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A témafelvetõ elsõ cikk után (Országépítõ, 2002/4) engedje 
meg a kedves olvasó, hogy az ún. „Pilis-szindróma”-ként el-
híresült, a magyar nép középkori létezését, az országlás tör-
ténéseit firtató kérdésekrõl ne a történelemtudomány, ne a 
régészet, s ne az archeológia nyelvén értekezzek. Elsõ hal-
lásra talán szokatlan, hogy témát az ökológia, az élõ és élet-
telen világ törvényszerûségeinek összefüggéseit vizsgáló tu-
domány eszközrendszerével próbálom elemezni, értékelni. 
Már csak azért is, mert a fellelés élménye pontosan az öko-
lógia tudományterületéhez kötõdik. Az egyik elõadásom so-
rán jelezték a hallgatóság soraiból: Trója helyének megjelö-
lése H. Spielman által is így történt, hiszen Homérosz színes 
leírása után a felszíni formák (geomorfológia), a növénytár-
sulások különbözõsége alapján tudta beazonosítani azt. És 
ha már adva volt és van az a tézis, hogy az Õs-Buda vára – 
melyet neveztek volt Etzelburgnak a germánok nyelvén, At-
tila várának Priscos rétor írásában, valamint Vetus Budának 
a latin nevezéktan szerint – valahol a Duna mentén a Pilis 
hegységben leledzett, akkor próbáljuk meg a pontos hely-
megjelölést az ökológia segítségével megtenni úgy, hogy ter-
mészetesen figyelembe vesszük, alapozunk a történeti leírá-
sok, térképek, metszetek hiteles eredeti voltára is.

A történetírók által leírtakban közös elem, hogy a Duna 
fölé magaslatra (Priscos), hegytetõre (Kézai Simon, Mahmud 
Terdzsüman) helyezik az eredeti Buda várát, mely a „Dunára 
néz”. A tatárjárásig itt, vagy itt is lehetett a vár, melyet a gyenge 
minõségû málladékony  kõzetanyaga, a falak alacsony volta mi-
att  IV. Béla már nem épített újjá. Az bizonyos, hogy újjáépítõ 
királyunk – mint ahogy az a Budai vár Dísz-terén is látható – 
1256-ban költözött be a maiba. 

Elsõre vessük egybe azt a két dokumentumot, melyeket 
1556-ban alkottak. Az egyiken egy vár alaprajza, sziluettje látha-
tó, tizenöt évvel a török budai inváziója után már több, de 
kisebb minaret is látható. A háttérben egy folyó íve mögött 

konkrét formájú hegyek húzódnak. Ami rendkívül fontos, 
az a templom, mely más, de késõbb, a tizenötéves háború 
idején készült metszeteken hasonló módon köszön vissza. 
Bradák Károly nagyszerû elemzésében (Fehér vár – fehér 
folt, 1997). A háttérben H betûvel jelezve pontosan azok az 
elnevezések láthatók, mint az idézett térképen (lásd a cikk 
elsõ részében): Vhoczen – Vác; Plindeburg – Rablóvár – Vi-
segrád; Salmar – Solymár; Zonda – Szonda – (a mai Nógrád 
megyében); Byczkeh – Bicske; S. Margreten – Margit-sziget; 
Pesth – Pest; Theten – Tétény

Altn Ofen-nél két várat is jelöl. Az egyik egy hegy tetejére 
épült, a másik a Dunán mintha egy szigetre vagy a folyó part-
jára épült volna. Itt azért érdemes idézni a korabeli leírást, 
ami a királyi várat a Dunától nem messze egy magaslatra te-
szi, s ehhez közel a Duna partjára a királynék várát vélelme-
zi. Bonfini  egyik levelében arról tájékoztat, hogy Mátyás ki-
rály Visegrádról Budára visszatérõben öt napot töltött abban 
a kastélyban, melyet Beatrix királynõnek emeltetett az Õs-
Buda várában. Ami kikötõvel volt ellátva. Érdekes e tekintet-
ben Heltai adata, ami arról szól, hogy Mátyás király rejtélyes, 
Bécsben bekövetkezett halála után ötven, szurokkal feketé-
re festett hajóval lett hazaszállítva Fehérvárra. Az udvartar-
tás pedig hasonló módon közelítette meg a gyászszertartás 
helyszínét! Nem beszélve arról a legendáról, ami Mátyás ki-
rálynak a Duna jegén történt koronázásáról szól. Minden bi-
zonnyal nem lehetett az a mai vár alatti részen, hisz’ itt a me-
der beszûkülése miatt a sodrás a biztos jégképzõdést nem 
tehette lehetõvé. De följebb, a Szentendrei síkon a víz kite-
rülése, a kisebb és lassú vízmozgás miatt már igen!

Ami a térkép és az egyazon esztendõben rajzolt metszet 
azonosítását illeti, az Ezüst-Kevélyrõl északkeleti irányban be 
lehet látni Vác központjába és errõl a pontról jól érzékelhetõ 
alattunk a korabeli vár alakzata. Ami érdekes, ha a lényege-
sen magasabb Nagy-Kevélyrõl kívánnánk látni Vác belváro-
sát, akkor a Szentendre fölött lévõ Nyerges-hegy takarása 
már megakadályozná azt. A Nyerges-hegy formája ponto-
san olyan, mint a metszeten ábrázolté!

Amit a kritikus elemzõk kérdeznek: hol van a mai Szé-
kesfehérvár közelében a Duna, s vaj’ merre lelhetõ fel a Ré-
gi Fehérvár? Egyáltalán létezett-e? S ha igen, akkor mi történt 
vele az alig elmúlt háromszáz esztendõ alatt!?

Egy, a XVII. század végén, a török kiûzése elõtti esztendõ-
ben (1685) készült olasz metszeten jól látható egy vár arcula-
ta, ami egy központi magból – vasalólap forma – és két hát-
só, valamint egy elõudvarból állt. Erre mondják a hivatásos 
régészek, hogy nem hiteles, nem helyezhetõ a mai Székes-
fehérvárra. Pontosabban azért nem hiteles, mert a Székes-
fehérváron feltárt régészeti szempontból azonosított épület 
és fal alapok egyike sem így néz ki. A Már említett szerzõ, 
Bradák Károly is csak azt elemzi könyvében, hogy ilyen for-
májú régészeti anyag a székesfehérvári romkertbõl még nem 
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került elõ. Õ még tovább ment okfejtõ elemzésében. Hiá-
nyolja a mai székesfehérvári feltárás eredményei közül an-
nak a templomnak az alapjait – aminek azért csak meg kelle-
ne még ha csak darabjaiban is lenni -, mely több, különbözõ 
nemzetiségû, más-más nemzetiségû szerzõ által lettek ábrá-
zolva. Odáig visszamenni, hogy a képeken ábrázolt templom, 
mely a leírások szerint lehetett a Nagyboldogasszonyról el-
nevezett, az általam említett ökológiai módszerekkel nem-
igen lehet; ehhez már igazán a régészeti, archeológiai tudo-
mányterület eszközrendszere szükségeltetik.

A geomorfológiai korabeli leírások apján kutatók – voltak 
többen már a XIX. század közepétõl – a jelzett metszet elem-
zése, értelmezése alapján a misztikusan eltûnt várat a Duna 
folyásvonala mentén keresték. Azért, mert – mint ahogy elsõ 
látásra vélelmezhetõ is – az épületegyüttest mintha víz foly-
ná körül, s a fõbejáratot az elõudvarral láttatható módon egy 
szélesebb palló kötné össze?! Szörényi Levente édesapja, aki 
igényes régész és történész volt, de maga a neves zenész is a 
Békásmegyertõl északabbra lévõ Szentendrei síkság nyuga-
ti pereme mentén kutakodtak. Noszlopi Németh Péter egy 
korabeli leírás alapján Pilismarót mellett „találta” meg az Õs-
Buda várát, ami valójában egy római korú lelet. Az eredeti 
adat P. Marótról szól, itt volt a mohács utáni második legna-
gyobb csatavesztésünk a török ellen, ez viszont hadtörténé-
szeti szempontból is értékelhetõbb helyen, Esztergomtól alig 
néhány kilométerre lévõ Pusztamaróton lehetett.

Sashegyi Sándor – aki amatõrként, de hihetetlen elhivatott-
sággal kezdte feltáró munkáját Pomáz térségében – jutott leg-
közelebb a felleléshez. Õ a saját kutatási eredményei alapján 
a kisváros Klisza- dombján véli felfedezni a királynõk várát.

A FÖMI által 1992 júliusában 3200 méter magasságból 
készített infra technikával készült légi felvételen az 1685-ben 
rajzolt épületegyüttes minden eleme pontosan fellelhetõ. 
Az elõudvar, a két hátsó udvar még formára is azonosítható. 
De nemcsak ez alapján lehet az egyébként hiteles metszetet, 
mely a Nemzeti Múzeum archívumából kérhetõ ki, ide he-
lyezni. Saját légi felvételemen is jól látható az elõudvar kör-
vonala és belsõ szerkezete, hiszen a padozatot alkotó kirakó 
kövek miatt a növénytársulás fejlettsége, összetétele is árul-
kodik az antropogén hatásról. Csak visszafogottan tudom 
mellékesen megjegyezni, hogy a helyi szerb közösség nyel-
vén Mantovácnak, azaz kopárnak nevezett hegyet az erdésze-
ti adatok szerint a múlt század ötvenes évei elején kezdték 
betelepíteni azzal a feketefenyõvel, mely ugyan adventív faj, 
de a késõbbi õshonos lombhullató fafajok visszatelepedési 
lehetõségét teremtheti majd meg. Rákosi Mátyásunk miatt 
az összes kopasznak vagy tarnak nevezett hegyet átkeresz-
teltek (lásd Tokajt, minek Nagy-Kopasz volt a becsületes ne-
ve). Nos ez a feketefenyõ még állomány formájával is jól ki-
rajzolja az említett infrafelvételen a bal hátsó udvart!

A közbülsõ vasalólap formában pedig jól érzékelhetõ az 
a kettõs kör alakú belsõ udvar alakzat, ami az 1601-ben ké-
szített olasz metszeten is látható. Amit ezen a metszeten ke-
leti irányból pontosan ábrázoltak, mármint a kör alak befe-
lé horpadását, fellelhetõ ezen a légi felvételen a térlépcsõvel 
együtt.

A Bradák Károly által elemzett anyagban, de a mai Székes-
fehérvár régészeti feltárásáért sokat munkálkodó Siklósi Gyu-
la: Die Mittelalterlichen Wehranlagen Burg-und Stadtmauern 
von Székesfehérvár címû könyvében egyaránt fellelhetõ két 
alaprajz azonosításának lehetetlenségét próbálom felvázol-
ni az alábbiakban. A hivatalos álláspont szerint a kettõ azo-
nos, a mai Székesfehérvárra helyezhetõ. 

A mellékelt ábrák alapján próbáljuk meg elemezni a 
rajzokat. 

Az  1601-ben, a tizenötéves háború idején rajzolt olasz 
vázlatrajz Citta di Alba Regalist ábrázolja (lásd a cikk elsõ ré-
szében). Bal felsõ részén a lõportorony belövési pontot je-
löli meg, jobb felsõ sarkában egy kõbányát mutat! Ez a rajz, 
illetve a formája egyértelmûen azonosítható az infra felvéte-
len. De látható a légi felvétel jobb felsõ sarkában ugyanan-
nak a kõbányának a vonulatai, melyet négyszáz évvel ezelõtt 
az olasz szerzõ papírra rögzített.

Ezzel ellentétben a Székesfehérvárt ábrázoló rajzon a 
fõbejárat éppen az ellenkezõ, a nyugati oldalon van!

Legközelebb talán innen kell folytatnom.


