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Kanyó Ferenc

Ősbuda: egy modern mítosz a történettudomány 
tükrében

Jelen írás célja, hogy a szakmai közönség számára is áttekintést nyújtson 
az Ősbudával kapcsolatos nézetekről. a történész szakma joggal ódzkodik 
attól, hogy vitába szálljon a gyakran politikai hátszéllel bíró, légvárakat építő 
amatőr kutatókkal, ugyanakkor számos honlap, televízió valamint a közmédia 
is teret ad az áltudományos történeti téziseknek. ezek sajnos visszhangtalanul 
maradtak a tudományos kutatás részéről. az egyetlen kivételt Laszlovszky József 
cikksorozata jelentette.1 az egyre inkább elburjánzó „alternatívnak” nevezett 
történelem azonban mára már olyan méreteket öltött, hogy szükséges és indokolt 
foglalkozni vele, és állításaira reagálni. az egyik legismertebb, és legnépszerűbb 
elmélet Ősbudáról szól, egy olyan, mára szándékosan elpusztított városról, amely 
korábban a magyarok (és természetesen a hunok) központjául szolgált.

az Ősbudával kapcsolatos „kutatások” három nagyobb szakaszra oszthatóak: 
a pomázi Ősbudára, amely sashegyi sándor amatőr régész nevéhez fűződik, a 
pilismaróti Ősbudára, amely elsősorban noszlopi németh Péter írásain alapul, 
valamint a budakalászi Ősbudára, amelyet szörényi Levente és Lánszki Imre 
képvisel, eltérő helyszíneken.

A pomázi Ősbuda-elmélet és előzményei

az első elmélet, amely egy harmadik budát keresett a történeti források alapján, 
Horváth István nevéhez fűződik. Ő szent margit életrajzában talált rá a Nova 
Budae kifejezésre, amelyből azt a következtetést vonta le, hogy Óbuda, azaz 
Vetus Buda mellett létezett a IV. béla által felépített Várhegyen álló buda, illetve 
az óbudai prépost által építtetett Új-buda, vagy a későbbi történeti munkákban 
budaújlak.2 a budaújlaki várról szóló elképzelése hosszú ideig ott élt a XIX. 

1 Laszlovszky József: Ősbuda, Ős-budavár I. In: Várak, kastélyok, templomok 4. (2008) 1. sz., 
8–11. p.; Uő: Ősbuda, Ős-budavár II. In: Várak, kastélyok, templomok 4. (2008) 2. sz., 9–11. p. 
(a továbbiakban: Laszlovszky, 2008.); Uő: Várak, kastélyok, templomok 4. (2008) 3. sz., 12–
15. p.

2 Horváth István: Pest szabad királyi városnak régi ofen német nevéről. Pest, 1810. 16–18. p.
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századi történeti kutatásban. rupp Jakab ugyan határozottan cáfolta Horváth István 
nézeteit,3 gömöri Havas sándor viszont elfogadta Horváth István érvelését, és 
az Óbudáról szóló összefoglalójában létező várnak tekintette a budaújlaki várat.4 
Havas sándor szerint ez a harmadik budai vár a mátyás-hegy keleti oldalán lett 
volna, és ez egyúttal azonos a forrásokban említett etzilburggal is.5

a budaújlaki vár kérdésre csak gerevich László tette a pontot 1962-ben. 
szerinte a vélt romok az 1212. évi, és 1355. évi határjárásokban megtalálható 
uzaháza hegye nevű helyre utal, amely a kartal-nemzetség központja volt. ennek 
azóta elhordott falmaradványait gondolhatta Horváth István és gömöri Havas 
sándor budaújlaknak.6

a feltételezett budaújlaki vár előzménye volt a XX. században felbukkanó 
Ősbuda-elméleteknek, jól jelezve azt, hogy milyen ingoványos talajon mozgott 
a történeti kutatás a főváros topográfiai kérdései kapcsán a XIX. században. 
mikor sashegyi sándor az 1930-as években megalkotta elképzelését Ősbudáról, 
csak nagyon kevés topográfiai adat állt rendelkezésünkre a XIX. században a 
várhegyi budát megelőző királyi központtal kapcsolatban. rupp Jakab az óbudai 
királyi palotát a kiscelli dombra helyezte,7 nem tudta azonban sem az óbudai 
prépostság templomának,8 sem pedig az óbudai klarissza kolostornak a helyét.9 a 
fehéregyházi templom, később pálos kolostor helyszínéül pedig a schwanfelder-
nyaralónál megtalált romokat jelölte meg.10

salamon Ferenc az óbudai királyi palota kapcsán két helyszín között 
ingadozott: a kiscelli dombot is megnevezte, mint lehetséges helyszínt, de ő 
maga inkább arra gondolt, hogy az ún. királydombon, (a római amfiteátrumnál) 
lehetett.11 Fehéregyházát ugyan azonosítani véli a Victoria téglagyárnál feltárt 

3 Rupp Jakab: buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pest, 1868. (a továbbiakban: Rupp, 
1868.) 7–10. p.

4 Gömöri Havas Sándor: budapest múltja, és a királyi várak Óbudán. In: budapest régiségei 3. 
(1891) 13–14., 29–33. p.

5 uo. 30–31. p.
6 budapest műemlékei II. szerk.: Horler miklós. bp., 1962. (a továbbiakban: budműem II.) 

380–381. p.
7 Rupp, 1868. 4. p.
8 uo. 16–17. p.
9 uo. 31. p.
10 uo. 35. p.
11 Salamon Ferenc: budapest története. II. köt. bp., 1885. 481–482. p.
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romokkal, de például kurszán váráról, vagy a klarissza kolostorról azt írja, hogy 
semmilyen pontosabb azonosítást lehetővé tevő nyomuk nem maradt fönn.12

a XIX. század történeti-régészeti kutatásának jellemző epizódja a Victoria-, 
vagy más néven bohn-téglagyár alatt, (a bécsi úton található eurocenter helyén) 
megtalált kolostor romjainak sorsa, amelyet a történelemtudomány egységesen 
a fehéregyházi pálos kolostor és templom romjainak tekint.13 Fehéregyháza 
romjainak kulturális jelentőségét már nagyon korán, a XIX. század közepén 
felismerték, mivel anonymus leírása alapján itt keresték árpád sírját. a 
különböző szerzők által gyakran idézett részlet így szól: „árpád fejedelem 
ezután az Úr megtestesülésének 907. esztendejében elköltözött e világból. 
tisztességgel temették el egy patak forrása felett, ahonnan az kőmederben folyik 
attila király városába. a magyarok megtérése után azon a helyen egy Fehérnek 
nevezett templomot emeltek a szent szűz, mária tiszteletére.” (Veszprémy László 
fordítása)14

több eredménytelen kutatást követően 1850-ben találta meg érdy János a 
schwanfelder-nyaraló közelében azt a XIII. századi kápolnát, amelyet sokáig 
árpád sírjának véltek, ezt az álláspontot tükrözte rupp Jakab összefoglalása is.15 
később Henszlmann Imre vezetésével hitelesítő ásatást tartottak a helyszínen 
1880-ban, de a feltárt kis templom méretei miatt elvetették azt a lehetőséget, hogy 
az valaha is árpád sírját rejtette volna. ennek ellenére gömöri Havas sándor 
kitartott nézete mellett, hogy ha a megtalált romok nem is Fehéregyházával 
azonosak, akkor azok valószínűleg annak környékén, kiscell közelében lehettek.16 
az érdy János által feltárt romokat gerevich László utóbb a középkori kissing 
templomaként próbálta azonosítani.17

az eseményekkel párhuzamosan merült fel alternatív helyszínként a Victoria-
téglagyárnál talált kolostorrom. először 1867-ben találtak itt római szarkofágokat 
a téglagyár építkezésénél, majd 1869-ben kerültek elő a templom falai. ezt követte 

12 uo. 499–500. p.
13 a kolostor bővebb kutatástörténetét ld. Kanyó Ferenc: elméletek az árpád-kori magyarország 

királyi székhelyeiről (Fikció és valóság). (eLte-btk szakdolgozat) bp., 2010. 30–40. p. (a 
továbbiakban: Kanyó, 2010.).

14 scriptores rerum Hungaricarum I–II. edendo operi praefuit emericus szentpétery. bp., 1937–
1938. (a továbbiakban: srH) I. 105–106. p.; Anonymus: a magyarok cselekedetei. Kézai Si-
mon: a magyarok cselekedetei. bp., 1999. (a továbbiakban: aks 1999) 45. p.

15 Rupp, 1868. 35. p.
16 Kanyó, 2010 33. p.
17 budműem II. 502. p.
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1877-ben egy újabb ásatás, amelyről azonban csak a zsigmondy gusztáv által 
közölt rajzokat ismerjük. 1881-ben egy óbudai polgár a romokat megvásárolta, 
hogy annak köveit az építkezéséhez felhasználja, de a romok bontása még lőporral 
is olyan nehezen ment, hogy a bontást abbahagyta. a legjelentősebb ásatásokra 
tholt titusz és némethy Lajos vezetésével 1884-ben került sor, ekkor feltárták 
a kolostor kerengőjét. a téglagyár későbbi bővítése során azonban a romok 
teljesen megsemmisültek, 1911-ben Foerk Jenő már semmit nem talált a kolostor 
falaiból.18 a középkori romok teljes pusztulását Csorba Csaba hitelesítő ásatása 
erősítette meg 1978-ban.19

Hogy melyik kolostort találták meg a Victoria-téglagyárnál, az nagyon 
sokáig vita tárgyát képezte. Wekerle László, tholt titusz, gárdonyi albert, 
bártfai szabó László elfogadta azt, hogy a megtalált kolostor a fehéregyházi 
pálosoké volt. némethy Lajos azonban utóbb a klarisszákhoz kötötte a megtalált 
épületet, és még az 1930-as években is ezt a véleményt fogalmazta meg garády 
sándor.20 az 1970-es években a klarissza kolostor megtalálása ezt a lehetséges 
ellenérvet lényegében kiiktatta, addig azonban megmaradt a romok besorolása 
körüli bizonytalanság. mégis a fennmaradt dokumentumok alapján úgy tűnik, 
hogy a megtalált objektum legfeljebb XIV. századi lehetett, ezért nem azonos az 
anonymus által említett árpád sírja fölé emelt templommal. györffy györgy ezt 
az ellentmondást úgy oldotta fel, hogy feltételezte azt, hogy az árpád sírja fölé 
emelt kápolna nem került elő, hanem valahol a közelben van, például a táborhegyi 
út 14. szám alatt, ahol tholt titusz egy XI. századinak látszó kápolna alapfalait 
találta meg.21 az itt végzett hitelesítő ásatás azonban a tholt-féle romokat nem 
találta meg.22 Hasonló nézetet fogalmazott meg dénes József, aki egy feltáratlan 
területen sejti az eredeti kápolnát.23

Fehéregyháza sikertörténetnek korántsem nevezhető feltárása mellett a XX. 
században indulnak meg a régészeti vizsgálódások. 1908-ban romok kerülnek elő 

18 Foerk Jenő: Újabb leletek a Victoria-téglagyár területén. In: budapest régiségei 10. (1923). 
35–55. p.; budműem II. 500–501. p.; Kanyó, 2010. 33–35. p.

19 Kaba Melinda: a budapesti történeti múzeum ásatásai és leletmentései 1976–82 között. In: 
budapest régiségei 25. (1984) (a továbbiakban: Kaba, 1984.) 491. p.

20 Kanyó, 2010. 36–40. p. további irodalommal.
21 Györffy György: budapest története az árpád-korban. In: budapest története az őskortól az 

árpád-kor végéig. szerk.: gerevich László. bp., 1973. 264–265. p.
22 Kaba, 1984. 491. p.
23 Dénes József: árpád sírja, taksony sírja. In: Várak, kastélyok, templomok 1. (2005) 2. sz., 

29–31. p.
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a kálvin utcában, a református lelkészlak építkezésénél, amit Lux kálmán közölt 
1916-ban.24 1923-ban egy poligonális apszis részlete és a korábban előkerült 
épülethez kapcsolódó falmaradványok kerültek elő.25 Lux kálmán a kálvin utcai 
romokat a prépostság maradványainak vélte, ahogy később garády sándor is.26 a 
Lechner Jenő szerkesztette budapest műemlékeiben is így mutatták be a megtalált 
emlékeket.27 ezt elsősorban azért gondolták így, mert ekkor még csak a fentebb 
említett szentélyrészletet ismerték ebből az objektumból. Csemegi József volt az, 
aki elsőként azonosította a református templom területén megtalált részleteket az 
óbudai királyi várral. mivel a prépostságnak már a XI. században állnia kellett, 
ezért a reformátusok telkén lévő XIII. századi épület nem lehet a prépostság, 
a XIII. században felépülő óbudai királyi vár viszont igen.28 Csemegi közlése 
ellenére garády a Fő téren előkerült háromhajós gótikus templomot összekötötte 
a református parókia területén talált romokkal.29

mi volt tehát az általános kép a középkori Óbudáról az 1930-as években? 
Ismert volt a fehéregyházi pálos kolostor romja, amelyről azonban, mint fentebb 
említettük, még a harmincas években is heves vitát folytatott garády sándor és 
gárdonyi albert. Ismert volt egy rom több részlete a kálvin utcában, amelyet 
azonban Csemegi József csak 1943-ban kötött az óbudai királyi palotához, 
egészen addig az óbudai káptalan romjait látták benne. az óbudai királyi palota, 
a klarissza kolostor, a ferences kolostor és a többi egyházi intézmény holléte 
ismeretlen maradt, holott a történeti kutatás már 1935-ben elkészítette róluk az 
első monográfiát bártfai szabó László révén.30 ekkor lépett fel a pomázi Ősbuda 
elméletével sashegyi sándor.

24 Lux Kálmán: árpád-kori építészeti maradványok Óbudán. bp., 1916. (különlenyomat a ma-
gyar mérnök-, és építészegylet közlönye 1916. évf. 28–29. számából) (a továbbiakban: Lux, 
1916.)3–5. p.

25 Bertalan Vilmosné: a középkori ásatások — kutatások története Óbudán (1851–1975). In: bu-
dapest régiségei 24/1. (1976) 32. p.

26 Lux, 1916. 9–12. p.; Garády Sándor: a budai (óbudai) káptalan alapítása. In: tanulmányok 
budapest múltjából 7. (1939) (a továbbiakban: Garády, 1939.) 80–81. p.

27 budapest műemlékei. szerk.: Lechner Jenő. bp., 1924. 49–50. p.
28 Csemegi József: Hol állott egykor az óbudai királyi vár? (különlenyomat a magyar mérnök-, és 

építészegylet közlönye 1943. évi V. számából). bp., 1943. 6–7. p.
29 Garády, 1939. 80–81. p.
30 Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a középkorban. bp., 1935. (a továbbiakban: 

Bártfai, 1935).
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az Ősbuda elnevezést nála olvashatjuk először abban az értelemben, ahogy 
manapság elterjedt.31 az „Ősbuda-kutatók” ugyanis a Vetus buda latin elnevezés 
megfelelőjeként használják ezt a terminus technicust, ami arra utal, hogy a modern 
Óbudánál létezett egy „ősibb” buda.

sashegyi sándor amatőr régész volt, történeti vagy régészeti tanulmányokat 
nem végzett. Iskoláinak elvégzése után a ganz Hajógyárnál majd a duna 
gőzhajózási társaságnál dolgozott. 1937-es rokkantnyugdíjazása után idejének 
nagy részét régészeti érdeklődésének szentelte, és számos jelentést küldött a 
magyar nemzeti múzeum számára. a szentendrei múzeum megalakulásáig járási 
régészeti megbízott is volt, majd ezt követően az újonnan megalakult intézmény 
restaurátori műhelyében dolgozott. módszerét alapvetően az jellemezte, hogy 
a meglévő régészeti emlékek mellé rendelt történeti forrásokat. két fontosabb 
állítása volt: egyfelől a Pomáz-klissza-dombon talált objektum volt Vetus buda, 
másfelől úgy vélte, hogy árpád sírja valahol a Pomáz melletti Holdvilág-árokban 
található.

1939-ben jelent meg a Pomázról szóló kismonográfiája, amelyet belitzky 
Jánossal közösen írt. sashegyi tényként kezeli sicambria pomázi létezését, 
amelyet a képes krónikára alapoz, csakúgy, mint azt, hogy az ókorban a duna 
mellett Pomázon a sican-hegy alatt a trójából elmenekült lakosok alapították meg 
a várost.32 sashegyi szerint az a történészi elgondolás, amely szerint sicambria 
valójában aquincum volt, téves, mert a mai Óbuda területén számottevő hun 
leletanyag nem került elő, Pomáz térségében viszont igen.33 sicambriát, vagyis 
etzilburgot később a noé-hegyén tábort verő árpád vezér hódította meg. ezt a 
noé-hegyet sashegyi a Pomáz melletti kő-heggyel azonosította, az azonosítás 
alapjául pedig az szolgált, hogy az ott élők szerint a kő-hegyen feneklett meg 
noé bárkája. (sashegyi a középkori noé-hegy helynévből eredezteti ezt a helyi 
hagyományt).34

sashegyi szerint a tatárjárás utáni Óbudára vonatkozó oklevelek valójában 
Ősbudára vonatkoztatandóak, az ott épült XIII. századi királyi palota romjait 
pedig a pomázi klissza-dombon tárta föl.35 1541-ben Ősbuda, és a klisszai palota 
elpusztult, de a romok sorsa végül 1701 után pecsételődött meg, amikor is a 

31 Belitzky János–Sashegyi Sándor: Pomáz. bp., 1939. (anonymus könyvek) (a továbbiakban: 
Belitzky–Sashegyi, 1939.) 15. p.

32 uo. 9. p.
33 uo. 15. p.
34 uo. 16. p.
35 uo. 19–21. p.
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Habsburgok, hogy „rákóczi felkelő seregei védelmi célul ne használhassák”, 
felrobbantották a klisszai királyi kastélyt, sőt, az udvari kamara szorgalmazta a 
romok elbontását a környékbeli építkezésekhez.36

mi a helyzet a klisszai romokkal? a romok közel vannak az 1355. évi 
határjárásban említett via magna Strigoniensishez, valamint a dunához is. ez 
máris két fontos topográfiai adat, amelyre sashegyi az ősbudai királyi palota 
teóriáját felépíthette. a klissza-dombon először ő végzett ásatásokat 1937-
ben. eredményei felkeltették az addig levelekkel hiába bombázott nemzeti 
múzeum figyelmét is, ezért nagy tibor római koros régészt küldték a helyszínre. 
mivel az ásatások zömmel csak középkori leletanyagot eredményeztek, ezért 
domanovszky györgy és gallus sándor vették át az ásatások irányítását 1940–42 
között. az ásatásokról domanovszky vezetett feljegyzéseket, amelyek azonban 
megsemmisültek a világháborúban. 1944-ben bottyán árpád is ásott a területen 
egy csapat cserkész segítségével, ő azonban összetűzésbe keveredett sashegyivel, 
ezért kitiltotta az ásatásáról.37 1994–95 között több hitelesítő ásatás folyt a 
területen, amellyel sikerült tisztázni az addigi kutatások bizonytalanságait.38

a régészeti emlékek alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg: a XI–XII. 
századtól kezdve egy árpád-kori falu fejlődött ki a klissza-dombon, mellette 
pedig egy román stílusú templom épült, körülötte temetővel. a falu életében 
változást egy alápincézett kőépület megjelenése hozott a XIII. században, 
amely vélhetően egy nemesi lakhely lehetett. az épületet a XIV. század közepén 
jelentősen kibővítették, és a falu helyén egy rezidencia alakult ki. a templomot 
is megnagyobbították gótikus stílusban. ezt követően nagyobb változások már 
nem történtek, a XVI. században a lelőhely elpusztult.39 a fentebbiek alapján 
biztosan állíthatjuk, hogy ez a rezidencia nem volt a tatárjárást megelőzően királyi 
központ. Ha összehasonlítjuk az évtizedekkel később feltárt óbudai emlékekkel, 
akkor pedig azt is láthatjuk, hogy a kicsiny klisszai kastély sem méreteiben, sem 
az ott felhasznált anyagok minőségében nem veheti fel a versenyt az óbudai 
romokkal.40

sashegyi sándor a Pomáz melletti Holdvilág-árokban sejtette árpád sírját, ami 
a korabeli sajtóban sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, mint a klisszai kutatások. 

36 uo. 27–28. p.
37 Pomáz. természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk. szerk.: Laszlovszky József. 

Pomáz, 2001. (a továbbiakban: Laszlovszky, 2001.) 38. p.
38 uo. 40. p.
39 uo. 40–41. p.
40 uo. 49–50. p.
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kutatásainak összefoglalója sokáig a szentendrei múzeumban megtalálható 
kéziratos hagyatékban volt elérhető, de 1998-ban szörényi Levente és Csathó 
Pál közreműködésével megjelent a Holdvilág-árokról szóló írása. a könyv kiváló 
összefoglalója mindazon nehézségeknek, amelyekkel sashegyi szembesült, a 
korabeli bulvársajtó ugyanis kiszivárogatta az árpád sírjáról szóló elméletét, 
szembe állítva vele csaknem az egész történész és régész szakmát.41 mindemellett 
meg kellett küzdenie a vármegyei hatóságokkal, az anyagi nehézségekkel és 
olykor a rosszindulatú vádaskodásokkal is. a Holdvilág-árokban állítása szerint 
két kunbabát talált, ezek egyikét 1944-ben a szentendrei kőzúzó bezúzatta, míg 
a róla készült fotó a második világháborúban megsemmisült, így csak sashegyi 
rajza alapján ismerhetjük.42 a másik kunbaba pedig már az ásatáson darabjaira 
hullott szét.43 az általa feltárt, csak az ő rajzából ismert mithrász-süvegnek tartott 
leletet pedig a munkásai ellopták az ásatás helyszínéről.44

a fentiek a legkevésbé sem erősítették meg sashegyi ásatásainak hitelességét. 
gallus sándor segítségével az ún. nagysziklafal tövében egy középkori sírt 
tárt fel, amit nemeskéri János vizsgált meg. utóbb többen azzal vádolták meg 
sashegyit, hogy a közeli Lugi-dűlőből hozatta az ásatás helyszínére a csontvázat, 
amely egyébként az ásatás leletanyagával együtt a magyar nemzeti múzeumba 
került, de ott megsemmisült a második világháborúban.45

sashegyi hét korszakra osztotta a Holdvilág-árok régészeti jelenségeinek 
időrendjét: 1. kürtős barlang (mithrász-szentély); 2. római kőbánya; 3. a barlang 
honfoglaláskori használatba vétele, az előtérben honfoglaláskori vezetők 
sziklasírjai, a sziklafalon kőfülkék; 4. a hely elpusztítása, a barlangbejárat kővel 
történő eltorlaszolása; 5. özséb pálos remetéinek barlangja; 6. Pomázi Czikó 
János alkímiai tevékenysége; 7. XVII–XVIII. századi kohómaradványok a 
Wattay-család birtoklásának idejéből.46

sashegyi sándoron kívül mások is kutatták a Holdvilág-árkot. az árok neve 
újkori eredetű, ugyanis a XIX. századi térképeken még nincs feltüntetve, a benne 

41 Kanyó, 2010. 57. p.
42 Sashegyi Sándor: Holdvilágárok — Holtvilágárok. bp., 1998. (a továbbiakban: Sashegyi, 

1998.) 17–18. p.
43 uo. 57–59. p.
44 uo. 27. p.
45 uo. 59–62. p.; Erdélyi István: akadémiai ásatások a Holdvilág-árokban. In: turán 29. (1999) (a 

továbbiakban: Erdélyi, 1999.) 73. p.
46 Mihály Péter: a Pomáz-Holdvilágároki ásatások elemzése (1941–81). In: turán 29. (1999) (a 

továbbiakban: Mihály, 1999.) 77. p.
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folyó asina patak neve pedig a szerb ’jasina’ (szakadék) szóból ered.47 erdélyi 
István 1962-ben végzett ásatásokat itt, melyeket 1971-ben közölt az archeológiai 
értesítő hasábjain. 1963-ban, majd 1966-ban szintén szervezett ásatást, utóbbinak 
munkatársa volt az a Vértessy györgy is, aki később fontos szerephez jut majd az 
Ősbuda-kutatásban.48 erdélyi szerint az itt fellelt régészeti jelenségek a középkori 
kovácsi faluhoz kapcsolható bányászattal függhetnek össze.49 a sashegyi által is 
megemlített kaptárkövek zöme pedig a féldomesztikációs méhészettel kapcsolatos, 
amely közelben lévő Födémes falu méhészetéhez kapcsolódott, mihály Péter 
ugyanakkor megjegyezte, hogy egyes kaptárkövek esetén a méhészeti felhasználás 
feltételezése problémákba ütközhet.50

összességében kijelenthetjük, hogy a sashegyi sándor által végzett 
azonosítások nem állják meg a helyüket, különösen problémás a középkori 
források forráskritika nélkül való alkalmazása, és a róluk szóló történeti irodalom 
ismeretének nagyfokú hiánya. tény, hogy sashegyi sándor idejében valós 
tudományos alternatíva lehetett volna a Pomáz-klissza-domb, mint Vetus buda, 
de a régészeti és történeti kutatás túllépett sashegyi megállapításain. a Holdvilág-
árok ismert régészeti jelenségei pedig nem támasztják alá azt, hogy ott valaha is 
egy honfoglaláskori fejedelmi személy nyugodott volna.

Noszlopi Németh Péter és a pilismaróti Ősbuda

sashegyi sándor 1958-ban hunyt el, de ekkor már színre lépett noszlopi németh 
Péter, az „Ősbuda-kutatók” újabb generációjának képviselője. a Püski kiadó által 
1998-ban megjelentetett könyv előszava szerint noszlopi németh Péter 1955-
ben a magyar nemzeti múzeum történeti tárának nyújtotta be kéziratát „árpád-
kori buda nyomai a Pilisben” címmel, majd az mta-nak küldte el „attila és az 
árpádok romvárosa a Pilisben” című tézisét. 1962-ben a képes magyarország 
című folyóiratban jelent meg németh Péternek egy írása, és ezt követte 1967 
júliusában a budapest című folyóiratban napvilágot látott cikke. utóbbi cikkre 
tarjányi sándor, a btm akkori főigazgatója válaszolt, aki röviden azt írta, hogy 
németh Péter felvetései megalapozatlanok. németh Péternek ez volt az utolsó 
cikke, amelyet magyarországon publikált.

47 Erdélyi István: Pomáz-Holdvilágárok. In: archeológiai értesítő 98. (1971) 85. p.
48 Erdélyi, 1999. 74. p.; Mihály, 1999. 82. p.
49 Erdélyi, 1999. 76. p.; Laszlovszky, 2001. 43–44. p.
50 Laszloszvky, 2001. 45. p.; Mihály, 1999. 78. 83–85. p.
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az emigráns magyar közösségek lapjai viszont megjelentették noszlopi 
németh Péter írásait, így a Fehér mátyás Jenő által szerkesztett (előbb az usá-ban, 
majd argentínában kiadott) magyar történelmi szemlében, és a gallus sándor 
által szerkesztett (ausztráliában megjelenő) magyar múlt című folyóiratban is 
publikált a Pilis kapcsán.

németh Péter sashegyitől teljesen eltérő módszert választott. sashegyi az egyes 
régészeti objektumokat rendelte az adott középkori forrásokhoz, míg németh 
Péter felismerte azt, hogy ahhoz, hogy Ősbudát elhelyezze valahol Pilismarót 
térségében, szükséges minden egyes óbudai középkori objektum régészeti és 
történeti eredményeit megkérdőjelezni. 1971-ben bekövetkezett halála miatt 
könyve nem jelenhetett meg. írását, és jegyzeteit a középkori székesfehérvár létét 
tagadó bradák károly közreműködésével jelentették meg, majd a nagy sikerre 
való tekintettel 2003-ban változatlan utánnyomással újra kiadták. a könyv szinte 
teljesen mentes a lábjegyzetektől, (akárcsak sashegyi megjelent munkái), de van 
már irodalomjegyzék, és egy kisebb oklevéltár is, amelyet bradák károly állított 
össze.

noszlopi szerint az addigi történeti kutatás nem tudta hitelt érdemlően 
bebizonyítani azt, hogy Óbuda valójában Vetus buda volt. könyvében felsorolja 
schönwiesner Istvántól györffy györgyig a sikertelenül járt kutatókat, akik 
próbálkoztak, de nem jártak sikerrel.51 az ő kiindulópontja nem más, mint 
anonymus. a névtelen Jegyző hiteléhez nem férhet kétség, mivel ő „árpád-kori 
királyi környezetben élő pap volt. gestája írásakor számolnia kellett kortársai, 
udvarbéli főurak, egyházi kollégái, felettesei és tanítványai kritikájával. ez pedig 
arra kényszerítette, hogy az általánosan ismert tényekkel ellentétes adatokat ne írjon 
művébe. kitalált meséket tehát nem írhatott le. amit megírt, annak — legalábbis 
az akkori körülményeknek —, az akkori közfelfogásnak meg kellett felelnie. 
így az árpád-kori királyi székhely helyrajzi adatában nem tévedhetett, annak a 
valóságot kellett tükröznie. az a leírása tehát, hogy árpád attila székhelyén ütötte 
fel tanyáját, és ez lett az árpád-kori magyarország királyi székhelye, azt jelenti, 
hogy — és minden bizonnyal az akkori felfogást tükrözi —, hogy a magyarság 
fejedelmi udvara tényleg egy régi, jelentős városban telepedett le”.52

anonymus ily módon történő felhasználása mellett a másik fontos forrása 
kézai simon, akinek hun történetét teljesen hitelesnek véli, ugyanis indoklása 
szerint aquincum azért nem lehetett Vetus buda, vagyis etzilburg, mert mind 

51 Noszlopi Németh Péter: az árpád-kori buda nyomai a Pilisben. bp., 1998. (a továbbiakban: 
Noszlopi, 1998.) 7. p.

52 uo. 8–9. p.
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kézai, mind pedig anonymus beszámol az ott zajló építkezésekről, amit attila 
rendelt el, márpedig ennek nyomát a mai Óbudán nem találni, ezért a mai Óbudán 
nem lehetett Vetus buda sem.53 Csemegi Józsefre hivatkozva pedig megállapította, 
hogy a mai Óbuda területén a XIII. századnál korábbi maradványok nem voltak, 
mert ezt a korszakot a római építkezés előzi meg időben. így az anonymus, és kézai 
által megírt árpád-kori épületek nem lehettek Óbudán.54 ez az attila-féle város 
455-ben pusztult el egy földrengés során, és ezt a várost rabolta ki nagy károly 
akkor, amikor legyőzte az avarokat. ennek emlékére a helyszínen templomot is 
emeltetett bonfini szerint.55 noszlopi németh Péter a budai káptalanra vonatkozó 
lengyel forrás kapcsán megjegyzi, hogy a ’bazoar’ nem jelentheti a ’budavár’ 
nevet, az valójában a ’Vasvár’ név megfelelője.56 ez a Vasvár valahol esztergom 
közelében kellett legyen.57

következő állítása, hogy az ofen név azonos Pesttel, és a mai budát a németek 
már 1235-ben ofennek nevezik. a mai Óbuda legrégebbi neve tehát ofen, vagyis 
Pest, míg később az alt-ofen (öreg-Pest) nevet kapta meg a várhegyi buda 
felépítése után. az alt-ofen nevet ugyanakkor használják, mikor az igazi budát 
etzilburgnak nevezik, és mindkettőt a németek használták, tehát a mai Óbuda 
nem lehetett alt-ofen, nem lehetett azonos attila városával.58

az árpád sírjával kapcsolatos nézeteit több oldalas bártfai László idézettel 
kezdi, sajnos sem az első, sem pedig a második kiadás nem jelzi, hogy hol zárul le 
az idézet.59 a kutatások sikertelenségének az okát abban látja, hogy katona István 
helytelenül Óbudán azonosította Vetus budát. ennek oka részben az volt, hogy a 
török időben a lakosság teljesen kipusztult, részben pedig az, hogy a Habsburgok 

53 uo. 9–10. p.
54 uo. 11. p.
55 uo. 12. p.; rerum ungaricarum decades I–IV. ???, 1936. (bibliotheca scriptorum medii 

recentisque aevorum) (a továbbiakban: Bonfini, 1936.) I. köt. 193. p.
56 Noszlopi Németh Péter: Ismeretlen romok a Pilisben. (Új történelmi felfedezések). In: 

országépítő 2. (1990) (a továbbiakban: Noszlopi, 1990.) 18–28. p. [= Uő: Ismeretlen romok a 
Pilisben. magyar történelmi szemle 1. (1970) (buenos aires) 84–100. p.]; a forráshelyről bő-
vebben lásd pl. Karácsonyi János: Péter király és az ó-budai prépostság. In: századok 4. (1897) 
34. 294–295. p., ill. Garády, 1939, 70–73. p.

57 Noszlopi, 1998. 13. p.
58 Noszlopi, 1990. 18. p.; Uő, 1998. 13–14. p.
59 Noszlopi, 1998. 14–17. p., idézi az alábbit: Bártfai Szabó László: Hol állott Fehéregyháza 

Óbudán? bp., 1934. (különlenyomat a magyar kultúra 1934. évi folyamából) 1–6. p. további 
pontatlanság, hogy gömöri Havas sándort noszlopi pl. Havas rezsőnek nevezi, illetőleg a 
lábjegyzetben helytelenül adja meg bártfai idézett tanulmányának a címét.
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szándékosan és tudatosan felrobbantották, elplanírozták és megsemmisítették 
a régi buda nyomait. az is az osztrák történészek és politikusok bűne, hogy 
szándékosan odáig hatottak, hogy a magyar nép elfelejtse az egykori királyi 
vár helyét.60 az első tudatos hamisítás schönwiesner István nevéhez fűződik, 
amikor is megállapította, hogy bonfini hazudott akkor, amikor azt mondta, 
hogy talált egy sicambria feliratú követ.61 noszlopi szerint valójában régészeti 
leletek bizonyították be azt, hogy létezett egy sicamberekből álló katonai alakulat 
aquincum területén, ami akár egy sicambriai legio létére is utalhat.62 Németh 
Péter elismeri ugyanakkor azt, hogy a római időkből semmilyen közlés nem 
támasztotta alá sicambria létezését, ezért feltételezi, hogy ez a város valójában 
Herculia néven szerepel a római forrásokban.

az óbudai emlékek közül számos középkori objektumot hiányol: 
Fehéregyházát, a prépostsági templomot, az óbudai klarissza kolostort, és a 
ferences kolostort is. minderre az ötvenes évek kutatásaiból hoz különböző 
idézeteket.63 Hiányolja Óbudáról a hun, és árpád-kori leleteket, amelyek 
bizonyítanák az itt meglévő attila-város, etzilburg, meglétét. ugyan tud számos 
árpád-kori faragványról, amelyek „lehetnek árpád-koriak is”, de hiányolja az ezt 
igazoló keltező értékű leleteket.64 mindezen állításait pedig az egyes emlékeken 
végigmenő szisztematikus cáfolattal igyekszik bizonyítani.

Alba Ecclesiáról megjegyzi, hogy a Victoria-téglagyár területén feltárt 
romcsoport nem lehet XV. századnál korábbi, ezért nem lehet árpád sírja, ennek 
megállapításakor pedig a budapest műemlékei vonatkozó fejezetére hivatkozik.65 
az óbudai királynéi várról megállapítja, hogy az előkerült leletanyag csekély 
számú, ezért nem is lehet azonos azzal a várral, amely a X–XI. században már 
állt.66 az óbudai prépostsági templomról azt írja, hogy annak a romjai, csak 
XV. századiak, hiába találtak a közelben árpád-kori faragványokat, árpád-
kori leletek nem kerültek elő a faragványokon kívül.67 ugyanitt tárgyalja azt, 
hogy vannak ugyan feltételezések, mely szerint a Lajos u. 158. szám alatt van a 

60 Noszlopi, 1998. 18. p.
61 Noszlopi, 1990. 19. p.; Uő, 1998. 19. p.
62 Noszlopi, 1990. 19. p.
63 Noszlopi, 1998. 22. p.
64 uo. 24. p.
65 uo. 25–26. p.; budműem II. 499–501. p.
66 Noszlopi, 1998. 26. p.; budműem II. 372–382. p.
67 Noszlopi, 1998. 28–29. p.; budműem II. 399–400. p.
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klarissza kolostor, valójában azt nem találták meg.68 a budakeszi út 93. szám alatt 
azonosított budaszentlőrinci pálos kolostorról hasonló véleménnyel van, szerinte 
nem került elő olyan lelet, ami ezt igazolná, sőt, mivel van egy 1541-es oklevél, 
amelyet a szentlőrinci kolostorból kelteznek, ezért az nem lehetett buda területén, 
miután buda környékét 15 évvel korábban teljesen feldúlták.69 a pálos kolostor 
valójában Pilisszentkereszt közelében lehetett, ahogy a szentléleki kolostor is 
Pilisszentlélek mellett található.70

merre is található tehát akkor Ősbuda, ha nem a mai Óbudán? noszlopi 
németh Péter első azonosítási pontja a Pilismarót közelében fekvő Herculia 
volt. Herculia a római korban fontos vallási központ, és Herculesről általában 
olyan helyeket szoktak elnevezni, amelyeknél meleg vizű forrás található. az, 
hogy jelenleg ilyen forrás Pilismarót közelében nincs, még nem zárja ki azt, 
hogy valaha volt ilyen.71 a Pilismarót közelében lévő basaharc településnél 
pedig találtak egy Ad Herculiam feliratú útjelző követ, tehát a környéken, a pilisi 
hegyek között, létezett ez a település. a meleg vizű forrásokat valószínűleg egy 
földrengés pusztította el.72 Herculiát Finály gábor Pilismaróton ásta ki, erről pedig 
középkori források, így Wolfgang Lazius, és abraham ortelius megjegyzik, hogy 
azonos volt sicambriával.73 evlia Cselebi szerint buda esztergomtól két kanakra 
volt, kanizsától viszont negyvenre, ez pedig csak akkor lehet megbízható adat, ha 
az esztergom-Pilismarót távolságot vesszük kettőnek, különben a kanizsa-buda 
távolság több mint 1000 km-re nő. mind evlia Cselebi, mind pedig a tarikhi 
üngürüsz megemlíti, hogy esztergom alatt a duna mentén van egy nagy város.74

árpád és attila sírja ezen a helyen található, amiről a tarikhi üngürüsz 
megjegyzi, hogy attilát a régi buda mellett temették el. kézai erről a temetkezésről 
annyit ír, hogy a köveazoa nevű helyen temették el attilát az országút mellett a 
bálvány-kőnél, ott, ahol a hun kapitányokat bélát, kevét, és kadocsát.75 ez a 
bálvány-kő nem más, mint a Pilismarót-basaharc közelében található szamár-
hegy, amely régen szamár-kő volt, és ez pedig a pogány bálvány-kőre utal.76 

68 Noszlopi, 1998. 29. p.
69 uo. 29–30. p.
70 uo. 30. p.
71 uo. 31. p.
72 uo. 31–32. p.
73 Noszlopi, 1990. 21. p.
74 Noszlopi, 1998. 35–37. p.
75 uo. 37–38. p.; aks 1999. 101. p.; srH I. 161. p.
76 Noszlopi, 1998. 38. p.
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ezt a feltételezést erősíti, hogy az 1212. évi II. andrás-féle határjáró oklevélben 
az esztergomi nagy út kifejezés mellett szerepel a szamárkő, és a köves-völgy 
megnevezés is. a Pilismarót-basaharc feletti Hosszú-hegyen pedig nagyméretű 
fallal körülkerített objektumok találhatóak.77 a basaharc-Vasarc név pedig 
a Vasvár névből ered, és amint azt már fentebb idéztük a szerzőtől, ez a budai 
káptalan helyét jelenti egy lengyelországi krónika alapján.78

a pálos kolostornak, amelyet mátyás rendelkezésére 1493-tól kerül a pálosok 
kezére, Pilismaróton is vannak jelei, a maróti pálos kolostor ugyanis ugyanebben 
az időben kezdi meg a működését. romjai noszlopi németh Péter idejében még 
láthatóak voltak.79

dömös, és dobogókő között van egy árpád-vár nevű hegy, amelynek tetején 
található az árpád-vár, egy teljesen lerombolt, a szakemberek által középkori 
eredetű várnak meghatározott objektum.80 az árpád-váron kívül további várak 
még szakó-hegyi vár, a Hosszú-hegyi vár, és a szamár-hegyi vár.81 Valójában tehát 
a Pilis egykor egy nagyon sűrűn lakott terület lehetett németh Péter szerint. ez a 
terület a török időkben szenvedte el az első nagy pusztulást, amikor a lakosságot 
kiirtották, és az épületek köveit is eladták. a tervszerű pusztítást betetőzte a 
Habsburgok általi rombolás, amely ellenezte azt, hogy egy ősi kultúrájú magyar 
központ létezzen ezen a vidéken.82

könyvét okleveles vizsgálatokkal zárja le: keresi azokat a pontokat az 
általa meghatározott helyszínen, amelyeket az oklevelek említenek. ezek pedig 
a következők: az esztergomi nagy út, amely esztergom közelsége miatt kapta 
a nevét;83 a Villa de Aqua Calida, vagyis melegvíz falu, amelyet egy 1290-
es oklevél esztergom külvárosában sorol fel, ahol a keresztes ispotály volt 
található;84 örs földje, amely eörs formában megtalálható Pilisszentkereszt 
határában;85 guerchey falu, (gercse), amelyet nem találtak meg a mai buda, és 

77 Noszlopi, 1990. 22. p.
78 Noszlopi, 1998. 47–48. p.
79 uo. 43–46. p.
80 uo. 49. p.
81 uo. 50–51. p.
82 uo. 54–55. p.
83 uo. 56–57. p.
84 uo. 57–59. p.; monumenta ecclesiae strigoniensis II. köt. (1273–1321) szerk.: knauz nándor. 

270–271. p. a könyv törzsszövegében található hivatkozás téves.
85 Noszlopi, 1998. 59–61. p.
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Óbuda határában, bár noszlopi szintén nem azonosítja közelebbről;86 Passanduk 
falu; géza király piaca; valamint kurszán vára, amely azonos a pilisi Hamvas-
kővel.87 az Insula Leporumot noszlopi németh Péter Insula Leprorumként oldja 
fel, és egy Pilismarót közelében lévő, ma már félig víz alatt található szigettel 
azonosítja. a rajta lévő középkori emlékek nagy részét valószínűleg a duna 
elmosta.88

röviden így szól noszlopi németh Péter Ősbuda-víziója. bizonyítási 
eljárása két részre bontható: egyfelől az Óbudán megtalált emlékek azonosítását 
támadja, rámutat a régészeti leletek hiányára és a kronológiai ellentmondásokra, 
másfelől az egyes objektumokat áthelyezi a mai Óbudáról Pilismarót közelébe, és 
megpróbálja kimutatni, hogy azok valójában ott vannak, az oklevelek leírásának 
pedig az új helyszín jobban megfelel. míg a régészeti megfigyelésekről alkotott 
ítélete magyarázható azzal, hogy az 1971-ben bekövetkezett halála miatt az újabb 
feltárásokat már nem kísérhette figyelemmel, addig történeti megállapításai során 
számos hibát követett el, és állításait ezekre építette.

elméletének egyik legsúlyosabb problémája a római korral kapcsolatos. a 
római történelemmel kapcsolatban anonymust és kézait használja fel, azonban 
egyikük sem bír semmilyen relevanciával a római kori történelem kapcsán, az 
ókorra nézve nem tekinthetőek elsődleges forrásnak. e szerzők ismerhettek ugyan 
korlátozott mértékben ókori forrásokat, de ennél sokkal nagyobb számú római 
kori forrás volt ismeretlen anonymus, és kézai előtt, amelyek ma már számunkra 
elérhetőek. így noszlopi németh Péter anakronisztikus érvei, amely szerint kézai 
és anonymus nyomán Ősbudán keresnünk kellene nagyméretű római romokat, és 
azok felett attila által emelt falakat, nem állják meg a helyüket.89 téved tehát 
akkor is, amikor sicambriát római településként írja le. a valóság ezzel szemben 
az, hogy semmilyen ókori lelet nem erősítette meg azt, hogy valaha sicambria 
néven város létezett volna az ókorban.90

86 uo. 61–62. p.
87 uo. 80. p.
88 uo. 65–67., 71–78. p.
89 uo. 11. p.
90 Pl.: Pannonia régészeti kézikönyve. szerk.: mócsy andrás, Fitz Jenő. bp., 1990. (a továbbiak-

ban: Prk 1990.) a városok, és különböző jogállású települések köréből a név teljesen hiányzik, 
valószínűtlen, hogy a római kori régészet egyetlen feliratos emléket se talált volna az ókori 
sicambria városáról. Hóman Bálint: a magyar hún-hagyomány. bp., 1925. 31. p.; Eckhardt 
Sándor: sicambria. egy középkori monda életrajza. (különlenyomat a minerva 1927. évf.) bp., 
1928. (a továbbiakban: Eckhardt, 1927.) 27–31. p.; Szűcs Jenő: társadalomelmélet, politikai 
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sicambria neve az ókori sugamberek törzséből származott, akikről az ókori 
kútfők úgy tudósítanak, hogy a rajna alsó szakaszán élt germán nép voltak. 
sicambria legendája a francia kultúrkörből kerül át magyarországra, és így terjed 
el itt a középkori forrásokban. sicambria kultúrtörténeti vonatkozásait eckhardt 
sándor tárta föl. eckhardt, Hóman bálinttal ellentétben, nem Viterbói gottfriedtől 
származtatja a hun hagyomány sicambriára vonatkozó részét, hanem önálló 
magyarországi hagyomány termékének tekinti. (attila, és a magyarországi hun 
hagyomány más elemei ugyanakkor velencei közvetítéssel kerültek hazánkba).91 
eckhardt szerint a sicambria–buda azonosítás már egy önálló, helyi hagyomány 
termékének tekinthető.92

a francia mondakörből származó sicambria elnevezés valamikor a XII–
XIII. században honosodott meg magyarországon.93 sicambria mint helynév 
természetesen előfordul a magyarországi középkori forrásokban is, a XIII. század 
krónikás hagyományából átkerült az okleveles gyakorlatba is. a XIV. századtól 
kezdve az óbudai klarissza kolostor kapcsán fordult elő ez a helynév, majd a 
XVI. században már sicambria egy konkrét helyet, aquincum romjait jelölte.94 
mindezek ellenére a hagyományos Vetus buda elnevezéshez képest sicambria 
kifejezetten ritkán szerepelt helynévként az oklevelekben.95

Castra ad Herculem valóban létezett Pilismarót közelében, ugyanakkor nem 
öltött semmilyen városias jelleget.96 az Itinerarium Antonii szerint solvától 12, 
Cirpitól 9 mérföldre volt. az erődöt 294–297 között diocletianus parancsára 
építették, majd Valentinianus császár alatt a kr. u. IV. században újjáépítették. 
területén az equites Dalmati, és az auxilii Herculensia állomásozott, 70–80 síros 
temetőjét a késő császárkori időkben is használták.97 a területet soha nem hívták 
sicambriának a római időkben.

teória és történelemszemlélet kézai simon gesta Hungarorumában. In: századok 107. (1973) 
573–580. p.

91 Eckhardt Sándor: a pannóniai hún történet keletkezése. In: századok 62. (1928) 480–487. p. (a 
továbbiakban: Eckhardt, 1928.).

92 Eckhardt, 1927. 31. p.
93 uo.
94 a sicambriával kapcsolatos oklevelek felsorolását lásd: Kanyó, 2010. 65–68. p.
95 uo. 76–77. p.
96 Merczi, Mónika: Pilismarót Fort. In: the roman army in Pannonia. an archeological guide of 

the ripa Pannonica. Pécs, 2003. (a továbbiakban: Merczi, 2003.) 89–90. p.
97 Visy Zsolt: a római limes magyarországon. bp., 1989. (a továbbiakban: Visy, 1989.) 68–70. p.; 

Merczi, 2003. 90. p.
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nem tudunk továbbá arról sem, hiába írt róla bonfini, hogy sicamber legio 
valaha is létezett volna. ez a név csak a középkori forrásokban bukkan fel, az 
ókori adatok nem tudnak róla.98 németh Péter tehát hiába feltételezett ilyen nevű 
települést, nem létezett, a bonfini-féle feliratról pedig a római koros kutatók 
úgy gondolják, hogy az egy hamisítvány lehetett.99 noszlopi németh Péter 
adata a sicamber cohorsról szilágyi János publikációin alapszik.100 Hozzá kell 
tegyem, hogy erről a cohorsról a legújabb összefoglalás semmit nem tud.101 Nem 
véletlenül: az említett cikkben szilágyi János megpróbált új cohorsokat kreálni 
rosszul olvasható, és töredékes téglabélyegek alapján, ezeket azonban feliratok 
vagy diplomák nem erősítették meg, így létezésük fikció. bonfini az alábbiakat 
írja: Legio sicambrorum hic praesidio collocata civitatem aedificaverunt quam 
ex suo nomine Sicambriam vocaverunt.102 azt, hogy a felirat hamisítvány, a legio 
sicambrorumról szóló egyéb római kori források teljes hiánya miatt gondolják 
így.

azok a várakozások tehát, amelyek egy hun kori nagyméretű várost várnak 
Óbuda alatt, megalapozatlanok németh Péter részéről. a kérdés folytatása 
az, hogy joggal vonja-e kétségbe, hogy itt bármilyen árpád-kori maradvány 
előkerült? a válasz azért nehéz, mert noszlopi németh Péter időnként pontatlanul 
fogalmaz: egyszer elismeri, hogy vannak XIII. századi faragványok Óbudáról,103 
máskor viszont a teljes árpád-kort hiányolja.104 amint fentebb is láthattuk, nincs 
okunk rá, hogy egy sicambriának nevezett római, hun, majd kora árpád-kori 
várost képzeljünk Óbuda alá, vagy Ősbuda helyére.105 az oklevelekben szereplő 
Vetus buda csak azután kezdett el királyi központtá válni, amikor az esztergomi 

98 Prk 1990. 71–72. p.
99 Ritoókné Szalay Ágnes: a római föliratok gyűjtői Pannoniában. In: Pannonia regia. művészet 

a dunantúlon. szerk.: mikó árpád, takács Imre. bp., 1994. (a továbbiakban: Ritoókné, 1994.) 
320–322. p.

100 Szilágyi János: aquincum. bp., 1956. 95. p.; vö. Uő: Legújabban talált írásos emlékek aquin-
cum életéhez. budapest régiségei 15. (1950) 462–464. p.

101 Prk 1990. 72–82. p.
102 bonfini 1936. I. köt. 34. p.
103 Noszlopi, 1998. 27–28. p.
104 uo. 24. p.
105 Laszlovszky, 2008. 11. p.
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királyi palotát az érseknek adta a király. állandó jellegű királyi központtá csak a 
XIII. század második évtizedétől kezdve vált Óbuda.106

nézzük végig a megtalált emlékek noszlopi-féle kritikáját. Fontos 
megemlítenem, hogy korántsem ismerhette valamennyi feltárást, mert a 
feltárások zömét csak a szerző 1971-ben bekövetkezett halála után publikálták. 
Fehéregyháza, vagyis alba ecclesia kapcsán azt írja, hogy a megtalált romok 
a XV. századnál nem korábbiak, tehát nem lehetnek egy XI. századnál korábbi 
templom romjai.107 ez a kritika kétségkívül jogosnak nevezhető. noha idézi a 
budapest műemlékei II. kötetének leírását, noszlopi németh Péter egy sort sem 
ír a tholt titusz által feltalált korai romokról, amelyekről viszont az általa idézett 
kötet megemlékezik.108 Vagyis noszlopi németh Péter ebben az esetben szelektált 
a forrásai között, nem említve meg a tholt-féle romokat. az óbudai királynéi 
vár kapcsán a legújabb szakirodalom szintén nem fordulhatott meg németh 
Péter kezében, ezért forrásául továbbra is csak a budapest műemlékei II. kötetét 
választotta. Itt is azzal a feltétellel indította vizsgálódását, hogy a várnak már 
állnia kellett a X–XI. században.109 Fentebb már utaltunk rá, hogy ez az elvárás az 
okleveles anyag alapján megalapozatlan. így hát az előkerült leletanyag, amely 
a XIII. századtól indul, pontosan lefedi a királynéi várral szemben támasztott 
történeti, és régészeti kívánalmakat.110

az óbudai prépostsági templom kapcsán két ellentétes véleményt is idéz, mivel 
ekkoriban még bizonytalan volt a romok azonosítása.111 a modern kutatás azonban 
ezt a templomot megtalálta.112 XII–XIII. századi kőfaragványok mutatják, hogy 
a feltárások nem csak XV. századi emlékeket eredményeztek, annak ellenére, 
hogy noszlopi németh Péter ezt állította.113 Ő még úgy tudja, hogy a Lajos u. 

106 Altmann Júlia–Bertalan Vilmosné: a középkori Óbuda. In: Óbuda évszázadai. szerk.: kiss 
Csongor–mocsy Ferenc. bp., 1995. (a továbbiakban: Altmann–Bertalan, 1995.) 159–160. p. az 
ezzel kapcsolatos kumorovitz–györffy-vitáról ld. Kanyó, 2010. 21–24. p.

107 Noszlopi, 1998. 27. p.
108 budműem II. 500. p.
109 Noszlopi, 1998. 26. p.
110 Altmann Júlia: Újabb kutatások az óbudai királyi, illetve királynéi vár területén. budapest ré-

giségei 24/1. (1976) 249–251. p.
111 Noszlopi, 1998. 28–29. p.
112 Altmann Júlia–Bertalan Vilmosné–Kárpáti Zoltán: a budai (óbudai) társaskáptalan Péter temp-

loma. budapest régiségei 37. (2003) 39–62. p.
113 Altmann–Bertalan, 1995. 155–158. p.
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158. szám alatt található a klarissza kolostor, de azóta ez az óbudai emlék szintén 
előkerült.114

Hogyan összegezhetjük tehát noszlopi németh Péter munkáját az árpád-kori 
budáról? először is a módszertani alapvetése helyes: ahhoz, hogy Vetus budát 
valahol máshol azonosítsuk, a ma ismert óbudai középkori emlékek mindegyikéről 
be kell bizonyítani, hogy velük kapcsolatban a kutatás tévedett. noszlopi németh 
Péter korában még számos emlék ismeretlen volt a történészek és a régészek előtt. 
nem tudtuk pl. a klarissza kolostor és a ferences kolostor helyét, vitatott, vagy 
legalábbis frissen elfogadott volt csak az óbudai királynéi vár helye, és mind a 
mai napig kérdőjelek övezik az árpád sírjával kapcsolatos kutatásokat. ezért 
noszlopi németh Péter feltevése, hogy valahol máshol keressük Óbudát, nem volt 
teljesen megalapozatlan. mai ismereteink alapján azonban legtöbb kifogása idejét 
múlt, sőt, az általa hiányolt objektumok, és az általa hiányolt egyes korszakok 
emlékeit is felszínre hozta a régészeti kutatás. az Ősbudaként megjelölt területen 
talált kicsiny római rom, valamint a Pilismarót térségébe vetített okleveles 
adatok nem adják ki olyan pontosan az egykori Vetus buda helyrajzát, ahogyan 
azt ma a feltárt emlékek alapján megismerhetjük Óbudán. németh Péter tehát 
részben helyes módszerekkel, de eredménytelenül próbálta meg bizonygatni a 
maga igazát arról, hogy a mai Óbuda nem volt azonos Vetus budával. Hatása 
a kortársaira csekély volt, azonban könyvének 1998-as, majd 2003-as kiadása 
ismertté tette az „Ősbuda-kutatók” körében, így az általa elkövetett módszertani 
hibák és tévedések szerves részévé váltak az Ősbudáról folyó diskurzusnak.

Vértessy György elmélete

az 1970-es években Vértessy györgy személyében egy újabb aktív, és 
különböző folyóiratokban rendszeresen publikáló alakja jelentkezett az „Ősbuda-
kutatásoknak”. Vértessy györgy már 1966-ban kapcsolatba került sashegyi 
sándor hagyatékával erdélyi István Holdvilág-árokban folytatott ásatásán.115 
noszlopi németh Péter halála után a hetvenes években számos publikációban ő 
vette fel az általa elejtett fonalat. ez olyannyira így van, hogy gyakran németh 
Péter munkájából vesz át egész bekezdéseket, anélkül, hogy akár egyetlen 

114 Bertalan, 1973. 105. p.
115 Ld. fentebb, valamint Erdélyi, 1999. 74. p. és Mihály, 1999. 82. p.
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egyszer hivatkozna németh Péter munkájára.116 ez azért különös, mert azt 
például megemlíti, hogy sashegyi sándornak voltak hasonló kutatásai, és tőle 
rajzot, valamint rekonstrukciót is idéz.117 Vértessy aktivitása egyébként ékes 
cáfolata annak a gyakran hangoztatott állításnak, hogy az „Ősbuda-kutatók” mind 
a kommunista diktatúrában, mind pedig a rendszerváltás után szándékoltan nem 
kaptak publikálási lehetőséget.

noha Vértessy noszlopi németh Péterhez hasonlóan, Pilismarót és esztergom 
környékén ismeri fel Ősbudát, kiindulópontja és módszertana teljesen különbözik 
a németh Péter által megkíséreltektől. Vértessy szerint egyfelől adva vannak olyan 
török források, mint pl. Pecsevi Ibrahim,118 amelyek teljesen elpusztítottnak írják 
le a fehéregyházi templomot. a veszprémi püspökség 1702. évi peranyagában 
azonban, amely pert az esztergomi érsekség ellen a budai főesperesség területén 
található tizedek ügyében indították, arról írnak, hogy az óbudai Franckl-malom 
közelében van Fehéregyháza és egy kolostor.119 ezzel szemben viszont 1719-ben 
a pálosok által megbízott terstyánszky László nem találta meg a Pozsonyban 
őrzött oklevelek adatai alapján Fehéregyházát, hanem azt valahova Pilis megyébe 
helyezte, és ugyanezt tette bél mátyás is, aki ugyan azt írja, hogy a kolostor 
budakalász és Pomáz között van, de a leírása békásmegyerre illik. Vértessy 
szerint ha az 1702-ben leírt romok lettek volna Fehéregyháza romjai, akkor nem 
helyezte volna máshová sem bél mátyás, sem pedig terstyánszky, sőt, 1774-ben 
turóczi László jezsuita szerzetes azt írta, hogy a kolostor nincs messze azoktól az 
óbudai romoktól, amelyek sicambria romjai lehettek.120 az utóbbi nem lehetett a 
Franckl-malomnál lévő rom, mivel 3–3,5 km távolságra van aquincumtól, tehát 
ez nem jelenti a „közel” fogalmát.121 1790-ben aztán katona István már nem 
talál semmit Óbudán Fehéregyházából.122 Vagyis a XVIII. századi adatok alapján 

116 Pl. Vértessy György: a régi térképek és metszetek jelentősége a helytörténeti kutatásokban. 
geodézia és kartográfia 4. (1975) (a továbbiakban: Vértessy, 1975a.) 273–276. p. egész bekez-
dések vesz át valószínűleg noszlopi kéziratából. Vö. Noszlopi, 1998. 14–17. p.

117 Vértessy György: Fehéregyháza kérdése (2. közlemény) dunakanyar tájékoztató 11. (1975) 
2. sz. (a továbbiakban: Vértessy, 1975.) 98–99. p.

118 Vértessy György: Fehéregyháza kérdése (1. közlemény) dunakanyar tájékoztató 10. (1974) 
2. sz. (a továbbiakban: Vértessy, 1974.) 55. p.

119 Vértessy, 1974. 56. p.; Vértessy György: történelmi barangolás Fehéregyháza körül. Valóság 6. 
(1976) (a továbbiakban: Vértessy, 1976) 69. p.

120 Vértessy, 1974. 56. p.
121 uo.
122 uo. 58. p.
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arra következtet, hogy a korabeli szerzők nem rendelkeztek már egyértelmű 
ismeretekkel arról, hogy hol volt Fehéregyháza, sőt arról sem, hogy hol volt Vetus 
buda.123

a következő kiindulópontja Vértessy györgy érvelésének az Óbuda azonosítása 
körül zajló vita volt. sicambria nem lehet azonos aquincummal, mivel romjai 
Francesco giustiniani velencei követ leírása szerint egy magas sziklán a duna 
partjáig terjednek, márpedig a mai Óbudán ilyen földrajzi terület nincsen.124 a 
mai Óbuda régi neve alt-ofen, mégpedig azóta, hogy IV. béla a tatárjárás után 
felépítette budát, vagyis ofent a pesti Újhegyen.125 Hivatkozik IV. béla egyik 
oklevelére, amelyben Ó-Pestet a dunán túl határozza meg, és rámutat arra, hogy 
ez a meghatározás azonos a mai dunántúl fogalmával. Wolfgang Lazius térképén 
szintén alt-ofennek nevezik a budától északra eső települést.126 Óbuda pedig azért 
volt ofen, vagyis kemence, mert a történeti időkben mindig fejlett kerámiaipara 
volt, a római kortól egészen a honfoglalás koráig bezárólag.127

a bizonyítás következő fontos pontja a budavári szűz mária-egyházzal 
kapcsolatos. egy 1247-es oklevélben már megemlítik a nevét, mint ecclesia 
Novi Montis Budensis, amelynek „adományozása” a veszprémi püspököt illeti.128 
Vértessy györgy szerint azonban alig négy évvel a tatárjárás után a templom nem 
lehetett kész, ezt pedig hosszas statisztikai fejtegetésekkel próbálja bizonygatni.129 
1248-ban egy oklevél arról tudósít, hogy a veszprémi püspök bepanaszolta az 
esztergomi káptalant és a hévízi kereszteseket, mert lefoglalták a budaújhegyi 
szűz mária egyház jövedelmeit.130 1255-ben viszont a szűz mária egyház IV. 
bélától jövedelmeket kap, felépítendő a templomot.131 a statisztikai fejtegetések 
ezt követően még egyszer visszatérnek: györffy budapest történetéből idézve arra 
jut, hogy képtelenség volt a pesthegyi várat 1245 decembere és 1247 decembere 

123 Vértessy, 1975a. 278–279. p.
124 Vértessy, 1975. 88. p.; Uő, 1976. 69. p.
125 Vértessy, 1975. 89. p.
126 uo. 90. p.
127 Vértessy, 1975. 90–91. p.
128 Vértessy, 1976. 73. p.; budapest történetének okleveles emlékei (1148–1301). Csánky de-

zső gyűjtését kiegészítette és sajtó alá rendezte gárdonyi albert. bp., 1936. (a továbbiakban: 
budokl. I.) 48. p. Publikációiban Vértessy györgy csak nagyon ritkán adja meg az okleveleinek 
elérhetőségét, ezért ezeket, ahol szükséges, feltüntetem.

129 Vértessy, 1975. 92. p.
130 Vértessy, 1976. 74. p.; budokl. I. 48–49. p.
131 Vértessy, 1975. 93. p.; Uő, 1976. 74. p.
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között felépíteni. Vagyis, fejezi be az okfejtését Vértessy, az 1247-es adat biztosan 
egy másik szűz mária-egyházra vonatkozik, nem pedig a pestújhegyire.132 továbbá 
az Óbuda és az Újbuda név együttes használatának nincs értelme: felesleges egy 
várost újnak nevezni, ha a másik hasonló nevűt ó- előtaggal látják el.133 IV. béla 
1243-as oklevele említi először az Újhegyi budát, azt tehát nem a tatárjárás után 
kezdték el építeni, hanem egy régebbi objektumról kapta a nevét.134 a budai vár 
ráadásul nagyon sokáig Újhegyi Pest névre hallgatott, Vértessy györgy szerint 
ugyanis egy településnek ugyanazon a nyelven nem lehet két tulajdonneve.135 
ráadásul az óbudai ásatásokból alig került elő valami, ezért sem lehetett az a 
buda Óbuda, amit Vetus budaként ismerünk.136

a következő pont, ami Vértessy györgyöt elgondolkoztatta, az a különböző 
forrásokban előforduló hévizek kapcsolata. anonymus 46. fejezetében arról ír, 
hogy árpád a megyeri révnél átkelt a dunán, majd tábort ütött a felső hévizekig. 
az ott lakó rómaiak mind futásnak eredtek, és árpád másnap a seregeivel bevonult 
attila király városába.137 Felhévíz azonosítását elősegítette a felhévízi keresztesek 
templomának, és benne gegellaki bertalan prépost sírkövének a megtalálása.138 
Vértessy érthetetlennek találja, hogy anonymus szerint a város elfoglalása 
másnapra maradt, holott akkor már nem lehetett benne ellenállás.139 budát több 
oklevél szerint is a hévizeknél lévőnek írják le, ezek azonban nem azonosak a ma 
a főváros területén megtalálható hévizekkel, mert buda, és a hévizek határosak, 
azonban Felhévíz, és Óbuda között ott volt szentjakabfalva. a gellérthegyi 
hévizeknél nem volt semmilyen buda, a Fehéregyházára feltételezett hévizek 
pedig messze voltak Óbudától ahhoz, hogy azt a hévizekhez közelinek írják 
le.140 ez a Felhévíz pedig azért sem állhatott a meghatározott Vár alatti területen, 
mert Vértessy számolása szerint az oklevelekben összesen 16 malomnak kellett 

132 Vértessy, 1975. 95. p.; Uő: buda középkori történetének földrajzi ellentmondásai. geodézia és 
kartográfia. 5. (1976) (a továbbiakban: Vértessy, 1976b.) 381. p.

133 Vértessy, 1976. 74–75. p.
134 Vértessy, 1975. 95. p. Vértessy nem tudja, de az oklevél vitatott hitelű. Ld. szentpéteri Imre: 

az árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. köt. 1001–1270. bp., 1923. 224. p. 
(747 sz.).

135 Vértessy, 1975. 96. p.
136 uo. 98. p.; Vértessy, 1976b. 375. p.
137 Vértessy, 1975. 99. p.; Uő, 1976. 71. p.; srH I. 93–95. p.
138 Vértessy, 1975. 100. p.; Uő, 1976. 71–72. p.; Uő, 1976b. 376. p.
139 Vértessy, 1975. 100–101. p.; Uő, 1976. 71–72. p.; srH I. 93–95. p.
140 Vértessy, 1975. 101–102. p.; Uő, 1976. 73. p.
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működnie a Felhévízhez tartozó patakon, és ezeknek egymástól legalább 80–100 
méternyire kellett volna lenniük.141

Fehéregyházára visszatérve mátyás IV. sixtus pápához írott levelének 
ellentmondásait emeli ki: ez az 1480-ban keletkezett oklevél arról tudósít, hogy 
Fehéregyháza egy mérföldre van a királyi palotájától.142 egy mérföld a különböző 
számítások szerint 8–9 km lehetett.143 mátyás azonban azt írja, hogy közel a 
királyi palotához, ami semmiképpen nem jelenthet 8–9 km-t, legfeljebb 2–3-
mat.144 Francesco giustiniani ráadásul arról ír, hogy Fehéregyháza 2000 lépésre 
van budától, holott az a mai budától 7,5 km-re van.145

a fentiekből Vértessy egy harmadik buda meglétére következtetett. evlia 
Cselebi szerint esztergom egyik városrészét budin kalászinak, azaz buda várának 
hívták.146 a két város közelségére utal albericus krónikája, aki szerint budát és 
esztergomot egy tűz pusztította el 1223-ban.147 ez a buda vár pedig az esztergom 
közeli szent tamás-hegyen van, ahová a török történetírók a tepeleden nevű 
helységet tették. erre a területre illik az az anonymusi megfogalmazás, amely 
szerint attila városa egy olyan területen van, amelyet egy duna parti magaslatra, 
a hévizek fölé építettek.148 anonymus gestájának 50. fejezetében olvashatunk 
arról, hogy árpád, és serege etzilburg mellett a sóskút mezeje mellett ütötte fel 
a táborát.149 ez a sóskút egy 1275-ös oklevélben előfordul mint a szent mária 
szigeti apácáknak adott birtok egyik határa.150 ez a sóskút azonos az esztergom 
közelében lévő sós-völggyel.151 esztergom közelében pedig volt egy Hévíz nevű 
falu, illetve egy tó is, amely az esztergomi keresztesek szent István-konventjéhez 
volt köthető.152

141 Vértessy, 1975. 103–106. p.; Uő, 1976b. 378–380. p.
142 monumenta romana episcopatus Vesprimiensis (a továbbiakban: mreV) III. köt. bp., 1902. 

268–270. p.
143 Vértessy, 1976. 67. p.
144 Vértessy, 1975. 106–107. p.; Uő, 1976. 67–68. p.
145 Vértessy, 1975. 107. p.; Uő, 1976. 68. p.
146 Vértessy, 1975. 108. p.
147 uo.; Catalogus fontium historiae Hungaricae I–III. Collegit albinus Franciscus gombos. bp., 

1937–1938. I. 31. p.
148 Vértessy, 1975. 110. p.
149 srH I. 99. p.
150 budokl. I. 148–149. p. (135. sz.).
151 Vértessy, 1975. 112. p.
152 uo. 112–115. p.; Vértessy, 1976. 78. p.
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miután bizonyítottnak tekintette a harmadik buda létezését, Vértessy györgy 
ugyanahhoz a mondakörhöz nyúlt, amihez noszlopi németh Péter: sicambriához. 
a monda szerint a trójaiak a duna melletti sycan hegynél telepedtek le, ahol 
felépítették sicambriát, majd ezt követően elköltöztek innen a szajna mellé, ahol 
az országot a vezérükről Francióról Franciaországnak, városukat pedig annak apja 
után Párizsnak nevezték el. mivel tróját is az eposzok alapján találta meg Heinrich 
schliemann, ezért sicambria is létezett, és a sicamber légióról egy téglatöredék 
is tudósít.153 a sicamberek pedig a Frank birodalom vezető értelmiségi rétegét 
adták, ezért honosodott meg közöttük ez a mondakör.154

Hogy sicambria létező város volt, arról számos középkori történeti forrás 
tudósít.155 kiemelt szerepe van ezek között annak, amely barbarossa Frigyes 
1189-es itteni tartózkodásáról számol be, és amely szerint III. béla az idős császárt 
attila király városába levezette. ez pedig nem értelmezhető egy olyan távolságra, 
amely Óbuda, és esztergom között van.156

Wolfgang Lazius, és abraham ortelius térképein megjelenik Herculia, amelyet 
más néven sicambriának neveznek.157 az itt látható sziget Pilismarót előtt állt, 
amelyet azonban az 1595-ös hadi események kapcsán a török sereg feltöltött 
az esztergom védelmében lerombolt sicambria dunába termelt romjaival.158 
Finály gábor 1906-os ásatásán egy román stílusú templom maradványaira talált 
Pilismaróton, amely azonos lehet a szűz mária-egyházzal.159 a már említett szent 
Péter egyházat egyszer elpusztultnak írják le (1321, 1471, 1484), egyszer pedig 
épnek (1348, 1483), vagyis alighanem két szent Péter templomról lehetett szó, 
amelyek közül az egyiket ráadásul szűz mária nevére is felszentelték. 1308-
ban a pápai oklevél az óbudai szent Péter egyházat a dömösi vár, és egyház 
szomszédságában írja le.160 ez csakis Pilismarót térsége lehetett, Finály gábor két 
ott feltárt román kori temploma pedig megoldaná a kettős elnevezés kérdését.161 
sicambria a késő középkorban átlényegül, pl. oláh miklósnál: Pasanduk falu 

153 Vértessy, 1976a. 19–20. p.
154 uo. 21. p.
155 uo. 24–25. p.
156 uo.
157 uo. 27–28. p.
158 Vértessy, 1976. 79. p.; Uő, 1976a. 29. p.
159 Vértessy, 1976a. 31. p.
160 uo. 35–36. p.
161 uo. 36. p.
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helyét veszi át, amely aquincum romjainak volt a neve.162 (a Pasanduk=aquincum 
azonosítást noszlopi németh Pétertől vette át).

Vértessy utolsó közleményének kezdetén azt próbálja bizonyítani, hogy 
Fehéregyháza nem az a Fehéregyháza, amelyet Óbudán ismerünk.163 az egyik 
Fehéregyháza, az óbudai, a mátyás által leírt 1480-as oklevél szerint a hegyek 
alatt a sík mezőn egyedül emelkedik.164 a zsigmond-féle 1421-es oklevélben 
viszont Fehéregyháza a kapu előtt, Óbuda előhegyén található,165 és ennek a címe 
pedig a szűz mária-Fehéregyháza, ahol II. ulászló fiát, az ifjú Lajos herceget 
megkeresztelték.166 zavarosak az oklevelekben kifejtett egyházmegyei változások 
is: 1400. május 1-jén az Óbuda közelében lévő Fehéregyháza az esztergomi érsek 
fennhatósága alá kerül,167 1400. július 1-jén azonban a buda-előhegyi Fehéregyháza 
a veszprémi püspökség egyházmegyéjéhez tartozik,168 1441. július 29-én a buda-
előhegyi Fehéregyháza már az esztergomi egyházmegye része,169 1496. június 
4-én az óbudai Fehéregyháza viszont változatlanul a veszprémi egyházmegyében 
van.170 Vértessy györgy szerint ez három különböző Fehéregyházát jelent.171 
ugyanígy jár el buda, Óbuda, és a szent Péter-egyházzal is, kimutatva, hogy 
azok hol Veszprémhez, hol esztergomhoz tartoznak.172 szerinte ez egyértelműen 
arra utal, hogy két budai terület van, amelyikből az egyik a XV. században végleg 
az esztergomi érsekség fennhatósága alá kerül.

Végül Vértessy györgy is megpróbálja kideríteni a pusztulás okait. szerinte ez 
a pusztulás a XVIII. században következett be. a Franckl-malom közelében még 
állt a XVIII. század elején egy kolostorrom, sőt, a Hallart-féle 1684-es metszetek 
szerint a margitszigeten is álltak még a romok, és csak ezt követően kezdtek el 
pusztulni. az 1911-ben feltárt esztergomi nagy út területének záróleletei mária 

162 uo. 37. p.
163 Vértessy, 1977. 6. p.
164 uo. 7. p.
165 Kumorovitz Lajos Bernát: budapest okleveles emlékei III. köt. (1382–1439). bp., 1987. (a to-

vábbiakban: budokl. III.) 63–64. p. (798. sz.).
166 Vértessy, 1977. 6–7. p.
167 budokl. III. 150–151. p. (307. sz.).
168 uo. 153–154. p. (311. sz.).
169 Idézi Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a középkorban. bp., 1935. (a további-

akban: Bártfai, 1935.) 104. p. (132. sz.).
170 mreV IV. köt. 63–65. p. (56. sz.).
171 Vértessy, 1977. 8. p.
172 uo. 8. p.
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terézia korából való kegytárgyak voltak. kurszán vára még látszott az 1756-
os térképen. dömös templomáról tudjuk, hogy az 1730-as években építették, 
ezt megelőzően rombolták le a prépostság maradványait. a pilismaróti romok 
lerombolói tehát egyértelműen a Habsburgok.173 ennek az az oka, hogy nem 
akartak „egy nemzeti fölkelési központot”, sem pedig egy védekezésre kiváló 
erődrendszert az ország közepén.174 azért, hogy a pálosok ne tudjanak rájönni a 
hamisításra, valamennyi monostorukat le kellett rombolni, hogy ne találják meg 
az egykori sicambria helyét.175

noszlopi németh Péter nyomán leírja, hogy a Pilismarót-basaharc név 
valójában egy ősi áldozóhelyet jelentett. a basaharc a ’Vasarc’ eltorzított 
változata, és arra a szokásra utal, mikor temetésnél készítettek egy bálványt, 
amelyet beöltöztettek az elhunyt ruháiba, és réz-, és vaslapokkal fedték el az 
arcát. szent adalbert életrajzában olvashatjuk, hogy géza fejedelem székhelyén 
egy nagy bálvány volt, amelyet sokan imádtak, és amelyet adalbert égetett el. ez 
pedig valószínűleg esztergomot, és a mellette levő Vasarcot jelentette.176

Vértessy györgy noszlopi németh Péter nyomán, de tőle eltérő módszerekkel, 
ugyanarra a helyszínre jut el, kiegészítve noszlopi elképzelését egy esztergomhoz 
közeli harmadik buda leírásával, válogatva az oklevelek között, hogy melyik 
vonatkozik Óbudára, Pilismarótra, vagy éppen budára. egyúttal elköveti 
ugyanazokat a hibákat, mint elődje.

Vértessy györgy munkájában teljes a keveredés, ami a tatárjárás utáni buda és 
Pest helyrajzát illeti. az 1243-as oklevélről, amit Vértessy idézett, lábjegyzetben 
említettük már, hogy hamis. az az állítása, hogy 1247-ben nem beszélhettek a 
budaújhegyi szűz mária-egyház adományairól, mert a templom nem készülhetett 
el a tatárjárás után, elemi tévedés. számtalan esetben előfordult az, hogy egy 
egyház jövedelmét előbb határozták meg, és csak azután kezdték el építeni, így a 
kifogásai, ugyanúgy ahogy a számolgatás az építés feltételezett idejéről, teljesen 
feleslegesek. a budavári boldogasszony-egyház alapítástörténetéről spekner 
enikő írt részletesebben, (amelyet Vértessy györgy még nem ismerhetett), és 
amely az alapítás körüli ellentmondásokat próbálta feloldani. ennek alapján az 
alábbi kronológiai sorrend valószínűsíthető: 1. az 1247-es oklevélben, amelyben 
a veszprémi püspökség nyilvánítja ki, hogy az újbudai egyház adományozása 
a veszprémi püspökséget illeti, a templom még védőszent nélkül van 

173 uo. 11–12. p.
174 uo. 12–13. p.
175 uo. 13. p.
176 uo. 20–21. p.
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megnevezve.177 2. 1248. augusztus 18-án IV. Ince pápa kivizsgálja a veszprémi 
püspök panaszát, amelyet az esztergomi és a budafelhévízi keresztesek ellen 
indított, mert azok lefoglalták az újbudai szűz mária-egyház jövedelmét. ekkor 
már az oklevél megnevezi a védőszentet és a hozzá tartozó jövedelmeket.178 3. 
az 1255. évi oklevél pedig egy már megtörtént adományozást foglal írásba, és 
arról is beszámol, hogy a templom épülete még nem volt készen a kegyúri jog 
keletkezésekor.179 Vagyis mindaz, amit Vértessy györgy a budai alapítással, és a 
budai boldogasszony-templommal kapcsolatban mint feloldandó ellentmondást 
mutat be,180 valójában magyarázható a középkori egyházalapítás különböző 
fázisaival. Felhévíz falu malmainál figyelmen kívül hagyja, hogy az említett 
16 malom közül több is azonos lehetett a forrásokban, ezért felesleges nagyon 
hosszú patakot feltételeznie a források alapján. az sem biztos, hogy az általa leírt 
valamennyi malom folyamatosan létezett a X–XVI. század között. „energetikai” 
számításai így szintén értelmüket vesztik.

sicambriáról már említettük noszlopi németh Péternél, hogy sem sicamber 
légióról, sem pedig sicamber segédcsapatokról nem tud a római kori kutatás, 
egyetlen epigráfiai emléket sem találtak velük kapcsolatban. a régészeti leletek 
között Vértessy györgy említi torma zsófia kutatásait, egy bóna István által 
feltárt kr. e. XIII. századi diadémát, valamint a kalicz nándor által felsorolt arcos 
edényeket. a kontextusukból kiragadott példák egyik esetben sem köthetőek egy 
trójából ide menekült sicamber néphez.

Pilismarót kapcsán már németh Péternél megjegyeztük, hogy az egy késő 
császárkori római erőd, középkorinak értelmezett objektumai szintén ókoriak.181

mátyás valóban használja az „egy mérföld”, és a „közel” kifejezéseket, de 
a közel kifejezés Vértessy állításával szemben egy relatív fogalom, amire nem 
lehet kijelenteni azt, hogy az 2–3 km. (Ha mondjuk lóval megtett távolságokra 
gondolunk, mindjárt lehet sokkal több is a „közel”, de ilyen fejtegetésekbe 
kár belemenni: nem jelent pontos távolságot). ellenben az eredeti oklevélben, 
amit bártfai is idéz, nem szerepel a „királyi váramtól” kifejezés, hanem „buda 
városomtól” áll (hanc meam civitatem Budensem).182 az a kérdés, hogy árpád 

177 Spekner Enikő: a budavári boldogasszony-egyház alapítástörténete. budapest régiségei 37. 
(2003) (a továbbiakban: Spekner, 2003.) 92. p.

178 uo. 92. p.
179 uo. 93–94. p.
180 Vértessy, 1975. 93. p.
181 Visy, 1989. 68–70. p.; Merczi, 2003. 89–90. p.
182 Bártfai, 1935. 110. p.
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vezér miért várt egy napot attila városának elfoglalásával csakúgy költői, 
mint valamennyi anonymusból, vagy kézaiból vett honfoglaláskori esemény 
elemzése. az, hogy egy városnak két neve legyen egy nyelvben, előfordul, hiszen 
az okleveles forrásokban pl. hol sicambriának, hol Vetus budának hívják Óbudát, 
(vagy Vértessy györgy budáját, ha esetleg elfogadjuk az elméletét), tehát 
értelmetlen ilyen kinyilatkoztatásokat tenni. alt-ofen mint Óbuda neve, csak a 
XVI. századtól kezdve bukkan fel, így Óbudát Ópestként azonosítani nem lehet, 
ez a kifejezés egyébként is az ofen nevezetű budáról szállt át Óbudára, vagyis 
már akkor is Óbudát tekintették a későbbi buda elődjének.183 munkásságával egy 
lábjegyzet erejéig foglalkozott zolnay László, aki Vértessy györgy módszereit 
egyszerűen téves szillogizmusként írja le.184

Az Ősbuda-elméletek napjainkban

az országépítő című folyóirat 1990-ben egy teljes számot rendelt az Ősbuda-
kérdésnek, jelezve a modern Ősbuda-kutatók aktivizálódását, utána viszont 
egészen 1996-ig, szörényi Levente könyvének megjelenéséig kellett várni. az 
„Ősbuda-kutatásra” termékenyítőleg hatottak bradák károly munkái, aki tagadta 
azt, hogy a székesfehérváron feltárt emlékek egy királyi bazilika részét képezték 
volna, sőt tevékeny szerepet játszott abban, hogy noszlopi németh Péter írása 
1998-ban, majd 2003-ban is napvilágot lásson.

szörényi Levente édesapja, szörényi gyula révén került kapcsolatba az 
Ősbuda-elképzelésekkel, ő ugyanis sashegyi sándor ásatásán dolgozott. szörényi 
Levente szintén abból indul ki, hogy anonymus, és kézai sicambriára vonatkozó 
adatai „teljesen helytállóak”, és azok nem vonatkoztathatóak Óbuda és aquincum 
környékére.185 noszlopi németh Péter mintájára próbálja meg összeszedni az 
etzilburgra vonatkozó adatokat. zolnay Lászlónak a már említett művét elemezve 
arra jut, hogy az alkalmatlan arra, hogy sicambriát megtaláljuk.186

183 buda, valamint Pest nevének kialakulásához lásd pl. Kubinyi András: buda város pecséthaszná-
latának kialakulása. tanulmányok budapest múltjából 14. (1961) 125–127. p. a munka egyet-
len lábjegyzetében csaknem annyi oklevelet említ, amennyit Vértessy györgy egész Ősbudával 
kapcsolatos munkássága alatt összegyűjtött.

184 Zolnay László: az elátkozott buda. buda aranykora. bp., 1982. 577. p.
185 Szörényi Levente: az eltűnt Ősbuda nyomában. bp., 1996. (a továbbiakban: Szörényi, 1996.) 

9–10. p.
186 uo. 19–22. p.
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ezt követően pedig a metszetekre, és a régi térképekre fordítja a figyelmét. 
középpontjában az a metszet van, amelyet Jacobus tollius művében található 
meg J. van Vianentől.187 azonban semmilyen hivatkozás nem történik arra, hogy 
ez a metszet egy korábbi felhasználásával, és nem újonnan, a helyszínen készült. 
(a budai polgárok 1595-ös kimenekítését ábrázoló dilich-féle metszetről van 
szó, és teszi mindezt annak ellenére, hogy a metszet késői idejéről és másolásáról 
pontosan tud).188 a metszetek vizsgálata kapcsán arra jut, hogy az ott ábrázolt 
épületek előfordulnak más metszeteken is, ezért a metszet hiteles, és erre jut 
michael Wening 1684-es rézmetszete alapján is. ebből a metszetből, valamint 
a már említett van Vianen-féle metszetből arra következtet, hogy az ott jelzett 
alt-ofen az ezüst-hegyen található. Hasonló következtetéseket von le a régi 
térképekből is, mégpedig oly módon, hogy azok szentendre–Vetus buda–buda 
távolságát hasonlítja össze és vetíti a mai térképekre, ám a módszer finoman 
szólva is megbízhatatlan. Használja marsigli, John speed (1626), tomka-szászky 
János (1750), és Hell miksa (1772) térképét.189 meg sem említi ugyanakkor 
kneidinger andrás térképét (1768), amelyen Vetus buda jól láthatóan a mai 
helyén található.190

a modern „Ősbuda-kutatás” kétségkívül legaktívabb tagja Lánszki Imre 
ökológus, aki a budakalászi kőbányánál és közvetlen környezetében véli 
felfedezni Ősbudát. az elmúlt években szerepelt már különböző televíziós és 
rádiós műsorokban, honlapokon, beleértve a közszolgálati televíziót és rádiót is. 
elméletéről rendszeresen tart előadásokat, továbbá helyszíni kirándulásokat is 
vezet „Ősbudán”. mivel saját bevallása szerint a „hivatalos tudomány” elzárkózik 
tőle, ezért választotta a tudományos igényű közlések helyett ezt a fajta kampányt. 
Lánszki Imre először 2002–2003 folyamán jelentkezett elméletével közéleti 
lapokban, illetve az országépítő nevű építészeti folyóiratban. saját elmondása 
szerint gombászás közben talált rá a nagy-kevély oldalában lévő kisebb, földrajzi 
névvel nem illetett csúcsra, ahol hosszú és száraz nyári időszak után talált olyan 
nyomokat, amelyek víz jelenlétére utaltak. a jelzett helyen ráadásul emberkéz 
alkotta köveket, falmaradványokat és egyéb építészeti jelenségeket talált.191 
ezek a jelenségek akkor nyerték el Lánszki Imre számára az értelmüket, amikor 

187 uo. 22–23. p.
188 uo. 38. p.
189 uo. 46–49. p.
190 kneidinger térképét ld. Bártfai, 1935. 22–23. p.
191 Lánszki Imre: Ősbuda. Hol volt, hová lett a honfoglaló árpád vára, és földi nyughelye? http://

osbuda.hu/core/prospektus/os_buda_Cmyk.pdf (a továbbiakban: Lánszki, 2010.) 3. p.
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megpillantotta a budakalászi polgármesteri hivatalban a FömI 1992-ben készített 
infravörös térképet, amely a helyszínről készült, továbbá ezt a helyszínt ábrázolja 
egy 1685-ben készült olasz metszet, amelynek a feliratában „citta di alba regale” 
olvasható.192

Lánszki Imre szerint szakemberek és lelkes érdeklődők hada kutatta már a 
rejtélyesen eltűnt Ősbudát a mai Óbudán kiscelltől Csillaghegyig, ám mindezen 
kutatások nem jártak eredménnyel.193 továbbá rogerius és bonfini is a duna 
közelébe, a Pilisbe helyezi Ősbudát, ez a leírás viszont nem illik székesfehérvárra 
(sic!), ezért a történészek ezeket a megjegyzéseket nem vették komolyan.194 Heltai 
gáspár szerint mátyás király testét ötven hajó vitte bécsből Fehérvárra, ez pedig 
a mai székesfehérvár esetén nem lehetséges.195 Fontos bizonyítéka továbbá, hogy 
egy 1601-ben készült metszet és az 1:10 000-es kartográfiai térkép pontosan 
egymásra helyezhető.196 e módszerekhez hasonló módon találta meg H. spielman 
(sic!) trója városát.197

a két rövid közleményt követően hosszú ideig nem jelent meg a nyomtatott 
sajtóban Lánszki Imre tollából semmilyen összefoglaló. a különböző előadások, 
riportok és internetes honlapok nyomán azonban Ősbuda kérdése hamar 
részévé vált a különböző mitikus történelemben hívők szubkultúrájának. ezek 
után Lánszki Imre 2008-ban látta elérkezettnek az időt, hogy egy négy részes 
publikációt írjon a budakalászi Ősbuda-elméletről. az első közleményében 
vall írásának indítékairól: „két okból fogtam tollat, hogy e szakmai fórumon 
tárjam a kedves olvasó elé a hét év hordalékát: egyrészt olyan következtetések 
birtokába jutottunk, melyek részben megerősítenek korábban elvetett téziseket, 
új ismeretként azonosíthatóak, s nem jelentéktelen a korábbi megállapításokat 
cáfoló információhalmaz sem. kutakodásom és nyitottságom így lehetőséget 
teremthet a társadalomtudományok területéhez sorolt történelemkutatás és az 
ökológia, mint szintetizáló természettudomány együttműködéséhez. tudjuk, 
hogy számtalan történelmi következtetés, régészeti feltárás hátterében az azokat 
természettudományos alapossággal eljárók megelőző tevékenysége rejlett. 
másrészt az együttműködés hiányában oly mély szakadék tátong a felek között, 

192 Lánszki Imre: Vár állott, most kőhalom. In: országépítő 13. (2002) 4. sz., 23–24. p.
193 uo. 22. p.
194 uo.
195 uo. 19. p.
196 uo. 24. p.
197 Lánszki Imre: Vár állott, most kőhalom II. In: országépítő 14. (2003) 2. sz., 9. p. Lánszki Imre 

mentségére legyen mondva, hogy az újabb munkáiban schliemann nevét már helyesen írja le.
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hogy nemcsak az áthallás hiányával, hanem a közvetlen ki-, és megtagadással 
kell szembesülnünk. mély indulatok, számtalan téves álláspont és sorolhatnám az 
okokat, melyek ellehetetlenítették a magyarság múltjának tisztességes kutatását, 
és tisztázását.”198

ezt követően rátér a már ismert érvekre: bradák károly joggal vonta kétségbe 
székesfehérvár létezését, ezért nyilvánvalóvá vált, hogy meg kell keresni Ősbudát. 
mivel a dísz téren látható márványtábla szerint IV. béla csak 1256-tól lakott a 
várhegyi budai várban, ezért meg kell találni a tatárjárás előtti budát.199 Új elem a 
korábbiakhoz képest, hogy a Homagius-féle székesfehérvárról készített metszetet 
is bevonja a bizonyításba, mondván, hogy a háttérben látható hegyvonulat az 
Ősbuda mögötti hegyvonulattal azonos, többek között látható a XVII. századi 
metszeten solymár vára is.200 ugyanezen metszeten felbukkan a Vaczon felirat, 
amely bradák károly nyomán azonosít Váccal.

a következő közleményében georg keller, Hans siebmacher, Wilhelm 
Peter zimmermann és mathias merian metszetét veszi górcső alá, utóbbinak 
a keletkezését önkényesen 1691-ről 1601-re módosítva.201 ez utóbbit arra a 
feltevésére alapozza, hogy a szent István által 1018 táján alapított székesegyházat 
mátyás a IV. sixtus pápához 1480. július 23-án írt levelében felújítani szándékozott, 
és a metszeten látható kéttornyú templom csak az 1601-es pusztítás után válhatott 
egytornyúvá.202

a harmadik közleményben azt írja, hogy szent István Ősbuda alatt, 1018-ban 
alapította a fehéregyházi kolostort (sic!), amit mátyás újíttatott fel, és amelynek 
maradványai láthatóak a különböző légifotókon.203 Új elem, hogy sicambria 
városát XVI. századi térképi források alapján szintén a budakalászi helyszínre 
lokalizálja.204 bevonja zimmermann 1595-ös Óbudáról készített, és a Jacobus 
tollius munkájában látható metszetet is, amelyeken a mátyás-hegy, Hármashatár-
hegy, stb. hegyeket ismeri fel, ráadásul úgy véli, hogy utóbbi metszet nem 

198 Lánszki Imre: Ős-buda, Fehéregyháza és a fejedelmi sírok. In: országépítő 19. (2008) 1. sz., 
52. p.

199 uo. 52–53. p.
200 uo. 55. p.
201 Lánszki Imre: Ős-buda, Fehéregyháza és azok pusztulása. történelmi vádirat a XVI–XVII. 

századi események, dokumentumok tükrében. In: országépítő 19. (2008) 2. sz., 18–22. p.
202 uo. 21. p.
203 Lánszki Imre: Ős-buda, Fehéregyháza és a pálos kolostor. történeti- és helyazonosítási értéke-

lés a XV–XVI. századi események tükrében. In: országépítő 19. (2008) 3. sz., 40–41. p.
204 uo. 42–43. p.
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előbbiből dolgozott, hanem a hasonlóság pusztán annak köszönhető, hogy azonos 
látószögből készültek.205

a negyedik, és egyben sorozatzáró írásában a sicambria-témakörrel kezd, 
megemlítve, hogy itt temették el a hun kapitányokat, itt uralkodott és ide temették 
el attilát. Ős-buda, etzilburg és Fehérvár pedig ugyanazt a területet jelölte.206 
megemlíti azt is, hogy anonymus árpádot attila mellé temetve (sic!) említi, 
továbbá a névtelen Jegyző Lánszki Imre szerint azt is leírja, hogy III. béla 
egyetlen nap alatt lovagolt el Fehérvárról esztergomba, onnan Visegrádra, majd 
vissza.207

kutatásának honlapja szerint Ősbuda egyszerre királyi vár, templom, kolostor, 
királyi fürdő, település és temetkezési hely, de érdekes az is, hogy thaly kálmán 
és győrffy györgy (sic!) neve is felkerült a neves Pilis-kutatók listájába.208 ennek 
oka, hogy Lánszki Imre szerint györffy györgy az árpád-kori magyarország 
történeti földrajza negyedik kötetében arról írt, hogy árpádot egy bányába 
temették.209

Lánszki Imrének ez a cikksorozat volt az utolsó nagyobb lélegzetű 
összefoglalója a nézeteiről, ami hivatkozható formában is napvilágot látott. az 
egyes részletek kiemelése jól illusztrálja azt, hogy az Ősbuda-kutató mennyire 
járatlan a középkori forrásokban és a történeti szakirodalomban. megelégszik 
népszerűsítő munkák citálásával, illetve az Ősbudát elfogadók és a középkori 
székesfehérvár létezését letagadók állításainak kritikátlan elfogadásával. az 
általa hivatkozott Heltai gáspár például így írt: „királyné asszony [...] az urakkal 
a dunára ülle, és allájöve budára ötven hajókkal. [...] annak utána úgy kezdének 
tanácskozni a királynak eltemetése felől. és hadják budán királyné asszonyt, 
hogy el ne veszne a nagy sírásban. de az urak mindnyájan az Hunyadi herceg 
Jánossal székesfejérvárra menének gyászruhában, az orátorok is minnyájan 
követék őket.”210 Vagyis szó sincs arról, hogy hajóval vitték volna le mátyás 
testét székesfehérvárra, amint azt Lánszki Imre állítja. Hasonló tárgyi tévedése, 

205 uo.
206 Lánszki Imre: Ős-buda eredete, Fehérvár, fejedelmi sírok. In: országépítő 19. (2008) 4. sz., 

27–28. p.
207 uo. 28. p.
208 Lánszki, 2010. 4. p., jellemző, hogy a legtöbb Ősbudával foglalkozó honlap kritikátlanul átvette 

ezt a listát, tovább örökítve györffy györgy nevének hibás helyesírását.
209 Lánszki Imre: elhallgatott történelem. 2009. aug. 15. http://osbuda.hu/sicambria/index.

php?oldal=hirek
210 Heltai Gáspár: krónika az magyaroknak dolgairól. bp., 1981. 390–391. p.
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hogy anonymus írt III. béláról. aki pedig beleolvas györffy györgynek 
történeti földrajzába, annak világossá válik, hogy györffy nem írta azt, hogy egy 
bányába temették volna árpádot, hanem a forrásokban szereplő bánya települést 
azonosította Fehéregyházával.211

szörényi Levente és Lánszki Imre fejtegetései a metszetek kapcsán elbuknak 
azon, hogy nem vizsgálják a metszetek keletkezésének a körülményeit, adott 
esetben például azt, hogy hiába tűnik hasonlónak egy hegyvonulat egy adott 
metszeten a valóságoshoz, ha a szerző soha nem járt a helyszínen, hanem 
más metszeteket használt fel munkájához. az a megoldás, hogy nagykanizsai, 
székesfehérvári és óbudai metszeteket rendelünk „Ősbudához”, valamint ezeket 
indoklás nélkül más évszámmal látjuk el, a fantázia és nem a tudomány termékének 
tekinthető. ráadásul az Ősbuda-kutatásnak nem elég kijelölnie máshol Vetus 
buda helyét, arra is magyarázatot kellene adnia, hogy milyen romokat tártak fel 
Óbuda területén.

Hogyan összegezhetnénk a tanulságokat? Ha áttekintjük a különböző Ősbuda-
elméleteket, akkor világossá válik számunkra az, hogy ezek tudománytörténeti 
érdekességnél többet nem jelentenek a magyar középkor kutatásában. sashegyi 
sándor vagy németh Péter tévedéseit magyarázhatjuk azzal, hogy az 1970-es 
évek második felétől induló óbudai ásatások eredményeit nem ismerhették. a 
modern Ősbuda-kutatók azonban teljesen figyelmen kívül hagyják ezeket az 
eredményeket, és a középkori források elemi szintű ismeretének hiányosságáról 
is tanúbizonyságot tesznek. Jelenlétük a médiában azonban elérte azt a kritikus 
szintet, ahol a tudományos közegnek foglalkozni kell velük, rávilágítva 
tévedéseikre. remélem a jövőben a nagyközönség számára is elérhetőek lesznek 
olyan művek, amelyek gátat szabnak a mítoszteremtő áltudomány további 
térnyerésének.

211 Györffy György: az árpád-kori magyarország történeti földrajza IV. bp., 1998. 634. p.


