika hitelességében, mind pedig abban 
is kételkedett, hogy ez a budavári Kammerhof valóban királyi lakóhely 
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lehetett.274 Székely György is megjegyzi: ,,A Hornecld-adat egymagában 
nem azt igazolja, hogy a Kammerhof királyi palota, csak annyit mond, 
hogy adott esetben a király ott lakott. Az Árpád-korra ez mit sem 
mond."275 

A Kammerhof funkciójának kérdésére s az épületnek a „magna 
curia regis"-szel való azonosságának vizsgálatára a későbbiekben még 
visszatérünk. De addig tekintsük meg a további budavári (tehát városi) 
királyi rezidenciára utaló egyéb okleveles emlékeket ! 

1308. szeptember 30-án kibocsátott oklevelében I . Károly király 
emlékezik meg arról, hogy mikor az ország fővárosába, Budára jött (cum. . . 
in Budensem ciuitatem nostram principalem unacum Prelatis, Baronibus 
Regnique nostri nobilibus uenissemus), a bárók és nemesek jelenlétében 
járultak kúriájába (in nostra curia affuerunt) az óbudai káptalan vezetői.276 

Ez az adat ismét arra utal, hogy magában a városban kell keres
nünk a királyi kúria helyét! 

1349-ben Erzsébet királyné, I. Károly özvegye, Nagy Lajos anyja 
VI. Kelemen pápától búcsúengedélyt kér a budai várban általa emelt, 
Szent Márton tiszteletére épített királyi és királynéi házikápolna számára. 
A pápa meg is adja a búcsúengedélyt oly módon, hogy a király jelen
létében a Szent Márton házikápolnában tar to t t miséken a hívők bűn
bocsánatot nyerjenek.277 

A kutatás további feladata megállapítani, hol állt az 1301-ben 
Vencel—László király lakóhelyeként említett Kammerhof, s hol állt 
az 1349-ben Erzsébet királyné által alapított budavári házikápolna? 
Hiszen a királyi és királynéi házikápolna nem lehet másutt, mint a kirá
lyi palotában ! 

1354-ben akadunk Nagy Lajos király budavárosi kúriájának első 
okleveles nyomára. 1354. szeptember 19-én a király előtt Szécsényi 
Tamás országbíró özvegye, Piast Anna, néhai László nádornak, Opulia 
hercegének leánya, a király vérrokona és Szécsényi Tamásnak első 
házasságából származó fiai, Szécsényi Mihály váci püspök és Szécsényi 
Kónya mester, győri főispán egyezségre lépnek. Az egyezség során 
a Szécsényi fiak mostohaanyjuknak átadnak hatezer forintot, egy száz
ötven lóból álló ménest és három budai házat. Ezekről a budai házakról 
a következőket mondja a királyi oklevél: item duos fundos seu curias 
in civitate nostra Budensi; unam in vicinitate curie nostre, aliam in 
vicinitate ecclesie sancti Nicolai fratrum predicatorum et terciam in 
suburbio civitatis predicte iuxta ecclesiam sancti Trinitatis cruciferorum 
de Calidis aquis.278 

Vagyis: a Szécsényieknek egyik háza a budai városban van és a király 
kúriájával szomszédos ! (A másik két ház tárgyunk szempontjából érdek
telen; ezek egyike a Domonkos-rendiek — mai Hess András téri — Miklós 
kolostorának szomszédságában volt, másika lenn a felhévízi suburbium-
ban.)279 

Az oklevélszöveg (amelyet 1952. évi munkám értelemzavaróan 
közölt) megmondja, hogy a Szécsényiek háza s a vele szomszéd királyi 
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kúria is benn a polgárvárosban van. További kérdés: van-e ennek a Nagy 
Lajos által bírt s a Szécsényiek egyik házával szomszéd királyi kúriának 
köze Vencel 1301. évi Kammerhof jához és Erzsébet anyakirályné 1349-
ben épített királyi és királynéi házikápolnájához, a Szent Márton
kápolnához? 

A budaszentlőrinci pálos évkönyvek 1381-ben megemlékeznek arról, 
hogy a Nagy Lajos király által Velencéből megszerzett Remete Szent 
Pál ereklyéket Budán a királyi házikápolnában teszik közszemlére. 
(. . . in sacello regie arcis Budensis. . .)280 1382-ben viszont azt jegyzik 
fel, hogy Nagy Lajos király egy nagyszerű, Buda városfalain belül álló 
épülettel adományozta meg a kolostort (Ludovicus Rex fratribus nostris 
magnificum intra Budenses muros domicilium cum ecclesia indito üli 
nomine Sancti Pauli concessit, ea quidem intentione, ut si quandoquidem 
martialibus disturbüs a Sancto Laurentio coenobio, longius inde dissito, 
exulare cogerentur, eo securitatis cause velut ad asylum vacandae pietati 
commigr arent. )281 

Eddigi helyrajzi kérdéseink száma eggyel immáron ismét növekedik: 
hol állt ez a budavári — nagyszerűnek mondott — ház és templom, 
amelyet Nagy Lajos a budaszentlőrinci pálosoknak adományozott? 

1416-ban Párizsban, Zsigmond király előtt, a király-császár apósa, 
Ciliéi Hermann, Cilii és Zagorje grófja, horvát bán bejelenti, hogy a budai 
Szent Miklós utcában álló, Zsigmond királytól 1397-ben adományba kapott 
házát (mint Pataki Vidor kimutatta, a mai Hess András téri ún. Vörös 
sün házat) elcseréli a budaszentlőrinci pálosoknak azzal a budavári 
házával, amely néhai Frank vajda szomszédságában, a budai Szombat 
utcában fekszik, és amelyet a király régi házának neveznek. (. . . domus 
. . . in vico Sabbati, iuxta condam Frankh Waywode, que antiqua domus 
regis dicitur. . .)282 

Mivel a budaszentlőrinci pálosoknak ebben az időszakban mind
össze két budavári házuk van (mégpedig az, amelyet egy templommal 
együtt 1382-ben Nagy Lajos királytól kaptak, valamint az, amelyet 1402-
ben Mihály óbudai kanonok a budavári Mindszent utcában (Úri utca) 
adott nekik),283 nem kétséges, hogy a Szombat utcai (ma Táncsics Mihály 
utca) pálos ház az, amelyet Ciliéivel 1416-ban elcseréltek. Erre utal a 
házleírás antiqua domus regis kitétele is. 

Korábban említett, 1354. évi oklevelünkkel kapcsolatban áll az 
1416. évi diplomának Frank vajda házára te t t utalása: Frank vajda 
ugyanis nem más, mint az 1354-ben a királyi kúria szomszédjaként emlí
te t t Szécsényi Tamás unokája: Szécsényi Frank, 1393—1395-ig erdélyi 
vajda, hadvezér, 1398—1409-ig országbíró !284 így — minden ellenkező 
értelmű oklevél teljes hiányában — az válik bizonyossá, hogy Nagy 
Lajos királynak 1354-ben említett Buda városi kúriája, amely a Szécsényi-
féle házzal szomszédos volt, azonos az 1382-ben szereplő, s templomostul 
a pálosoknak adott házzal. És mind ez az 1354—82-ben említett királyi 
kúria, mind pedig a Szécsényieknek 1416-ban is Szécsényi kézen levő 
háza a budavári Szombat utcában, a mai Táncsics Mihály utcában állt. 
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Az 1416. évi párizsi oklevélből azonban nem derül ki, vajon tartozik-e 
ehhez az immár a budaszentlőrinci pálosok tulajdonában levő és Ciliéi
nek cserébe adott antiqua domus regis-hez egy kápolna is? Hiszen a pálo
soknak 1382. évi — a Nagy Lajos-féle házadományra vonatkozó — fel
jegyzése az épület tartozékaként egy templomról is megemlékezik ! 

1423. július 3-án Ciliéi Hermann gróf, Cilii és Zagorje grófja, horvát 
bán és György, a pálosok generális vikáriusa, valamint a budaszentlő
rinci pálos kolostor remetéi megerősítik azt a házcserét, amely közöttük 
létrejött. E szerint Ciliéi Hermann, budai városi házáért, a budai Vörös 
sün házért, cserébe kapja ,,quandam magnam curiam, sew domum ipso-
rum et eiusdem claustri, que olim condam domini Karoli Regis Hungarie 
prefuisset in Civitate Budensi prope portám Zombatkapw existentem, 
in vulgari et Tewtonicali Chamerhoff nuncupatam, per condam domi
num Lodovicum felicem Regem Hungarie. . . eidem Claustro. . . datam 
et collatam, simulcum capella in eadem curia in honorem Sancti Martini 
Confessoris constructa, necnon omnibus edificiis in se habentibus et 
aliis quibuslibet suis utilitatibus ad eandem curiam pertinentibus, necnon 
cum quadam particula sew spatio terre in quo fundamentum de lapidi-
bus per condam dominam Reginam, Genitricem ipsius domini Lodovici 
Regis positum haberetur, simulcum eodem fundamento. . ,285 

Ez a Budavár XIII—XIV. századi helyrajza szempontjából per
döntő fontosságú oklevél minden eddig felmerült topográfiai kérdésün
ket tisztázza. Vencel—László király 1301. évi Kammerhof ja (amelyet 
okkal azonosítunk az 1255. évi, a királyi szálláshellyel egybeeső pénzverő
házzal, Kun László betegsége színhelyével s azzal a Buda városi épülettel, 
amely az 1285. évi tatárjáráskor a királyi udvarnak védelmet nyújtott) 
eszerint azonos Erzsébet királyné 1349. évi házikápolna építkezésének 
színhelyével, azonos Nagy Lajos 1354. évi, Buda városában álló s aSzécsé-
nyiekkel szomszéd kúriájával, azonos azzal a magnificum domicilium-nak 
mondott házzal és templommal is, amelyet 1382-ben Nagy Lajos a buda
szentlőrinci remetéknek adományozott. 

A Kammerhofnak a Szent Márton házikápolnával azonos színhelye 
eloszlatja azt a kételyt is, hogy 1349-ben és korábban is e magna curia 
vajon egyedüli királyi rezidenciája-e a budai várnak? Királyi háziká
polnát csakis királyi palotában építenek: a Szent Márton-kápolna pedig 
a Szombat utcai (Táncsics Mihály utca) Kammerhofban állt, nem pedig 
a budai Várhegy déli végén. 

A Kammerhof tartozékaként említett telkek megvilágítják annak 
az idetartozó allodiumnak, majorságnak helyét is, amely a bástyákon 
kívüli terület felől csatlakozik a királyi nagykúriához, s amely hely
történészeinknek arra adott hibalehetőséget, hogy ezzel a suburbiumi 
majorsággal együtt magát a magna curia regist is a budai várfalon kívüli 
területre helyezzék.286 

Okleveles anyagunk az eddigiekben a Szombat utca megnevezésen 
és a Szombat-kapuhoz való közeifekvésén kívül nem tájékoztat e királyi 
nagykúriának pontosabb helyéről. 1441-ben a budai Nagyboldogasszony-, 
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Mária Magdolna- és a vízivárosi Szent Péter-templom kerületének meg
vonásakor újabb szó esik erről az épületről, antiqua domus et curia regis 
néven. Említik néhai. . . (Frank) vajda házával való szomszédosságát, 
s azt az alatta fekvő allodiumot, amely már a bástyákon kívül állt. 
(. . . quadam domo allodiali Conradi civis Budensis sub predicta antiqua 
domo regia existens. . .)287 

A XV. század elején leírt Budai Jogkönyv több más, a budai bás
tyákon fekvő házzal együtt megemlékezik „von huet des alten Kammer
hof peyn Judenn" — vagyis a zsidók melletti régi Kammerhof őrzéséről; 
az épület azoknak a budavári bástyákra épült ház-erődöknek egyike, 
amelyeket a polgárok veszély esetén őrizni tartoznak.288 

Gosztonyi István 1458—1482 közt írt formuláskönyvében olvassuk, 
hogy Ciliéi Ulrik magva szakadtán (1456) Mátyás király újabb adomány
nyal erősítette meg Guthi Országh Mihály nádort és fiait domus seu 
fundus curie in civitate nostra Budensi in vico Judeorum habita birto
kában.289 Mivel a Cilleieknek más budavári házuk nem volt, mint az 1416— 
1423-ban csere útján a pálosoktól megszerzett Kammerhof, és mivel az 
1416-ban még Szombat utcának nevezett mai Táncsics Mihály utcát 
a XV. század első évtizedeitől — az egykori, a budai vár déli végén állt 
zsidónegyednek ide történt áttelepedése miatt — már Zsidó utcának 
nevezték,290 nem kétséges, hogy Országh nádor és családja ezzel a doná-
cióval a Kammerhofot szerezte meg. 

A Gosztonyi-féle formuláskönyvnek (1458—1482) az Országhok 
birtekszerzésére vonatkozó tág időhatárát az 1458 és 1462 közötti 
évekre szűkíti le az az 1462. évi budai oklevél, amely a Kammerhof hoz 
tartozó majorságot már Országh Mihályénak mondja: allodium extra 
portám Sabbati, retro domus condam Comitis Cilié, nunc verő Michaeli 
Orzag Palatini.291 

1487-ben Veronai Angelus Nagylucsei Orbán egri püspöknek eladja 
budavári kőházát, a budai Zsidó utcában. Az épület egyik szomszédja: 
Guthi Országh I^ászló (Mihály nádor fia), a másik a dömösi prépostság.292 

1488-ban Mátyás király jóváhagyja Orbán egri püspök adományát az 
egri püspökség javára. A püspök ekkor az előző évben vásárolt budai 
házával gazdagítja egyházát. A budavári ház, leírása szerint, a Zsidó 
utcába torkolló Szent Miklós utcában van, néhai Guthi Országh Mihály 
nádor házának déli tőszomszédságában.293 Az egykori Kammerhofban 
1525-ben Guthi Országh János váci püspök, királyi kancellár lakik.294 

1527-ben, majd 1538-ban a középkori Szombat, majd Zsidó — mai 
Táncsics Mihály — utcának újabb nevével találkozunk: Szent Már
ton utcának hívják.295 Az utca névadója az 1349-ben Erzsébet anya
királyné által alapított, s a Kammerhofban levő Szent Márton-kápolna. 

De nemcsak az egykori magna curia regis, hanem a bástyákon kívül 
hozzácsatlakozó majorság is a Guthi Ország család kezén marad Mohács 
idejéig. 1529-ben János király a hozzá hűtlenné vált Országh Mihály 
főkamarásnak, a budai Szent Péter mártír suburbiumban, a Vöröstorony 
(turris rufus) közelében álló házát Bánffy Jánosnak adományozza el.296 
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Felsorolt adataink vázlatosan szemléltetik a régi budavári királyi 
kúria sorsát, de annak szabatos helyrajzára nem vetnek fényt. Csupán 
annyi bizonyos, hogy a Szombat vagy Zsidó vagy Szent Márton utcában, 
a mai Táncsics Mihály utcában állt, a Szombat-kapu (Bécsi kapu) közelé
ben, s alkalmasint az utca bástyákra tekintő dunai oldalán. Hiszen csak 
így mondhatja az épület alatt fekvőnek az 1441. évi határjárás a sub-
urbiumbéli majorságot, s csak így van értelme annak, hogy veszély idején 
a régi Kammerhofot, mint a budai bástyák egyik kulcspontját a polgárok 
őrizni kötelesek. A pontos helymeghatározásnak ez a hiánya, amely igen 
nagy zavarba ejtette régebbi kutatóinkat, mégis feloldást talál. 

Paulus Jovius 1552-ben Firenzében megjelent hadtörténeti művében 
említi, hogy Buda 1541. évi német ostromakor Roggendorf tábornok 
keményen lövette az Országhok házánál álló, újonnan épített bástyát.297 

Jovius állítását utóbb Isthvánfia Miklósnak, a Budát jól ismerő történet
írónak műve is megerősítette. Szerinte: az Országh család házánál, 
a Zsidó utca és a Szombat-kapu mellett, az 1532 és 1541 közt eltelt tíz 
esztendőben János király hatalmas ágyúsbástyát emeltetett.298 Ez az 
erődítmény pedig a ma is a Táncsics Mihály utca 9. sz. hatalmas háztelek
hez kapcsolódó Erdélyi bástya volt.299 Ezzel a megállapítással pedig — 
amellyel minden hadtörténészünk egyetért — a középkori, régi buda
vári királyi kúriának, a Kammerhofnak helyét meghatároztuk.300 

* * * 

A régi budavári királyi kúriára vonatkozó birtoklástörténeti ada
tokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy okleveles anyagunkban 
nem esik szó másik, a Kammerhof fal egyidejű budavári királyi kúriáról, 
de nem esik szó másik királyi házikápolnáról sem. (1381-ben, mint a pálos 
évkönyv említi, még ez az északi Szent Márton-kápolna a Szent Pál 
ereklyék bemutatásának színhelye.) A Várhegy déli végén emelt XIV. 
századi királyi palotáról, tudomásunk szerint, az 1390. évi idézett oklevél 
emlékezik meg először, s e déli palota későbbi házikápolnájára utaló 
emlékek mind az 1382. évnél későbbi időből valók. Okleveles anyagunk
ban nincs nyoma annak, hogy akár a budaszentlőrinci pálosoknak, akár 
a Cilleieknek más — a Kammerhoff al összetéveszthető — házuk lett volna ; 
aminthogy a Guthi Országhoknak is ez az épület volt egyedüli budavári 
rezidenciája. 

A régi királyi nagykúriára vonatkozó adatokat íróink régóta isme
rik; értékessé azonban csak annak kezében válhattak, aki felismerte, 
hogy a Várhegy déli részének archeológiája a XIII. századi királyi rezi
dencia tekintetében negatív értékű.301 így tehát az a lehetőség maradt 
már csak meg, hogy 1382-ig, az óbudai kastélyon kívül, királyaink egye
düli budai rezidenciája a Kammerhof volt. A Kammerhof pontos helyét, 
amelyet Arányi I,ajostól Gárdonyi Albertig számos kutatónk keresett, 
1952-ben írt dolgozatomban közöltem először. Ugyanekkor korrigáltam 
helytörténetíróinknak a régi királyi kúriával kapcsolatos félreértéseit is.302 
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A kérdés tisztázatlansága miatt a várostörténeti irodalom számos 
téves következtetést vont le a magna curia regis, vagy Kammerhof 
funkciójára nézve is. Salamon Ferenc, majd Huszár I,ajos a budai pénz
verés korai színhelyét kereste ebben az épületben.303 Véleményükhöz 
magam is csatlakoztam, hangsúlyozva, hogy ez az épület egyben a kizá
rólagos királyi szálláshellyel is azonos.304 Jankovich Miklósnak fentebb 
idézett meggondolásait irányadónak fogadhatjuk el;305 ő azonban azt 
látja bizonyítottnak, hogy a Kammerhof — az általunk idézett oklevelek 
tanúságával szemben — nem királyi, hanem királynéi, mégpedig özvegy 
királynéi lakóhely volt csupán.306 Ezt a megállapítást most közölt mun
kám és másutt megjelent tanulmányom is részletesen megcáfolta.307 

Gerevich László és Bártfai Szabó László — akik egészében tagadták 
a XIV. századi déli palotaépítésre s a Kammerhof eredeti funkciójára 
vonatkozó megállapításaimat308 — egyszerű kamaraháznak tartják 
a Kammerhofot. Bártfai Szabó szerint a Kammerhof az 1334-ben Károly 
király által országszerte felállított kamaraházak egyike.309 Bártfai nem 
számolt azzal, amire Fügedi Erik szíves volt felhívni figyelmemet, hogy 
ti. a budai Kammerhofot, mint Vencel 1301. évi budai rezidenciáját 
már Károly király 1334. évi rendelkezése előtt több mint három évtized
del korábban e nevén nevezik.310 

Adataink szerint a Kammerhof szerepe — a fenti állításokkal ellen
tétben — merőben más volt. Feltételezzük, hogy 1255—1382 között ebben 
az épületben működött az akkoriban még igen szerény térigényű311 

királyi pénzverőműhely. Az a tény, hogy a Margit-legenda szerint Kun 
Iyászló 1274—75-ben Walter comes budai rektor és egyben a pénzverő
kamara ispánja budavári házában tölti betegségét, arra is enged követ
keztetni, hogy a király óbudai tartózkodása idején a Kammerhof ban 
a budai várkapitány (aki olykor a pénzverőkamara ispánjával is egyazon 
személy) lakott. Ugyanerre mutat a boldoggá avatott Csák Móric domon
kos barát legendája is, akit 1307 után, apósának, Omodé nádornak óha
jára Werner fia íyászló budai rektor a budavári torony ban záratott el, 
hogy szerzetét elhagyja.312 

1285-ben nyilvánvalóan a magna curia regis az az épület, ahová 
a ta tár közeledtének hírére a királyi udvar vonul. 1301-ben, Horneck 
adata szerint i t t rezideál Vencel—íyászló király s ez az épület I. Károlynak 
— 1308-ban s a későbbi oklevelekben is említett — budavári lakóhelye. 
A visegrádi évtizedek után 1349-ben i t t építteti meg — az ekkor 1343 
óta már Óbudán lakozó — Erzsébet anyakirályné a királyi házikápolnát, 
s 1352 óta rendszeresen i t t székel Nagy Iyajos király.313 Az épület 1382-
ben akkor kerül királyi adomány folytán a budaszentlőrinci pálosok kezé
re, amikor a Várhegy déli végén az új királyi palota építését befejezik. 
A magna curia regis, vagy Kammerhof eladományozásához — csakúgy, 
mint például az esztergomi „Zeniapalotaia" eladományozásához —, későb
bi századokban is királyi hozzájárulás szükséges: a pálosok Zsigmond 
engedelmével cserélik el e palotát a Cilleiekkel, a Ciliéi család kihalása 
után pedig az Országhok ugyancsak királyi donációval szerzik meg az 
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egykori királyi lakóházat, ő k is tartják azt birtokukban a török hódítás 
kezdetéig. 

Más munkámban is kifejtettem, hogy a Táncsics Mihály utca 9. 
sz. ház nagy kiterjedésű telkén egy nagyméretű, XII I . századi lakótorony 
archeológiai maradványait sejtem. Az építés korának, a XI I I . századnak 
legszilárdabb erődtípusa ez, amely kezdetben akár még a budai várfalak 
nélkül is megáll; elhelyezéséhez, biztonságához az is hozzájárul, hogy szik
lapincék és sziklautak körül épült fel. Analógiáit a visegrádi Salamon-to
ronyban és a sárospataki Öregtorony XI I I . századi alapjaiban keresném. 

Ezt a feltételezést két adat támasztja alá. Az egyik Brhardt Schön-
nek 1541. évi, Budát nyugat felől ábrázoló metszete. Ezen a Kammerhof 
mint egy lakótorony-csoportozat, négy-öt emelet magassággal jelenik 
meg.314 Az 1541. évi ostromra vonatkozó Jovius-féle adat szerint ennek 
az épületnek pusztulása már ekkor megindult. Ugyanezt bizonyítja 
a Haüy-féle 1686. évi felmérés is, amely ezen a helyen egy északi oldalán 
súlyosan sérült, magában álló nagy épület alapjait rögzíti.315 Feuerné 
Tóth Rózsa megállapítása szerint ez az 1686-ban romjaiban még ábrázolt 
épületmaradvány a XVIII. század elején tűnik el a budai Várhegy térké
peiről. Alkalmasint romanyagából építik meg azt a lőporraktárat, amely 
máig is áll, s amely mint a budai Stok-ház börtöne, a XIX. század első 
felében Wesselényi Miklósnak, Kossuth Lajosnak és Táncsics Mihálynak 
börtönéül szolgált.316 

íme, így íveli át Buda viharos századait — a tatárjárástól 1848 
márciusáig, Táncsics kiszabadítása napjáig — ez a nagy múltú, régészeti 
és történeti feltárását sürgető terület. 

Munkánk első részében rámutat tunk azokra a budai várostörténeti 
kérdésekre, amelyek megoldást csak ebben a reális, s a történetírói 
konvenciókkal szembeforduló szemléletben találnak. Budán a király 
bent székel a castrumnak nevezett XIII—XIV. századi polgárvárosban. 
Király és polgárság nem egymás ellen épít két szomszédvárat, hanem 
együtt építi fel a mindkettőnek menedéket adó Buda várát. Ezek az okok 
teszik megmagyarázhatóvá a korai városélet ellentmondásos jelenségeit. 
1307-ben I. Károly király csak csellel jut Buda városának, s az abban fek
vő királyi rezidenciának birtokába. Két királyt is süllyesztőbe küld a tör
ténelem addig, míg Buda polgárai 1311-ben békét kötnek I. Károllyal, 
akit Csák Máté ekkori ostroma idején, nyilvánvalóan az új és nagyobb 
polgári szabadságok — a Libertás Budensium — ígérete ellenében védel
meznek meg. A budai vár polgársága, amely évtizedes harcokat vív 
a Budát fojtogató egyházi intézményekkel, 1311-re kivívja küzdelmei 
célját.317 Ennek a küzdelemnek eredményeképpen az Anjouk saját káru
kon okulva elhatározták, hogy kiköltöztetik a királyi rezidenciát a budai 
polgárváros falain kívüli területre. 

A déli palota építéskorára nézve tanulmányaink adatait alapvetőek-
nek érezzük. A déli palota korai magvát alkotó lakótorony, István her
cegnek, Nagy Lajos 1354-ben meghalt öccsének nevét viseli. A déli palota 
építése, a Kammerhof 1382. évi eladományozásából is következtetve 

7 Tanulmányok Budapest múltjából 97 



a XIV. század dereka és Nagy Lajos halála között ment végbe. E munká
ban vehetett irányító részt Johannes lapicida, akit Nagy Lajos — immár 
a várhegyi déli palota közelében — hatalmas lakóépülettel ajándékozott 
meg. Az udvar végleges leköltözése 1382-re befejeződött; a Mária királynő 
korában lejátszódó budai eseményeknek, így Kis Károly vérbe fojtott 
uralkodásának is, a budai déli palota a színhelye. 

A déli palota építkezéseinek idején történt 1348-ban vagy 1364-ben 
a zsidók kiűzetése Budáról. A mai Szent György utca délnyugati részén 
álló, s adataink szerint 1250 körül telepített zsidónegyedet az 1370-es 
években visszatelepülő zsidók már nem foglalhatták el, mert közben ott 
már főurak, Kratzer kamaragróf, az Ákos nemzetség tagjai, Demeter 
esztergomi érsek, János mester építész, a Kanizsaiak építették fel házai
kat.318 így azután a budai zsidók — helyet cserélve a királyi udvartartás 
korábbi színhelyével — a XIV. század végére a Várhegy délnyugati 
részéről éppen a Vár északkeleti oldalára települtek. A XV. század eleji 
Budai Jogkönyv már északon, a Kammerhof mellett említi őket, s így 
vált a korábbi Szombat utca a XV. században Zsidó utcává.319 Ez is 
maradt lakóhelyük a törökkor végéig. 

* 

Ezek tehát azok a történeti realitások és időbeli keretek, amelyek 
a déli palota építéstörténetét, s mint egyebütt megírtam, korai archeoló
giáját is meghatározzák. 

Mindazokat a XII I . századi kezdeteket pedig, amelyeket a Várhegy 
déli palotája alatt egyes régészek képzelete — de csákánya is — hiába 
keres, a régebbi budavári királyi rezidencia helyén, a mai Táncsics Mihály 
utca 9. sz. ház telkén fogjuk megtalálni. 
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38 Gárdonyi i. m. 283. — Anjou-kori okmánytár. VI. köt. 234. — Gárdonyi 

i. m. 157, 277, 286. 
39 Gárdonyi i. m. 157. 
40 Uo. 59, 241, 278. 
41 1302: Fejér, Codex diplomaticus. IX. köt. 731. — A kapukról: Salamon 

F., Budapest története. II . köt. Bp. 1885, 411. 
42 Budapest műemlékei. I. köt. 260. 
43 Gárdonyi i. m. 56. 
44 Wertner i. m. 109. 
45 Szentpétery i. m. 723. sz. 
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*6 Századok (1934) 18. (Pleidell Ambrus értékelése.) 
47 Szentpêtery i. m. 1493. sz. 
48 Uo. 1493. sz. — Archinusról: Zolnay L., Az esztergomi latinusokról. Eszter

gom évlapjai (i960) 161. 
49 Szentpêtery i. m. 723. sz. 
50 Gombos i. m. 2084—2085. 
51 Knauz i. m. I. köt. 345. 
521242. szept. 29-én kelt az első ilyen házbérleti szerződés. Knauz i. m. I. köt. 

344» 354-
53 Uo. I. köt. 346. 
54 Uo. I. köt. 379. 
55 Uo. I. köt. 345, 361, 379. 
58 Uo. I I . köt. 440. 
« Uo. I. köt. 376. 
58 Uo. I. köt. 439. 
59Monumenta romána episcopatus Vesprimiensis. I. köt. 128. — Szentpêtery 

i. m. 919. sz. 
60 Szentpêtery i. m. 885, 910. sz. 
61 Pleidell A., A magyar várostörténet első fejezete. Századok (1934) I 8 — 

25. — Mályusz E., A mezővárosi fejlődés. Tanulmányok a parasztság történetéhez 
Magyarországon a XIV. században. A továbbiakban: Székely, Tanulmányok. . .) 
Bp. 1953. 128. 

62 Gárdonyi i. m. 41—42. 
63 Uo. 223, 248, 283. (Rodolphus mester királyi apród budai esküdt.) 
64 Zolnay, Az esztergomi latinusokról. 160. 
65 Geréb L., A magyar középkor költészete. Bp. 1949, 22. 
96 H&man B., A magyar városok az Árpádok korában. Bp. 1908, 28, 43. 
67 Gárdonyi A , Középkori városaink erőd jellegének kialakulása. Hadtör

ténelmi Közlemények (1941) 1—5. 
68 Gárdonyi i. m. 41—42. 
69vülicus, maior ville. 
70 Gárdonyi i. m. 45—46. — Gárdonyi A,, Budapest legrégibb kiváltság

levele. Turul (1910) 81. 
71 Gárdonyi i. m. 45—46. 
72 Uo. 45, 47. 
73 Uo . 100, 219, 231, 260—261, 279, 290. 
74 Uo. 56—61. 
75 Uo. 48. 
76 Uo. 48. 
77 Uo. 70—74. — Az 1264. évi datálás Kubinyi Andrástól. Tanulmányok 

Budapest múltjából. Bp. 1961. 126. 
78 Bercsényi D.—Gerő L., A sárospataki Rákóczi vár. Bp. 1957, 7. 
79Monumenta Vaticana. I. köt. 187. 
80 Fejér i. m. IV. 1. köt. 303. 
slLéderer E., A tatárjárás Magyarországon és nemzetközi összefüggései. 

Századok (1952) 347, 362. 
82 Pálfy I., A tatárok és a XII I . századi Európa. Bp. 1928, 33. 
83 Uo. i. h. 
84 Léderer i. m. 342—344. 
85Monumenta Vaticana. I. köt. 203. 
86 Uo., I. köt. 204. 
87 Szentpêtery i. m. 853. sz. 
88 Wertner i. m. 120. 
89 Szentpêtery i. m. 933. a. sz. 
90 Schütz Ö., A mongol hódítás néhány problémájához. Századok (1959) 

215, 217, 232. 
91 Schütz i. m. 223. 
92 Gárdonyi i. m. 68. 
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93 Wertner i. m. 135. 
94 Gombos i. m. 2473. 
95 Szabó K., Kun László. Bp., 1886, 117—121. 
9 6 Gombos i. m. 2539, 2545. 
9 7 Gárdonyi i. m. 71, 72. 
98 Uo., 92. — Salamon i. m. II. köt. 218. —A Nova Buda kifejezés 1353-ban: 

Gárdonyi A., Magyarország középkori fővárosa. Századok (1944) 224. 
99 L. 42. jegyzet. Bártfai Szabó L. pl. az 1354-ben a budai polgárvárosban 

benn álló királyi curiát királyi várnak fordítja. Művészettörténeti Értesítő (1953) 
219. 

1 0 0 Gombos i. m. 2531. 
1 0 1 Gárdonyi i. m. 343. 
102 Pápai oklevélben. Gárdonyi i. m. 330. 
103 Uo. i. m. 54, 56, 57,̂  71, 72, 73, 74, 82, 189, 229, 241, 301, 313. 
104 Művészettörténeti Értesítő (1952) 21. 
105 L. 103. jegyzet. 
1 0 6 Magyar Történelmi Tár. IV. köt. 177. 
1 0 7 Anjou-kori okmánytár. VI. köt. 234. 
108 Schier, Buda sacra sub priscis regibus. Viennae 1774, 103. 
109 Pataki V., A budai vár középkori helyrajza. Budapest régiségei. XV. köt. 

1950, 283—284. 
110 Márki S., Monaci Lőrinc krónikája Kis Károlyról. Bp. 1910, 129—152. 
111 Salamon, i. m. II. köt. 293. Lábjegyzet. 
112 Kosáry D., Bevezetés a magyar történelem forrásaiba. I. köt. Bp. 1950, 

190. 
113 pejér i. m x . 7. köt. 535. 
114 Művészettörténeti Értesítő (1953) 39, 210—220. — Az 1302. évi oklevél: 

Bártfai Szabó L., Pest megye történetének okleveles emlékei 1002—1599-ig. Bp. 
1938, 30-

115 Művészettörténeti Értesítő (1953) 210—220. 
116 Turul (1910) 75. 
117 Turul (1910) 79—80. 
118 Gárdonyi A., Buda középkori helyrajza. Tanulmányok Budapest múltjá

ból. IV. köt. Bp. 1936, 68. 
119 Turul (1911) 120. 
120 Tanulmányok Budapest múltjából. IV. köt. 68. 
121 Turul (1911) 120. 
122 Ezt a nézetet vallotta Gerevich T., Magyarország románkori emlékei. Bp. 

1938, 121. — Horváth H., Budapest művészeti emlékei. Bp. 1938, 20. — Az ása
tások után is ugyanezt vallja a 3. jegyzetünkben felsorolt irodalom. 

123 Művészettörténeti Értesítő (1953) 210—220. 
124 Gerő L., A budai vár építészeti leírása. Budapest műemlékei. I. köt. 202. 

— Gerő L., Magyarországi várépítészet. Bp. 1955, 458. 
125 Művészettörténeti Értesítő (1953) 218. 
126 Salamon i. m. II. köt. 333. 
127 Turul (1911) 120—121. 
m pej£r 1 m v i l i . 3. köt. 386. 
129 Gárdonyi i. m. 189, 230, 248, 330. 
130 Uo. 73, 74, 100, 189, 230, 246, 248. stb. 
131 Zolnay L., Adatok a XIII—XIV. sz. budai patriciátus történetéhez. 

(Kézirat.) 
132 Gárdonyi i. m. 42. 
133 Salamon i. m. II. köt. 218. 
134 Gárdonyi i. m. 74. 
135 Uo. 73. 
136 Salamon i. m. II. köt. 221—222. — Szentpétery i. m. 2263. sz. 
137 Turul (1900) 85, 86. 
138ZolnayL., Azesztergomi „Zeniapalotaia". Esztergomévlapjai (i960) 143. 
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139 A nápolyi legenda szerint: in Castro Bude in domo domini Galteri egrota-
vit usque ad mortem. Gombos i. m. 2518. — (A magyar legenda szerint viszont 
a király a szigeti kolostor mellett betegeskedett.) 

140 L. 23. jegyzet. 
141 Magyar Történelmi Tár. I. köt. 113. —Turu l (1916) 46. 
132 Esztergom évlapjai. i960, 144—150. 
143 Gárdonyi i. m. 82. 
144 Gombos i. m. 2545. 
145 Salamon i. m. I I . köt. 218. 
146 Pl. a XIII—XIV. századi nagy-zólyomi ispánságban. Zolnay L., Donch 

mester és a Balassák ősei. Turul (1937) 23-
147 Horváth T. A.—Huszár L., Kamaragrófok a középkorban. Numizmatikai 

Közlöny (1955/56) 22. — Gárdonyi i. m. 177, 178. 
148 Geréb L., Képes krónika. Bp. 1959, 201. 
149 Magyar Történelmi Tár. IV. köt. 123, 127, 130, 131. — Turul (1910) 

118. - A Preuszel, illetve Hench család és a Laczkfiak rokonságáról: Turul (1900) 46. 
150 Gárdonyi i. m. 246, 248. 
151 Ifj. Szentpétery 1., A tárnoki ítélőszék kialakulása. Klny. a Századok 

1937. évi pótfüzetéből. 9, 1. jegyzet. 
152 Huszár L., Szent István pénzei. Szent István Emlékkönyv. I I . köt. Bp. 

1938, 353—353-
153 Huszár L., A budai pénzverés története a középkorban (a továbbiakban: 

Huszár, A budai pénzverés. . . ) Bp. 1958, 13—20. 
154 Gárdonyi i. m. y$. 
155 Hóman B., Magyar pénztörténet. Bp. 1916, 664. 
156 Horváth—Huszár i . m . 22. 
157 Esztergom évlapjai (i960) 163. 
138 Szentpétery i. m. 914. sz. 
159 Esztergom évlapjai (i960) 161. — Szentpétery i. m. 833. 
160 Dr. Scheiber Sándor szíves közlése szerint. 
181 Horváth—Huszár i. m. 22. 
162 Kohn S., A zsidók története Magyarországon. Bp. 1884, 97. 
163 1261-ben Wolfinust külön is megemlítik mint kamaraispánt. Gárdonyi 

i. m. 75. — Kohn i. m. 101. 
164 Balog Sz., A magyarországi zsidók kamaraszolgasága. Bp. 1907, 1—5. 
163 A. Büchler, Dasjudenprivilegium Bélas IV. vom Jahre 1251. — A. Scheiber, 

Jubilee volume in honour of Prof. Bernhard Heller. Bp. 1941, 139. 
166 Balog i. m. 12. 
167 Büchler i. m. i. h. — Kohn i. m. 101—115. 
168 Pataki i. m. Budapest régiségei. XV. köt. 257, 276. 
169 Büchler S., A zsidók története. Bp. 1901, 26. 
170 Weisz M., Régi zsidó sírfeliratok Budáról. Budapest régiségei. II . köt. 

45—47-
171 Horváth—Huszár i. m. 22—23. 
172 Szentpétery í. m. 1085, 1228, 1251, 1663, 2031. sz. Perchinusról. Vö. 

Horváth—Huszár i. m. 22. — Szabó, Kun I^ászló, 72. — Árpádkori új okmánytár. 
XII . köt. 253. — Gárdonyi i. m. 243—244. 

11 z Horváth—Huszár i. m. 22—24. 
174 ív. 131. jegyzet. 
175 Salamon i. m. II . 333, 342. — Ulvingusról: Gerő Gy.—Zolnay L., A buda

vári Szent Mihály-és Szent I^ászló-kápolna. Budapest régiségei. XXI . köt. Sajtó alatt. 
176 Horváth—Huszár i. m . 22—24. 
177 Hóman, Magyar pénztörténet. 660—664. 
ITS Boreczky E., A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig. Bp. 1904, 45. — 

Fejér i. m. VIII. 4. köt. 571—574. 
179 Fejér i. m. VIII. 4. köt. 571. 
180 Zolnay L., Esztergomi érsekek palotái a középkorban. Művészettörténeti 

Tanulmányok (1959/60) 201. 
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181 Bártfai Szabó i. m. 79. 
1 8 2 1 , . 180. jegyzet. 
183 Gárdonyi i. m. 48, 49. 
184 Uo. 56. 
185 Uo. 72, 73, 74. 
186 Uo. 188. 
i " U o . 283. 
188 Uo. 82, 243. 
189 Uo. 71, 72, 100, 145, 157—158, 177—178. 
190 Uo. 72. — Századok (1944) 2 2 4-
191 Uo. 104—105, 119, 152. 
192Uo. 16. 
193 Uo. 22—34. 
194 Salamon i. m. I I . köt. 205. 
195 Gárdonyi i. m. 37. 
196 Budapest régiségei. I I I . köt. 9. 
197 Gárdonyi i. va.. 22-34, I99» 2 °°- ~ Bártfai Szabó i. m. 46-47. és 131. 

jegyzet. 
198 Gárdonyi i. m. 260. 
199 Uo. 199. 
200 Pleidell i. m. 73. 
201 Csemegi J., A budavári főtemplom. 73, 
202 Gombos i. m. 2537, 2539. 
203 Gárdonyi i. m. 323, 344. 
201 Uo. 323, 327, 343. 
205 Schier i. m. 103. — Vö. Turul (1910) 81. 
206Monumenta episcopatus Vesprimiensis. II . köt. 383. 
207 Schier i. m. 103—118. — Gárdonyi A., Buda középkori helyrajza. Buda

pest régiségei. XV. köt. 276. 
208 Budapest régiségei. XV. köt. 276. 
209 Gömöri Havas S., A Nagy boldogasszonyról nevezett budavári főegyház. 

Budapest régiségei. V. köt. 21. 
210 Kelenföld-Kispestről: Tanulmányok Budapest múltjából. IV. köt. 52. 
211 Tanulmányok Budapest múltjából. IV. köt. 71. 
212 Gárdonyi i. m. 57. 
213 Huszár szerint. Szent István Emlékkönyv. I I . köt. 337. 
214 Horváth—Huszár i. m. i. h. 
215 Huszár, A budai pénzverés. . . 13. 
216 Fügedi Erik és Jankovich Miklós a XII I . századi Óbudát teszi meg a budai 

pénzverés színhelyének. Budapest Régiségei. XIX. köt. Bp. 1959, 64. és Tanul
mányok Budapest múltjából. XIII . köt. Bp. 1959, 15—16. 

217 így V. István két oklevele: Szentpétery i. m. i960, 1967, sz. 
218 Gárdonyi i. m. 72. 
219 Kubinyi i. m. Tanulmányok Budapest múltjából. XIV. köt. 126. 
220 Gárdonyi i. m. 71—74. 
221 A budai vár alapításáról i960, dec. 9-én tar tot t előadásom vitája során. 
222 Gárdonyi i. m. 181. 
223 Uo. 46—47. 
224 Uo. 46—47. 
225 Bártfai Szabó, Pest megye. 70, 267, 372. 
226 Szentpétery i. m. 34. sz. 
227 Gárdonyi i. m. 12, 19. 
228 Uo. 71—74. 
229 Tanulmányok Budapest múltjából. IV. köt. 82. 
230 Monumenta ep. Vesprimiensis. I I . köt. 130. 
231 Gárdonyi i. m. 104. —• Jankovich i. m. 67. — Fügedi i. m. 36. 
232 Gárdonyi i. m. 217. — Knauz i. m. II . köt. 635. 
233 Gárdonyi i. m. 98, 99. 

103 



234 Gárdonyi i. m. 98. 
235 Uo. 47, 48, 51, 53, 98, 99, 100, 105, 109, i n , 114, 128, 141, 147, 151, 

180, 183, 216, Utoljára 1283-ban: 217. 
236 Hazai Okmánytár. VII. köt. 76. — Szentpétery i. m. 762, 1192, 1193, 

1796. sz. 
237 Szentpétevy i. m. 910. sz. 
238 Szentpétevy i. m. 1192, 1193, 1268, 1567, 1591, 1650, 2162, 2169. sz. 
239 Fügedi i. m. 15—16. 
240 Gárdonyi i. m. 98, 99. 
241 Uo. 105. 
242 Uo. 119, 120, 125, 229. 
243 Uo. 243. 
244 Anjou-kori okmánytár. IV. köt. 297. 
245 Századok (1944) 224. 
246Monumenta ep. Vesprimiensis. II . köt. 159. 
247 Szentpétevy i. m. 1446, 1447. 
248 Jankovich i. m. 66. 
249 Bávtfai Szabó L., Óbuda egyházi intézményei. . . 64. 
250 Jankovich i. m. i. h. —• Fügedi i. m. i. h. 
251 Ez Kubinyi András és Gerevich László részéről i960, dec. 9-i előadásom 

vitája során is felmerült. 
252 Gávdonyi i. m. 68. 
253 Uo. 68. 
254 Uo. 165. 
255 Uo. 351. 
256 Anjou-kori okmánytár. I I . köt. 120. 
257 Uo. IV. köt. 297. 
258 Bártfai Szabó, — Óbuda. . . 90, 101. 
259 Budapest műemlékei. I. köt. Bp. 1955, 347. 
260 Wevtnev i. m. 113, 118. 
261 Salamon i. m. II . köt. 228. 
262 33 munkámról írt lektori véleményében. 
263 Gárdonyi i. m. 223. 
264 Jankovich i. m. 77. 
265 Szabó i. m. 120. 
266 Jankovich kitűnő tanulmányának e résszel kapcsolatos megjegyzéseit 

1. Zolnay L., A XIII—XIV. századi budavári királyi palotáról. Művészettörténeti 
Tanulmányok (1959/60) 1—64. 

267 Gárdonyi i. m. 248, 268, 283. — Rodolphus mester solymári adománya 
Szentpétevy—Bovsa i. m. 3498. sz. 

268 Ottokars Österreichische Reimkronik. Herausgegeben von / . Seemüller. 
Monumenta Germaniae Historica, tomi V. pars I. et I I . Hannover 1890/93. A kötet 
bevezetése Seemüllertől. — Ugyanerről Pór A., Századok (1893) 711—714. — 
Salamon i. m. I I . köt. 276—280. 

269 Gombos i. m. 262, 279, 384—385, 399, 418, 419, 420, 499, 791 stb. —• 
Okleveles emlékek: Fejér i. m. VIII. 1. köt. 89. — Pór A., Trencsényi Csák Máté. 
Bp. 1888, 49—51. -— Salamon i. m. I I . köt. 275. — Zolnay L., Miklós fia Demeter 
mester. Turul (1935) 36. — Fügedi Erik e mostani tanulmányomról írt lektori 
jelentésében utalt a Pozsonyi Krónikának arra a kitételére, hogy Vencel - László 
királynak nem adták át a várakat, s így tán Buda várát sem. Gerevich ugyanezt az 
adatot a Képes Krónikára hivatkozással, a budai déli királyi palota 1300 körüli 
realitása bizonyítékaként értelmezi. (Művészettörténeti Értesítő [1953] 218.) — 
Domanovszky Sándor A Pozsonyi krónika c. munkájában (Századok, 1905) kimutat
ta, hogy a XIV. sz. derekán, tehát az eseménynél négy—öt évtizeddel később írt 
krónika egyoldalúan Anjou-párti értékelésben tárgyalja a XIV. sz. eseményeit, 
így az az állítása, hogy Vencel sem a várakat, sem a királyi jogokat nem vette 
birtokába (postea rege. . . in Buda degente, nullum castrum, nullum ius regale 
conferuntur) az Anjou-párti krónikás ferdítése. 
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270 Gombos i. m. 1905. 
271 Salamon i. m. I I . köt. 217. 
272 Huszár A budai pénzverés. . . 20—21, 203. 
273 Jankovich M., Buda környék plébániáinak középkori kialakulása. Buda

pest régiségei. XIX. köt. 1959, 77' 93« x46- J egy z e t-
274 Művészettörténeti Értesítő (1953) 2 I 9 -
275 B dolgozatomról írt lektori jelentésében. 
276 Magyar Történelmi Tár. IV. köt. 177. 
277 Monumenta ep. Vesprimiensis. I I . köt. 130. 
"8 Oly. Dl. 4454. 
279 A felhévizi náz már 1295-ben Széchényi Tamásé. Gárdonyi i. m. 298. 
280Tanulmányok Budapest múltjából. IV. köt. 78, 94. (Kelényi B. Ottó). 
281 Tanulmányok Budapest múltjából. IV. köt. 101. 
282 Oly. Dl. 8840. 
283 OL. Dl. 8857. 
284 A Szécsényi család leszármazását a Művészettörténeti Tanulmányok. 

1959/60. kötetében közöltem (33.). 
285 Oly. Dl. 11.384. 
286 i j r rői bővebbet a Művészettörténeti Értesítő 1952. és 1953. évi kötetében 

s a Művészettörténeti Tanulmányok 1959/60. évi évkönyvében. 
287 Esztergom, Prímási levéltár. Archívum vetus ecclesiasticum, nr. 46. 
288 Salamon i. m. II . köt. 412. 
289 Esztergom Főszékesegyházi Könyvtár, CLXVI. b. lap. 
290 Pataki i. m. 255—258. 
291 Tanulmányok Budapest múltjából. IV. köt. 77. 
292 Az egri főkáptalan magánlevéltára. Frustra 2., fasc. 5., nr. 29. 
293 Uo. 
294 Pataki i. m. 255—258. — Bártfai Szabó L. regesztája 1538. VII. 20. az 

Erdődyek vöröskői levéltárából. Művészettörténeti Dokumentációs Központ. 
(Werbőczi István elnyeri Nagy Mendel Zsidó utcai házát; az utcát most már 
Szent Márton utcának nevezik.) 

295 Pataki i. m. 255—258. 
296 OL. Dl. 24. 077. — O. L- N. R. A. fasc. 589., nr. 5. 
297 Bánfi F., Buda és Pest erődítményei 1686-ban. Tanulmányok Budapest 

múltjából. V. köt. 126—127. 
298 Uo. 127. 14. jegyzet. 
299 Uo. 116. 
300 Gerö L., A budai vár építészeti leírása. Budapest műemlékei. I. köt 

219—220. — Horler Miklós adatai uo. 496. 
301 Művészettörténeti Értesítő (1952/1953). — Művészettörténeti Tanul

mányok (1959/60) 1—64. 
302 Művészettörténeti Értesítő (1952) 14—29. 
303 Salamon i. m. I I . köt. 217. — Huszár, A budai pénzverés. . . 23. 
304 L. 1. jegyzet. 
305 Jankovich i. m. 77. 
306 L. 250. jegyzet. 
307 Művészettörténeti Tanulmányok (1959/60) 6. 
308 Művészettörténeti Értesítő (1953) 2 J8—219. 
309 u o . 
310 Füge d i E r i k szíves közlése. 
311 A XII I . sz. magyar pénzverőház munkáslétszámát Hóman mintegy har

minc főre becsülte. 
312 Gombos i. m. 2552. 
313 Századok (1944) 224. 
314 Kelényi B. O., Erhardt Schön magyar vonatkozású metszetei. A Főv. 

Könyvtár II . évkönyve. 1932, 44. 
315 E tanulmány melléklete. 
316 Innen szabadul ki Táncsics 1848. márc. 15-én. 

105 



317 Székely Gy., Tanulmányok. . . 26—31, 34—36. 
318 Pataki i. m. 274. 
319 Pataki i. m. 257. 

* 

Megjegyzés: 
E munkámat 1961 januárjában zártam le. A Tanulmányok Budapest múlt

jából XIV. kötetében Fügedi Erik (79—80) és Kubinyi András (126—127) munkája 
a budai magna curia regis-t, vagyis a Kammerhofot — Jankovich Miklósnak e 
tanulmányomban többször is idézett feltételezése nyomán — nem a királyok, 
hanem a királynék Buda városi lakóhelyének tekinti. E dolgozatok változatlanul 
feltételezik azt, hogy IV. Béla palotáját a Várhegy déli végén építtette fel. Kubinyi 
magát a budai városmagot a Vár korai, északi magyar negyedét egy — esetleg még 
a tatárjárás előtt felépített — 'királynéi birtokcentrumnak véli. 

Ezeket a feltevéseket, amelyek Buda fővárossá alakulásának s egész kelet
kezésének alapkérdéseit megkerülik — úgy gondolom, e munkám eleve cáfolja. 
Egyes részletkérdéseit — immár az 1962. nyarán végzett Táncsics Mihály utcai 
ásatások részeredményeinek birtokában is — később kívánom megbírálni. 

L. Zolnay 

„OPUS CASTRI BUDENSIS" 
HISTOIRE DU CHATEAU-FORT DE BUDA AU XI I I e SIÈCLE 

I/étude est une conclusion d'une dispute remontant à 1952 déjà qui a 
opposé Zolnay, Fauteur de l'étude, aux archéologues qui ont mis au jour le palais 
royal. Dans cette controverse, Zolnay a soutenu contre l'opinion de László Gerevich, 
Kornél Seitl et Imre Holl la thèse qui allait à rencontre tant des conventions 
établies par des historiens antérieurs que de l'opinion de ses adversaires, à savoir que 
le palais royal à l'extrémité méridionale de la citadelle n'était pas bâti par Béla 
IV après l'invasion des Mongols, mais au XIVe siècle par les rois de la maison Anjou. 

D'après les données avancées par l'auteur, jusqu'à l'achèvement des tra
vaux de construction du palais méridional (1382), les rois de Hongrie auraient eu 
leur résidence en partie à Óbuda, plus ancienne que la colonie du château-fort de 
Buda et ils auraient habité en partie le bâtiment appelé magna curia regis, ou 
Kammerhof, élevé après 1243 dans l'enceinte de la cité de Buda. Ta Monnaie 
royale de la ville d'Esztergomy fut, elle-aussi, transférée en partie en 1250. Dans son 
étude, Zolnay démontre que le nom réservé à la ville de Buda dans l'usage diplo
matique était l'appellation «castrum», l'hypothèse d'une citadelle royale (castrum) 
et d'une cité distinctes est dépouillée de tout fondement; selon la terminologie du 
XI I I ° siècle, castrum était la cité de Buda. 

Dans son étude, l'auteur cherche à expliquer les causes de l'emploi de plu
sieurs noms de Buda au XI I I e siècle; le château-fort de Buda est mentionné notam
ment dans les diplômes tantôt castrum Budense, ou Nova Buda, tantôt castrum 
Pest ou castrum Novi Montis Pestiensis. A ces diverses dénominations, l'auteur 
apporte l'explication que les Hongrois venant de Óbuda, avec la cour royale, 
s'établirent à la partie septentrionale de la citadelle, puis, entre 1247—1255, les 
habitants allemands de la ville de Pest située sur la rive gauche — qui était d'ail
leurs sans défense — s'étaient installés dans le centre de la citadelle. Or, chacun 
de ces deux peuples, de différente composition ethnique, apporta dans la nouvelle 
ville le nom de sa propre localité d'origine et ce fut ainsi que jusqu'à la fin du moyen 
âge, la ville devait garder tous ces noms. Par cette explication, Zolnay essaye aussi 
de déterminer les diverses périodes de la colonisation du château-fort de Buda. 
I l explique l'installation à Buda, en 1247 environ, des habitants allemands de Pest 
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par la peur d'une nouvelle attaque des Mongols dont la rumeur s'était répandue 
alors seulement et non plus tôt, partout en Hongrie et en Kurope. Outre le nom 
double de la cité de Buda au XI I I e siècle appelée castrum, l'auteur voit la preuve 
d'une colonisation en deux étapes de la ville aussi dans le fait que la ville 
avait une armoirie géminée et qu'il exista dans la cité deux circonscriptions parois
siales, une hongroise et une allemande. 

En apportant la preuve que la ville était l'une des premières résidences 
royales, dans son étude l'auteur fournit la réponse aussi à la question pourquoi, 
en dépit des franchises octroyées à la ville de Pest en 1244 et en vigueur à Buda 
jusqu'au XIV e siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment du transfert de Buda de la 
résidence royale ailleurs, la ville dite château-fort était-elle gouvernée par des 
capitaines du château appelés rector royal et non par des juges élus par la popula
tion. 

Dans son étude, l'auteur procède à la mise au point soigneuse d'une sépara
tion des données d'archives de l'époque se référant à Pest, à Buda, à Óbuda, sou
vent confondues, et en se fondant sur les données relatives à l'histoire des pro
priétés du moyen âge finissant, il démontre que l'une des premières résidences des 
rois de Hongrie aux XIII e—XIV e siècles dans la ville de Buda était selon toute 
probabilité une tour d'habitation aux dimensions importantes, bâtie sur le terrain 
de la maison actuelle sise n° 9, rue Táncsics Mihály à Buda. 

Grâce à ses recherches effectuées, l'auteur met sous une lumière nouvelle 
aussi l'histoire de l'architecture du palais royal de Buda, mis au jour récemment, 
et datant, à son avis, du XIV e siècle: l'érection de ce palais de l'époque des rois 
Anjou — jusqu'alors sur le terrain suburbain, habité par une population hongroise 
— aurait été commencée dans les années de 1330—1340. Son premier propriétaire 
fut le prince Etienne, fils du roi Charles d'Anjou, mort en 1354, qui donna le nom 
à la tour appelée tour István du palais. 

Dans l'étude qui embrasse encore maintes questions de détail, l'auteur 
insiste avec emphase sur l'importance de la mise au jour par des fouilles archéolo
giques de ce terrain de la rue Táncsics Mihály, car, à son avis, ce sont les fouilles 
archéologiques qui puissent offrir les bases d'un travail de synthèse de la matière 
archéologique du XI I I e siècle rendue au jour sur le site du palais méridional des 
rois de Hongrie. 
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KUMOROVITZ L. BERNÁT 

A budai várkápolna és a Szent Zsigmond-prépostság 
történetéhez 

In memoriam 
Wiadysiawi Kumorowicz 

(+ 9. IX. 1961.) 

A királyi kápolna (capella regis, capella regia) a középkori uralko
dók egyházi udvara. Három elemet: a királyi ereklye-kincset, a királyi 
oratóriumot (palotakápolna) és az udvari papságot foglalja magában. 
Feladata eredetileg az udvari istentiszteletek rendezése, biztosítása volt, 
amihez idővel diplomáciai, kormányzati és írásbeli feladatok elvégzése 
is kapcsolódott. Főleg ez utóbbi miatt múltjára mindenütt a diplomatika 
művelői figyeltek fel legkorábban, akikhez azután az egyház, a jog, a kor
mányzat, a művészettörténet és a régészet kutatói csatlakoztak. (Az ide
vágó külföldi irodalomról J. Fleckenstein1 és N. Grass2 munkái nyújtanak 
bővebb tájékoztatást.) A magyar historikusok a XVIII . század vége óta 
érdeklődnek a királyi kápolna intézménye iránt.3 Diplomatikai s egyéb 
vonatkozásaira Fejérpataky I,., Hajnik I., Balics I,., Hajnal I., Gárdonyi 
A. és Szentpétery I. mutat tak rá tudományos igénnyel,4 oklevéladó műkö
dését mi dolgoztuk fel 1943-ban, eredményeinket Gerics J . egészítette 
ki 1956-ban,5 a királyi kápolna-eredetű Buda környéki (és budai) plé
bániák egyházszervezeti és jogi viszonyait pedig nem régen Jankovich 
M. világította meg több tekintetben úttörő tanulmányában.6 Jelen 
értekezésünkben, új forrásanyag felhasználásával, a magyar királyok 
budavári kápolnáinak a múltjára szeretnénk fényt deríteni. Időszerűvé 
a felszabadulás után elkezdett és máig folytatott várásatások teszik. 
Reméljük, hogy ezzel segítséget nyújtunk a királyi várpalota építés
történeti és régészeti problémáinak a tisztázásához, megoldásához. Mivel 
1943 óta igen értékes újabb adatok birtokába jutot tunk az intézmény 
XIV—XV. századi írásbeliségével kapcsolatban is, azért a magyar királyi 
kápolnaispánság korabeli jelentőségének az érzékeltetésére, röviden 
e korszakbeli kormányzattörténeti szerepére és oklevéladó működésére 
is visszatérünk. Udvari liturgikus szerepének és személyzeti viszonyainak 
kimerítő ismertetését, helyszűke miatt, szándékosan mellőztük. Ezért 
értekezésünket — a maga egészében — nem tekintjük teljességet 
igénylő monografikus feldolgozásnak, de puszta adaléknak sem. 

* 

XXII I . János pápa7 1410. aug. 3-i bullájával feloldja Zsigmond ki
rályt és híveit az alól az esetleges kiközösítés alól, amelybe azért eshettek, 
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