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A KÖZÉPKORI ÓBUDA
Fejedelmek, királyok, királynék városa

Óbuda (eredetileg Buda) az őskor óta lakott település, Budapest legrégebbi városrésze. Az ókori Aquincum, Pannónia 
Provincia fővárosa. A latinok után a honfoglaló magyarok fejedelmi törzse is központi szállásterületének választot-
ta Óbudát. A hely jelentőségét jellemzi, hogy Anonymus Gesta Hungaroruma szerint itt temették el Árpád fejedel-
met, úgymond „egy forrás fejénél, mely kőmederben folyik alá Attila király városába”. Szent István király emeltette 
a sír fölé Fehéregyháza (Alba Ecclesia) templomát, amely a középkorban egyik legfontosabb kegyhelyünk s egyben 
óbudai anyaegyház volt.

Középkori oklevelek, határjárások már említik Fehé-
regyházát, amely ezen leírások alapján az Óbuda mellet-
ti egyik szőlőhegyen állhatott, az „Esztergomi nagyút” 
(a mai Bécsi út) mellett. A XIII–XIV. században „banjai”, 
azaz bányai plébániának is nevezték. A szláv (vagy bol-
gár) eredetű „banja” szó fürdőt jelent, tehát elképzelhető, 
hogy meleg vizű források környezetében állhatott. 
Mátyás király 1483-ban kérte IX. Sixtus pápa engedélyét, 
hogy a pálosokat letelepíthesse Fehéregyháza gondozá-
sára. A szerzetesek kolostort és templomot is építettek a 
helyszínen. Évszázadokkal később, az 1869-ben alapított 
Victoria-téglagyár agyagbányájában – a mai Eurocenter 
helyén – az agyag kitermelésekor egy középkori, csúcsí-
ves templom és kolostor 
alapfalaira, vöröstéglás 
padlójára bukkantak. Az 
Archeológiai Bizottság által 
kiküldött Rómer Flóris fel-
tárta a templom szentélyét 
és a hozzá tartozó kolostor 
részleteit. A romokat Rómer az egykori Fehéregyháza, il-
letve a mellé (vagy fölé) épült pálos templom és kolostor 
tűzvész pusztította maradványainak vélte (és utána még 
sokan mások is!). Jelentős falmaradványok, csontvázak, 
sőt vörös márvány sírkőtöredékek is előkerültek. Ezeket 
sajnos csak Rómer rajzaiból ismerjük, mivel mindent el-
szállítottak a Filatori-gát feltöltéséhez.
A XI. századtól már állhatott egy királyi szálláshely Óbu-
dán, amely királyi, később királynéi központ volt, egé-
szen 1526-ig. Kezdetben a Buda elnevezés Óbudára vo-
natkozott, s csak később változott „Vetus Buda”-ra (1261), 
miután a budai várhegyen felépült az új királyi vár. Az 
első királyi kúria a mai Fő téren, az egykori – feltehetően 
Orseolo Péter alapította –, Szent Péterről elnevezett pré-
postsági templom közelében állhatott. Itt látta vendégül 
III. Béla király Barbarossa Frigyes német-római császárt, 
a keresztes hadak vezetőjét 1189-ben. Az új királyi várat 
valószínűleg II. András kezdte építeni – Óbuda délnyu-
gati határán, a mai Kálvin-köz környékén. A kastély épí-
tését fia, IV. Béla folytatta és fejezte be, akinek már ez volt 
a királyi rezidenciája. 
Óbuda királyi székhely maradt a XIII. század végéig. (A 
tatárjárás után kezdték el építeni a budai királyi várat.) 
A XIII. század első harmadában felépült óbudai királyi 
vár egy szabályos, négyzetes alaprajzú, síkföldi várkas-

tély volt, amelynek bejárata a Dunától az „Esztergomi 
nagyút”-ig tartó főútvonal irányából nyílt. Kettős fallal 
körülvett, 15–16 méter széles árok határolta, amelyen híd 
vezetett keresztül. A híd végében egy előcsarnokszerűen 
kiképzett torony állt. Ennek földszintjéről díszkapu ve-
zetett a keletre emelkedő várkápolnához. A lakóépületek 
U-alakban vették körül a belső, zárt udvart. A keleti és a 
nyugati oldalon támpillérek tagolták a falsíkokat. A véd-
művekkel és épületekkel együtt a vár kb. 100 x 100 méter 
alapterületen helyezkedhetett el. A XIV. század első felé-
ben I. Károly Róbert ugyan Visegrádon rendezte be kirá-
lyi székhelyét, de az óbudai vár továbbra is megmaradt 
királyi szálláshelynek.

Károly Róbert utóda, Nagy 
Lajos király 1343-ban öz-
vegy édesanyjának, Piast 
Erzsébetnek adományozta 
a várat, amely ettől kezd-
ve – jövedelmeivel együtt 
– a mindenkori magyar ki-

rálynék tulajdona: „civitas reginalis” maradt a középkor 
végéig. A XX. század elején, a Kálvin-közi református 
templom parókiájának építésekor Kós Károly feltárta a 
királyi vár részleteit. Ekkor derült ki, hogy a templom 
tulajdonképpen a vár falainak egy részére épült. Később, 
az 1940-es évektől egészen az 1970-es évekig folytak fel-
tárási munkák, amelyek során például egy padlófűtés-
sel ellátott fürdőkamra maradványaira is rábukkantak a 
régészek. A református templom gyülekezeti termének 
pincéjében található a várkápolna bejáratának és padló-
zatának egy részlete, melynek ünnepélyes felavatására 
(az Óbudai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat segítsé-
gével) 2014 novemberében került sor. Nagy Lajos 1355-
ben felosztotta a várost Erzsébet királyné és a káptalan 
között. Az anyakirályné Óbudán rendezte be özvegyi 
kúriáját. Átépíttette a királyi várat és a várkápolnát góti-
kus stílusban. Óbuda 1370-ből származó pecsétje ennek 
a XIV. századi várnak a képét őrizte meg számunkra. Fi-
ával, Lajos királlyal együtt megalapította a romos Szent 
Péter templom mellett a Szűz Mária templomot, vala-
mint a klarisszák kolostorát és templomát. (A Szűz Má-
ria templom falainak egy részlete az Óbudai Múzeum 
állandó kiállításán, míg a klarissza kolostor feltárt rom-
jai a Mókus utcai iskola udvarán láthatóak, s mindkettő-
ről készült rekonstrukció is, szintén Buzás Gergely által.) 

„Kezdetben a Buda elnevezés Óbudára 
vonatkozott, s csak később változott 

Vetus Budára (1261), miután a budai 
Várhegyen felépült az új királyi vár.”
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