A CYKÓ NEMZETSÉG
ÉS A PÁLOS ÖRÖKSÉG

A pomázi Cykó nemzetség története
Amikor a Cykó nemzetségrôl szólok, nem kerülhetem el a tényt: a jelenlegi
Pomáz község több évszázados múltja települ rá e nemzetség történetére.
Pomáz és annak környéke a honfoglalás után Árpád fejedelem nemzetségének
a Nyék törzsnek birtoktulajdona volt. Erre utal Anonymus azon krónikás
adata, amely szerint: „Árpád fejedelem fiának, Kurzannak e helyen várat és
birtokot adott.” De Anonymus egy másik adata is arra enged következtetni,
hogy a fejedelmi birtoktest a mai Pomáz és annak környékén volt: „Árpád fejedelmet eltemették nagy tisztességgel egy patak forrása felett, mely patak
kômederben folyt alá Attila király városába…” Kézai Simon krónikájában
a hun vezérek és a fejedelem temetkezését és helyét említve, Anonymus krónikás adatával egyezôen a szóban forgó helyre utal: „eltemették ôket
Cuweozoanál”, vagyis Keveaszónál. Oklevelek beszélnek arról, hogy Pomáz
mellett volt Aszófô falu.
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Szent István király uralkodása alatt e területen nyert
elhelyezést a budai káptalanság, elsô esetben, mint
valamiféle közigazgatósági hatóság, közjegyzôség,
vagy fiskálisság, de egyben
keresztényi alapokra fektetett tudományt is mûvelô
intézet. Árpád-házi királyaink e budai káptalan már
fennálló jogait és birtokait, jövedelmeit mind jobban és jobban gyarapították adományaikkal. Így
már a XIV. század elején
nagy földterület felett,
a már ezen idôben Ó-Budának nevezett város, de
még a Duna felett is joghatósága volt a budai káptalannak, olyan formában,
hogy maga a király is a
XIV. század közepéig adózni volt kénytelen a káptalannak. A tatárdúlás után,
vagyis az 1242. év után már csak egy részben volt a káptalan úr a király felett,
mert az a káptalan joghatósági gyûrûjén kívül építette a régi budai lak helyett az
új királyi lakot és várost, a mai Buda várhegyén. Ezért volt az is, hogy királyaink a tatárdúlás elôtt csak idônként tartózkodtak a budai káptalan joghatósági területén Budán, kiváltképpen nagyböjt idején, vagy vadászatok alkalmával.
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A Régi Buda területén és szomszédságában állt a nevezett
Kurzan-vár, a királynék vára, a Szent Péter tiszteletére épített káptalani templom, és a késôbbi
századok során épített több egyházi
épület: így a királynéi várhoz emelt
Szent Erzsébet templom, a Klarisszák
kolostora, a Ferencesek kolostora és
Fehéregyház (Alba
Maria Ecclesia), amely minden templomok elôtt épült.
Az ôsi szálláshelyen, s birtokon, ahol a budai káptalan lett az úr a telepesek és várnépek s
ezek szolgái felett, nem sokáig volt békesség, nem sokáig tûrték a káptalan
joghatóságát, s több esetben a királyi várnép, udvarnépeivel egyetemben
megtagadta a káptalanság prépostjának járó jövedelmek beszolgáltatását. A
budai káptalan joghatósága alá került Régi Buda fejlôdése megszûnt, s a
tatárdúlásig bizony a királyi és egyházi kôépületeken kívül a város igen falusi
jelleggel bírt. Csak putrik, vagyis sárkunyhók és faházak húzódtak meg az
egyházi és királyi kôépületek árnyékában, mely egyszerû és szegényes
hajlékokban a jobbágyság a legszûkösebb keretek között élt.
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A tatárdúlás okozta pusztító hadjárat alatt Buda védelmérôl, vagy ostromáról
nem tudunk, errôl krónikáink hallgatnak, s valószínû, hogy erre nem is volt
alkalmassá téve az ôsi város. Pomáz és a szomszéd Ôs-Buda egyforma sorsra
jutott, kifosztottan a lángok martalékává váltak. Errôl tesz tanúságot egy
Pilisen életben maradt cisztercita rendtag, aki a pilisi apátsághoz tartozott.
A fent említettekre tanúbizonyságul szolgáljon a Pomáz és környékén folyt
régészeti feltárások bizonyító adatai, melyrôl ismeretlen okokból kifolyólag
bizony igen szûkszavúak krónikáink.
A Pomáz Klissza-dombon részben feltárt,
a királynék óbudai várkastélyához tartozó
Szent Erzsébet templomának romjai között
a templom környékén, a cintermen belül az
odamenekültek legyilkolt porhüvelye, a románkori templomrom maradványainak belsejében pedig elégett emberi csontok
sokasága beszél csupán Buda 1241–1242.
évérôl, arról a szörnyû pusztításról, amely
idôben bizony kevesen maradhattak meg
hírmondóul. Többet és nagyobb történeteket beszélnek el ezen nem várt eredményû
ásatások, mint amit eddig krónikásaink írott
emlékként hagytak ránk.
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A tatárdúlás után IV. Béla király az ôsi szálláshelyet valószínûleg a budai káptalan segítségével újra építtette, de már nem azon célzattal, hogy az legyen
állandó székhelye, hanem, hogy míg a mai Budavár hegyén új szállása elkészül, hajléka legyen.
Az új királyi lak felépülte után, Óbudán a budai káptalan lett a teljhatalmú úr.
Még bíráskodási joggal is fel lett ruházva. A környék egy része a királynék
hitbizománya lett és így a királynék kastélya is csakhamar felépült.
De Óbuda területén a káptalan joghatósága miatt sok vitás ügy került királyaink elé. Ezért Nagy Lajos király Róbert Károly halála után a Zách Klára
tragikus emlékétôl szabadulni kívánó királyné részére a pápa engedélyével
megszerzi a budai káptalan joghatósága alatt álló Óbuda területének és a Duna egyik szakaszának területét úgy, hogy a budai káptalan csereképpen
Somogyban kapott az elvett területért más területet.
Az utolsó Árpád-házi király elhunytával az ország belügyeiben nagy változások
történtek. Az új trónkövetelôk Vencel, Ottó és Róbert Károly hívei egymás
ellen küzdöttek. Az egyház hatalma segítségével a trónutód Róbert Károly lett.
(Ezzel az ôsi magyar emlékek felett meghúzták a lélekharangot. Igricek, dalnokok némultak el, s ezzel a megénekelt ôsi történetek is feledésbe mentek…).
Több fôúr birtokait vesztette el és azok a Róbert Károllyal hazánkba jött idegen fôurak kezeibe kerültek. Új eszmeáramlat, új élet kezdôdött hazánkban
Róbert Károly uralkodásával. Fényes udvari élet, szegényes jobbágysors! Az
egyházzal való örökös küzdelem napirenden volt. Csák Máté és Zách Felicián
nevei örökítik meg e kor történéseit.
Róbert Károly halála után Óbudán új lehetôségek nyíltak a régi múlt nevezetes
emlékeinek felújítására akkor, amikor Erzsébet özvegy királyné birtokává vált
a város és környékének legnagyobb része. Erzsébet királynét az indította a
visegrádi fényes udvartól való visszavonulásra, hogy ott élt benne Zách Klára
borzalmas tragédiája. Nagy Lajos király édesanyja részére újraépíttette az óbudai várkastélyt, mely elárvultan állt a helység mellett, a régi királyi rezidenciák
mellett. Ide vonult azután az özvegy királyné a világ zajától mentes magányába.
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Óbuda városban csak ezután vette kezdetét az önálló élet. Szabadon választhatta bíráit, esküdteit, de a budai káptalan prépostjának fennhatóságát a királyné tárnokmestere és a várkastély várnagyai cserélték fel, akik a város fejlôdését állásukból kifolyólag nemigen támogatták és segítették elô.
Új földesurak, de ezzel mondhatnánk, új jobbágyok is kerültek e vidékre. Alig
volt már a múltnak egy hírmondója is ebben az idôben. Elnémult sírok
magukban rejtették a magyarság és egy város nagy történeteit, melyek messze
századokra nyúltak vissza, Attila fejedelem idejéig. Sok sír felett e korban
talán már emlék sem állt, s mint ma, úgy ebben a korban sem igen tudhatták,
hogy mit rejthet e vérrel áztatott, tûz pusztította üszkös föld.
Ha jól belegondolunk e századok történeti eseményeibe, nem fogunk csodálkozni azon sem, hogy bizony ebben a korban, az Anjouk uralma alatt a múlt
ködébe veszett az ôsmagyarság minden emléke, s számolhatunk azzal is, hogy
amit a krónikások feljegyeztek ôseinkrôl, tetteikrôl, birtokaikról, a nemzetségek leszármazottairól, akik e területen éltek, már nem létezett a köztudatban, tehát a feledés útjának elsô szakaszaként mondhatjuk. Az Anjou-kor nem
hagyott oly krónikás adatot részünkre, amely azt igazolná, hogy élt még a nép
lelkében a múlt emléke. Az udvar énekesei és zenészei idegenbôl jöttek, idegen eszmékkel. A nép pedig lassan beletörôdött a változhatatlanba.

Adatok a Cykó nemzetség történetéhez
1347-es és 1348-as évek alkalmával
Rátóti Olivér a gyermek Martell
Nagy Lajos király a gyilkos JohanKárollyal Magyarországba indult
na nápolyi királyné ellen indított
kevés kísérettel. Február 12-én Orhadjáratban vett részt, s ezen olastona váránál még a fogoly Durazói
zországi hadjárat alkalmával köhercegeket is magukhoz vették,
rülötte kiváló vitézek harcoltak.
hogy azokat Visegrádra kísérjék.
Magyarok és idegenek egyaránt. E
Martell Károly útközben, már magvitézek között találjuk Cykó Feyar földön, június 19-én meghalt.
rencet, a már keresszegi várnagyot
Ezen idôben, hazánkban nagy pesés a pomázi Becsei Imrét,
tisjárvány dühöngött, s valóa királyné óbudai várkasszínû, hogy a gyermek fotélya várnagyának fiát,
goly, Martell Károly is
Györgyöt, a saskôi és
annak áldozata lett.
visegrádi várnagyot.
Mielôtt tovább men1348. január 18-án
nék, rá kell mutatNagy Lajos király
nom arra, hogy CyOlaszországban
kó Ferenc bár viselmegparancsolja De
te a „pomázi” elônBeaux Amelisnek,
evet, nem jelenti azt,
hogy a kisded Marhogy e nemzetség
tell Károlyt a királyhû
Pomáz ôsi nemesi csaI. Lajos király
aranyforintja
Cykó Ferencnek adja
ládja lett volna. A Cykó
1342–1353
ôrizetbe. Február elején,
nemzetség Róbert Károlyamikor Nagy Lajos király rendeletére, a halálra ítélt Durazói
Károlyt a pomázi Becsei Imre fia,
György kivégezte, pomázi Cykó
Ferenc, Lindvai Miklós bán és
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lyal jött hazánkba és francia
származású nemes lovagként került
Róbert Károly udvarához. A király
legbizalmasabb emberei közé számítható és magas udvari tisztséget
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nyert Magyarországon. Az oklevelek tanúsága szerint nem a pomázi birtokok
voltak az elsôk, melyek adományként kerültek a nemzetség kezére. Csak
késôbb jut udvari tisztségével Pomázra a Cykó nemzetség. Hogy az olaszországi hadjárat alkalmával már „pomázi” elônévvel szerepel, az az irodalomban csak késôbbi jelzése a nemzetségnek.
1348. augusztus 5-én Cykó Ferencet már újra Olaszországban találjuk, mégpedig a Velencében folyó béketárgyalásoknál, húsz magyar nemes ember között.
Amikor Nagy Lajos király visszatért magyarhonba az olaszországi hadjáratból, 1350. október 25-én kiváló vitézeit nagyobb adományokhoz és magas
tisztségekhez juttatta. Cykó Ferenc ebben az idôben került a királyné óbudai
várkastélyát övezô birtokokhoz kincstárnoki tisztségbe, bár az okleveles adatok csak pár évre rá említik Cykó Ferencet ebbeli tisztségében.
A tárnokmester legfôbb feladata volt az özvegy királyné részére járó termények betakarításának ellenôrzése és ôrizete. Állása tekintélyes volt és
különféle természeti javadalmak mellett 500 márka díjazással járt.
A tárnokmesteri tisztség azonban megkívánta Cykó Ferenctôl azt is, hogy
állandóan a királynéi birtokon tartózkodjék, s ezért az özvegy királyné kérésére, Nagy Lajos rendelkezése szerint a nyúlszigeti apácák pomázi birtokait,
az Uza nemzetségtôl származókat Cykó Ferenc elcserélte Bodrog megyei birtokaival, a szôlôtermô hegy kivételével. Így kerültek az ôsi Kartal-Kurzan
nemzetségtôl származó pomázi Uza birtokok Cykó Ferenc és neje, Osl Katalin birtokába.
Az óbudai káptalan 1353. december 7-én jelentette Nagy Lajos királynak Cykó Ferenc és neje, Osl Katalin pomázi birtokba iktatását. Ezen oklevél szerint
a nyúlszigeti apácák megmaradt szôlôbirtoka Pomázon határos volt a Szente
birtokkal és a nagy úttal.
Megemlítésre méltó ehelyütt, hogy Cykó Ferenc neje, Osl Katalin ôsei már
régebben birtokosai voltak a pomázi föld egy részének s érdemesnek látom
emiatt a pomázi Osl nemzetség történetét is ismertetni a Cykó nemzetség
történetének keretében.
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1301-ben, III. Endre király halálakor az özvegy királyné a besenyô származású Osl István soproni ispánra bízta az óbudai várkastély ôrizetét, s ezzel
kapcsolatosan az elkobzott Uza birtokokkal ajándékozta meg az Osl nemzetséget. Azonban az 1318. évi felkelésnél a pomázi Osl István a kôszegiek
soraiban csatlakozott Róbert Károly ellen, s Ottó-párti volt. Róbert Károly
trónra jutása után az ellenpárti Osl István kezében levô birtokokat elkobozta
és azokat az általa kinevezett óbudai várnagynak, Becsei Imrének ajándékozta. Becsei Imre azonban könyöradományként pénzben váltotta meg a kegyvesztett Osl nemzetségtôl. 1322. május 12-én azonban Becsei Imre az Osliak
volt birtokait a nyúlszigeti apácáknak adományozta. Ezen adományozás azért
történt meg, mert a szóban forgó birtokok még Uza fia Péter végrendelkezése szerint a nyúlszigeti apácákat illették meg.
A fenti kis összefoglalásból láthatjuk, hogy az ôsi Árpád-kori birtokok igen
sokszor váltottak gazdát, de nem sima adásvétel útján, hanem politikai okokból. 1353-ban tehát a pomázi Kartal birtok már a Cykó nemzetség kezén volt.
Cykó Ferenc az 1355. évben már nemcsak a királyné tárnokmestere volt,
hanem a király tárnokmesteri tisztségét is betöltötte. Cykó Ferenc a királyné
és a király közvetlen környezetében élt, s a királyi családnak legbizalmasabb
embere volt.
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Cykó Ferenc tárnokmestert több oklevélben találjuk vitás birtokügyeknél, de
csakis Óbuda környéki esetek alkalmával. Részt vett az 1355. október 6-án
kelt azon határjárási oklevélben foglalt határjáráson is, mint a királyné
tárnokmestere, amely határjárás az óbudai káptalan és a királynéi határok
megállapítását eredményezte.
A XIV. század végén Cykó Ferenc nejének, Osl Katalinnak atyja, Osl Miklós
elhalt, s Katalin gyermekére Hôgyész, Csenki, Mindszent és Németi nevû,
Sopron és Vas megyei birtokokat hagyta. Az oklevélbôl megtudjuk azt, hogy
pomázi Cykó Ferencnek István és János nevû fiai vannak. 1358-ban János a
visegrádi várban a királyné ajtónállója. Cykó István a papi pályát választotta,
s egy 1379-ben kelt oklevél szerint már, mint váradi éneklô kanonok mûködik. Ezen oklevélbôl arra következtetünk, hogy Várad, Pomáz helység
közelében volt. A mai Szentendre területén volt egy Váradnak említett hely
(s valószínô, hogy az a mai katolikus templom területe volt), melynek bástyafalait még felfedezhetjük.
1387-ben István már egri püspökként szerepel okleveleinkben. 1389-ben
István, mint egri püspök az eperjesi házát elcserélte György óbudai polgár
azon házhelyével, amely a Klarissza kolostor mellett volt. 1394-ben Kyrthy
György rokonai a birtokcserét megtámadták, és azt visszakövetelték azon a
címen, hogy az Kyrthy György ôseié volt, s nem áll jogában azt eltulajdonítani.
A szóban forgó házhely ekkor már a pomázi Cykó János tulajdonában volt, s
így a per a megye közgyûlése elé került. A Klarissza kolostor hol fekvésére fényesen rávilágít az 1373. augusztus 24-én kelt azon oklevél, mely szerint Szepesi
Jakab országbíró elôtt Zalai Tamás óbudai települô és neje, Margit az óbudai
Vidus Pál leánya, a királyné vára és a régi Kurzan vára, a Klarisszák kolostora és
a nagy út között elterülô 26 ekényi szántóföldjét eladják az óbudai Klarisszáknak.
Hogy a közelebbi képét nyújtsam e területnek, rá kell mutatnom azon helyre,
ahol az elmúlt évek folyamán a királynék óbudai várkastélyát tártuk fel,
ez pedig nem a mai Óbuda területén van, hanem a mai Pomáz közvetlen
szomszédságában, a Klissza nevezetû dombhát tetején.
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Pomáz, Klissza-domb:
kályhacsempe-töredékek
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1395-ben a királynéi kastélynak lakója már nem volt, tekintve, hogy Erzsébet özvegy királyné 1380-ban
meghalt, s így Zsigmond király az
elárvultan álló óbudai várkastélyban
helyezte el hazánk elsô egyetemét.
Az egyetemnek nem volt doktora, és
kancellárja már nem Cykó Ferenc,
hanem Lukács óbudai prépost volt.
Nincs tudomásunk arról, hogy Cykó
Ferenc mikor halt el, csupán egy
1408. évben kelt oklevélbôl következtethetünk arra, hogy Cykó Ferenc
és neje, Osl Katalin ekkor már nem
éltek, mert pomázi Cykó Jánost beiktatták a pomázi birtokba.
Egy 1415. évben kelt oklevélbôl értesülünk arról, hogy Cykó Ferencnek
és Osl Katalinnak leánygyermekük is
volt, Zsuzsanna, aki ezen idôben Pomáz mellett, Garancs környékén
szôlôt vásárolt.
Egy 1419-ben kelt oklevélbôl megtudjuk azt, hogy Cykó István volt egri érsek elhalálozott, valamint: Cykó
Zsuzsanna férje, Perényi Péter.
A további okleveles adatok tanúsága
szerint pedig arról gyôzôdhetünk
meg, hogy Cykó János atyja tisztségében, a királynék óbudai birtokán

mûködött. Több vitás birtokügynél és határjárásoknál találjuk szerepelni
okleveleinkben. 1430-ban találjuk ebben a tisztségben említeni utoljára. Elhalálozásának ideje ismeretlen. Minden valószínûség szerint 1430 körül halálozott el, mert ezen idô után már fiát, Sándort találjuk okleveleinkben megemlítve. Cykó Jánosnak az oklevelek szerint két fia volt, Sándor-Bálint és János. 1467-ben a nyúlszigeti apácákkal gyûlt meg a bajuk vitás szôlôbirtok miatt, mely perben Mátyás király Sándor és János javára dönti el a pert. Az
ugyanezen évben kelt oklevél szerint a Bajonban levô királyi részek eladományozása alkalmával történt birtokba iktatásnál találjuk a pomázi Cykó
János fiait Sándor-Bálintot és Jánost, mint királyi nemes embereket.
A pomázi Cykó Bálint 1468-ban elhalálozott.
A további évek során okleveleinkben leginkább ifjabb Jánost találjuk, mint
királyi nemest szerepelni az óbudai vár környékén.
1479. február 21-én a pomázi Cykó János kérésére Mátyás király a váci káptalannal megjáratta a Pomáz-Szente káptalani birtok határait. A határjáró oklevél megemlíti az óbudai káptalan Szent Péter tiszteletére szentelt templomát,
mely Szente területén állt, Pomáz helység mellett. Ezen templom 1003-ban épült Szent István király ideje alatt. A templom romjait a mai Pomáz községtôl
délre fekvô Szencsó-dûlôben lévô Luppa-major árnyas fenyvesei alatt találjuk.
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Cykó János alkimista volt… A Zichy család zsélyei levéltárában Jakubovits
Emil erre nézve bizonyító adatokra lelt. Jakubovits Emil adata azért is jelentôs dokumentum, mert ebbôl már következtetni tudunk a volt Cykó birtokokra. Tudniillik, a már említett Kartal birtok területén több bányát fedeztem
fel, melyek bár korábbi mûvelési idôkre mutatnak (római kor), azonban a kutatásokkal kapcsolatosan olyan körülmények is kimutathatók voltak, hogy e
területeken a késôbbi korok idején is folytak bányászati munkálatok. E bányászati mûvelést kiváltképpen a Holdvilág-ároki régészeti munkálatok alkalmával elôkerült kerámia leletek fényesen igazolták. De nem csak a Holdvilágárok azon részén folytak bányamûvelési munkálatok, ahol a régészeti feltárások
folytak, hanem e területtel szemben, a Holdvilág-árok bal parti részén is nagymérvû bányászatra utaló maradványok láthatók, azon területen, melyet még ma
is Kartal néven ismerünk. A kémiai vizsgálatok is arra engednek következtetni,
hogy e területen fémes elôfordulás van. A bányászat célját tekintve eddig különbözô vélemények alakultak ki, de eddig még nem tisztázódtak e vitás kérdések.
A zsélyei levéltárban a Jakubovits Emil által felfedezett kézirat-levél arról tanúskodik, hogy a Cykó nemzetség tudatában volt a terület fémes voltával. 1
A levelet, melyen az aláírás és keltezés hiányzik, fogalmazványnak kell tekintenünk. A levél Várady Ferenc erdélyi püspöknek volt küldve. A fogalmazvány a XVI. századból eredô eredeti irat.
Cykó Jánosról többet írott emlékeink nem beszélnek. Elhalálozásának ideje is
ismeretlen. Cykó Sándor 1478-ban halt el.
Egy 1498-ban kelt oklevélbôl értesülünk csak arról, hogy a pomázi Cykó Jánosnak Katalin leánygyermeke is volt, akinek elsô férje Óbudai Kálmán és
második férje pedig az óbudai Porkoláb András volt. Az óbudai Porkoláb
Andrásnak testvérét ezen idôben a kitüntetett sajkások vajdái között találjuk.
1505-ben a rákosi országgyûlésen Pilis megye követeként a pomázi Cykó
Gáspárt találjuk.
1511-ben Mária királyné óbudai várának jószágigazgatója és várnagyaként
már Zalkai Lászlót találjuk.

A továbbiak tanúsága szerint II.
és minden vagyonukat. A Cykó
Lajos király idejében a Cykó
nemzetség további történetére
nemzetség valamilyen oknál fogva
sötét fátyol borult és többé nem
az udvartól távol tartatott és
találjuk okleveles adatainkban.
kegyvesztetté lett. Ezt látszik igaHédervári Ferenc részt vett a török
zolni az is, hogy 1513-ban a Cykó
elleni harcokban és Nándorfehérnemzetség pomázi birtokai gazdát
vár kapitánya lett, aki az 1521.
cseréltek. A Cykó nemzetség a
évben Szulimán ostroma alkalpomázi birtokokért a Hémával, a túlerôvel szemdervári családtól Soben a várat tartani nem
mogy és Tolna mebírta, azt kénytelen
gyében kapott birvolt feladni a tötokot. A birtokröknek. II. Lajos
csere után a Cykirály Nándorkó nemzetség
fehérvár feladánevével a Posa miatt Hédermáz környéki
vári Ferenc ösztörténetekben
szes birtokait,
nem találkozunk.
jószágait elkoA volt ôsi Árpád
bozta, köztük a
birtokok a legzapilisi, vagyis a povarosabb
idôben
mázi birtokokat is.
Szentendre:
kerültek a Hédervári
Szulimán roppant setörök edény felirata
család tulajdonába. Az
regével Nándorfehérvár
ország déli felén a török robevétele után a Duna, Száva
hamos elôretörése veszélyeztette az
és Dráva vidékét szállta meg, ahonországot, s a bekövetkezett kanan rengeteg szerb és horvát metasztrófa után úgy a Cykó, mint a Hénekülô özönlött hazánkba. II. Lajos
dervári nemzetségek földönfutókká
király még a mohácsi vészt
váltak. Elvesztették birt o k a i k a t
megelôzôleg hadi készülôdésének

1

A levél: „Tisztelendô uram emlékezhet vala nekem egy dolog felôl, az, hogy rejtett kincs volna e helyen. Mondtam
vala, hogy volt nálam olyan könyv egy ládában, akit elszöktettek vala. Hála Istennek nagy nehezen hazakerítettem
mind a ládákat és a könyveket megleltem. Cykó Jánosé volt a könyv akkora szabású, mint kigyelmed Jézus sirákja,
mely könyvben bányász saydereknek is nagy hasznos dolgok vannak. És egyéb kunszt dolgok vannak benne. Mert
mint kell aranyat és ezüstöt kiválasztani vízzel, vagy milynemû vízzel kell aranyat vízbôl, vagy ezüstbôl csinálni, sok
kunszt van benne. Azt vegye be, ha pedig mint kelljen rejtett kincset meglelni az vagyon. Bizony én nem kerestettem, de nyilván akinek mutattam azt mondja, hogy bizony dolog. És ô látott benne és hogy meglelik vala. Ezt a
könyvet kigyelmed nálam találja sokadalomkor egy bizoth emberrel elvitettheti, 10 forint zálogban kiadom három
hónapig. Ez szerint, hogy az 10 forint az fejében legyen, hogy írassák ki belölle, de úgy hogy aki elviszi hitére fogadjon, hogy meghozza nekem a könyvet három hónap múlva. És annak fölötte fogadjon, hogy az megtalált kincsbe
huszonöt forintot küld el nekem.”
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kényszere alatt Tomori Pál kérelmére a török elôl menekülô Bakics
Pálnak, Teodóra nejének, Margit
leányának és Bakics Pál négy fivérének Péter, Manojló, Demeter és
Mihálynak a kegyvesztett Hédervári Ferenc volt pilisi birtokait adományozta.
A török elôl menekülô szerb családok, akik Kragujevac környékérôl a
Vencsacz-hegyen volt várukból és a
környezô birtokokról menekültek,
az ôsi Árpád-kori birtokokba ültek
bele. A további török hódoltsággal a
Bakics nemzetség is szétszóródott,
nagy részben a török elleni küzdelemben pusztultak el az osztrák
seregek oldalán. A II. Lajos király
által adományozott volt Hédervári
birtokok pedig török uralom alá kerültek s a budai pasák bírták az egész
török hódoltság
alatt.

A török hódoltság százhatvan éves
uralma, mely kb. három emberöltôt
jelent, még az elmúlt századoknak
itteni történetét is elfeledetté tette,
hiszen nem szállhatott apáról fiúra,
s unokára az elmúlt valóság ott,
ahol százhatvan éven át a mérhetetlen pusztulások után már csak
a vad bozót s cserje, majd erdôk
nôtték be az ôsi hajlékot.
A százhatvan éves török hódoltság
sem tudta azonban véglegesen
feledésbe vinni a több századig helyben élt Cykó nemzetség történeti
emlékét. Ezt igazolja az a tény, hogy
nevében még ma is ott él a Cykó
nemzetség emléke. De nemcsak
nevét ismerjük még ma is e
nemzetségnek, hanem az elmúlt
évtizedekben a nép ajkán élt legendák is emlékeztetnek a Cykó
nemzetségre.

Hogy hogyan maradt fenn emléke
és legendás neve a Cykó nemzetségnek, nehezen tudnánk megmondani. Sokkal nagyobb történeti
emlékek tûntek el e vidéken, mely
történetekre a múlt fellebbenthetetlen fátyla borult, s a Cykók még
ma is ott élnek a helyi nép emlékezetében mesékbe szôve, rejtélyes
képzeletek szárnyán.
A török hódoltság utáni idôkben
a környék területe új dûlôneveket
kapott, inkább szerb
eredetûeket, s
ezek között

megtaláljuk a Kartal és Cykó ôsi
neveket.
A Kis és nagy Kartal hegyek azok,
amelyek hajdan részben a Cykó
nemzetség kezeiben voltak. A Nagy
Kartal Cykó-várként ismeretes. A
hegy tetején azonban várnak egyáltalán nyoma sincs. Inkább bányászatra utaló nagy sziklafejtési
munkálatoknak maradványai fedezhetôk ott fel. Okleveleinkben nem
fordul elô Cykó-vára, s nem is valószínû, hogy volt a nemzetségnek vára e
helyen.

Szentendre:
feliratos török edény
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A helyben fellelt királynéi várkastélynak voltak a Cykók tárnokmesterei és jogi személyei okleveles adataink szerint. A jelen Cykó-vár alatti Paskum-dûlôben találunk nagyobb szabású romokat, melyek még római eredetre utalnak, de
a régészeti leletek szerint az épület a késô középkorban is lakottságot mutat.
Ezen birtoktest nem tartozott a királynéi birtokok fennhatósága alá, az 1355.
évi határjáró oklevél szerint a budai káptalan kihasított területén kívül esett,
s így az a budai káptalan joghatósága alá tartozott, természetesen nem egyházi birtokként. 2
A XVIII. században Pomáz és annak környékén levô birtokok egyedura a
Wattay család volt. A nagy birtoktestnek Magyar György volt az intézôje,
gazdatisztje. 1783-ban Pálóczi Horvát Ádám meglátogatta régi barátját,
Magyar Györgyöt Pomázon. Itt Pálóczi Ádám megismerkedett a Wattay
családnál tartózkodó Féderspiel nevû német fôhadnaggyal. Egy alkalommal,
mikor Pálóczi Pomázon tartózkodott, Féderspiel nagybetegen feküdt és
magához kérette Pálóczit, akirôl tudta, hogy szabadkômûves és rózsakeresztes (alkimista). Féderspiel Pálóczi Horvát Ádámnak átadott ekkor egy
lepecsételt iratcsomagot azon kijelentéssel, hogy az abban foglaltakat nem
tudta megfejteni és megérteni, de talán ô jobban boldogul vele.

Pálóczi Horvát Ádám a lepecsételt csomagot átvette, és magával vitte otthonába, s nagy gonddal tanulmányozta. A munka tele volt titkos betûkkel és
rejtett fogalmakkal. Pálóczi Horvát Ádám a rejtett írást, vagyis az alkimisták
titkos írását Dalhamtól jól megtanulta, de ezzel a rejtett írással semmire sem
ment. Csupán annyit fejtett meg, hogy az irat címe: Hiram bölcsesség
könyve, 12 fejezetben, vagyis 12 könyvben. Aquinói Szent Tamás fordítása
latinból. A munka tíz fejezete – napkeleti filozófiával, fizikával, asztronómiával foglalkozott, melyet „Novissima philozophia” munkájánál fel is használt.
Az utolsó két könyv alkímiáról és mágiáról szólt, de azt megfejteni nem
tudta. „Ez az – írja
Kazinczynak –, amiért
Botornyaival, ipáddal,
Báróczival való ismerkedést szerettem volna.” Ezt a titkos írást
felhasználta egy munka
megírásánál, amelynek
címe: A Bölcsesség
Nagy mestereinek a
Szent-Rend kezdetétôl
fogva a XII. századig.

Alkímiai laboratórium
(Miniatur
a XV-ik századból,
London, British Múzeum)

2

Említésre méltó, még azon adat, melyet dr. Szatmáry László a Magyar Alkimisták Története címû könyvében, a
158-161. lapon találunk.
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Pomáz, román kori oszlopfô

Ha nem tévedek, talán e lepecsételt iratcsomag, vagyis a Hirám Bölcsesség
Könyve volt az a másik könyv, amelyet Várady Ferenc erdélyi püspöknek
ajánlott fel egy ismeretlen, kinek akkor még ez birtokában volt.
A tisztább kép kialakítása érdekében utalnom kell arra is, hogy Aquinói
Szent Tamás szintén alkimista volt. Amint látjuk, a Hirám Bölcsesség
Könyve is tôle eredt fordításban. A Holdvilág-árok környezete pedig a
középkorban a Pálos rend bölcsôje volt, mely rendnek alapítója Boldog
Özséb szoros kapcsolatot tartott fenn Aquinói Szent Tamással, aki római
tartózkodása alkalmával a pápánál nagy segítségére volt a magyar Pálos rend
megalapításában. Valószínûleg a fent említett titkos írással megírt Hirámkönyv a Pálos rend tulajdona volt, és a hazánkra szakadt török megszállás
alkalmával került világi emberek kezeihez. Elôször talán a Cykókhoz, s azoktól ismeretlen kezekbe.
Mindenesetre a Podmaniczky-major területén feltárt Pálos kolostor régészeti vizsgálatai alkalmával olyan bizonyító adatoknak jutottunk birtokába,
hogy e helyütt is folytak fémfeldolgozási kísérletek.
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Jelenleg több akadály állja útját az elmúlt évszázadok ipari kísérletei folytatásának, amely munkálatokban, mint a fentiekbôl láthattuk, a Cykó
nemzetségnek is nagy része volt.

Anjou címeres
kályhacsempe
a budavári palotából
(XIV. század második fele)
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