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Bevezetés 

A disszertáció a korábbi (Ó)buda, majd a tatárjárás után alapított Buda királyi székhellyé 

alakulásának folyamatát kíséri végig 12. század végi formálódásától I. (Anjou) Károly király 

uralkodásának végéig. A keletkezés időpontját nem kell nagyon indokolni, ezt a szakirodalom 

egységesen III. Béla király uralkodásának végére, illetve fiának, Imre király uralkodásának 

kezdetére helyezi, az általunk választott másik korszakhatárt viszont a terjedelmi korlátok 

indokolták, no meg az, hogy ekkora tisztázódtak nagyjából azok a viszonyrendszerek, amelyek 

később már csak idő kérdésévé tették Buda Nagy Lajos-kor végi – Zsigmond-kor eleji állandó 

királyi székhellyé alakulásának befejeződését.  

Az óbudai és a budai királyi székhely kutatástörténete eddig a várostörténeti kutatások részét 

képezte és kevésbé jelent meg főleg a korai időszakot illetően önálló témaként. A kérdéskört 

rengeteg aspektusból közelíthetjük meg, kezdve a rezidencia-kutatástól
1
 egészen a királyi udvar és 

az udvartartás összetételének, működésének, vagy akár az udvari kultúra megjelenési formáinak 

vizsgálatáig. A jelen értekezés a kormányzattörténet nézőpontjából kívánta megragadni az egyes 

királyi székhelyek kialakulásának folyamatát, egymásra épülését és változásait. 

Az értekezés a forráselemzés módszerét alkalmazva, az archontológia, a királyi 

itineráriumok és a szfragisztika eredményeinek felhasználásával, illetve ahol a szakirodalomban 

hiány volt tapasztalható, annak kiegészítésével (I. Károly király 1323–1342 évi itineráriumának 

elkészítésével, a királyi és a nádori oklevelek pecséthasználatának vizsgálatával stb.) igyekezett a 

témát minél sokoldalúbban körbejárni – mint említettük – elsősorban kormányzattörténeti 

megközelítésből. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy a medium regniben harmadik központként 

kialakuló (Ó)buda mikor és milyen okokból vált királyi székhellyé, az mikor és milyen 

körülmények között került át a várhegyi Budára, élt-e párhuzamos központként Óbuda és Buda, a 

budai székhely 1314. évi megszűnésével, majd 1323-ban Visegrádra kerülésével maradtak-e 

Budának és Óbudának olyan kormányzati funkciói, udvarhoz kötődő kapcsolatrendszere, amelyek 

előre vetítették a későbbi budai állandó királyi székhely megvalósulását.  

 A források felhasználásánál a 13. századot illetően Gárdonyi Albertnek Csánki Dezső 

gyűjtése alapján összeállított Budapest történetének okleveles emlékei című kiadványára és Györffy 

Györgynek Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. kötetének Óbudára és Budára 

vonatkozó adatgyűjtésére támaszkodtunk. A 14. század forrásaiba az Anjou-kori Okmánytár és 

Oklevéltár megfelelő kötetei adtak betekintést kiegészítve azokat a meg nem jelent évek 

tekintetében a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárának és Diplomatikai 

Fényképgyűjteményének anyagából. I. Károly király itineráriumának elkészítéséhez a keltezési 

helyet megadó királyi oklevelekről az említett forráskiadványok és saját gyűjtésünk alapján rövid 

összefoglalásokat készítettünk, amelyet külön adattárban közlünk. Ezenkívül táblázatba foglaltuk a 

nádori és alnádori törvénynapokat és kiadványokat érintő 14. századi forrásokat, valamint az 

országbíróknak a budai, illetve Buda környéki 14. századi működését reprezentáló iratokat. 

 A szakirodalomban a korai időszakot illetően elsősorban Györffy György és Kumorovitz L. 

Bernát munkáit vettük figyelembe kiegészítve azt Érszegi Géza, Gerics József, Fügedi Erik, 

                                                 
1
 A német területről elindult „Rezidenzforschung” tudományág hazai megismertetése és művelése KUBINYI 

ANDRÁS munkásságának jelentős részét tette ki. A témára először 1991-ben német nyelven megjelent 

munkájában hívta fel a figyelmet: Residenz- und Herrschaftsbildung in Ungarn in der zweiten Hälfte des 15. 

Jahrhunderts und am Beginn des 16. Jahrhunderts. In: Vorträge und Forschungen. Hrsg. von Hans Patze und 

Werner Paravicini. XXXVI. Sigmaringen. 1991. 421–452. Magyarul megjelent első munkája a külföldi 

kutatás összefoglalásával: Főváros, rezidencia és egyházi intézmények. In: Magyar Egyháztörténeti Évkönyv. 

Annales Historiae Ecclesiae Hungaricae 1. 1994. 57–70. További munkásságának és a külföldi 

szakirodalomnak az összefoglalása: MAGYAR KÁROLY: A budai középkori királyi palota építészeti 

együttesének változásai (1340–1440) európai kitekintésben. PhD disszertáció. Kézirat. Budapest 2007. 22–

28. 
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Solymosi László és Zsoldos Attila egy-egy részterülethez kapcsolódó tanulmányaival. Óbuda 

régészeti feltárásában Altmann Júlia és Bertalan Vilmosné munkái segíttek eligazodni, az óbudai 

királyi vár emlékeinek legújabb művészettörténeti elemzését Havas Krisztina végezte el. 

 A 13. század közepén IV. Béla király által alapított Buda és a késő Árpád–kori Óbuda 

történetében alapvető kutatásokat Györffy György és Kubinyi András végeztek, az ő munkáit 

egészítették ki Fügedi Erik, Szűcs Jenő és Zsoldos Attila művei. A budai vár régészeti feltárásának 

meghatározó feldolgozását Gerevich László, Zolnay László és Magyar Károly adták közre, 

topográfiai monográfiáját Végh András készítette el. 

 A 14. századi Budáról szóló mondanivalónkat döntően Bertényi Iván, Engel Pál és Kristó 

Gyula értekezéseire építettük, amelyet Engel Pál munkatársa Csukovits Enikő, és a Szegedi 

Középkorász Műhely tagjai, Kristó Gyula tanítványai, elsősorban Almási Tibor, és a fiatalabb 

generációhoz tartozó Piti Ferenc és Tóth Ildikó főleg az Anjou-kori Oklevéltár kiadása 

eredményeként az utóbbi másfél évtizedben örvendetes módon megélénkült kutatásaiból született 

tanulmányokkal egészítettünk ki. 

 I. Károly király itineráriumának elkészítésénél uralkodásának első két évtizedében az Engel 

Pál által elkészített változatot vettük alapul, amit átértékeltünk az újonnan megjelent oklevéltárak 

adatai és Kristó Gyula általunk indokoltnak tartott észrevételei alapján. A második két évtized 

itineráriumát önállóan állítottuk össze Ráth Károly, Sebestyén Béla és Ferdo ŠIŠIĆ szerkesztéseit 

felhasználva, de munkánk jó része a rendkívül pontatlan és egymás hibáit tovább éltető 

félreértéseiknek a korrigálásából állt, amit saját anyaggyűjtésünkből végeztünk el és írtunk át. Az 

itinerárium irodalom ismertetése és értékelése alól felmentést ad Horváth Rihárd már kéziratban 

közkézen forgó, Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix itineráriumáról szóló monográfiája, 

amelynek bevezetőjében már ő áttekintette azt.
2
 

 Az óbudai és budai alországbírói és országbírói bíráskodás bemutatását Gerics József 

tanulmányaira, valamint Bertényi Iván mindmáig alapvető, az országbírói intézmény 14. századi 

történetének monografikus feldolgozására alapoztuk. A nádori bíráskodás óbudai és budai 

történéseihez csupán Nyers Lajos 1934-ban megjelent kiadványát használhattuk, mivel a témának 

nincs modern feldolgozása. 

A felsorolt szakirodalom eredményeit egészítik ki saját kutatásaink, amelyeket a következő 

fejezetekben tárgyaltunk. 

 

I. Óbuda és Buda szerepe a késő Árpád-kori királyi székhelyek sorában. 

1. A medium regni változásai a 13. század elején, Óbuda bekapcsolódása a királyi 

központok láncolatába. 

 A „medium regni”, az ország közepe fogalma alatt – Kumorovitz L. Bernát máig alapvető 

kutatásaira támaszkodva – azoknak az ország közepén, azaz középső részén elhelyezkedő igazgatási 

és kormányzati központoknak az egységét értjük, amelyek könnyen vagy könnyebben 

megközelíthetőek voltak mind az ügyeiket intéző országlakosok, mind az Árpád-kor folyamán még 

udvarával vándorló, mozgó uralkodó számára, amikor is az év bizonyos időszakaiban rendszeresen 

felkereste az általa központi helynek vagy helyeknek kialakított székhelyét, illetve székhelyeit. A 

centrális régióban mintegy háromszöget alkotva jöttek létre megalakulásuk időrendi sorrendjében az 

államalapítás korát közvetlen megelőzően Esztergom, a Szent István által alapított Fehérvár, majd a 

12–13. század fordulóján Óbuda központok, amelyekhez a 14. század második évtizedében 

Visegrád csatlakozott. A középkorban e központok nemcsak egymás után, hanem némi 

funkcióváltással egymás mellett is éltek együttesen látva el világi és egyházi központi igazgatási és 

kormányzati szerepüket. 

                                                 
2
 Horváth Richárd: Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). 

Itinerarium regum et reginarum Regni Hungariae II. Kézirat. Budapest 2010. 
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 A rendkívül jó környezeti adottságokkal rendelkező, a sík és a hegyvidék találkozásánál, a 

Dunához közel és dunai átkelők mentén elhelyezkedő (Ó)buda noha fekvése mindkét elődjénél, 

illetve „székhelytársánál” központibb volt, mégsem vált sem igazgatási (várispánsági, vármegyei), 

sem egyházi (püspöki) központtá, ahogy ez Esztergomnál és Fehérvárnál történt. Jóllehet ez e két 

város esetében sem teljes körű, hiszen Esztergom nem lett korai ispánsági központ, Fehérváron 

pedig nem alakult püspökség. Az Árpádok magánbirtokának tekintett területeken, ahol székhelyeik 

kialakultak, gyakori jelenség ez, amit (Ó)buda esetében is tapasztalunk. Hogy (Ó)budán sem világi, 

sem egyházi igazgatási központ nem alakult ki, annak további okát véleményünk szerint 

védhetőségének gyengéiben kell keresnünk. Ezért nem véletlen, hogy uralkodóink csak a kül- és 

belpolitikai szempontból konszolidáltabb időszakban, a 12. század végén és 13. század elején vették 

fontolóra székhelyük megváltoztatását. A másik ok, hogy a nagykiterjedésű királyi birtoktest, Buda 

éppen a két jól védhető királyi központ közé, illetve útvonalába esett, ezért semmi sem indokolta 

szerepének felértékelését addig, amíg egyéb körülmények azt nem váltották ki. 

 A kutatás már régen felfigyelt arra, hogy az országos átlaghoz képest Buda környékén 

feltűnően sok korai királyi alapítású magánkápolna található, amelyekhez feltehetően királyi 

udvarházak tartoztak, amelyek a hozzájuk tartozó királyi szolgáltató népek tevékenységét 

szervezték. Ha jól megfigyeljük ezek rendszerét (Fehéregyháza, Óbuda, Szentjakabfalva, Nyék, 

Alkeszi, Felkeszi, Buda, Kispest {Szent Gellért}, Sasad {Szent András}, Örs ({Szent Márton} Csík) 

azt találjuk, hogy nagy részük (kivéve Keszit és Nyéket) az Esztergomot Fehérvárral összekötő 

útvonal mentén fekszik. Számuk azzal magyarázható, hogy eredeti funkciójuk szerint e két központ 

közötti összeköttetést biztosították mindaddig, amíg közülük Óbuda, majd Buda maguk is 

központokká váltak.  

 Az államalapítás után a Fehérvár és Esztergom központok közötti összeköttetésben 

fekvéséből adódóan tehát a legnagyobb jelentőségre a budai terület tett szert, a Fehéregyháza korai 

királyi kápolnához tartozó (ó)budai királyi udvarház szerepének megnövekedésével, amit jelez a 11. 

század harmincas éveinek végén alapított, a késő római kori légiótábor erődjének maradványai 

között a mai Árpád híd budai hídfőjénél elhelyezett budai prépostság létesítése.  

 Az egyházi intézmény Szent László (1077–1095) és II. Géza (1141–1162) királyok 

adományai folytán egyre nagyobb jelentőségre tett szert, prépostja Adorján a III. Béla király (1172–

1196) uralkodása alatt formálódó központi adminisztratív szervezet, a királyi kancellária vezetője 

lett, ami által szorosabbá vált a királyi udvar és az (ó)budai társaskáptalan kapcsolata. Ugyancsak 

III. Béla királyságához köthető fejlemény, hogy ez időre tehetjük az óbudai királyi székhely 

kialakulásának kezdeteit. A kijelentés meglepőnek tűnhet annak fényében, hogy közismerten ekkor 

épült az ő nevéhez fűződő esztergomi palota, mégis több megfontolás ez irányba mutat. Tudjuk, 

hogy Béla I. (Barbarossa) Frigyes német-római császárt Esztergomon kívül Óbudán is vendégül 

látta vadászatra, ami önmagában még nem jelenti azt, hogy itt egy nagyobbszabású királyi házzal 

kellene számolnunk. Sokkal nyomosabb érvnek tűnik névtelen jegyzőjének, a gestaíró 

Anonymusnak a budai várról szóló feljegyzése, amit ő ugyan Attila hun királyra vonatkoztatott, de 

azt csakis saját korára értelmezhetjük. Eszerint a Duna mellett a hévizek fölött a király egy 

székhelyet (regalem locum) épített az ott talált régi épületek (értsd római romok) megújításával, 

majd az egészet igen erős fallal vették körül, amit magyarul Budavárnak, németül „Ecilburg”-nak 

neveztek. Mivel Imre király 1198-ban a még nem egészen elkészült esztergomi palotát 

fenntartásokkal ugyan, de eladományozta az érseknek, feltehetően már apja, III. Béla korában 

elkészült az Anonymus által leírt (ó)budai királyi vár, ugyanis az bizonyosan nem volt azonos a II. 

András uralkodása alatt a késő római erőd falain kívül épült későbbi királyi, majd királynéi várral. 

Zsoldos Attila Fehérvárra vonatkozó kutatásai alapján és azon megfontolásból, hogy a káptalan 

épületegyüttese szintén a késő római erőd falain, azaz az Anonymus által leírt vár falain belül 

helyezkedett el, elképzelhető, hogy a két intézmény nem vált el egymástól, és a királyi háznak a 

prépostság adott otthont, vagy legalábbis szoros szimbiózisban élt egymással. 

 A disszertáció ezután részletesen elemzi Györffy György és Kumorovitz L. Bernát 

polémiáját a II. András-kori óbudai királyi várra vonatkozó források hitelességének kérdéséről és 

annak folyamatos vagy megszakításokkal értelmezhető működésének eltérő értelmezéséről. Felveti 
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annak gondolatát, hogy az esztergomi királyi székhely elhagyása és az új óbudai székhely 

létrehozása, majd a II. András-kori királyi vár megépítése összefüggésben állt a területen 

végbement új megyei igazgatási modell kialakításával. Óbuda IV. Béla király uralkodása kezdetén 

már vitathatatlanul a királyi központok sorában az első helyet foglalta el. Ebben a szerepében a 

tatárjárást követően az új budai vár(os) megalapítása hoz jelentős változást. 

 

2. Az új budai vár(os) megalapítása és a királyi székhely kérdése 

Az 1950-es – 1960-as években élénk vita bontakozott ki a történész és régész szakmában, 

hogy a Várhegyen IV. Béla király által alapított vár(os)ban volt e királyi szálláshely, és ha volt, 

akkor az a váron belül hol helyezkedett el. Az úgynevezett „budai vita” résztvevői főleg abban nem 

tudtak megegyezni, hogy azt a Várhegy déli vagy északi részére helyezzék, de Györffy György 

például egyenesen kétségbe vonta annak létezését, és az Árpád-korban csak Óbudát tekintette 

királyi székhelynek. Az értekezés a kérdés megvizsgálásában azt a módszert követte, hogy 

egyenként sorra vette a budai várban létesített királyi alapítású objektumokat és a városra vonatkozó 

királyi intézkedéseket. Így a királyi kápolna eredetű Boldogasszony-egyház, a későbbi városi 

plébánia alapítástörténetét, a domonkos kolostor kezdeteit, a „régi királyi ház”, más néven 

„Kammerhof” funkciójának meghatározását és az István-torony keletkezésének körülményeit, 

valamint megvizsgálta a királyi felségjoghoz tartozó, eddig csak Esztergomban létezett, de ekkor 

Budára is telepített pénzverésre vonatkozó intézkedéseket és a budai rektorátus intézményének 

létrehozását. A dolgozat az objektumokra vonatkozó források részletes elemzése során arra a 

megállapításra jutott, hogy ugyan konkrét források vagy régészeti bizonyítékok nem állnak 

rendelkezésünkre a budai királyi szálláshely egyértelmű igazolására, mégis az egyes királyi 

épületek és intézkedések egymást erősítő rendszere, közvetetten bár, de bizonyítják az újonnan 

megalapított város királyi székhely jellegét. E logika mentén a következőkben azt kellett 

megvizsgálnunk, hogyan viszonyult egymáshoz az új budai vár és az 1261-től egyre elterjedtebben 

Óbudának nevezett régi budai vár királyi központ mivolta. 

 

3. Óbuda és Buda, mint királyi központok a késő Árpád-korban 

Az Óbuda és Buda elnevezések lassan rögzültek, kivéve a királyi kancelláriánál. Az 

uralkodói írószerv ugyanis a királyi oklevelek keltezési sorában, amiből megközelíthetően 

következtethetnénk az oklevéladó hozzávetőleges tartózkodási helyére, továbbra is következetesen 

a területet egységesen kezelő, egyébként a bemutatott történeti okokra épülő teljesen logikus 

„datum Bude” kifejezést alkalmazta megoldhatatlan dilemma elé állítva a késő utókor mindent 

megfejteni kívánó kutatóját. Az oklevelekben alig-alig bukkan fel az „in Veteri Buda” vagy az „in 

castro Budensi” helynév, az Árpád-ház még soron következő uralkodói, illetve királynéi 

mindegyikénél csak egyszer-egyszer. A királyi központ helyszínének eldöntése III. András 

uralkodásnak második felére válik kritikussá, ugyanis az uralkodót három nyugat-magyarországi és 

négy esztergomi kitérőtől eltekintve tartósan a szinte állandó székhellyé alakuló (Ó)budán találjuk. 

A kutatókat szinte két ellentétes táborra osztotta annak megítélése, hogy a tartós királyi jelenlétet 

Óbudára vagy Budára helyezzék. Györffy György már idézett véleményének megfelelően III. 

András minden budai keltezését Óbudára vonatkoztatta és a király és királyné szálláshelyét az 

óbudai királyi várban jelölte meg. Gerevich László és munkacsoportja, majd az ő indíttatásukra 

Kubinyi András feltételezve a Várhegyen a déli királyi palota meglétét az 1261 után a Vetus Buda 

megnevezés megjelenésével már a legtöbb „Datum Bude”keltezést a várra értelmezett, noha ott 

tartós berendezkedést ők is csak III. András idejére állapítottak meg. Mindkét nézet mellett és ellene 

is hozhatók fel érvek. Az uralkodóknak a két városra vonatkozó intézkedéseivel összefüggésben 

vizsgálva az elnevezések okozta nehézségeket, hozhatnak némi eredményt a valójában kétely nélkül 

soha meg nem oldható kérdésben. Igazából az állandóan utazó királyok idején nem is annyira fontos 

eldöntenünk, hogy az egyaránt a budai központhoz tartozó, és az akkor élők számára, feltehetően 

meg sem különböztetett Óbudára, vagy Budára érkezett-e meg aktuálisan a király és udvara, 

minthogy többnyire a királyi kancellária sem tartotta szükségesnek a megkülönböztetést. Más a 
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helyzet III. Andrással uralkodásának második felével, amikor az állandósulni látszó királyi 

tartózkodások helyét mégiscsak meg kellene határoznunk. Úgy tűnik, hogy uralkodásának első 

felében tett intézkedései és okleveleinek keltezési adatai inkább az óbudai központ hagyományos 

rend szerinti felkeresését mutatják. Királysága második korszakában már találunk, igaz csak kevés, 

de súlyozott adatot arra, amelyek mégiscsak a központ Óbudáról Budára történő áthelyeződését 

valószínűsítik. Ez utóbbit azonban csak az Árpád-ház kihalását követően a vegyesházi uralkodók 

sorát megkezdő cseh Vencel király uralkodása alatt állíthatjuk teljes bizonyossággal. 

 

II. I. (Anjou) Károly király és Buda 

 1. A trónért folyó küzdelem (1301–1310) 

 A kutatók között általánosan elfogadott nézet, hogy az Árpád-ház kihalását követő 

trónharcokban mutatkozott meg tisztán és relevánsan, hogy Buda vált a királyság központjává. 

Ezzel szemben közel sincs egység Buda és Anjou Károly viszonya megítélésében. A király későbbi 

székhelyváltását Visegrádra többen a Károly ellen fellépő Buda büntetéseként fogták fel. A 

felfogásban azonban téves az azt megalapozó feltevés. Buda polgárai ugyanis nem tettek mást, 

minthogy annak az uralkodónak hódoltak meg, aki fegyveres ereje és támogatottsága következtében 

képes volt a város hódoltatására. Károly e tekintettben ugyanúgy járt el, mint korábban a cseh 

Přemysl Vencel, vagy a bajor Wittelsbach Ottó, azaz fegyveresen elfoglalta a várost. Buda 

megszerzését követően Károly azonnal in Budensem civitatem nostram principalem sietett, amely 

aktussal saját kifejezésével élve átvette az ország feletti kormányzást. A Gentile bíborospap, pápai 

legátus által megrendezett 1309. évi, még nem törvényes budai koronázását követően pedig – ahogy 

Gentile írta – a város lakói hódulatuk kifejezéseként a „vállukon hordozták és mint királyt 

tisztelték”. Semmi oka nem volt Károlynak, hogy Budát „bűnös” városnak tartsa, székhelyének 

itteni kialakítása után nem is adta ennek jelét, ezért visegrádi székhelyváltásának más okát kell 

keresnünk. 

 2. A budavári királyi székhely I. Károly uralkodásának első éveiben  

    1310–1314 

Károly 1310 őszi törvényes koronázását követően rezidenciáját elődjeihez hasonlóan a 

később „egykor a néhai Károly király úr nagy kúriájaként” emlegetett Kammerhofban alakította ki. 

A király ezt követően minden tárgyalására és hadi vállalkozására Budáról indult el és azokról ide 

érkezett vissza, itt tartott királyi tanácsot báróival és főpapjaival, ide hívott össze országos 

gyűléseket, és itt működött Csák nembeli János országbíró vezetésével a királyi jelenlét bírósága. A 

tartományurak hatalma által szétszakított ország egyesítése érdekében vívott harcában azonban 

1314 nyarán a Csákok összefogása és Csák János országbíró átállása miatt, akik akcióikkal az 

életére törtek, kénytelen budai királyi rezidenciáját feladni és a délvidékre menni a további 

küzdelem megszervezésére. Ekkor még nem volt sejthető, hogy az ebben az időben már az ország 

„fő” városának tekintett Buda feladása egyet jelentett azzal, hogy a város kisebb megszakításokkal 

(1347–1355) majd száz évig (1405–1408) megszűnt királyi székhely lenni. Ez azonban nem 

jelentett egyet azzal, hogy az uralkodó a későbbiekben Budát teljesen mellőzte, vagy hogy Óbuda és 

Buda minden kormányzati funkciója megszakadt. A további fejezetekben ennek bizonyítását 

kíséreltük meg. 

 

 3. Budai királyi tartózkodások I. Károly király itineráriuma tükrében 1315–1342 

 Az 1315 és 1317 között a Szeged–Lippa–Temesvár háromszögben ingázó uralkodó végül 

Temesvárt választotta új székhelyéül, de hamarosan, Komárom és Visegrád Csák Mátétól történt 

visszafoglalása után a Duna vonalának biztosításával szabaddá vált az út Budára, így már Károly 

nyugodtan tarthatta ott esküvőjét 1320 nyarán a lengyel királyi házból származó Piast Erzsébettel. A 

tartományurak hatalmának megtörését és a konszolidáció kezdetét az 1323. év hozta meg, amelyet 

jelzett visszatérése a medium regnibe, új székhelyének, Visegrádnak kiválasztása, felségpecsétjének 



                                                                                                                                                            7 

lecserélése és az állandó értékű új pénz verésének elrendelése. A kutatók mind a mai napig nem 

találtak megfelelő magyarázatot Visegrád kiválasztására. A legtöbbjük a megválaszolhatatlan 

kérdések körébe utalta a feladványt, hogy Budával szemben miért az addig jószerivel fel sem 

keresett Visegrád mellett döntött az uralkodó. A harcokban meggyötört Károly biztonság iránti 

vágya természetesen mindenkiben felmerült indokként, de ezt önmagában még nem tartották 

elégséges magyarázatnak. Pedig az elsődleges motiváció nyilvánvalóan ez lehetett. Visegrádon 

egyszerre volt jelen a Dunához közeli síkvidéki királyi ház megépítésének lehetősége  és a védelmet 

jelentő fellegvár, míg ugyanez a kombináció az egymástól távolabb eső Óbuda – Buda 

viszonylatában állt az uralkodó rendelkezésére. Budán nem létezett ekkor a király báróival és 

fegyveres kíséretével védhető, a várostól elkülönített rezidenciális hely, ami – bármennyire is bízott 

az uralkodó hű polgáraiban, – kockázatot jelentett. Nem lehetett mellékes szempont az sem, hogy a 

gyérebben lakott Visegrád a frekventáltabb, nagyobb mozgásnak kitett Budánál alkalmasabb 

helyszín volt a király új elitjéből kialakuló, zártabb, jobban ellenőrzése alatt tartható udvarának 

létrehozására. 

 I. Károly király uralkodásának harmadik periódusában Visegrádon kívül Budán tartózkodott 

a legtöbbször és a legtöbbet. A királyságából még hátralévő tizennyolc és fél esztendeje alatt 

mindössze négy évben, 1327-ben, 1330-ban és 1341–1342-ben nem járt Budán, amennyire ez 

hozzávetőlegesen összeállítható itineráriumából kiderül. Négy esztendőben ellenben többször, 

1325-ben háromszor, 1329-ben, 1331–1332-ben kétszer is felkereste a várost. Útjainak egy része 

kizárólag csak Budára vezetett, másik része átutazóban érintette a várost. Ez utóbbi főleg 

Nagyváradra utaztában történt, ahol viszonylag sűrűn felkereste Szent László király sírját. 

Nagyváradon kívül még Pozsonyban járt több ízben, de oda nem kegyeleti okokból ment, hanem 

vagy a csehek, illetve osztrákok ellen vezetett hadjárat, vagy a velük létrehozandó béke megkötése 

okán. 

 

 4. A nádor és az alnádor bírósága Budán és Óbudán 

 A visegrádi székhely kialakulásával Buda és környéke nem szakadt el teljesen a 

kormányzattól. Amint ez lehetségessé vált, még a király székhelyének visszaköltöztetése előtt 

Budán már 1322 májusában, a bírói székét Debrecenben tartó Debreceni Dózsa nádorsága (1322) 

alatt a konszolidáció egyik első jeleként visszaállították a Budán székelő alnádor hivatalát, aki Pest 

megye ispáni teendői ellátójaként egyik ítélőszékén Pest megye szolgabíráival együtt ítélkezett. 

Mivel ekkor nem a megyét érintő ügyben döntöttek, feltételezhető, hogy a szolgabírák bíróságának 

állandó tagjai lehettek. Debreceni Dózsa nádor utóda, Druget Fülöp szepesi és újvári ispánként 

nyerte el a nádori méltóságot (1323–1327), ispáni tisztségében ellátta még Torna, Gömör, Borsod és 

Heves megyék irányítását.Vizsolyban tartott vidéki nádori kúriája főleg e megyék nemeseinek 

ügyeivel foglalkozott. Az ő nevében kiadott oklevelek nagy része Vizsolyban került kibocsátásra 

annak ellenére, hogy ott ugyancsak működött Perényi Miklós személyében nádori albíró. A nádort 

Budán Tamás albírája helyettesítette, aki a dunántúli megyék nemesei részére látta el a nádori 

bíróság elé kerülő ügyeket. Druget Fülöp nádor halálával jelentős változások álltak be a nádori 

bíráskodásban. Az elhunyt nádor öröksége a király kegyéből testvére, János fiára, Vilmosra szállt, 

akit a király a néhai Fülöp nádor megyei tisztségeiben is megerősített, így a vizsolyi kúria vezetése 

Perényi Miklós albíráskodása mellett az ő kezébe került, míg a nádorrá kinevezett János (1328–

1333) még a nádori méltóságba helyezése előtt megkapta az uralkodótól honorbirtokként az óbudai 

királyi várat, ahová nádori bíróságát is áthelyezte. Vidékre már csak nádori közgyűléseket tartani 

szállt ki, de azt elődjével ellentétben már Dunántúlon is rendezett. Ez részben összefüggött azzal, 

hogy nádorsága mellett több Duna melletti, egymással határos dunántúli (Somogy, Fejér, Tolna) 

megyét is igazgatott. Ezen felül Bács, Zemplén és Ung megyék szintén kormányzása alá tartoztak. 

A két Druget, apa és fia kezén János nádorsága alatt az ország középső és északkeleti részén 

jelentős hatalom koncentrálódott. Az óbudai királyi palota átadása két dolgot jelzett. Egyrészt, hogy 

a király véglegesen leszámolt azzal, hogy azt királyi rezidenciaként használja, másrészt elkezdődött 

az a folyamat, aminek a lezárásaként még Károly uralkodásának végén bekövetkezett a nádori 

bíráskodás betagozódása a királyi kúriába. Druget János nádorsága alatt szinte megszűnt a Budán 
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székelő alnádor önálló oklevéladó tevékenysége, óbudai nádori albírája már csak ritkán adott ki a 

saját nevében bírói döntéseket. Az okleveleit nagy részben Óbudán kibocsátó Druget János nádor 

kiadványainak megjelenésében nagy időbeni hézagok tapasztalhatók, ami részben az uralkodó 

szolgálatában eltöltött idővel magyarázható, részben azzal, hogy az ő nádori bírósága előtt zajló 

perek száma közel sem olyan nagy, mint azt majd utódánál észleljük. Druget János nádor 1333-ban 

elkísérte uralkodóját szülőföldjére, Nápolyba, ahonnan halála miatt már nem térhetett vissza 

Magyarországra. Károly nápolyi útjáról megérkezve utódává a távolléte idején helyettes nádorként 

tevékenykedő Druget Vilmost (1334–1342) nevezte ki. Vilmos nádor kiadványait mind Óbudán, 

mind hosszú ideig Vizsolyon a saját nevében adta ki, ami megkövetelte több pecsét használatának 

bevezetését, hogy ügyeit alnádorai párhuzamosan intézhessék. Óbudán kelt bírói iratait 

középpecsétje alatt adták ki. 1336-ban, hogy megkülönböztessék a nádor személyes bíráskodását 

alnádorainak bírói székétől, bevezették a különös nádori jelenlét intézményét. Ezzel először csak 

Vizsolyon találkozunk, majd egyre sűrűbben Visegrádon. 1340 őszén az óbudai nádori jelenlét 

bíróságát a Visegrádhoz közeli Marosra helyezték át, majd 1342 elején működése a vizsolyival 

együtt megszűnt. A nádor bírósága jóllehet még elkülönülten, de a királyi kúria bíróságai sorába 

emelkedett. 

  

 5. A Buda melletti Felhévíz mint átmeneti ítélkezési központ 

 A király Temesvárról Visegrádra költözésével nagyjából egyidőben, 1323 márciusában 

természetesen a királyi kúria bírája, Hermán nb. Lampert országbíró ítélőszékét is áthelyezték az 

ország központi régiójába, de egyenlőre még nem Visegrádra, hanem Budafelhévízre. Kubinyi 

András erről úgy vélekedett, hogy Visegrád még nem volt berendezkedve a kormányszervek 

fogadására és ezért esett a választás a Buda melletti helységre. Bertényi Iván ezt még kiegészítette 

azzal a magyarázattal, hogy az oligarchák elleni küzdelem végső fázisában a király és tanácsadói 

jónak látták a centrumban még nem egy helyről irányítani az országot. A hely kiválasztása 

mindenesetre meglepő, hiszen a hagyományoknak és az elhelyezésnek akár Buda, akár Óbuda 

jobban megfelelt volna. Talán éppen az volt a cél, hogy hangsúlyosabbá váljon a tőlük független, 

mégis közeli központok kialakításának terve, de az is lehet, hogy Visegrád fogadóképességének 

hiányában Lampert országbíró személyes választása volt Budafelhévíz. Az ügyfeleknek 

mindenesetre hozzá kellett szokniuk, hogy az országbíró irodája átmenetileg nem a király 

székhelyén, de nem is Budán kereshető fel. A konkrét hely, ahol a felhévízi országbírói kúria 

működött a régi királyi kúria épülete lehetett, amit a források Béla király kúriájaként emlegetnek. 

Hermán nb Lampert országbíró utódai idején már helyreállt a rend, Köcski Sándor (1324–1328) és 

Nagymartoni Pál országbírók (1328–1349) Visegrádra, a királyi székhelyre helyezték át hivatalukat. 

  

 6. Óbudát és Budát érintő királyi intézkedések 

 Óbudára a 14. század elejétől királyaink, noha gondoskodtak a királyi várról, már nem 

tekintettek úgy, mint lehetséges királyi központra. Ennek legszembetűnőbb jele, hogy mindegyik 

uralkodó a számára legfontosabb bárója megnyerésére ideiglenesen átadta neki a várat. 1305-ben a 

vár várnagya [Máréi] Bogár István mester, akiről egy 1310. évi adatból kiderül, hogy Kőszegi János 

familiárisa volt, amiből az következik, hogy az óbudai királyi vár Vencel és feltehetően Ottó 

királysága alatt Kőszegi János kezén lehetett. Anjou Károly még törvényes megkoronázása előtt 

hívét, Ákos nb. Mikcs mester óbudai ispánt és várnagyot állította a vár élére, majd hamarosan az 

akkor a második királyi méltóságnak számító tényleges tárnokmesteri tisztet elnyerő Csák Máténak 

engedte át meghatározott időre. Máté a  király törvényes koronázása után szembefordulva Károllyal 

innen indította akcióit a királyi rezidenciának helyet adó Buda ellen, ezért az uralkodó megfosztotta 

őt tárnokmesteri tisztségétől és visszavette tőle az óbudai várat. A vár élére ezután saját várnagyát 

nevezte ki Jánki Dénes fia, Pál mester, Tamás beregi ispán öccse, Jánki László kalocsai érsek 

rokona személyében, de róla csak 1321–1324 között van adatunk várnagyságára vonatkozóan. Mint 

említettük, a várat 1328 őszén a király átadta Druget Jánosnak, akit közvetlenül utána nádorának 

nevezett ki. Ettől kezdve a vár egészen Druget Vilmos nádor 1342 augusztusában bekövetkezett 
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haláláig a Drugetek kezében maradt, s – mint láttuk – a nádori jelenlét bíróságával Óbudát 

igazságszolgáltatási központtá tették. Vilmos nádor halála után Nagy Lajos király 1343 januárjában 

a várat minden tartozékával és jövedelmével anyjának, Erzsébet királynénak adományozta, hogy ott 

rendezze be özvegyi királynéi kúriáját. A királyi vár története ezzel az aktussal lezárult, és egy új 

időszak, az óbudai királynéi vár történetének 1526-ig ívelő korszaka kezdődött el. 

 A Buda városát érintő intézkedések sorában a király számára elsőrendű fontossággal bírt, 

hogy a város élére tökéletesen megbízható személyt nevezzen ki. Werner fia László halála után a 

Krassó megyei illyédi vár várnagyaként seregében harcoló és trónra lépése óta őt támogató Hencfi 

Jánosra esett a választása, aki 1318 januárjában már biztosan viselte a budavári rektor tisztségét, 

majd ezt megelőzően vagy ezután megkapta a mosoni ispán tisztet és a vele járó óvári várnagyságot. 

Hencfi János személyében a király tekintélyes politikusa állt a város élén, akire Károly országos 

ügyek intézésében is támaszkodott. Békekötések ratifikálásában vett részt, valamint bejáratos volt 

az udvarba, ahol gyakran szerepelt bírótársként az országbíró ítélőszékén és elképzelhető, hogy 

olykor a királyi tanács üléseire is meghívták. János rektor tekintélyének és rangjának megfelelően 

kiválóan képviselte városát a királynál. Gondoskodott arról, hogy az uralkodó megerősítse IV. Béla 

királynak a budai polgárok által bemutatott 1244. évi pesti kiváltságlevelét, 1331-ben a város 

országos vásártartási, illetve valamikor az árumegállító jogát, amiről Buda jogkönyve külön 

artikulusban emlékezett meg, hogy arról a városnak Károly király két pecséttel ellátott oklevelet 

állított ki. Az uralkodó gazdasági reformjai is rendkívül kedveztek Buda fejlődésének. A város az ő 

királysága alatt szerezte meg vezető szerepét a pénzverésben. Az itt vert pénz mintául szolgált a 

többi pénzverő kamarának, az általa létrehozott kamarák élén nemcsak a budaiban, hanem más 

kamaráknál is budai polgárok töltötték be a kamaraispán tisztségét. Egyedülálló jelenség, hogy 

Károly és fia, Nagy Lajos uralkodása alatt a városnak saját veretű pénze volt. A források nem 

szólnak arról, hogy a király a városnak pénzverési jogot adott volna megtörve ezzel a pénzveréshez 

fűződő felségjogát, mégis a budai városi pénzleletek szép száma bizonyítja létezését. Hasonlóan a 

város gazdaságának és polgárainak hasznára szolgált a visegrádi királytalálkozón kötött 

kereskedelmi egyezmény, amelynek eredményeként új kereskedelmi útvonal kijelölésével 

átmenetileg kizárták Bécs árumegállító jogát és segítették a hazánkba érkező cseh, morva és az 

átutazó lengyel kereskedők tevékenységét. A Károly-kori Buda tekintélyét mi sem bizonyítja 

jobban, minthogy a fehérvári jog adományozása helyébe egyre gyakrabban Buda város jogának 

vagy vásártartása szabadságának adományozása lépett.  

Hencfi János valamikor éppen a visegrádi királytalálkozó idején halálozhatott el, a budavári 

rektorságban tisztségét fia, Miklós örökölte meg, de ispánságát és várnagyságát nem, és az 

államkormányzatban sem játszott apjáéhoz fogható szerepet, ő a városigazgatás keretei között 

találta meg kibontakozásának lehetőségeit. Hivatalát szintén haláláig viselte, valamikor 1346/1347 

fordulóján hunyt el. Ezután Nagy Lajos király megszüntette a rektorság intézményét, visszaállította 

a város szabad bíróválasztási jogát. Elképzelhető, hogy intézkedése összefüggésben állt az első 

Anjou-palotának a Várhegy déli végén, a városfalon belül, mégis a várostól elkülönítve megkezdett 

építésével. 
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Összegzés 

 A budai királyi székhely másfélszázados eseménydús és fordulatokban gazdag története 

alapvetően három periódusra osztható. A kezdetektől a 13. század közepéig, a várhegyi Buda 

megalapításáig (Ó)buda vált a királyi központok sorában meghatározóvá, majd szerepében 

osztoznia kellett az újonnan alapított várossal. Új Buda megalapítója, IV. Béla király királyi 

tulajdonú épületek létrehozásával és a város életére meghatározó intézkedéseivel jutatta kifejezésre, 

hogy azt királyi szálláshely befogadására is alkalmassá kívánta tenni. E második periódusban a 

források alapján meghatározhatatlan, hogy a késő Árpád-korban a régi, vagyis ettől kezdve 

Óbudának nevezett város vagy új Buda adott-e otthont az udvarával még mindig vándorló és 

többnyire mozgásban lévő, de központját évente rendszeresen felkereső uralkodónak. 

Valószínűsíthető, hogy a középkor embere számára legalábbis a 13. század második felében e két 

terület nem vált olyan élesen el egymástól, ahogy azt ma gondoljuk, ezért az Óbuda vagy Buda volt-

e ekkor a királyi székhely kérdésfeltevés nem biztos, hogy a korszakra adekvátan értelmezhető. A 

14. század elején az Árpád-ház kihalását követő trónharcokkal kezdődő harmadik periódus kezdetén 

vált egyértelművé, hogy a királyság központja és a király székhelye a Várhegyen alapított Buda 

városa. Ezt a szerepét azonban nem sokáig élvezhette, ugyanis az oligarchákkal folytatott harcok 

során I. Károly király 1314-ben kénytelen feladni budai székhelyét. A város ettől kezdve majd száz 

évig megszűnt királyi központ lenni, mégis a király viszonylag gyakori budai jelenlétei, Buda 

környéke és Óbuda igazságszolgáltatási központ szerepe fenntartották annak lehetőségét, hogy 

Buda idővel újra és immár állandó királyi rezidenciává váljon. Ehhez azonban még szükség volt az 

ideiglenesen 1347 és 1355 között Budára költöző Nagy Lajos királynak a Várhegy déli részén ekkor 

vagy ezt követően megindított budai palotaépítkezésére, amelynek befejezésére még majd fél 

évszázadot kellett várni. Ennek a korszaknak részletes feltárása és a királyi itinerárium pontos 

elkészítése még a jövő kutatás feladata. 
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