POMÁZ ÉS KÖRNYÉKE
Helytörténeti vonatkozások

vonatkozó okleveles adatokban. Igen nagy szerepet játszottak Régi Buda
történetében és a szomszédos helységekben is birtokokkal rendelkeztek,
Megyer és Pomáz területén. Kalász és Megyer határok csatlakozásnál találjuk
Uzamált, vagyis Uza szálláshelyét, melyet az 1356. év október 17-én kelt
határjáró oklevél Uzaháza helyeként nevez meg.

Budakalász az Uza nemzetség szálláshelye
Kaluz
Kaluz, ma Budakalász már a római impérium alatt is jelentôs szerepet viselhetett, erre mutatnak rá a község területén fekvô római romemlékek, fôképpen a Dolina völgyében lévôk. A Duna-parti szakaszon egy római ôrtorony,
kis castellum romjai láthatók, mely a dunai limes-vonal védelmi láncolatához
tartozott.
A magyar honfoglalást követô idôkben itt a Kadar-Kaluz nemzetség bírt birtokokkal, szálláshellyel. Okleveles adataink Kaluz, Kaliz, Kariz és Kalozként
is említik, eredetileg azonban Kaluz. Kadar helyesen Kabar, a Lebediában élt
és a magyarsághoz ott csatlakozott Kazar néptöredék. A honfoglalásnál, mint
nyolcadik törzs szerepelt. A kabarok törökös nép és a mohamedán vallást
követték. A Kaluz jelentése: kal = fô, uz = nemzetség elnevezés, vagyis Uz-a
nemzetség, mely a kal jelzôvel a fô nemzetséget képviselte. Ezzel az Uza
nemzetséggel sûrûn találkozunk a Buda kora középkori helyrajzi történetére

Moravcsik Gyula szerint ez a nép a Kaszpi-tenger nyugati partjáról, az Itil és
a Volga torkolata tájáról származott. 1 Hogy a magyar földre származott Kabar-Kaluz nemzetség tényleg kapcsolatban volt ôsi vallási rítusokkal, még ha
mohamedánoknak is tartották ôket, igazolja Szent István, Szent László és
Kálmán királyok ez irányban tett törvénykezései is. A zsinatokon hozott rendelkezések ellenére sem tértek le ôsi vallási szokásaikról. Gyermekeiket körülmetélték, s ezért késôbb külön falukban helyezték el ôket. Izmaelita
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Moravcsik Gy.: A honfoglalás elôtti magyarság és a kereszténység. Szent István Emlékalbum I. 202. Julián barát
a XIII. század elsô felében az Itil és a Volga folyó mellékén talált rá az ôsmagyarságra. (Szalai-Baróti: Magy. Nemz.
Tört. I. 81.) A Kaluz név azonban azt is igazolja, hogy ez a Kabar nép az ôsvallással volt kapcsolatban, mert Khalász
Bél istenség ötödik leszármazottja volt. (Dunker, Ókor története. Asszírok kora. 17.)
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kereskedôknek minôsítették ôket 1092-ben a szabolcsi zsinaton. A kartali országgyûlésen Kálmán király Szent László törvényére (III. 22.) hivatkozva elrendeli, hogy egy ökörrel bûnhôdjön, aki pogány módra kutaknál áldoz, fának, forrásnak, kônek ajándékot felajánl. 2 Szent István halála után rövid idôre
a központi hatalmat a kabar törzs vezéri nemzetsége ragadta magához az Aba
nemzetségbôl származó Aba Sámuel által, aki Géza fejedelem egyik leányát,
Szent István nôvérét vette feleségül. Aba Sámuel a királyi palota ispánja volt
1041-1044 évek között. 3
A kalízokkal kapcsolatos itteni településre ekkor már csak az Uza-nemzetség
neve utalt a környezô határelnevezésekben: Uza-mál, Uzaháza helye, Uzaháza hegyeként. Az Uzáknak a vidéken azonban még voltak birtokaik, amirôl
az oklevelek tanúskodnak, de azok már csak Pomáz helység határában,
Cuweazoanál. De ezek a birtokok még a XIII. század második felében a
Margit-szigeti apácák kezeibe kerülnek Uza Péter végrendelkezése szerint.
Az Uzák a Kartal-Kurzan nemzetséggel is kapcsolatban voltak az adatok
szerint, így az Árpád-házhoz rokoni szálak fûzték ôket. 4

Uza fia Péter perdöntô bajvívásban halt meg 1271-ben, s birtokainak harmadrésze a gyôztes Káta Gyula kezeibe került, melyek Pomáz határának
Kaluz felé esô részében feküdtek.
Az ôsi nemzetség a XIII. század második felére e vidéken még hírmondónak
sem maradt. Az ország más részeibe telepítették ôket, szétszóródtak teljesen.
A Kaluz helységre vonatkozó okleveles anyag sem mond sokat, abból még
helyrajztörténeti szempontból sem használhatunk fel adatot Régi Buda
helyrajzi történetére nézve. A budai fôesperesség tizedszedési jegyzékében
szerepel az 1333-1335. évek között. 5 Jelentôséggel két okleveles anyag bír,
azonban ezen okleveles adatok Pomázzal kapcsolatosan szerepelnek 1407- és
1479-bôl, melyeket Pomázzal kapcsolatos jelentôségük folytán ott ismertetem.
Amint látjuk az elôzôekbôl, a honfoglalás kori és a reá következô századok
nyújtanák a jelentôs helyrajztörténeti adatokat Régi Budával kapcsolatosan.
Azonban ezen adatokat csak részben tudtam felkutatni, s csak arra mutatnak
rá, hogy a Kadar-Kaluz nemzetség történeti szálait, s ezzel kapcsolatosan az
Uza nemzetség helyi történetét is érdemes volna tovább vizsgálni. Úgy vélem, hogy sok igen értékes adatnak kell még elfeküdni levéltárainkban, melyek ismerete nagyban rávilágítana Régi Buda déli határvonalára, mely megítélésem szerint a mai Budakalász terében húzódott a Dunától nyugat felé, a
mai Budakalász község északi részén haladva át a jelenlegi Dolina völgyébe,
Uzaháza helye felé.

Budakalász, törökkori edények
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Pauler Gy.: Magy. Nemz. Tört. I. 165-175.
Belitzky J.: A törzsfôi hatalom elsorvadása és a fejedelmi hatalom kialakulása. Sz. István E. A. I. 575.
Szlavónia bánja, András bán a kadar-kaluz nemzetségbôl származott és állítólag nôül vette III. Béla király
nôtestvérét, Margitot. (Erdélyi L.: Magy. Tört. I. 431.) A tatárjárás után Varasd megyében kaptak birtokot, hogy
onnan vigyázzanak a határ széleire. (Wenczel XI. 359-360. – Fejér C. D. VII. 5. 365.) Tehát, Megyer és Kaluz
helységek a Kadar-Kaluz nemzetségnek a kezén voltak. (Fejér C. D. VII. 5. 103.) Az 1135. évben kelt oklevél szerint
Megyer és Kaluz a Szent István idejében bejött Hunt-Pazman nemzetségbôl származó Lampert comes tulajdonában volt. (Bártfai, Pestm. T. O. E. 2.)
4
Karácsonyi J.: A Magyar Nemzetségek a XIV. sz. közepéig, II. 366.
1263-ban István ifjabb király a pomázi Uza fia Pétert minden vagyonától megfosztotta.
(Wertner Mór: A Kurzan nemzetség. Századok, 1890.)
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Belitzky J.: Adatok Budapest kora középkori helyrajzához 13. – Mon. Episcopatus Vespremiensis II. 64.
Plébániája már 1332-33-ban fennállott, amikor a veszprémi püspökség budai fôesperesi kerületéhez tartozott.
(Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, I. 44.)
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Budakalász, Dolina – római villa feltárása
A budakalászi Barát-patak mellett elterülô Dolina dûlôben Sashegyi Sándor két
helyszínen is végzett kutatásokat. Kisebb ásatást folytatott 1949-ben, amikor egy
római kori villa falszakaszait sikerült kiásnia. Az 50-60 cm vastagságú falakat 80
cm mélységig bontotta. Az ásatás során többek között sárga és szürke sigillata
utánzatok, színes freskódarabok, különbözô edénytöredékek mellett szerszámok,
vasalások, valamint egy Marcus Aurelius dupondiust talált.
A II. században épült és az V. századig fennállt villától 2-300 méterre Sashegyi
további épületet lokalizált kutatóárkával, melybôl terazzopadló freskódíszes faldarabok kerültek elô. Ennek közvetlen közelében római kori anyagnyerû helyeket
és kemencéket figyelt meg.
1955-ben, szintén a Dolinában, a Karapvacsi dûlôben, a valamikori Almásy-major
környékén Sashegyi nagy mennyiségû római kerámiatöredéket és néhány ezüst
denárt is gyûjtött.
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„ A Dolina-dûlô a Nagykevély észak-keleti lábánál fekszik,
s Pomáz községhatárától a Majdanpolja határolja. Három kilométer hosszú völgykatlan, melynek dél-keleti oldalán sorakoznak fel a jelenleg mezôgazdasági mûvelés alatt álló területen
a romemlékek.
Falmaradványokat forgat fel az eke itt is, ott is a szántások alkalmával.”
Budakakász, Dolina: római pénzérmék
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„Az I. számú romemlék volna a freskóval ellátott, mely romemlék
több hold, nagyrészt mûvelés
alatti területen fekszik. Az
I. II. jelzettel ellátott
vizsgáló árok 60 cm mélységben terazzo padlózathoz
ért. A padlózat felett, 7-8
cm vastag, hamus réteg leletnélküli,
felette
10cm
vastagságban mész törmelék,
freskós vakolat darabjai,
majd mintegy 40-45cm vastagságban – majdnem a felszínig – tetôfedô téglák töredékei. Itt a fûtôszerkezeti tégla ritkábban kerül
elô…”
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„ A falazat 80 cm
mélységben is
megvan. Hasonlóképpen a VII.
számú vizsgáló árok is falazatot tárt fel már közvetlen
a felszín parlagfüves rétege
alatt. A harmadik földnek
külsô szélén tett vizsgálat
szintén falat eredményezett.
A
környék
szántóföldjei
tetôfedô cserép töredékekkel
és kôvel vannak teleszórva.”
(…)
„A
föld
felszínén
sûrûn
fûtôvezetéki téglák, tetôcserepek
és
falfestmény
töredékek fedezhetôk fel,
szórványos
kerámia
anyag
római, melyek között terra
sigillata is került kézhez.”
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„ A leletanyag e területen gazdag edény
töredékekben, kiváltképpen a vörös mázas
edény töredékek sûrûn
kerültek elô. Pannóniai terra sigillaták,
szürkék, vörösek és
feketék (…)

A terület egy része
idôsebb Almássy Sándor, pomázi lakos, ny.
fôispán, földbirtokos
területe, mely parlag
volta végett szabadon
ásatható…” /1943/
Budakakász, Dolina: feliratos és alakos terra sigillata töredékek töredékek

Budakakász, Dolina:
római kori kerámia

Budakakász, Dolina:
római kori kerámia
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„ Ezen leletekkel egy rétegben a fal mellett szerszám leletek
voltak, más jelentéktelen vas leletekkel. Az épület elpusztítása után kerültek a leletek e helyre, az edényanyaggal
együtt.”
Budakakász, Dolina: leletek rajzai

Budakakász, Dolina: vaddisznó-állkapocs
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nem kis meglepetést keltett, amikor pár hetes munka után bejelentettem,
hogy a barlang mélyében a már feltárt Solutréen-kultúra elôtti, tehát régebbi, a Mousterien-kultúra rétegére és leleteire akadtam. A feltárás igazolta az
ôsember ott tartózkodását a tüzelôtér feltárásával, és a barlangi medve fejeknek szakrális elpakolásával. De egyben azt is igazolta, hogy a barlang nem
volt az ôsember állandó tartózkodási helye, csupán vadász tanyahely. A barlang elôterében mély verem táratott fel, mely csapda volt a vadállatok elfogása érdekében. Így tehát igazolttá vált, hogy
a negyedkor ôsembere, ha nem is élt állandóan e területen, de vadászzsákmányért
hosszabb-rövidebb idôt itt töltött.

Boron-Csobánka
A mai Csobánka területén a régészeti vizsgálatok kimutatták, hogy az élet
megnyilvánulása már több tízezer évvel ezelôtt kezdetét vette itt. 1912-ben,
Hillebrand Jen_ a Kis-Kevély északi oldalában lévô Mackó-barlang régészeti
feltárása alkalmával a barlang belsô terében a jégkorszaki (Solutren) ember
kultúrmaradványaira, csont- és kôeszközökre bukkant. Nem fejti ki azonban
munkájában, hogy állandó tartózkodási helye volt-e ezen barlang a jégkorszak emberének. 6
1948-ban egy nemzetközi régészeti kongresszus elôkészítésével abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy megbízást kaptam a Kis-Kevély barlangjának további vizsgálatára. Ennek elôzménye, hogy a kongresszusi elôkészítô
bizottság döntése folytán a kis-kevélyi barlang további feltárásától eltekintettek, mert azt Hillebrand Jenô már feltárta. Ezzel kapcsolatosan jelentettem a
bizottságnak, hogy a kis-kevélyi barlang még nincs teljes egészében feltárva.
Hosszas vita után úgy döntöttek, hogy végezzek vizsgálati feltárást. A feltárás

Csobánka, Mackó-barlang:
pattintott kôszerszám

6

Barlangkutatás, 1913. év, I. évf.
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Még az 1912-ben történt régészeti feltáráskor kimutatható volt, hogy a barlangban a neolitkor emberének kultúrmaradványai voltak. A kô-, réz-, és
bronzkorszakban az ember sûrûn látogatta a kis-kevélyi barlangot. E terület
ôskori földrajzi viszonyaival itt nem foglalkozom, csupán arra kívánok rámutatni, hogy több tízezer esztendô elôtt a mai Csobánka képe teljesen másképpen nézett ki. A mai Dera- vagy Pilis-patak még nem törte át a Hubertus- és
Oszoly-hegyek között a dachstein mésztufás kôzet anyagot, és ezáltal Csobánka völgye egy nagy vízmedencét képezett, amely betöltötte az Oszoly-,
Kevély- és Hosszú-hegyek alatti hatalmas völgykatlant. Az Oszoly- és Hubertus-hegyek között való átszakadás folytán a nagy medence vize mélyen leapadt, és településre kiválóan alkalmas területek váltak így szárazulattá.
Ezeken a helyeken vehette csak kezdetét a kôkor emberének elsô letelepülése
a kis-kevélyi barlang felszínre került leletei szerint.
Az élet és a település folytonosságát látszik igazolni az eddig felszínre került
régészeti leletanyag. A kora vaskor épp úgy nem marad ki e leletanyagokból, mint a késô vaskor
leletanyaga. Ebben az idôben
már nagy telep húzódott a Pilispatak bal parti részén, az Alt-klanac dûlô területén, mely az i. u. a
II. század derekán megszakad, de
a III. század második felében, s
fôleg a IV. században nyer folytonosságot. Erre az idôre mutat
rá a Káposztás- dûlôben 1941ben általam feltárt edényégetô
kemence és edényanyaga, finoman iszapolt, szürke besimított
edényekkel.
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Részlet
Sashegyi
ásatási
naplójából
A kiváló agyag
miatt itt komoly
ipari üzem mûködött több kemencével. Ez az edényanyag Alföldi András szerint,
amely azóta megerôsítést nyert, a
hun–germán periódust jelenti, és
a IV–V. századra
datálható. A népvándorlás-kor avar, a frank és
szláv
periódus
még eddig kellôképpen szét nem
választott régészeti leletanyagát,
a Német-hegyen házépítések alkalmával, és a Teleki öregmajornál lévô
mélyútban sírfeltárással elôkerült, és Kozman Gábor csobánkai lakos
begyûjtött régészeti leleteiben látom. Kozman Gábor begyûjtött leleteit
a Nemzeti Múzeum Régészeti Osztályának adta át, és azokat népvándorláskorinak állapították meg.
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Sajnálatos, hogy a régi Teleki-majorral szemben, a Pilis-patak jobb partja
mellett 1952-ben, a községben alakult T.Sz. építkezésével egy nagyobb romterületet pusztítottak el. A romterület minden valószínûség szerint völgyzáró
erôdként épült még az i.e.-i évszázadokban, a helyszínen talált leletek tanúsága és az épület nagysága alapján. Késôbbi átépítésnek nyomai is láthatók
voltak a patak felôli részen, mely már késôbbi korra utal, s valószínûleg malomépület lehetett. A Lipár-dûlô területén fekszenek a föld mélyében romemlékek, melyek a felszíni leletek szerint a késô római korra tehetôk. Lehetséges, hogy itt egy nagyobb gazdaság épületei és villa-háza állt, az Ürömpilisszántói régi római út mellett.
A honfoglalás után a Megyer törzs Kartal–Kurzan nemzetség szállásföldje,
birtokteste volt. A XI. században királyi adományként a terület egy része a
Hunt–Pazman nemzetség kezébe került, majd 1299-ben a Hunt–Pazman
nemzetségbeli Lampert comes a boroni és szomszédos kandei birtokokat a
pilisi apátságnak adományozta.
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Meglepô érdekessége e
vidéknek, hogy egyes dûlôterületein fenntartotta
ôsi elnevezéseit is, így
például Clanac elszlávosított nevében, amely
eredetileg Clan = titkos
hely, vagy titokzatos
hely. A T o r i n a szintén
szláv elferdítésben, eredetileg Tor-hely, áldozó
hely. Okleveleinkben
több ízben találkozunk a
Keweozo elnevezéssel,
mely Pomáz és Boron
térségével kapcsolatos.
Kézai Simon krónikájában a hunok nagy csatájának helyszínét és az
elesett hun vezérek és
harcosoknak temetési helyét Cuweozoanak nevezi. Ezt helytelenül Keveházának fordították, és
különbözô helyeken keresték eddig. Arany János irodalmi munkája nyomán végeredményben a Tiszánál kötöttek ki. Ha a Kevely és Osoly szavakról elvesszük a késô szlávkori ly
ragot, úgy megkapjuk a krónikás Kézai Simon elnevezését: Keve–Oso. Az
oszolyi sziklacsúcsnak még egy középkori elnevezése van (1212-bôl),
Zamárkô = Áldozó-kô vagy Áldozó-hely.
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Amilyen gazdag történetében e vidék, hasonló régészeti emlékeiben is. Csupán az a kár, hogy a földmunkálatokkal sok esetben elpusztultak a lelôhelyek,
és szétszóródtak, megsemmisültek a község jelentôs kultúremlékei.
Boron a szláv nyelvben várat jelent de, mint már említettem a magyarban is
hasonló az értelme: kapu. A vidéki gazdák házainál volt a borona, vesszôbôl készült alkotmány, amellyel a földet mûvelték, de egyben kapuként is használták.

Nincs semmi tudomásunk arról, hogy a tatárjárás alkalmával elpusztult-e.
Csak következtetni lehet arra, hogy igen, hiszen a környezô helységek mind
elpusztultak.
A XIV. századtól a pilisi apátságon kívül több egyházi rendnek voltak
Boronban birtokai, így az óbudai (jelenleg Pomáz) klarisszák, pálosok és
a Margit-szigeti apácáknak voltak birtokai. Ezeken kívül az Osl nemzetségnek
Pomáz–Klissza-dombon (királynéi várkastély, várnagya Becsei Csata Imre,
szintén királynéi várnagya a pomázi Cykó nemzetség), akik királynéi
tárnokmesterek, és Hédervári királynéi várnagynak voltak birtokaik
Boronban. A török hódoltság elôtt a törökök elôl menekülô Bakics Pállal
érkezett szerbek kapják meg az elkobzott hédervári birtokokat, mert
Nádorfehérvárt (Belgrádot) a töröknek feladta. A török hódoltság alatt a budai pasák birtokolják. A török hódoltság után Boron a Wattay család kezébe
kerül, majd a XVIII. század derekán erdôbirtokok kerülnek a gr. Teleki család
kezébe. A német telepesek 1720 körül kerülnek a község területére.

OKLEVELES

A Csobánka elnevezés lehet késô szláv vagy török, mind a kettôben egyet
jelent: pásztorlány. A honfoglaló Ede és Edömér vezérek unokái az Aba
nemzetség ivadékai – csobánkák. 7 Boron területén vezetett át az ôsi kereskedelmi útnak egyik jelentôs vonala, mely a Magna Via Strigonia, vagyis a nagy
esztergomi útról (a mai Pomáz–dobogókôi út) tért le és a pilisszántói római
táborhoz, majd Tinnye – Perbálon át a nagy mediterrán úthoz kapcsolódott.

ADATOK:

Boron, vagyis a mai Csobánka községre vonatkozó okleveles
adat nem sok áll rendelkezésünkre. A tatárjárás elŒtti idôbôl
egyáltalán nincs okleveles adat. A tatárjárás utáni idôbôl
Árpád-házi eredetı is csak kettô, ami némi képet nyújt a község ekkori állapotára nézve. Késôbbi okleveles adatunk nincs.
Ez részben azt igazolja, hogy Boron az Árpád-házi királyok
uralkodása alatt királyi birtok volt. De az is maradt a vegyes-házi királyok alatt is. A királyi birtokadományok a királyi vagy királynŒi szolgálatot tevŒknek nem minden esetben
tulajdonbirtokot jelentettek, s így adománylevelekrŒl nem is
beszélhetünk. Az adatok szerint a menekült szerbek, Bakics
Pál és rokonságán kívül nem kaptak tulajdonbirtokot, csak a

7

Századok, 1873. 89. - csobán = juhász, török-perzsa vándorszó. V.ö. M. Ért. Kéziszótár
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királynéi birtokokban helyeztettek el. A török hódoltság
alatt a budai pasák minden adománylevél nélkül birtokolták.
A török hódoltság után pedig a Wattay család a császárhı eskü
letétele után önkényesen foglalta el több község birtoktestével egyetemben. Ezt akkor meg is lehetett tenni, mert
nem volt régi keresŒ birtokosa a területnek, legföljebb az
egyházi rendek léptek föl követeléssel, de a hiányzó
adománylevelek miatt eredménytelen maradt a visszaszerzés
iránti per. A XVIII. század elején a szerb újratelepítéssel
és a németség letelepedésével a község egységes birtoktestének felaprózódása történt meg. Hozzájárult ehhez a
Wattay családba való beházasodással egy nagyobb birtok
kikapcsolása, amely Teleki birtokká vált.
Az elsô okleveles adat 1252-bôl származik. Ez röviden
csupán Boron falu Sz. Márton egyházáról tesz említést, mely
a veszprémi egyházmegye kezelése alá került. (Knauz N. Mon.
Eccl. Strigonia I. 395.) Valószínû, hogy a tatárjárás utáni
felépültét, egyházi hovatartozását rögzítette. Az okleveles
adat nem alapításról beszél, így valószínû, hogy az egyház
sokkal korábbi eredetû. Helye a mai görögkeleti templom
helyén volt, középkori elrendezéssel, fallal körülvéve. A
török hódoltság után az egyház romokban hevert, s e romokra
építették fel egyházukat a legkorábban érkezett telepesek, a
szerbek.
A második okleveles adat 1299. március 26-án kelt, amely
szerint a budai káptalan bizonyítja, hogy Boron Pilis-megyei
birtok miatt Domonkos pilisi apát és Ányos fia Ders ispán
között folyó perben az apát a király ítélete alapján Kulcsos
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János fráter, Pyrrin ispán, Kalászi (de Kalwz) Lôrinc és
Márton fia Jánossal, Keszei András pilisi nemesekkel esküt
tétetett és a káptalan a birtok határait megjárattatta. A határ érinti a Boron melletti öreg kôoszlopot (valószínû római
mérföldkô volt), továbbá a boroni Szent Márton egyház diófáját, erdei körtefát, a csorda útját, Kwuzamagos-hegyet, a
Szántóról Budára vezetô nagy utat. (Ez az út a régi római út,
amely Üröm és Szántó között a Lipár területe alatt vezetett.)
A nagy kôoszlopot (római mérföldkövet), Boyontha-patakot, egy
nagy szilfát és Kande falu határát. (Eredeti oklevél, Orsz.
Levt. D. L. 16.746. - Békefi Remig: A pilisi apátság története
I. 416. 429. - Bártfai Sz. László: Pest-m. Tört. Okl. Emlékei.)
Talán érdemes lenne kissé boncolni ezen okleveles adat tartalmát. Mindenek elôtt azt, ki volt Ders ispán? Az Árpád-házi
leszármazott s a Kartal—Kurzan nemzetséghez tartozó Uza Péter
meglehetôsen nagy birtoknak volt ura Kaluz, Pomáz és Boron
területein ebben az idôben. Eddig ismeretlen oknál fogva a
király rendeletére perdöntô bajvívást kellett vállalnia Káta
Gyula királyi lovaggal szemben. Ebben a küzdelemben Uza Péter
meghalt, és birtokainak egy része a gyôztes Káta lovag kezébe
került. Végrendelete szerint a birtok nagyobb része a margitszigeti apácákat illette meg, ahol Uza Péter nôtestvére,
Lucia élt. A birtoktestbôl azonban Ders ispán is kapott, s
ezek a boroni határban feküdtek. Úgy látszik azonban, hogy a
boroni Uza birtokból a pilisi apát is kapott, s az oklevél
szerint a birtok megosztása körül támadtak ellentétek Ders
ispán és Domonkos pilisi apát között. Az ügy elintézése királyi rendeletre a budai káptalan joghatósága alá került. Hogy
ez így történt, azt látszik igazolni, hogy a szóban forgó
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birtoktest, vagy legalábbis egy része a budai káptalan földesúri és joghatósági területébe esett. Tudniillik a budai
káptalan földesúri és joghatósági területe szomszédos volt
Boronnal. A határjárással kapcsolatos oklevél öreg kôoszlopról beszél. Sajnos ezek már nincsenek eredeti helyükön, a
Magyar Nemzeti Múzeumba szállították ôket, közelebbi megjelölés nélkül.
A harmadik okleveles adat már a vegyes-házi királyok
uralkodása alatt készült. Az oklevél 1329. október 9-én kelt,
s tartalma szerint Pál országbíró Boronban, a Pál királyi
fuvarozó földjén élŒ jobbágyokat felmenti az alól, hogy a pilisi apátságnak a borból csöbördézsmát adjanak. Ugyanis a
Heim apát által bemutatott, János nádortól származó oklevél,
amely elrendeli, hogy az apátság területén mindenki köteles
tizedet adni, nincs évszámmal ellátva. Másrészt, mivel a budai káptalan vizsgálata azt derítette ki, hogy az említett
boroni jobbágyok a pilisi apátnak dézsmát sohasem fizettek.
(Eredeti az Orsz. Levt. D. L. 2879. - Anj. Okmt. II. 439. Bártfai Sz. L.: Pest-m. Tört. Okl. Emlékei 40.) Hogy mennyire
a király hatásköre alá tartozott Boron területe, ezen okleveles anyag fényesen igazolja.

Az 1367. november 27-én kelt oklevél a Kande-i birtok
határjárásával kapcsolatosan említi meg Boront. (lásd: Kande
okleveles adatai.)
Ezzel be is fejezôdtek Boron okleveles adatai. Pár oklevél
csupán, mégis világosan mutat rá a község múltbéli
helyzetére.
Itt meg kell még emlékeznem egy Boron melletti volt Árpádkori helységrôl, melynek nevével a boroni okleveles anyagban
nem találkoztunk. Viszont ott szerepel Kande falu okleveles
adataiban, azzal szomszédos. A legelsô adat a budai káptalan
területének 1212. évi határjárási oklevelében szerepel. A tatárjáráskor valószínû, hogy elpusztult, mert az okleveles
adatok csak 1430-ban tesznek róla újra említést. Ezen idô
után több oklevél beszél róla, az utolsó 1526. július 30-án
íródott. Az elpusztult falu neve Gurche, Guerche, Guerse és
Gercseként szerepel. Helye a mai Csobánkától észak-nyugatra,
a Pilis-patak bal parti részén lévô szántóterületekben volt
felfedezhetô. Települési ideje még a római kor elôtti idôkre
tekint vissza, a felszínen lelt kerámia és edénytöredékek
tanúsága szerint.

Csobánka község volt földesurai:
Hogy ki volt ez a Pál nevezetı királyi fuvarozó, arra az
1337. december 6-án kelt oklevél mutat rá. A királyi nyereggyártók mesterének Lippai Mihálynak fia, ki ezen oklevél
tanúsága szerint már Kande község területén is birtokot
kapott a királytól. (Orsz. Levt. D. L. 3660. — Anj. Okmt.
III. 437. - Bártfai Sz. L.: Pest-m. Tört. Okl. Emlékei 48.)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Árpád-házi királyi birtok
Hunt—Pazman nemzetség birtokol
Lampert comes családja birtokol
Pilisi apátság birtokol
Klarissza rend birtokol
Pálos rend birtokol
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szigeti apácák birtokolnak
Osl nemzetség birtokol
Becsei Csata birtokol
Pomázi Cykó nemzetség birtokol
Hédervári nemzetség birtokol
Bakics Pál és családja birtokol
Budai pasák birtokolják az egész török hódoltság alatt
Wattay család birtokolja a török hódoltság után
Gróf Teleki József birtokol

Csobánka, Kiskevélyi barlang,
(Mackó-barlang)
A Kiskevélyi, másnéven Mackó barlang 28 m hosszú és 400 nm felületû járatában
elôször 1868-ban Koch Antal végzett geológiai kutatást. A Kiskevély északi lejtôjén
található barlangot elôszeretettel keresték fel kincskeresôk, az ô általuk megbolygatott rétegekben Koch Antal barlangi medve csontokat talált. Kilenc évvel késôbb
Lóczy Lajos gyûjt a helyszínen cserepeket és állatcsontokat. A lelôhelyet 1910-ben
Márton Lajos Csontbarlangként említi. Régészeti kutatást elôször Hillebrand Jenô
kezd 1912-ben. A feltárást 1914-ben az I. világháború kitörése miatt kénytelen
befejezni. Hillebrand a legfelsô rétegeket figyelmen kívül hagyta, így Vértes László
rétegtisztázó ásatása 1957-ben is csak a paleolit korszakot érinthette. A 40-es
évek második felében Sashegyi Sándor kisebb ásatást végez Tregele Kálmánnal
a barlangban és átkutatja a barlang elôterébe hordott földet és a talált leletekkel
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a barlang késôbbi lakottságát bizonyítja. Jó néhány edénytöredék a rézkori ludanicei és a badeni kultúrába sorolható. Ez utóbbi kultúra terméke lehet egy kisméretû
állatszobor töredéke is. A késôbronzkori, római kori és Árpád-kori jelenlétet szintén az általa gyûjtött kerámiatöredékek bizonyítják.

„ Az ásatások a barlangnak csupán elôterét tárták fel, s az
igazi barlangi élet lelterületeihez az ásatás nem fért,
részben a kitört háború végett, de leginkább akadályozta ezt
egy víznyelô, vagyis zsombolyból lecsúszott szikla rész, mely
a barlang elôterét a belsô résztôl elzárta.” /1946/

„ A Kiskevélyi barlang 1948 évben végzett feltárási munkálatokkal a barlang belsô terének és elôterének felmérése.
Végezte Kiss János építészmérnök.”
Kiskevélyi barlang 1948 évben végzett feltárási munkálatokkal a barlang belsô terének és elôterének felmérése.
Végezte Kiss János építészmérnök.”
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„ A feltárási munkálatok
veszélytelensége és meggyorsítása
érdekében, nyolc méter
hosszúságban
és
egy méter szélességben
fahidat
kellett készíttetnem a már feltárt
13-as szelvénytôl
a 21-es szelvényig, az ûr áthidalása végett.”
„ A feltárt anyag vizes vedrekben szállíttatott ki a Hillebrand Jenô által 1912 évben már fenékig feltárt barlangi
tér elejébe és a barlang elôterébe. Ezzel az anyagszállítási
metódussal a feltárt anyag a kiszállítás után is alapos vizsgálat alá került.” /1949/

„ Az ôskori állatok közül részemrôl megemlítésre méltók,
rinoceros, barlangi medve, sarkinyúl, tarand szarvas, vadmacska, hiéna, stb. Ezen ôsállatok csontmaradványai, nem a
barlangban elhullott állatok maradványai, hanem a vadászat
által elejtett ôsállatok csupán részleges csontmaradványai.”
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„ A csontanyag között több erôsen átégett akad és sok feltört csont. Egyes csontanyag megmunkálásra utal. Semmi esetre sem a víz dolgozta azokat ki, mert mellettük éles törésû
csontok hevertek, a kultúr réteg pedig nem hordalék.” /1949/
„Csiszolt kôszerszám a barlang elôterébe kihordott
1912 évi ásatás anyagából.
Lásd még a kerámiatöredékes anyagot, amely a kôkortól, a magyar középkorig öleli fel a kultúrákat.”
„Állatszobor töredéke a
barlang elôterébe kihordott
1912 évi ásatás anyagából.
Sárgás
színû,
négylábú,
valószínûleg lépô mozdulatban megörökített töredékes állatfigura.
Lábai, feje és hátsó része
hiányzik, hátán két mély
bevágás fut le oldalra.”
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„Szürke, szemcsés anyagú, perembôl induló, lapos átfúrt
füllel ellátott oldaltöredék.
A barlang elôterébe
kihordott 1912 évi
ásatás anyagából.
Valószínûleg bronzkori.”

Csobánka, Mackó-barlang: ôskori állatidol töredéke
„A nagy verem felett a
barlang belsô terében az
ôsember tûzfészke került
felszínre, elégett csontok maradványaival és
sok agancs és csont forgács a csont és agancseszközök
készítésébôl.
Felszínre került nagyobb
kôtömbökkel
elpakolt
barlangi medve koponyája, csigolyákkal és lábszárcsontokkal.” /1957/
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Csobánka,
Mackó-barlang:
bronzkori
edénytöredékek
tárgykartonjai
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Kande
Kande község, vagy falu a nevébôl ítélve Árpádkori eredetre utal. A középkori Kandé, Királyszántó, Ozofeu (Aszófô) helységek fényesen világítanak rá a
terület királyi birtoklására az Árpád-ház idejében. 8
Ibn Ruszta leírásában találjuk, hogy a lebediai magyarságnak volt egy kündü
= kende címet viselô fôvezére. Gardizi szerint a kaukázusi magyarságnál is
megtaláljuk a kende tisztséget. 9 Okleveles anyaga azonban csak a XII. század
végérôl, 1299 évbôl ismeretes. Ebbôl az okleveles anyagból megtudjuk, hogy
Kande község határa szomszédos volt Boron község (ma Csobánka) határával,
de a ma már ismeretlen Kande község a vörösvári-völgyben volt, közel
Borosjenô és Üröm községekhez. Az okleveles adatokból az is kitûnik, hogy
Kande község határterülete meglehetôsen nagy volt. Helyének pontos
behatárolása az okleveles adatokból nem állapítható meg, fôleg azért, mert
igen kevés okleveles anyag áll rendelkezésünkre.
OKLEVELES

ADATOK:

1299. év március 26-án kelt oklevél szerint a budai káptalan bizonyítja, hogy a Boron pilismegyei birtok miatt
Domonkos pilisi apát és Anyas fia Dere ispán között folyó
perben az apát a király ítélete alapján Claviger János
fráter, Pyrryn ispán, Kalws Lôrinc és Márton fia Jánossal,
Kesw András pilisi nemesekkel az esküt letétette s a káptalan a birtok határait megjáratta. A határ érinti a Boron melletti öreg kôoszlopot (valószínû római mérföldkô), a boroni
Szent Márton egyház diófáját, erdei körtefát, a csorda útját
Kwzepmagos hegyet, a Szántóról Budára vezetô nagy utat, a
rajtalevô nagy kôoszlopot (valószínû ez is római mérföldkô
volt), a Boyontha patakot, egy nagy szilfát, és Kande falu

határát. (Eredetije Orsz. Levt. D.L. 16.746. - Békefi Remig:
A pilisi apátság története I. 416, 429. - Bártfai Sz.L.,
Pestm. T.O.E. 29.)
1337. év december 6-án kelt oklevél szerint I. Károly király
Kande birtokot Pilis megyében a királyi nyereggyártók mesterének de Lyppus Mihály fiának, Pálnak adományozza. (1349.
évi átirata az Orsz. Levt. D.L. 3660. - Anj. Okm. III. 437.
- Bártfai Sz.L., Pestm.T.O.E48.)
1348. év november 8-án kelt oklevél szerint I. Lajos király
meghagyja az ország bíráinak, hogy a Pongrácz udvari katona
által Pál királyi fuvaros fiai Jakab és Pál ellen Kande birtokügyében indított perben ne ítélkezzenek. (1349 évi átirata
az Orsz. Levt. D.L. 3660. - Bártfai Sz.L., Pestm. T.O.E. 58.)
1353. év március 2-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt Kande-i Gergely fia Demeter Kande faluban levô szôlôjét 20 márkáért eladja az óbudai klarisszáknak. (Orsz. Levt.
D.L. 4333. - Anj. okm. VI. 40. - Bártfai Sz.L., Pestm. T.O.E. 61.)
1355. március 29-én kelt oklevél szerint az esztergomi káptalan jelenti I. Lajos királynak, hogy az óbudai klarisszákat
be akarta iktatni Kande pilismegyei birtokba, de a szigeti
apácák ellentmondtak. Az ellentmondás a kritikus rész, az Üröm és Kande közötti határ miatt történt, amely határ érinti Kewel hegyet, Zerethnek helyet, Likaskw határjelet, erdôt
és a Szántóról Budára vezetŒ nagy utat. (Orsz. Levt. D.L.
4719. - Anj. okm. VI. 279. - Bártfai Sz.L., Pest.T.O.E.64.)
Ezen oklevél említi meg azt a határjelet, amelyet Régi Buda
határjáró oklevelében, az 1212. éviben találtunk meg. (Likaskw határjel = átfúrt kô.)

8

Kande = kende török eredetû szó, szerepel a tatároknál is, értelme az elsô állami fôméltóságot jelenti.
(Pauler Gyula: Magyar nemzet története Sz. Istvánig.)
Kende a kazároknál is fôméltóság, a magyarnál a vezérlô fejedelmet jelentette, törökben becsült és tisztelt.
(Kölcsey Dezsô: A Szente-Mágocs nemzetség.)
9
Bendefi László: A magyarság kaukázusi ôshazája, 101.
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1367. év november 27-én kelt oklevél szerint a váci káptalan jelenti I. Lajos királynak, hogy november 19-én kelt parancsára Marouch Miklós királyi ember jelenlétében János
olvasó kanonok az óbudai klarisszák Kande és Üröm birtokai
között a határt megjáratta. Az oklevélhez csatolva XV. sz.
kézírással a határ vonala, amely a Kande falu végén levô mérföldkôtôl indul ki, érinti a szôlôket, Boront, a budai nagy
utat, a nagy kôvel megjelölt helyet, a Wayoncha birtokot és
patakot. Valamint Kyrálsantho birtokot, kyráltavát, Captar
helyet Jenô és Kande között, a Machkakô nevû nagy követ,
Septer szôlôt, Kevel hegyet, Kwvagó hegyet, Fidemes patakát
a nagy út mellett, ahonnan kiindult. (Eredetije az Orsz.
Levt. D.L.5623,1368 évi átirata ugyanott: 5639.)
A káptalan egy nappal elôbb jelentette a Kalász és Megyer
felé esô határ megjárását, amely Kalós falut, szôlôket, a Jenôrôl Budára vezetô utat, az Üröm és Wra közti völgyet,
Ewrynheget és Wrsheest érinti. (Orsz. Levt. D.L. 5624. Fejér C.D. IX. 4. 77. – Bártfai Sz.L., Pestm. T.O.E. 81-82.)
1430. év május 23-án kelt oklevél szerint Zsigmond király
meghagyja a váci káptalannak, hogy az óbudai apácák (klariszszák) Kande-i birtokának határait járassa meg. Királyi emberek: Felkezy Dobos Balázs, Pomázi Chyko fia János, Jenew-i
Márkus, Gersei Egyed fia János. (Orsz. Levt. D.L. 12253. Bártfai Sz.L., Pestm. Tört. O.E. 159.)
1465. év szeptember 30-án kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti Mátyás királynak, hogy szeptember 3-án kelt
parancsára kihallgatta Pilis megye nemeseit az óbudai klariszszák panasza ügyében, amely szerint Herman pilisi apát az
apácák Kande és Keralzantho birtoka között levô Keralthowa
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nevû részben levô fákat kivágatta, a halastavat lecsapoltatta négyszáz forintnyi kárt okozva nekik. Minthogy a kihallgatott tanuk a tényt vallották, csupán az összegre nem tudtak
biztosat mondani, Herman apátot Garanch-i birtokán megidézték.
A szomszédos birtokosok: Gerche-i Henczy Balázs, Gerche-i Poris
György, Gerche-i Chek János, Farkas István, Bwza András, Albert
fia András, Lewrinczy Nagy Pál, Farkas Máté, Soós Lôrinc,
Dobozy Tamás, Werthesy Miklós, Nemes Kelemen, Felkesy-i Fodor
Mihály. Továbbá Chabahaza-i Benedek, Bozyas-i György, Marothi
Lajos és Mátyus nevében; Kowachy-i Tamás, Pomázi Chyko
Sándorné, Óbudai Hydegh Benedek a szigeti apácák nevében
Hathy-i Albert a szigeti Szent Mihály prépostság, Wárady-i
János Zentkmyhawr-i Márton nevében, Kaydach-i György László
veszprémvári Mindenszentek-egyház prépostja, Bya-i János és
Péter, Zwbor János tisztje György Nyékrôl, Berenhyda-i István
a felhévizi konvent nevében jelentek meg. A káptalan megbízottja volt Újfalvi Benedek kanonok, a király pedig Wag-i Miklós
nádori, Buda-i Dénes királyi személyes bírákat, Hassagh-i
István kancelláriai jegyzôt és Kamancai-i Miklóst küldte ki;
Dyod-i András szolgabíró volt jelen a megye részérôl. (Orsz.
Levt. D.L. 16262. - Bártfai Sz.L., Pestm. T.O.E. 239.)
1483. február 8-án kelt oklevél szerint Pilis megye jelenti Mátyás királynak, hogy február 3-án kelt meghagyására
kiküldte Felkezy-i Kelemen szolgabírót, aki vizsgálatot
tartván igaznak találta az óbudai apácák (klarisszák) panaszát. Eszerint Zegedy István deák pesti polgár és felesége
Azonka tudtával jobbágyaik Fedemesrôl áthajtották a teheneket
az apácák Kande-i birtokára, ott legeltették és, hogy a két
birtok közötti ôsi határnak tekintett Fedemespatakán új hidat
építettek, s ahhoz az új utat az apácák földjein át vezették.
Végül, hogy Palothaberke nevû faiskolájukból a csemetéket
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kiásták és elvitték. (Orsz. Levt.D.L. 18758. - Bártfai Sz.L.,
Pestm. T.O.E. 285.)
Kande község okleveles anyaga:
1299 év III. 26.–1337 év XII. 6.–1340 év XI.8.–1353 év III. 2.
1355 év III. 29.–1367 év XI. 27.–1430 év V.23.–1465 év IX. 30.
1483 év II. 8.
Az oklevelekben szereplô helymeghatározó elnevezések:
Boron, Kalász, Üröm, Szántó, Borosjenô, Megyer, Örs, A budai
nagy út, Likaskô-határjel, Kevély-hegy és Födémes-patak.

Megyer
Megyer, a mai Békásmegyer területén volt, a Megyeri-rév ugyanitt, a Duna
azon részén, amely Békásmegyer és Káposztásmegyer vonalában feküdt.
Pontos helye még nincs megállapítva e révhelynek. Azonban a Szentendreisziget alsó végénél a Duna eme szakaszán gázló volt, ami a hajózást a mélység
hiánya miatt erôsen akadályozta. A téli idôkben itt elég sûrûn képzôdtek jégtorlaszok és árvízi katasztrófákat idéztek elô. 10
A mai Szentendrei-sziget déli csúcsa és a kisded Palotai-sziget között a távolság mintegy 850 öl. Ez volt a középkorban a Megyeri-rév – írja Salamon
Ferenc. 11
Egy út húzódott keletrôl–nyugatra, metszve a Duna vonalát. Pannónia
területén e kereskedelmi út vonalában, a Duna jobb partján lennie kellett egy
kereskedelmileg és hadászatilag is fontos állomásnak. 12

10

Töry Kálmán: A Duna és szabályozása, 115-120.
Buda és Pest története II., 134.
12
Salamon Ferenc: Buda és Pest története I. 69.
11
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A keleti irányú kereskedelmi útvonal az ôskorban fôleg a Katalin völgyön át
jutott a Dunához és Nógrádverôce-Dunabogdány-Várad vonalában metszette
átkeléssel a Dunát, a késô vaskorban már cölöpös hídon keresztül.
Dunabogdányban a nagy kereskedelmi útvonal Dél felé, a mai Szentendre,
vagyis Ulcisiához vezetett, s itt megkerülve a Duna nagy ôsi árterét, a Pilishegyek déli lábainál haladt a jelenlegi Pomáz területére, a Dunazughegyvidék nagy nyugati átjárójához. Itt állott a fontos kereskedelmi és
hadászatilag is kiépült állomás. Dunabogdányból az út nem vezethetett északi irányba, mert abban az id_ben még a visegrádi Duna-szakaszon a folyó vize
elég hosszan a meredek hegyek sziklalábazatait mosta. Ezért kellett megkerülni a nagy kereskedelmi útnak a Dunazug-hegyvidék keleti részét, hogy a
nyugati kereskedelmi utakhoz kapcsolódhasson, tehát a mai Pomáz községnél
lévô nagy völgykatlanon át. A Katalin-völgybôl jövô ôsi kereskedelmi út a
Duna legalkalmasabb gázlós átkelôhelyét használta akkor ki. A Megyeri
révhelyhez, vagyis a mai Szentendrei-sziget déli csúcsához még ebben az
idôben jelentôs út nem vezetett keletrôl, mert a Duna jobb parti részén, a
Duna nagy ôsi ártere terült el. A római impérium ideje alatt sem volt még

használatban, erre nem nyújtanak régészeti leletek bizonyítékot. De a késôbbi Megyeri-révtôl északra, a mai Szentendre táján már épített híd vezetett át
a Dunán a mai Szentendrei-szigeten lévô Horányt érintve, a Duna bal parti
részén, Dunakeszi közelében érve partot. Ez a híd azonban fôleg stratégiai
szempontból bírt jelentôséggel. A Megyeri révhelynek, ha volt is az ôskorban
ismerete, jelentôségét azonban csak a népvándorlás századaiban nyerte el.
A fuldai évkönyvek említik a honfoglaló magyarság dunai átkelését. Ez azonban nem kizárólag a Megyeri révhelyre értendû, mert Pannónia elfoglalása a
Duna nem egyetlen pontján indult meg. Jelentôsebb átkelések Szob, Megyer
és Pest dunai szakaszain voltak. Megyer azonban már ebben az idôben jelentôs átkelô hely lehetett. „…ezután a Rákos-patak feletti révnél a Dunán a
seregek átkeltek Pannónia földjére és ott tábort ütöttek a felsô hévizekig… az
ottani átkelô révhelyet Megyeri-révnek nevezték el.” 13 Ezen idôben a rómaiak által épített híd Ulcisia Castránál, a mai Szentendrénél, már lepusztult
állapotban volt.
Árpád fejedelem október hava után indította meg Pannónia megszállását,
vagyis a Megyeri-révnél való átkelést. 14
Nincs kizárva, hogy az október utáni átkelés hasonló volt az 1241. évben a
tatárok átkeléséhez, mely december havában a Duna befagyott vizén át történt
meg. Hirtelen, rajtaütésszerûen sokaságukkal elárasztották Pannónia vidékét. 15
Árpád fejedelem a Megyeri-révnél történt átkelése után, közel a Dunához, a
Noé-hegyére verette elôször sátrát, és onnan nézte a seregek átkelését. 16
A Noé-hegye pedig a jelenlegi Pomáz és Szentendre között fölmagasodó
Kôhegy, kora vaskori fellegvár. Az elmúlt évtizedekben a környék lakossága
még használta a Noé-hegy elnevezést. 17
Helyesen mutat rá krónikájában Anonymus, amikor azt mondja, hogy a
Rákos-patak feletti területrôl indult meg az átkelés a Duna bal partjáról egy
ott lévô révhelyen át, és átérve tábort ütöttek a felsô hévizekig. Ha Árpád a
Szentendréhez közel fekvô Noé-hegyrôl (ma Kôhegy) figyelte az átkelést, úgy
az elsô megszállási rész a mai Békásmegyer–Csillaghegy feletti területre esik.

13

Paizs D.: A magyar Anonymus, 46-52.
Rupp J.: Budapest és környéke helyrajzi tört. 2.
15
Rosty Zsigmond: A tatárjárás története.
16
Kálti Márk krónikája 13.
17
Thirring: Pilis hegyvidék.
14

86

87

A Békásmegyer-Csillaghegyi rész volt a Felhévízi konvent legészakibb területe. Az ettôl délre esô terület a Duna vadvizeitôl ingoványos és mocsaras volt,
több kisebb-nagyobb szigettel. Az északabbra fekvô terület azonban a Pilishegy patakjainak, a Pilis-patak, vagy Dera-patak és a Kalászi-patak (eltekintve a szentendrei Bükkös- és Bucsina-patakokat) hordalékaitól feltöltött Duna
ártere, amely ebben az idôben már kevésbé volt járhatatlan. Erre utal több
oklevelünkben az e területre vonatkozó Tebesere elnevezés, amely kiszáradt
vízfolyást jelent. Helyesen mutat rá Salamon Ferenc, hogy a Szentendreisziget déli csúcsa és a kisded Palotai-sziget között volt a révhely, a Megyeri
átkelôhely. Így a Megyeri-rév helyét csakis a Békásmegyer és Csillaghegy közötti Duna szakaszon kereshetjük. Csillaghegy közigazgatásilag még az elmúlt évtizedekben a mai Békásmegyerhez tartozott.
Hogy hol volt a középkorban Békásmegyer vagy Békafalu, vagy Megyer falu,
még ismeretlen. Ez irányban helyrajztörténeti kutatások nem történtek. De
minden valószínûség szerint az elsô telephelynek közel kellett lennie a Dunához. Csak a késôbbi századokban, valószínûleg a Duna árvízpusztítása folytán
épült föl a mai helyén, a hegyek lábainál, már védett területen. A középkori
Békásmegyer területének határai az eddigi vizsgálatok szerint nem a mai területtel voltak azonosak. A mai Békásmegyer területén a középkorban még két
falu volt, bizonyos határterületekkel. Szent Jakab falva és Kisszing falu. Szent
Jakab falva a mai Békásmegyer legészakibb határán, a Duna parti részen, a jelenlegi Kalászi-patak torkolata körzetében állott. Kisszing falu a mai Csillaghegy legészakibb határában, a Kisszing dombok körzetében, szintén a Duna-parti részen volt. A két falu között volt Megyer falu és a Megyeri révhely.
Megyer és Kalász faluk területén az Árpádok alatt a Kadar-Kaluz nemzetség
birtokai voltak. 18 Szent László uralkodása alatt az Aral-tó délkeleti partjának
vidékérôl a fogolyként idetelepített kvariz, kariz, kaliz nevezetû törökök a
mohamedán (iszlám) vallást követték. A gyermekeiket körülmetélték, s ezért
külön falukban éltek. Izmaelita kereskedôkkel azonosították ôket 1092-ben,
a szabolcsi zsinaton.

18
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OKLEVELES

ADATOK:

1135-ben kelt oklevél szerint Lampert comes felesége Zsófia
és fia Miklós írásba foglalják a bozóki prépostság megalapításával kapcsolatos birtokokat. A birtokok között szerepel
Megyer:,,…item in Meger iuxta Danubium infra genoracionem
Kalez sunt decem vinea empte et locus in villa emptus a quodam nomine David, ad domos et cellarium et stabula aliaque
necessaria, hoc affirmant Grab et Salamon.” (Fejér C.D. VII.
5. 103.) Lampert comes a Hont—Pázmán nemzetségbôl származott,
s I. Béla király és neje, II. Miesco lengyel fejedelem leszármazottja. Árpád-házból való. (Ferdinandi: Az Árpád ház
története, 13-14.) Lampert comes felesége Zsófia, Szent
László király nôtestvére. (Karácsonyi: A magyar nemzetségek,
184.) 1132-ben a Boris elleni hadjáratban II. Lampertet a
király táborában saját testvére Hypolit egy székkel agyonütötte, Miklós fiával. (Hist. Hun. Fontes D. II. 214.)
1148-ban kelt oklevél szerint II. Géza király a László király által a budai káptalannak adományozott évi 360 pensa
helyett a budai vásárvámot (tributum fori Geycha), Pest és
Kerepes révének vámját, továbbá Megyertôl a Nagyszigetig terjedô halászatot adja. (Szentpétery 77. Budapest okl. I. 34. — Bártfai: Pest m. t.o.e. 3.) Vajon az oklevél szerint
Megyertôl a Nagyszigetig mit is kell értelmeznünk? A
Szentendrei-szigetet vagy a Csepel-szigetet? Valószínûleg
csak a Szentendrei-sziget értelmezhetô itt. Ez azonban nem
nagy távolság e Duna szakaszon, alig pár száz öl volt abban
az idôben. Azóta nyúlt a sziget vége.
Az 1212. évi, II. Endre király által kiadott határjáró
oklevélben is szerepel Megyer. „…innen felmegy a Tebevra
(Thebeura)-nak nevezett hegy közepéig, és innen három faluval, tudniillik Meger és a két Poucernie faluval határosan
halad egészen a Dunáig.” — Ezen Megyer azonban nem tévesztendô össze a mai Békásmegyer területén volt Megyer faluval.
Az oklevélben szereplô Megyer Régi Buda feletti területrôl beszél ezen idézett határjárási szakaszon, és az Felsô-Megyer,
vagyis a mai Pócsmegyer. Ennek középkori területéhez tartozott
Szentendre is, amelynek határvonaláról beszél itt az oklevél.

Fejér C.D. VII. 5. 103.
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Ezt kiváltképpen jól értelmezve látjuk az I. Lajos király
által kiadott 1356. október 17-én kelt oklevélnek idevonatkozó szakaszából:,,…felhágván a hegycsúcsra, majd egy
ösvényen leereszkedve a szôlôk között eljut egy helyre,
melyet Tebeserének (Tábesere = száraz árok vagy száraz, vízmosta ér) neveznek, ahol Megyer birtok határához csatlakozik…” Ez pedig a mai Szentendre területének határa. A budai
káptalan Pomáz - Zemche határbejárási oklevelében (1479. II.
21.) Magyarmul-ként említi meg. (Knauz: A budai káptalan
regesztái, 129., Magy. Tört. Tár. XII. k.) Mint az 1356. év
október 17-én kelt, Nagy Lajos király által elrendelt határjárási oklevélben a Mwgyer határ szôlôs terület, úgy a fent
idézett terület is az. A két helyrajzi pont egyet jelent. Így
ezen oklevelekben szereplô Megyer e tanulmányom keretébe nem
kapcsolható.

1342. X. 31-én kelt oklevél szerint a váradhegyfoki konvent elôtt Kárászi Sándor fia László a békásmegyeri birtokot
eladja István mesternek, a király speciális jegyzôjének.
(Orsz. Levt. D. L. 3524. - Anj. okmt. 270. - Bártfai: Pest
m. t.o.e. 52.)

1287. IV. 13-án kelt oklevél szerint az esztergomi keresztes konvent elŒtt a Hunt -Pazman nem-béli Pazman fia Lampert,
megyeri birtokát elcserélte az esztergomi káptalan Raich birtokáért. (Wenczel, IX- 458. - Knauz, II. 220. - Bártfai: Pest m.
t.o.e. 23.)

1350. X. 21-én kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
az apácák békásmegyeri bírója és jobbágyai bizonyítják, hogy
Hosszú Salamon budai zsidó az apácák egyik jobbágya elleni
pert elvesztette. (Anj. okmt. V. 410. - Bártfai: Pest m.
t.o.e. 58.)

1294-ben kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt Balogi
Dama comes fia László óbudai kanonok Buda mellett fekvô
megyeri birtokokat, melyet László esztergomi érsektôl Keysig
birtokért cserébe kapott, 120 márkáért eladja Tengerdi
Tivadar fehérvári prépostnak és rokonainak. (Orsz. Levt. D.
L. 1399. - Budapest okl. I. 286. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 26.)

1361. VII. 17-én kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti Kont Miklós nádornak, hogy meghagyására Békásmegyeren
Zsámboki Jakab felesége Margit és a néhai István mester a
király speciális jegyzôjének fia Péter birtokrészei között a
határt megjáratta, és a felosztást elvégezte. (Orsz. Levt. D.
L. 5072. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 77.) Az oklevél a határ
nem teljes leírását nyújtja, azonban azt Bártfai nem közli.
Az 1361. év január 27-én kelt oklevél szerint Péter fia
László Kalász-helységi nemes. (Orsz. Levt. D. L. 5036. Békefi Remig: A pilisi apátság története I., 350. - Bártfai:
Pest m. t.o.e. 76.)

1322-ben kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt Bereck
kökényesi prier a monostor békásmegyeri szôlôje mellett az
Uza-málon egy darab földet enged át szôlôvé alakításra
Domonkos fia János békásmegyeri telepesnek. (Orsz. Levt. D.
L. 2761. - Any. okmt. II. 635. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 42.)
1335. VII. 1-jén kelt oklevél szerint a felhévizi keresztes
konvent elôtt Becsei Imre fiai a szentjakabfalvai Újmálon,
Békásmegyeren és Pomázon lévô szôlôit Becsei Tötösnek adja.
(Orsz. Levt. D.L. 2931. - Any. okmt. III. 178. - Bártfai:
Pest m. t.o.e. 45.)
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1346. XI. 16-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
Szalag Andrásné egész békásmegyeri birtokát eladja nôvérének
s annak fiának Reunolt Miklósnak. (Orsz. Levt. D. L. 3862. Anj. okmt. IV. 637. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 56.)
1347. XI. 12-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
bizonyítja, hogy elôtte Domonkos unokái birtokaikat felosztották és a békásmegyeri birtok Istváné és Pálé lett. (Orsz.
Levt. D. L. 3951. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 57.)

1361. XII. 10-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
elôtt Zsámboki Márton fia Jakab a maga és neje Margit és
leánya Ilona és Krisztina nevében Békásmegyeren lévô birtokrészüket 60 Ft-ért elzálogosítják az óbudai apácáknak, akiknek nevében azt László diák átvette. (1741-bôl hiteles másolat a Nemzeti Múzeum törzsgyûjteményében. - Bártfai: Pest m.
t.o.e. 77.)
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1362. VI. 5-én kelt oklevél szerint Erzsébet királyné az
általa alapított óbudai klarisszáknak adja a vételár útján
szerzett békásmegyeri birtokot. (Fejér, C. D. IX. 3. 318. Bártfai: Pest m. t.o.e. 77.)
1367. XI. 27-én kelt oklevél szerint a váci káptalan jelenti Lajos királynak, hogy november 19-én kelt parancsára
Marouch Miklós királyi ember jelenlétében János olvasó
kanonok az óbudai klarisszák Kande-i és Üröm-i birtokai közt
a határt megjáratta. Az oklevélhez csatolva XV. századi
kézírással a határ vonala. Ez a Kande falu végén lévô mérföldkôtôl indul ki, érinti a szôlôket, Boront, a budai nagy
utat, a nagy kôvel (magno lapide columpnari) megjelölt helyet, a Wayoncha birtokot és patakot, Kyrálszántó birtokot
Kyráltavát, Captár-hegyet Jenô és Kande közt, a Machkakô nevû
nagy követ, Septer szôlôt, Kevel-hegyet, Kwvágó-hegyet,
Fidemes patakát a nagy út mellett, ahonnan kiindult.
(Eredetije: Orsz. Levt. D. L. 5623., 1368. évi átirata 5639.)
A káptalan egy nappal elôbb jelenti a Kalász és Megyer felé
esŒ határ megjárását, amely Kaloz falut, szôlôket, a Jenôrôl
Budára vezetô utat, az Üröm és Wrs közti völgyet, Ewrynhegyet
és Wrshegyet érinti. (Orsz. Levt. D. L. 5624. - Fejér C.D.
IX. 4. 77. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 81.)
1368. XII. 22-én kelt oklevél szerint Erzsébet királyné a
vallásos életet támogatni kívánván, az általa alapított óbudai klarisszáknak adja Békásmegyeren levô birtokait. (Orsz.
Levt. D. L. 5715. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 86.)
1403. IV. 8-án kelt oklevél szerint Óbuda város hatósága
elôtt Kosdy István úgy végrendelkezett, hogy lelke üdvéért a
Békásmegyeren levô Somogalia nevû szôlôjét Koman Lôrinc és
János Buda alvárosi fürdôs földjei között az óbudai apácáknak adja. (Orsz. Levt. D. L. 8878. - Bártfai: Pest m. t.o.e.
120.)
1481. IV. 27-én kelt oklevél szerint a pilisi apátnak és
az óbudai apácáknak Békásmegyeren jobbágyai laknak. (Orsz.
Levt. D. L. 18474. - Békefi Remig: A pilisi apátság története
I., 444. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 281.)
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1482. VI. 2-án kelt oklevél szerint a budai vár alatt fekvô
Szent János evangélista egyház mellett lakó begina apácáknak
Békásmegyeren udvarházuk, jobbágyaik és ÁsvánfŒn halastavuk
volt. (Tört. Tár 1890. 123. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 283 és
Óbuda egyházi int.a k. 111.)
1484. VI. 21-én kelt oklevél szerint Mátyás király meghagyja a prelátusoknak, báróknak, ispánoknak, várnagyoknak és
bíróknak,
hogy
a
beginák
népei,
fôként
Chépen
és
Békásmegyeren lakók felett csak az apácák tisztjeinek jelenlétében ítélkezzenek, s ha ezek hanyagok lennének, terjesszék
fel a királyhoz, nádorhoz vagy más bírósága elé. (Orsz. Levt.
D. L. 30907. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 288.)
1512. VI. 24-én kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
a Kalázon levô Fácános berket Thordai Imre kanonok átengedi
a békásmegyeri Godor Tamásnak. (A káptalan protokolliumában
129. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 335.)
Megyer, vagy Békásmegyer okleveles adatai ezzel le is zárulnak. Nem sokat beszélnek, fôként nem helyrajztörténeti
vonatkozásban. Még azt sem tudjuk meg belôlük, hogy hová tartozott joghatóságilag. A budai káptalan szerepel sûrûn az
oklevelekben, de ez még nem jelenti azt, hogy a budai káptalan joghatósága alá tartozott volna. Nem is tartozott oda.
Minden valószínûség szerint a Buda-Felhévíz keresztes konvent
joghatósága alá tartozott. Egyháza nem volt, errôl az
oklevelek nem tesznek említést. A török hódoltság ideje alatti adatok szerint 1559. október 2-án a Defterek adólajstromában Békásmegyer 32 házzal szerepel. (Velics - Kammerer:
Defterek I., 120-123. - Bártfai: Pest m. t.o.e., 398.) 1579.
május és június hónapok Üvejsz pasa számadásaiban, a budai
vilajetben Békásmegyer 2795 akcse jövedelmet hozott. (Velics
- Kammerer: Defterek I., 322. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 416.)
1580-1581 évek között Békásmegyert 35 házzal a budai
szandzsákhoz tartozó faluk között találjuk. (Velics Kammerer: Defterek II. 530-554. - Bártfai: Pest m. t.o.e.
418.) 1588-ban Pilis megye adólajstromában már csak 7 portával találjuk, Kalász és Pomáz itt nem szerepel, Óbuda szerepel, de semmi portával nem rendelkezik. (Orsz. Levt. Regesta
dicarum XV. k. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 422.)
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Szent Jakab egyháza és falva

Ez az egyházi romemlék a Pilis hegyvidék
déli lába elôtti nagy sík területen áll, a mai
Békásmegyer északi határán, a Duna partjának közelségében, a kalászi patak jobb parti
részén. A templom romjait még az elmúlt
évtizedekben messzirôl láthattuk, amelyet
Pusztatemplom néven ismert a környék
lakossága. A romemléket délre Csillaghegy–Római-fürdô, nyugatra Békásmegyer
és Budakalász, északnyugatra Pomáz, északra Szentendre helységek határai környékezik. Keletre a Duna azon szakasza található, ahol a Megyer-rév átkelô helye volt.
Ez az egyházi romemlék a Pilis hegyvidék
déli lába elôtti nagy sík területen áll, a mai
Békásmegyer északi határán, a Duna partjának közelségében, a kalászi patak jobb parti
részén. A templom romjait még az elmúlt
évtizedekben messzirôl láthattuk, amelyet Pusztatemplom néven ismert a
környék lakossága. A romemléket délre Csillaghegy–Római-fürdô, nyugatra
Békásmegyer és Budakalász, északnyugatra Pomáz, északra Szentendre helységek határai környékezik. Keletre a Duna azon szakasza található, ahol a
Megyer-rév átkelô helye volt.

Régi Buda helyrajzi történetében szerepel Szent Jakab egyháza és falva, nem
kimondottan jelentôs történetével, de Régi Buda területének határvonalában,
mint határvonal jelölô pont szerepelt. A forrásadatok szerint a XIII. században épült, valószínûleg a tatárdúlás utáni évek során. Az alapítására
vonatkozólag semmi adatunk nincs. A régészeti vizsgálatok tanúsága szerint
körzetében a XIII. századig visszamenô település maradványai voltak
felfedezhetôk.
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A Pilis-hegyvidék elôtt elterülô síkság a Duna ôsi ártere, melyet a XVIII.
században a környéken letelepült szerbek mlákának, azaz mocsárnak neveztek, amely még ma, a Duna ármentesítô szabályozása után is vizenyôs terület
sok helyen. De vannak kiemelkedô részek ebben az ôsi ártérben, melyek
szigetek lehettek. A pusztatemplomi romemlékek is ilyen kiemelkedô, szinte
szigetszerû területre épültek, amely a tengerszint felett 106 méter magasságban helyezkedik el. Ezeken a szigeteken végzett régészeti vizsgálataim már az
ókorban itt letelepedett ôslakosság kô-, réz-, bronz- és vaskori telepeit, nagy
kiterjedésû temetôit mutatták ki.
A római impérium alatt az itteni limes vonalban erôdlánc, több castellum burgusz épült. Eltekintve az ôskori települési maradványoktól és a Pusztatemplom rommaradványától a szóban forgó területen több kora középkori,
már magyar vonatkozású romemlékkel is találkozhatunk. E romterületek
azonban régészeti szempontból eddig nem lettek vizsgálva. 19
1930–1933. évek alkalmával Garádi Sándor a Székesfôváros Régészeti
Intézete megbízásából végzett vizsgálati feltárásokat a romemlék körzetében.
A régészeti feltárás az ôskori leletanyagon kívül középkori vályogfalú és
vesszôs fonatú lakóhelyekre akadt. A feltárások eredményeit nem publikálta.
Azonban említésre méltó, hogy egyik munkájában Fehéregyházat kapcsolatba
hozza a pusztatemplomi romokkal. 20 Idézem: „Nem helyes Bél Mátyást bizonyítékul idézni arra, hogy Fehéregyháza a XVIII. század elején még helymeghatározóul szolgált. Bél Mátyás aligha szerezte Fehéregyházára vonatkozó
ismereteit és a helynevet Óbudán, hiszen mint maga is említi, Bonfinitól
merített, onnan tudott Fehéregyházáról. Ha Óbudán szerzett volna tudomást
róla, akkor nem keresi Fehéregyházát Kalász és Pomáz határában. Pedig ott
kereste és vélte megtalálni, amint ezt, Kalász községet tárgyaló szövegébôl
kiolvashatjuk. …intra huc vicum (ti. Kalász) et Pomaz ecclesia illa est, quam
Mariae Albae nomine conditam devicatem que supra diximus… Itt alighanem a
határokat künn a helyszínen összecserélte és Kalászt és Békásmegyert akart
érteni. Kalász és Pomáz határában ugyanis semmiféle romnak nyoma sincs,
ellenben Kalász és Békásmegyer határán van a részben még ma is fennálló
Árpád-kori templom, az úgynevezett Pusztatemplom.” 21
Garádi Sándor fent idézett nyilatkozata teljesen helytelen, s minden helytörténeti alapismeret nélkül íródott meg. Nem ô volt az egyedüli, aki abban

19

A pusztatemplomi romokkal történészeink Régi Buda helyrajztörténeti vonatkozásában foglalkoztak.1869-ben
Rómer F. Flóris a pusztatemplomi romemléket felmérte és szerinte az a XIV. századra tehetô. (Monumenta Hung.
Archeologia III. 1. 100. - Mûemlékek Orsz. Bizottságánál letétbe helyezett jegyzôkönyv, 12 sz. 1—13.) 1876. május
1-jén tett jelentést a Mûemlékek Országos Bizottságának Arányi Lajos a pusztatemplomi romokról. Szerinte a
romemlék a XIII. századra datálható. (Arch. Ért. 1881. I. k. XX., XXVII. Lásd, a mellékelt romemlék ábrázolást,
mely Arányi Lajos rajzának másolata.)
1898-ban Nyizsnyanszky István a pusztatemplomi romoknál a szentélyben végzett vizsgálati feltárást a templom
eredetére nézve, nem sok eredménnyel. (Mûemlékek Országos Bizottsága 1899. 145 és 157 szám alatt.)
20
Garádi Sándor: Az óbudai Fehéregyháza. Történetírás 1937. évf. 266.
21
Bél Mátyás: Notitia Hungariae Novae T. III. Sectio IV. p. 513.
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a tévhitben volt, hogy az Árpád fejedelem sírjával egy helyre helyezett Fehéregyháza romemlékeire akadt a pusztatemplomi romemlékekben. Ebbéli feltevésében Garádi Sándort elôsegítette az, hogy a környék lakossága a pusztatemplomi romemléket Weisskirchen név alatt is emlegette. Nem követte volna el azonban Garádi Sándor ezt a nagy hibát akkor, ha ismerete lett volna a
Budakalász és Pomáz terében fekvô nagy romemlékekrôl. Errôl azonban amint látjuk, nem volt tudomása. A békásmegyeri határban lévô pusztatemplomi romoknak Garádi Sándor által történt vizsgálati feltárása és történeti
megállapítása nem keltették fel a figyelmet a Régi Buda helyrajzi történetével foglalkozó történészek és kutatók körében, s tovább is kérdôjelként szerepelt a kutatók elôtt.
Már a XVIII. században felmerültek olyan kijelentések, hogy Régi Buda romterülete a mai Óbudától messzebb, északabbra feküdt, s ott kell azt keresni.
Schier Xictus Buda Sacra címû munkájában elég szerényen utal Régi Buda
területének hol fekvésére. Ezt írja Schier: „...az óbudai királyi vár mely 1355.
év óta királynéi vár lett, Óbudán felül, vagy Óbuda fölött feküdt, ahol
Fehéregyházához vezet az út.”
Katona István igazat adott Schiernek abban, hogy a királyi vár, mely 1355ben királynéi vár lett, nem Óbudán alul, hanem a fölött volt. 22
Salamon Ferenc, Buda és Pest története címû munkájában is többször utal a
kora középkori Buda területének fekvésére.
A történészek vitája még a XX. század elején sem csendesedett le, és azok
kerültek fölénybe, akik a mai Óbuda területére koncentrálták a kutatások fô
súlyát. Azonban itt az elvétve felszínre került középkori romemlékek mellett
fôleg Aquincum római-kori romemlékei kerülnek túlsúlyban a felszínre. Az
egy-két középkori magyar vonatkozású romemlékre nézve pedig igazán korán
történtek meg a helyrajztörténeti megállapítások az irányban, hogy azok Régi
Buda egyes nagyobb középületeinek maradványai.
A történészek és kutatók közötti viták alapanyagául az utóbbi évtizedekben a
Régi Buda területére vonatkozó 1212. és 1355. évi határjárásokkal foglalkozó
okleveles anyagok tartalmai szolgáltak.
1939-ben Belitzky János a régen vitatott kérdést új mederbe terelte, de nem
kapcsolta ki a mai Óbuda területébôl. Ô a kutatások terén már a Békásmegyer
határában lévô Pusztatemplom romemlékeihez is eljut. Többek között ezeket
22

Katona István: Historia Pragmatica II., 115.
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mondja: „A határvonal a Rókahegyrôl ereszkedett le Megyerhez, hogy északkeletre fordulva a mai Kalász-víz (patak) dunai torkolatánál álló templomromnál, talán az egyik Pazanduk templomának romjánál végzôdjék. Ha ismerjük Pazanduk okleveles adatait, úgy meggyôzôdhetünk arról, hogy
Pazanduknak temploma nem volt.” 23
A pusztatemplomi romemlékek és
viták felett azonban múlt az idô. A
romemlék területe a békásmegyeri
közbirtokosság kezébôl Benárd Ágoston ny. miniszter kezeibe került és
1943. évben a Mûemlékek Országos
Bizottságához felterjesztett építési
engedély véleményezésére, a XIII.
századi romemlékek minden vizsgálat
híján beépíthetôkké váltak. Benárd
Ágoston a romemléket egy részben az
új épületbe beépítette, de legnagyobb
részben elpusztította.
Az 1212. évi határjáró oklevél nem
említi ezen egyházat, helyesen Szent
Jakab egyházát, bár azonos vonalon
húzódik a határ, mint az 1355. évi határjárásnál, amely oklevélben már említve van. Ez azt látszik igazolni, hogy
1212-ben e helyen az egyház, de még
a falu sem volt felépítve. Az oklevelek
tanúsága szerint csak a XIII. század
második felében alapíttathatott, ennek
tudható be az, hogy az okleveles adatok is csak ettôl az idôtôl válnak ismeretessé. Az 1355. évben történt,
Régi Buda határjárása alkalmával igen
jelentôs helyrajztörténeti pontokra
utalnak a határjárók.

23
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IDEVONATKOZÓ

OKLEVELES

ADATOK:

Az 1511. április 9-én kelt oklevél tartalmából tudjuk meg,
hogy az egyház Szent Jakab apostolról lett felszentelve. (A
káptalan protokollumában 27—28. - Bártfai: Pest m. t.o.e.
328.) Ha ez így van, úgy az egyház a dunai halászok által
alapíttatott. Ugyanis Szent Jakab apostol galileai származású
volt, halász és Jézus egyik tanítványa. Ebbôl az adatból
azonban még nem tudjuk meg az egyház alapítási idejét.
Az 1247-ben kelt oklevél említi elôször Szent Jakab egyházát. A veszprémi káptalan több, Zala megyében levô birtokának jövedelmét a budavári és Buda körüli (már Új Buda
értendŒ), a telki és szentjakabi plébániák betöltésének jogát
Zalandus veszprémi püspöknek engedi át. (Hazai okmt. VI. 47.
- Budapest okl. I. 48. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 7.) Ezen
oklevél tartalmából arra következtethetünk, hogy Szent Jakab
egyháza már 1247. elôtt fennállt. Abból, hogy korábbi okleveles adatokkal nem rendelkezünk az alapítás idejére nézve,
arra következtethetünk, hogy okleveles adatai, ha voltak is
az egyháznak, azok a tatárdúlás alkalmával pusztulhattak el.
Minden valószínûség szerint a tatárjárás elôtt épülhetett.
Azonban a XIII. század elején még nem létezett, ezt igazolja II. Endre király 1212. évi határjáró oklevele. A határjárás szárazföldi kiindulási pontja így szerepel: „Az elsô
határjel Buda és a Hévízek között van, tudniillik egy kerek
kô a földbe süppedve. Innen megy a völgy széléig és felmegy
egy hegyre, melyet Uzaháza-hegyének (Vzhashage) neveznek.”
(Orsz. Levt. D.L. 17., 18., 67. sz. - Bártfai: Pest m.
t.o.e.3. Szentpétery 272.)
Ezen oklevél tartalma teljesen egyezik a szárazföldi határjárás kiindulási pontjával (de ott már említve van Szent
Jakab egyháza és falva), az 1356. év október 17-én kelt
határjáró oklevéllel. A határjárás kiindulási pontja így

Belitzky János: Adatok Budapest kora középkor helyrajzához. Tanulmányok Budapest múltjából.
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szerepel: „ A határ a Duna partján két határkŒhöz megy, amelyek közül az egyik Óbudát, a másik Szent Jakab falvát különíti el. Innen ugyanazon részen egy keveset elôre haladva
elérkezik egy bizonyos kerek kôhöz, amely az említett Szent
Jakab egyházának felsô részén fekszik az út mellett, amelyen
Új-Budából lehet Óbudára menni, s amely mellett van egy másik
kô határjelül felállítva. Innen megy a völgy pereméig. Azután
megfordul, északnak felmegy egy helyre, melyet Uzaházahegyének neveznek.” (Bártfai: Pest m. t.o.e. 66—73.)
Hasonlóképpen találjuk a II. Lajos király által kiadott
határjáró oklevél tartalmában is, de itt kissé bôvített a
szöveg. „ …eljutottak egy kerek kôhöz, mely a Szent Jakab
egyházának felsô részén feküdt az út mellett, melyen Új-Budából Óbudára lehet menni, s ezután, ettôl a kôtôl eljutottak
egy szûk völgyhöz, mely szôlôk között fekszik, s amely völgyön egy út terjeszkedik… Innen észak felé fordulva Uzaházahegyéhez értek…”. (Miller Epitome, 25-33 - Bártfai: Pest m.
t.o.e. 364.)
A három különbözô idôbôl származó határjáró oklevél egyazon területrôl beszél, csupán a határt jelölô részeknél
látunk változásokat, így az 1212-esnél még Szent Jakab egyháza hiányzik, mert nem állhatott, az 1524-esnél már a határkövek hiányoznak, amint azok hiányára ezen oklevél is
hivatkozik.
Az eddig ismertek után vizsgáljuk meg részleteiben ezen
okleveles adatokat és egyeztessük össze magával a helyszínnel. Elôször is, Szent Jakab egyháza és falvának környezô
területe a veszprémi egyházmegyéhez tartozott. 1241-42 után
Új-Buda, vagyis Buda-Felhévíz és Régi Buda, a budai káptalan
területei között feküdt, Megyer tájékán. Nagy út szelte
ketté, amely után Új-Budáról Óbudára lehetett menni. Ezen út
Szent Jakab egyháza felett, vagyis tôle északra találkozott
a határvonallal, vagyis azt a határvonal metszette. Az út
délrôl északi irányba vezetett, a határvonal keletrôl nyugat

86

felé haladt. Szent Jakab egyháza a Duna partján állt, az út
attól beljebb. Az említett határkövek csupán Szent Jakab egyház területének felsô részén, vagyis attól északra állottak.
Ezek Szent Jakab egyház területét északon ért határvonalban
feküdtek, amelyek Régi Budától választották el. A határvonal
nyugat felé vonulva egy szûk völgybe vezetett, ahol szôlôk
voltak, a völgyben tovább vezetô útról a határvonal letért és
észak felé vezetett, arra a helyre, amelyet Uzaháza-hegyének,
vagy Uzaháza-helyének neveztek.
Az itt felsorolt helymeghatározásokat próbáljuk meg beleilleszteni a területbe. Békásmegyer területén, a Duna parti
részén állnak a XIII. századból származó templomromok. Tôle
délre fekszik a mai Óbuda területe, a volt Buda-Felhévíz és
északra tôle Budakalász és Pomáz, amely a budai káptalan
joghatósági területe volt. A Szent Jakab egyházhoz tartozó
terület déli határa a mai Békásmegyer községbôl kiinduló út,
amely a Dunához vezet, délre tôle Kissing területe. Az északi rész határvonala Szent Jakab egyháztól északra a Duna
partján, a mai Luppa-szigettŒl nyugat felé tartó útvonal,
amely elválasztó határvonal volt a budai káptalan területétôl. Itt, közel a Dunához a nagy út a határvonal, vagyis
egy másik útnak a keresztezésénél állottak a földbe süppedt
kövek, határjelek.
1954-ben a Szentendrei Múzeum e területen feltárásokat végzett, és az út keresztezéséhez közel egy római mérföldkövet
talált, amelyet a helyszínrôl elszállított. Ugyanezen évben
az utak keresztezésének északi részén fedeztem fel egy római
mérföldkövet a szántóban, amelyet szintén elszállítottak.
Ezek a római mérföldkövek már nem eredeti rendeltetésüknek
szolgáltak, nem a közelben vonuló római út mérföldpontjait
jelezték csak, mint töredékek találtattak. De ezek a
töredékek sem voltak rendeltetési helyükön, hogy egy keletrôl
nyugatnak vonuló határvonal helyzetét képviseljék. Itt minden valószínûség szerint azzal kell számolnunk a kövek
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jelenlegi fekvésére nézve, hogy azok a XVIII. században a
kisbirtokosság földhöz juttatása során az eredeti határvonalról, mely akkor már nem bírt határvonali jelentôséggel, elcipeltettek pár tíz méterrel távolabbra, egyéni birtok határjeleként használva azokat fel. Igen helytelen volt e római
mérföldkô töredékeket minden elôzetes vizsgálat nélkül a
helyszínrôl elszállítani onnan, ahol eddig több századon át
feküdtek. Az az út, melyet az oklevelek említenek, a Duna
közelében lévô római út. Ezen úton lehetett Új-Budáról Régi
Budára menni. A mai Óbudától azon idôben még csak ez az egy
út vezetett észak felé a Duna ôsi árterébôl kiemelkedô magasabb vonulaton, a volt szigeti részen. Ez az út a római impérium idején a dunai limes vonalában haladt, ôrtornyokat, castellumokat, burgusokat, bolhavárakat kötve össze e területen,
Aquincumtól Ulcisia Castráig, vagyis a mai Szentendréig.
Ennek az útnak volt egy leágazása, amely a mai Luppa-szigettôl nyugat felé vezetett a mai Pomáz községen át a Pilis völgyén keresztül Salvába, a mai Esztergomba.
A határvonal a római idôktôl kezdve ezen úton haladt a Duna
partjától Budakalász irányába és Budakalász felsô részén
tovább a Dolina-völgybe vezetett. Ezen út és az azon vonuló
határvonal a völgy szûk bejárójához ért, ahol szôlôk voltak
(ma is vannak), és itt északra fordulva Uzaháza-hegyére vagy
helyéhez vezetett.
1269. október 3-án kelt oklevél szerint IV. Béla király
visszaadja a veszprémi püspöknek többek között Szent Jakab
egyházának plébániáját Felhévíz mellett. A plébániát az
udvari papok fejlesztették ki. (Veszprémi káptalan levt., 3.
cs. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 12.) Az oklevél tanúsága
szerint Bertalan veszprémi püspök Benedek óbudai prépost
iránti szeretetbôl engedte át az egyház tizedét, amelyet a
budai káptalan késôbb is megtartott. Ezzel a tized ajándékkal
sietett Bertalan püspök segíteni a budai káptalan helyzetén
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a tatárjárás után. Ezen okleveles adat is igazolja, hogy
Szent Jakab egyháza területe a veszprémi egyházmegye tizedszedési területe volt.
1295. március havában kelt oklevél szerint István pilisi
apát Békafoló (ma Kalászi-patak, még vízrendészete nem volt,
s így medre ismeretlen eddig) birtokát, mely a veszprémi
püspök földjével határos, évi egy ezüst márkáért bérbe adja
Eyhor, Ulrich és Jakab falunagyoknak és a szentendrei lakóknak, hogy a helyet telepítsék be, és falut alkossanak, kivéve
az ott lévô malmot. (Hazai okmt. V. 78. - Bártfai: Pest m.
t.o.e. 27.) Rupp említi, hogy egy 1374-bôl származó adat
szerint Szent Jakab apátság a Duna egyik szigetén volt a
ciszterciták birtokában. (Rupp J.: Magyarország helyrajzi
története.) Sajnos, mind a két adat elég szerény ahhoz, hogy
azokat helyrajztörténeti szempontból felhasználhassuk.
Az elsô okleveles adat vonatkozhat szentendrei területre is,
mert az is a veszprémi egyház tizedszedési területéhez tartozott. Okleveles adatokból azt is tudjuk, hogy ebben a körzetben
volt a pilisi apátságnak, a cisztercieknek malmuk. A második
adat teljesen egyedülálló és kapcsolódó adatokkal nem
támasztható alá, hogy az Szent Jakab egyházára vonatkozna.
1295. VI. 15-én kelt oklevél szerint Budavár városi hatósága elôtt Benedek veszprémi püspök a budai, szentendrei, szent
jakabi stb., tizedet bérbe adta Prenner Kunchnak és Mothon
Herman ispánnak. (Budapest okl. 290. - Bártfai: Pest m.
t.o.e. 27.) Ezen oklevél a fent tárgyalt oklevelekben szereplô tizedszedési területek hovatartozására világít rá.
1295-ben kelt oklevél szerint
vent elôtt Szecsôi Kabas Tamás
Újmálon, kalászi szôlôjét eladta
Levt. D.L. 1432. — Bártfai: Pest

a Felhévízi keresztes konfia Tamás a szent jakabi
az óbudai Sacknak. (Orsz.
m. t.o.e. 27.)
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1296. VIII. 1-jén kelt oklevél szerint Szent Jakab egyháza
a veszprémi káptalan bizonyítása szerint királyi, illetve
királynéi alapítású, így dézsmája Benedek veszprémi püspököt
illeti. (Knauz, II. 390. - Budapest okl. I. 302. - Bártfai:
Pest m. t.o.e. 28.)
1297-ben kelt oklevél szerint Újmálon szôlôadományozás
történt. (Budapest okl. I. 321. - Árpád-kori új okmt. V. 174.)
1309-ben kelt oklevél szerint a Felhévízi keresztes konvent
elôtt Sack özvegye Aranka, a szent jakabi Újmálon lévô örökölt szôlôjét eladta Hosszú Péter és Szôke pesti telepeseknek. (Orsz. Levt. D.L. 1732. - Any. okmt. I. 172. Bártfai: Pest m. t.o.e. 32.)
1331-ben kelt oklevél szerint a Felhévízi keresztes konvent elôtt Szôke pesti polgár és felesége a Szent Jakab falva
területén, Újmálon lévô szôlôjüket eladják a pomázi Becsei
Imrének. (Orsz. Levt. D.L. 2662. - Any. okmt. II. 536. Bártfai: Pest m. t.o.e. 41.)
1355. VII. 1-jén kelt oklevél szerint a Felhévízi konvent
elôtt a néhai Becsei Imre fia Tötös és Vesszôs Tamás, Drugeth
nádor közbejöttével felosztják örökölt birtokaikat és
értékeiket, amelyek közül a Szent Jakab-falvai Újmálon és a
békásmegyeri, ezen kívül Pomáz-Székmálon levô birtokot,
szôlôt Becsei Tötösnek juttatják. (Orsz. Levt. D.L. 2931. Any. okmt. III. 178. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 45.)
Becsei Imre fia Tötös egyébként István, Nagy Lajos király,
de kiváltképpen Erzsébet özvegy királyné bizalmas embere
volt. Nagy Lajos király trónra lépésekor a királyné, majd a
király fôajtónállója, Visegrád és Óbuda várnagya, egyben
Pilis vármegye ispánja is. (Wertner M.: Magyar nemzetségek
80. - Anj. okmt. IV. 320.)

1335. X. 14-én kelt oklevél szerint Becsei Tötös PomázSzékmálon lévô szôlôjét elcserélte egy a szent jakabi Újmálon
lévô szôlôvel. (Orsz. Levt. D.L. 2953. - Bártfai: Pest m.
t.o.e. 46.)
Becsei Tötös 1343-ban külön palotát vásárol saját használatára Óbudán. (Gárdonyi Albert: Buda és Pest a tatárjárás
elôtt 37.)
1348-ban kelt okleveles adat szerint nagy árvíz pusztítja
el a felhévizek feletti területet. Ekkor elpusztult Szent
Jakab falva és nagy részben Pomáz is. (Pór Antal: Nagy Lajos
király I. 175-207.) Említésre méltó, hogy a mai Pomáz tengerszinti magassága 138 méter, Szent Jakab falváé 106 méter. Itt
nem valószínû, hogy a Duna áradásáról lenne szó, hanem inkább
a Pilis- és a Kalászi-patak nagyobb felhŒszakadás következtében pusztító árvízérôl, mint ahogy ez 1937-ben hasonlóképpen történt. (vagy pl. 1999-ben. – szerk.)
1344. XII. 21-én kelt oklevél szerint Magyar Pál végrendelkezése folytán szentjakabi szôlôjét Buda mellett, Erzsébet
nevû leányára hagyja. (Orsz. Levt. D.L. 3609. - Anj. okmt.
IV. 479. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 54.)
1351. I. 9-én kelt oklevél szerint Nagy Lajos király Erzsébet özvegy királynénak, édesanyának megengedi, hogy többek
között a szentjakabi, ôsidôktôl szedett szárazi vámot az
általa Sicambriában, Óbudán alapított klarisszáknak adományozza. (Fejér C.D. IX. 2. 53., 80., 433., 668. - Magy. Tört.
t. IV. 164. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 59.)
I. Lajos király 1356. X. 17-én kelt határjáró oklevelének
idevonatkozó részletét már az elôzôkben ismertettem.
1362. IX. 22-én kelt oklevél szerint András veszprémi kanonok a Szent Jakab egyház plébánosa. (Bártfai: Pest m. t.o.e. 77.)
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1362. XII. 4-én kelt oklevél szerint a váci püspöknek is volt
birtokterülete Szent Jakab-falván. (Bártfai: Pest m. t.o.e. 78.)
1364-ben újból nagy árvíz pusztított a felhévizek fölött.
Ekkor újra nagy pusztulás érte Szent Jakab-falvát. (Salamon
Ferenc: Buda és Pest története II. 343.)
Az árvíz sújtotta területen az óbudai klarisszáknak szárazi
vámszedôhelye volt. Azonban az árvíz sújtotta területen a
vámszedôhely jövedelmet nem hozott, ezért az 1366-ban kelt
oklevél szerint a szentjakabi szárazi vámszedôhely helyett az
óbudai klarisszák a vízi vámot kapják. A szárazi vám a királynék óbudai várához csatoltatott. (Katona: Hist. Krit. 10.
370. - Fejér C.D. IX. 3. 528. - M. Tört. Tár IV. 170. Bártfai: Óbuda egyházi I. K. 86.)
1369-ben kelt oklevél szerint Oppelni László hercegnádor,
Szent Jakab falu 250 forintot érô tizedét élete tartamára az
óbudai klarissza kolostorban élô leányának adja. (Fejér C. D. IX.
4. 210. — M. Tört. Tár IV. 172. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 87.)
1372-ben kelt oklevél szerint az óbudai vár és a klarissza
kolostor mögötti nagyrét eladásánál az oklevél így említi meg
Szent Jakab falvát: „Sessionem ipsorum rote klastrum Beate
Virginis Sancti monalium in veteri Buda a parte ville zenthyacapflava vocate et universu in facie eiusdem habita…”
(Orsz. Levt. D. L. 6010.)
1424. III. 24-én kelt oklevél szerint Zsigmond király, hogy
Borbála királyné özvegysége esetén kellô módon meg tudjon
élni, többek között neki adta Óbuda várost és Szent Jakab
birtokot a szentjakabi vámmal és a vámhoz tartozó várral. (M.
Tört. Tár XII. 279-284. — Bártfai: Pest m. t.o.e. 148—150.)
1447. VIII. 25-én kelt oklevél szerint Hunyadi János kormányzó megtiltja a szentjakabi vámszedôknek, vagyis a klarisszák
vámszedôinek, hogy Óbuda részén a pozsonyi bolgároktól vámot
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szedjenek. (Magyar Nemzeti
Bártfai: Pest m. t.o.e. 192.)

Múzeum

törzsgyûjteménye.

-

1473-ban kelt oklevél szerint a gercsefalviak kérésére
Ország Mihály nádor Óbuda határait újra járatja. Ez egyezik
az elôzôekben már ismertetett, 1356. október 17-én kelt
határjáró oklevél idevonatkozó részletével. (Teljes latin
szövegét lásd: Bártfai: Pest m. t.o.e. 265-269.)
1505. VIII. 21-én kelt oklevél szerint az óbudai város
királynéi részének hatósága elŒtt Bozas Péter szentjakabfalvai
szôlôjét eladja Baguzai Istvánnak, a királyné óbudai várnagyának. (Orsz. Levt. D. L. 21466. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 319.)
1506-ban Raguzai István, a királynék óbudai várnagya, több
szentjakabfalvai szôlôt vásárolt. (Orsz. Levt. D. L. 21.546.,
21.549., 21.584.)
1507. IV. 17-én kelt oklevél szerint Raguzai István királynéi várnagynak Szent Jakab-falván háza is volt. Ugyanezen
évben II. Ulászló király, érdemeinek jutalmául a Szentjakabon
lévô házát felmenti minden adófizetés alól. A rendelkezés
szerint ô és utódai a házukba évenként 10 hordó bort is bevihettek. (Orsz. Levt. D. L. 21.696. - Bártfai: Pest m. t.o.e. 321.)
1511. IV. 9-én kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
Raguzai István óbudai várnagy a felhévízi házát, szôlôjét és
az óbudai mészárszékét a szent apostolról nevezett Szent
Jakab egyháznak adományozta. (Káptalani protokollumban 27-28.
— Bártfai Sz. L.: Pest m. t.o.e. 328.)
Az eddig ismertetett okleveles adatok igazolják, hogy a mai
Békásmegyer község Duna parti részén lévô templomromok nem
mások, mint Szent Jakab egyházának rommaradványai. Felismerésének jelentŒsége döntô értékû lehet Régi Buda határvonalának megállapításában.

87

Pazanduk
Pazanduk helység, falu vagy puszta a középkori okleveles adatok szerint Régi
Buda helyrajzi történetében egy teljesen jelentéktelen hely, mégis Régi Buda
helymegállapításában jelentôs szerepet játszik. Birtokügyein kívül más történeti szerepe nincs. Ott szerepel Régi Buda határvonalában egy eléggé kritikus ponton, de helye eddig nincs pontosan megállapítva. Az alábbi adatokból
látni fogjuk, hogy történészeink már tettek erre kísérletet, de ezek a régi kutatások helytelen helyrajzi megközelítések voltak, semmi alátámasztó adat
nem igazolja azokat. Legelôször is tisztában kell lenni azzal, hogy Pazanduk
helyét nem a mai Óbuda terében kell keresnünk.
A Pazanduk elnevezés Kerényi László nyelvész szerint tanyát, szétszórt
települést jelentene. Az eddigi kutatásaim szerint inkább osztott majort jelent. Török szóból származik. Az okleveles adatokban különbözô formákban

találjuk: Pazanduk, Pazatnuk, Puzadnok, Passanduk és Pathnuk változatokban.
Hogy melyik az eredeti kifejezés, még ismeretlen. Ha török szóból ered, úgy
az nem a török hódoltság idejébôl való, mert az okleveles adataink már a
XIII. században említik. 24

24
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Föld és ember 1923. 61. old.
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Az 1212. évben kelt Régi Buda határmegállapító oklevelében a következôképpen találjuk: – et inde cum tribus villis Passanduk participando venit usque ad
Danubium. 25
Bártfai Szabó László a mai Békásmegyer-Csillaghegy területén lévô Kissing
domb vidékére helyezi. Ez teljesen helytelen beállítás, mert ez a terület a
Buda-Felhévízi konvent dézsmaterülete volt, Passanduk és Poucerme pedig a
veszprémi püspökség dézsmaterülete volt, ahol Fehéregyház útján szedték a
tizedet. Ha figyelmesen kísérjük I. Lajos király 1356. év október 17-én kelt
határjáró oklevelét, 26 úgy az elsô határvonali szakaszban véljük felfedezni a
veszprémi püspökség tizedszedési területén álló Passanduk, vagy Poucernye
helységeket. Vagyis ott, ahol a határvonal kezdeténél Szent Jakab egyháza és
falva van jelölve, amely az oklevelek tanúsága szerint a Buda-felhévízi
keresztes konvent és a Budai káptalan tizedszedési területe között van. Ezt
azért is lehetne így gondolni, mert e terület fekszik Megyer szomszédságában
és a veszprémi püspökség tizedszedési területe. De ha ez így volna, akkor a
passanduki-poucernyi területre vonatkozó oklevelek említést tennének Szent
Jakab egyházáról, a körzetében levô faluról és az ismert dûlôterületekrôl. Ez
azonban nem történik meg. Bártfait is ezen adatok vezethették félre akkor,
amikor Passandukot a Kissing dombok területére helyezte. Belitzky János ez
irányú kutatásai is itt kerültek zsákutcába. Ô Passanduk helységet egyenesen
Szent Jakab egyháza rom emlékeire helyezte. Passanduknak az okleveles adatok szerint temploma nem volt és így nem is helyezhetô a XIII. századi
alapítású templom romterületére. 27 Passandukkal kapcsolatosan említik az
okleveles adatok Tebeseret. Tábesér = száraz-ér, vagy meder. Tebesere pedig
a fent jelzett oklevél tanúsága szerint Régi Buda határjárta területének
legészakibb pontján fekszik. Idézem a továbbiakban az oklevél tartalmát:
„…itt két régi határjel van, ahol Megyer-birtok határához csatlakozik,amit
egy földbôl való határjel mutat. Innen kelet felé fordul egy bizonyos úton át,
keresztülhaladván ugyanezen, eljut egy bizonyos nagyrét oldalához, ahol egy
árok van, ahol egykor egy kô volt határjelül és itt egy földbôl való határjelet
emeltek. Innen áthaladva azon réten eljut egy átfúrt kôhöz, amely a Szent
Lélek kereszteseinek (Buda-Felhévíz keresztesei 1248-ban elfoglalják) malma
mellett van…”

25

Az 1212. évben kelt oklevélnek 1720-ból származó hitelesített másolata, mely az Országos Levéltár D.L. 67. szám
alatt található. Ugyanott találjuk a 17. és 18. számok alatt hitelesített másolatokat. (Megjelent Fejér, Codex
Diploma III.l. 122. munkájában.)
A Fejér munkájában megjelent oklevélszöveg eredetije nem ismeretes és az Országos Levéltárban levôktôl némi
eltérést mutat. Így Passanduk helyett – Meger et Poucerme szerepel. A pozsonyi káptalani levéltárban találunk egy
eredeti oklevélpéldányt, amely egyezik az Országos Levéltár hiteles fordításaival. Az 1212. évi oklevélnek és hiteles
másolatának kivonatait Knauz közölte a Magyar Tört. Tár XII. kötetének 6-7. oldalain. Azonban e határjáró
oklevélbôl és másolataiból Passanduk helyét szûkszavúságuk miatt megtalálnunk nem lehet. Az oklevelekben azonban ott szerepel Passandukkal együtt Meger et Poucerme, amelyek némi támpontot nyújtanak Passanduk egyéb
vonatkozású okleveles adataival együtt. Poucerme, Poucernie vagy Pocsernye – Teufelsmühle = Ördögmalom.
(Ballagi Aladár, Magyar-német szótár, 809. old. és a Német-magyar szótár 902. old., ott hivatkozva, hogy ez a
malom Buda határában van.)
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Ez a keresett
Passanduk
helye a Pocernyie, az Ördögmalom, amely a Szentendre és Pomáz között levô nagyrét terében teljesen
lepusztult állapotban volt
megtalálható.
A Megyer itt
meg ne téveszszen bennünket, mert volt
egy alsó Megyer, és ez a
mai Békásmegyer környéke.
Ezen kívül volt
egy felsô Megyer, ez a pócsmegyeri táj, amelyhez Szentendre is tartozott, ahol a
veszprémi püspök volt a tizedszedô. A következôkben vizsgáljuk meg a szóban forgó terület okleveles
anyagát, vajon mit mondanak és megállapítható-e belôlük a valóságos kép.

26

Orsz. Levt. D.L. 4631.
Belitzky János: Észrevételek Buda és Pest kora középkori helyrajzi történetéhez.
Tanulmányok Budapest múltjából.
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PASSANDUK

ÉS

POUCERNYE

OKLEVELES

ANYAGA:

1212. évben kelt oklevél szerint II. Endre király a budai
káptalan jogosítványait, tudniillik Buda területén a bíráskodási jogot, a vásárvám és szôlôdézsma szedésnek jogát, továbbá a só adományt, amelyeket Imre királytól nyert, ô maga
azonban elvett a káptalantól, visszaadja és a káptalant
illetô budai terület határait megállapítja.
IV. László király 1273. év augusztus 24-én kelt átíró levele I. Károly király 1328. év április 18-i átíró levelében
maradt fenn a veszprémi káptalan levéltárában – Armales 22 –
jelzet alatt. (Fejér C.D. III. l. 121-124. – Budapest tört.
Okl. emlékei. I. 6-11.) A minket érdeklô rész az oklevélbôl:
„Tebewra et inde cum tribus villis, videlicet Meger et duabus
villis Pazanduk participando vadit usque Danub.” A másik
oklevél eredeti, kissé rongált hártya a pozsonyi káptalan
levéltárában – Capsa Budensis I. fasc. l. nr. 1. – jelzet
alatt. (Fejér C.D.III. l. 118-120. – Budapest tört. Okl. eml.
I. 6-11.) A minket érdeklô rész az oklevélbôl: „…qui dicitur
Tebevra et inde cum tribus villis videlicet Meger et duabus
villis Poucernie participando vadit usque Danubium.” – A két
oklevél tartalma teljesen egyezô helyre utal, csupán az elnevezésben tesz különbséget. Az elsônél Pazanduk, a másodiknál
Poucernie szerepel. Az elsô oklevél Pazanduk falut említi, a
másik hasonlóképpen falut jelöl meg, de már Poucernie elnevezéssel.
1227-ben kelt oklevél szerint IV. Béla király a (margitszigeti) premontrei kolostornak Puzadnuk mellett egy malmot
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adományoz és megtiltja a budai comeseknek, hogy annak birtokában a nevezett Szent Mihály egyházat háborgassák. (Orsz.
Levt. D.L. 131. - Fejér, CD.III. 2. 117. és VII. 5. 231-233. Budapest tört. Okl. eml. 19. - Bártfai, Pestm. Tr.okl.eml. 4.)
1245. XI. 24-én kelt oklevél szerint IV. Béla király a (margitszigeti) premontrei Sz. Mihály egyházat megerôsíti a
Pazanduk faluban levô királyi malom tulajdonában, mely a pilisi apáté mellett van. (Orsz. Levt. D.L. 291. – Fejér, D.L. 291.
– Fejér, C.D. IV. 2. 43. – Wenzel, VII. 196. – Szentpétery, 822.
– Budapest t.o.e. I. 44. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 6.)
1283-ban kelt oklevél szerint a budai káptalan elŒtt Vilmos
fia Arnold óbudai telepes és felesége Alhayt, rokonai beleegyezésével a Pazanduk faluban levŒ Tebesere-dûlôben lévô
szôlôjük fele részét eladják Gergely papnak, az óbudai
Boldogságos Szûz Mária kápolna kanonokjának. (Palásthy cs.
levt. – Budapest t.o.e. I. 216. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 20.)
1296. VI. 18-án kelt oklevél szerint Lodomér esztergomi
érsek bizonyítja, hogy a budai prépost és káptalan, valamint
a veszprémi püspök között folyó perben a prépost periratát
nem az e célra kijelölt helyen, hanem az Óbuda melletti
Pazathnuk mezŒn mutatta be. (Veszprémi kpt. mag.levt. Epp.
Miscell. 4. jelz. – Hazai okmt. VIII. 362. – Budapest t.o.e.
I. 299. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 28.) Ezen oklevél is azt
igazolja, hogy Pazanduk a Pomáz és Szentendre közötti nagyrét
terében volt, ott, ahol a budai káptalan és a veszprémi
püspökség tizedszedési területeinek egymás közötti határai
húzódtak. Erre a területre mutat rá a jelenkori ottani dûlôk
elnevezései is, mint Püspökmál és Határ.
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1347. IV. 5-én kelt oklevél szerint a Felhévízi konvent
Pazanduk területén lévô szántóföldjeit, szôlôit és kaszálóit
10 évre átengedi Becsei Töttösnek azzal, hogy köteles a birtok régi határait visszaállítani. Átengedi neki a Tona halászóhelyet is, de nem az ott levô malmot; végül a Duna mellett elterülô rétet és a folyam másik partján levô tavakat.
(Gr. Zichy okmt. XII. 24. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 57.)
1356. X. 17-én kelt határjárási oklevél tartalmára az
elôzôekben már utaltam.
1417. IV. 24-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti Garai Miklós nádornak, hogy IV. hó 22-én, Budán kelt
meghagyására a szigeti Szent Mihály egyház prépostját nemes
Felkeszi Bálint királyi ember jelenlétében be akarta iktatni
Pazanduk puszta és az ott levô (hévízi) malom birtokába, de
a felhévíziek nevében Henrik keresztes ellentmondván, megidézte. (Fejér, C.D. X. 5. 831. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 139.)
1448. VII. 13-án kelt oklevél szerint a budai káptalan
bizonyítja, hogy Tamás a szigeti Szent Mihály egyház prépostja tiltakozott az ellen, hogy a felhévízi Szent Lélek egyház
keresztesei az ô malmukat Pazandukon eltulajdonítsák. (Hevenessy másolatai XXXII. 156. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 194.)
1449. VII. 20-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti az országnagyoknak, hogy VI. hó 21-én, Budán kelt
meghagyásukra Tamást a szigeti Szent Mihály egyház prépostját
bevezette Pazanduk puszta és az ott levô melegvíz által hajtott malom birtokába, de késôbb Bertalan, a Buda-felhévízi
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Szent
Lélek
egyház
rektora
ellentmondván,
megidézte.
(Hevenessy III. 67. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 196.)
1452. X. 6-án kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti Hunyadi János kormányzónak, hogy szeptember 16-án, Budán
kelt parancsára Tamás prépostot és a nyúlszigeti Szent Mihály
kolostort be akarta iktatni új adomány címen Pazanduk Pilis
megyei falu és az ott levô malom tulajdonába, de ott Benedek,
a felhévízi Szent Lélek egyház rektora ellentmondott, ezért
ôt megidézték. (Orsz. Levt. D.L. 14578. – Bártfai, Pestm.
t.o.e. 200.)
1453. III. 12-én kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
Tamás, a szigeti premontrei Szent Mihály egyház prépostja
tiltakozik az ellen, hogy László király a prépostság
Kakasmegyer mellett, Pilis megyében lévô malmát a Buda-felhévízi Szent Lélek egyháznak adományozza. (Hevenessy XXXI. 158.
– Bártfai, Pestm. t.o.e. 202.)
1453. XI. 17-én kelt oklevél szerint PelsŒczi László országbíró a Buda-felhévízi Sz. Lélek egyház hospiciumában lakó
szegényeket megbírságolja, minthogy a Pazanduk-puszta és az
ott levô malom miatt folyó perben Tamás, a szigeti Szent
Mihály egyház prépostja 42 napon át várt megjelenésükre.
(Hevenessy XXIII. 157. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 204.)
1458. VII. 13-án kelt oklevél szerint a budai káptalan
elôtt Tamás, a szigeti Szent Mihály egyház prépostja
tiltakozik az ellen, hogy a Buda-felhévízi keresztesek a prépostság pazandoki hévízi malmát elfoglalják. (Hevenessy
XXXII. 156. – Bártfai, Pestm. t.o.e. 217.)

87

1483. VII. 31-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti Mátyás királynak, hogy VII. hó 9-én kelt parancsára
a szigeti Szent Mihály egyház prépostját, Imrét és a konventet be akarta iktatni a Pwzadnok-puszta közelében lévô pilisi malom mellett levô birtokába, de Jakab diák, a felhévízi
Szent Lélek hospicium igazgatója a maga és Buda városa
nevében ellentmondván, megidézte. (Orsz. Levt. D.L. 18841. –
Bártfai, Pestm. t.o.e. 286.)
Ezek volnának mindazon okleveles adatok, amelyekbôl, mondhatjuk, szegényes képet kapunk Pazanduk s Poucernie helyeinek
megállapításaihoz. De ha a szóban forgó faluknak nagy
általánosságban már ismerjük a helyét, úgy könnyebb a hely
behatárolása.

Buda-Felhévíz
Buda-Felhévíz területe a tatárdúlás utáni Új-Buda városának tartozéka volt,
mondhatnám úgy is egyik kerülete. E városrész helyrajzi történetérôl önálló
munka még nem jelent meg, s nem is foglalkoztak vele történészeink önmagában. Az eddig megjelent Régi-Budával kapcsolatos helyrajztörténeti tanulmányokban foglalkoztak vele, ám teljesen helytelen beállításban. Ugyanis
Buda-Felhévíz területét egy azon területre helyezték, mint Régi-Budát. Ha
Buda-Felhévíz középkori okleveles anyagát vizsgáljuk, elkülönítve Régi-Buda
okleveles anyagaitól, azt fogjuk látni, hogy Buda-Felhévíz területe önálló és
független Régi-Buda területétôl. Tehát, Buda-Felhévíz teljesen más területen fekszik, mint Régi-Buda. Ha pedig ez így van, úgy Régi-Buda helyrajzi
története a helytelen megállapítás folytán revízióra, új feldolgozásra szorul.
E megállapításomat részben a mai Óbuda területén már több mint egy század
eredménytelen régészeti kutatásai is igazolják.
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Az 1938–1943-as évek során, erre a helytelen helyrajztörténeti megállapításra az illetékesek figyelmét felhívtam, többek között ifj. Csemegi József, Belitzky János, Gárdonyi Albert, Garádi Sándor, Bártfai Szabó László és több e
téren munkálkodó történészt, valamint a Budapest Székesfôváros Régészeti
Intézete vezetôségét. Bármennyire is igyekeztem a fentiek elôtt megvilágítani
a helyes helyrajztörténeti képet, azt nem vették tudomásul. Így e téren való
munkásságomban egyedül maradtam.
Pedig a Buda-Felhévíz elnevezés is teljesen világosan jelöli meg azt a területet, mely a Buda feletti hévizes, hôforrásos területre utal. A területet a tatárjárás utáni Új-Buda területétôl, vagyis a mai budai várhegy és körzetétôl
találjuk, a Margit krt., vagyis új elnevezésén Mártírok-útjától a nagy vizesároktól északra. Kezdve a mai Lukács, Császár, a mai óbudai Római-fürdô,
Csillaghegy és Békásmegyer, Pünkösfürdôvel végzôdô legészakibb hôforrásokat véve számításba. Ezen a területen feküdt Buda-Felhévíz közigazgatási területe, a rómaiak Aquincumának romterülete. Nyugati kiterjedése az okleveles adatok szerint a középkori Nyékig, vagyis a mai Hûvösvölgyig terjedt. Ezen a területen jelentôs épületek állottak a középkorban, mint ahogyan azt az
okleveles adatokból látjuk, ezek azonban nem egyeztethetôk össze Régi-Buda
épületeinek maradványaival. Régi-Buda helyrajztörténeti területe Buda-Felhévíz területétôl északra feküdt s a két városrész választó határvonala a mai
Békásmegyer és Budakalász községek közötti határvonalban kereshetô az
okleveles adatok szerint. Buda-Felhévíz területe a középkorban teljesen más
képet nyújtott, mint a mai képe. Nagy részében vadvizek, posványos területek
és tavak alkották e nagy városrész jelentôs részét. A Dunának fattyú ágai és a
hévforrások szabadon feltörô, mélyebb területeket elöntô ingoványai teljesen
más települési lehetôségeket nyújtottak a mai állapotokhoz képest. Csak a
XVIII. században változik meg e területnek földrajzi képe a nagy pestis járványok után, amikor e terület vadvizeit, posványos területeit rendezik-szabályozzák Szentendrétôl Óbudáig.
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utca körzetében 1906-ban, építkezések alkalmával felszínre került nagy romterület, amelyben Gergelaki Bertalan felhévízi prépost síremléke találtatott.
Az eddigi feltevések szerint Buda-Felhévíz város területét a mai Újlaki templomtól délre esô területre helyezték, amint látni fogjuk a következôkben felsorolt adatok szerint teljesen helytelenül.

Buda-Felhévíz a török hódoltság elôtt már önálló városi jelleggel bírt és fôleg
a mai Óbuda területén sûrûn lakott volt. Az elmúlt század alatt történt régészeti kutatások e területen több középkori épület maradványait fedezték fel,
melyek rámutatnak a volt város központi területére. Hogy Buda-Felhévízen
jelentôs épületek voltak, arra a középkori okleveles adatok fényesen világítanak rá. Ezek az épületek teljesen elpusztultak a török hódoltság alkalmával.
Az épületek maradványait, építkezési anyagokat a török által megszállt Buda
város terébe szállították, nagy részben az erôdítmény építkezésekhez. A még
itt-ott megmaradt romfalak maradványait pedig a török hódoltság után e
helyre telepített népek új hajlékuk felépítéséhez és az új középületek építkezéseihez használták fel.
Buda-Felhévíz déli határvonala a mai Margit krt., újonnan Mártírok útja vonalában feküdt nagy vizesároknak, a budai hegyek vízlevezetô patakjának vonalában volt. Buda 1684. évi látképén még ott találjuk a nagy vizes árkot. Hogy Buda-Felhévíz déli határvonala itt volt, igazolja a mai Zsigmond utca és a Török
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Mint már említettem Buda-Felhévíz területének északi határvonala a mai
Békásmegyer északi határvonalában keresendô. Vagyis a határvonal a török
hódoltság alatt elpusztult Szent Jakab- falvánál kezdôdött a Duna jobb parti
részén és Üröm község felé vezetett. Szent Jakab-falva elpusztult terület ma.
Az egyháznak, mely Szent Jakab néven volt ismeretes, rommaradványai még
az elmúlt évtizedben is ott álltak a már rendezett, volt Békafoló, ma Kalászi
patak déli, vagyis jobb partján. A határvonal innen húzódott nyugat felé. A
középkori okleveles adatok tanúsága szerint a határvonal érintette Üröm, Solymár és Nyék helységek területét. Régi-Buda helyrajztörténeti kutatásai szempontjából minket fôleg ezen északi határvonal érdekel, mert ez az a határvonal,
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amely a Buda-Felhévíz és Régi-Buda közötti választóvonalat jelenti, egyben
rámutat Régi-Buda régen keresett területére. Az 1356. évi, I. Lajos király
által elrendelt határjárása Régi-Budának a Dunánál, Szent Jakab egyházánál
vette kezdetét. Szent Jakab- falva és az egyház a török hódoltság alkalmával
pusztult el. A még állt romfalait Benárd Ágoston 1944-ben felhasználta az
ottani villája építkezéseihez. 28
A helyrajztörténeti szempontból jelentôs romemlék, ha el is pusztult, azt már
rögzíteni tudjuk. Arányi Lajos 1876-ban készített a romemlékrôl vázlatot,
melyet 1928-ban Garádi Sándor lemásolt, s ez Szent Jakab egyháza. 29

28
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Benárd Ágoston építkezéséhez való kérelme hozzám került és én azt az Országos Mûemlékek Központjához terjesztettem fel azzal a kérelemmel, hogy a Benárd Ágoston birtokában levô romterület Buda helyrajzi történetére
nézve jelentôséggel bír, s mely a keresett Szent Jakab egyház rommaradványa, így a kérelem utasíttassék el. Az
Országos Mûemlékek Központja ennek ellenére az építkezési engedélyt kiadta azzal, hogy a romok a XIII. századból valók, felhasználhatók. – Akta a Szentendre Járási Tanács levéltárában.
29
A határvonal kiindulási pontjának területén folytak régészeti kutatások is, de azokról részletes beszámoló nem
jelent meg. Garádi Sándor e romemléket tanulmányában Fehéregyházának vélte. (Fehéregyháza. Kézirat, Budapest
Székesfôváros levéltára.)
Belitzky János Régi-Buda helyrajztörténetével foglalkozva a romemléket Pazanduknak állította be. (Belitzky János:
Tanulmányok Budapest múltjából VI.) Belitzky János megállapítása teljesen helytelen. Pazanduk a középkori
okleveles adatok szerint osztott major, és egyháza nem volt. Így nem is helyezhetô a Békásmegyer északi határában
fekvô, Duna melletti egyház romemlékére. Pazanduk az 1356 évi, I. Lajos király által kiadott határjáró oklevél
szerint Régi-Buda északkeleti határában feküdt.

Mielôtt tovább mennék a Buda-Felhévíz helyrajzi történetét megvilágító
munkában, rá kell mutatnom Buda helyrajzi fekvésére. Buda, délen Kelenföldtôl fel északra, egészen a Pilis hegységig terjedt. Magába foglalta Kelenföld-Alsóhévíz, a mai Gellért forrás vidékét. Buda város, a mai budai Várhegy
és körzete. Buda-Felsôhévíz, a Mártírok útjától fel északig, a mai Békásmegyer északi határáig. És ezen felül Régi-Buda Attila városa vagy Sicambria
volt a teljes Buda területe. Mindegyik rész önálló joghatósággal bírt. RégiBuda területébe tartozott Budakalász és Pomáz mai területei. Ez a terület a
Kartal nemzetség szállásföldje volt. Ha a Kartal nemzetségnek volt a szállásterülete, úgy ez azt igazolja, hogy a Kartal-Kurzán nemzetség ôsi birtokával állunk itt szemben. Ha pedig ez így van, akkor Árpád vezér elsô dunántúli
szálláshelyével kell számolnunk. A XIII. század derekán vetôdik fel csak a
középkori okleveles adatokban Buda-Felhévíz, vagyis a tatárjárás után. A
legészakibb terület volt a nemzetség lakóhelye, mely késôbb már a budai káptalan területeként ismeretes. A tatárjárás után történik meg a Kartal nemzetség szállásföldjének tagozódása akkor, amikor IV. Béla király a mai Buda
területén, a Várhegyen kezdi meg az új város építését és Régi-Budát elhagyja. Buda-Felhévíz területét a keresztes konvent irányítja közigazgatásilag. Ha
az okleveles adatokat joghatósági területekként csoportosítjuk, úgy azt fogjuk
látni, hogy négy joghatósági, vagyis közigazgatási területtel van dolgunk Buda terében: Buda-Alsóhévíz, Buda város, Buda-Felhévíz, Régi-Buda. Ezen
négy joghatósági terület között volt Buda-Felhévíz. Hogy melyik idôben vette kezdetét e területen a keresztes konvent joghatósági mûködése, még nem
tisztázódott. Okleveles anyaga 1245-tôl 1555-ig volt megismerhetô. A szomszédos Régi-Budának, vagyis a budai káptalannak 1212-ben történt joghatósági területi behatárolására vonatkozó okleveles adat arra enged következtetni, hogy a budai káptalan joghatósági területének megjárása és határainak rögzítése valószínûleg azon célzattal történt, hogy a szomszédos terület új joghatósági területté váljék Buda-Felhévíz elnevezéssel, a keresztes
konvent felállításával. Az 1212. évi határjáró oklevél valószínûleg a területi
viták kiküszöbölésére, a dézsmaszedés és a joghatóság mûködésének zavartalansága érdekében készülhetett elsôsorban. 30

30

Knauz. M. T. T. XII. 6. 7. – Fejér C.: D. III. 1. 118-121. – Budapest okl. emlékei I. 6-11. – Bártfai Sz. László:
OEI. 47-49. – Belitzky János: Adatok Budapest kora középkori helyrajzához 15. Tanulm. Budapest múltjából. II.
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A Budapest Székesfôváros területén megtelepedett szerzetesrendek között a
keresztes lovagok voltak az elsôk, mert Hévízi Szent Háromság egyházuk már
III. Orbán pápa 1187. június 24-én az esztergomi keresztes lovagok számára
kiállított bullájában meg van nevezve. Az idézett pápai bulla szerint az
esztergomi keresztes lovagok Szent István királyról elnevezett házát II. Géza
király alapította, s ugyanez az uralkodó lehetett a Hévízi Szent Háromság
egyház és rendház alapítója is, amely az esztergomi rendház tartozékaként
van megnevezve az idézett pápai bullában. Ez a függô viszony mindvégig
fennállott, mert a hévízi keresztes lovagok oklevelein található pecsétek
Szent István király nevét tisztelik s tüntetik fel, márpedig Szent István királyról a keresztes lovagok esztergomi rendháza volt elnevezve. 31
A Buda-felhévízi keresztes lovagok 1290. évi oklevelének pecsétje a következô köriratot tartalmazza: S. Fratris Domus. Hospital. Regis. Hungariae. Az
1343. évi oklevél pecsétjén is ugyanezen körirat olvasható. Az esztergomi
keresztes lovagok rendházának élén Magister állott. A Buda-felhévízi
keresztes lovagok rendházának élén pedig csak Prior. Az 1346. évi oklevél
említ csupán Magistert.
A mai Margitsziget, volt Nyulak szigetének déli csúcsán állott a hévízi
keresztes lovagok vára, amely IV. László király 1278. évi oklevelében van
megemlítve.
Buda-Felhévíz városi jelleggel bírt, a keresztes lovagok házán kívül a konventi épület, a hospicium – kórház, több egyházi és fôúri palotával rendelkezett
az oklevelek tanúsága szerint. 31
A tatárdúlás elôtti idôkbôl okleveles adatok nem állnak rendelkezésünkre, s
így csakis a tatárdúlás utáni okleveles adatokból rajzolhatjuk meg BudaFelhévíz helyrajztörténetét.

háza. A királynék palotája, háza. Bertalan, a király fest_jének palotája. A királyi udvarhoz tartozó hajósok lakóépületei. A polgárság lakóépületei és a
fônemesség palotái. Malmok és fürdô.
Összefoglalva tehát: Buda-Felhévíz nem azon a területen keresendô, amely
Régi-Budával kapcsolatos, vagyis Buda-Felhévíz az okleveles adatok tanúsága
szerint teljesen elkülönített területen fekszik Régi-Buda területétôl. Ennek
megállapítása igen fontos lépés ahhoz, hogy hol is keressük Régi-Buda
területét, azt a területet, amely a Kartal-Kurzan nemzetség szûkebb szállásterülete volt. Hol állott a budai káptalan joghatósági területe késôbb, hol
állott több egyházon kívül Fehéregyház, s Árpád fejedelem sírhelye, az ôsi
kultuszhely? Buda-Felhévíz területén, vagyis a mai Óbuda terében mindezeket nem kereshetjük. Kereshetjük azonban a keresztes lovagok házát, a kórházat, a szegények házát, a királynék itt is fellelhetô épületét, több fôúri
épületet, vízimalmokat, s azt a várost, amely már a XVI. század elsô felében
sûrûn benépesült. 33

32

Buda-Felhévíz nagyobb épületei az oklevelek tanúsága szerint:
A Szentháromságról elnevezett egyház, temetôvel. A Szent Lélekrôl elnevezett egyház, hospitál-kórház és szegényház. Pálosok kolostora, valószínûleg a
nyéki. A felhévízi prépostság épülete és egyháza. A felhévízi keresztes konvent palotája. Több egyházi épület. A Nyúlsziget (Margit-sziget) déli csúcsán
a felhévízi keresztesek kastélya, vára. A nyúlszigeti apácák több palotája,

31

Knauz. Mon. Eccl. Strig. I. 132.
A keresztes lovagok Buda-Felhévíz területén történt letelepedésének idejére nézve érdemesnek látom magyarországi történetük mozzanataival foglalkozni. Kálmán király uralkodása idején vette kezdetét az a nagy mozgalom Nyugat-Európában, amely a Szentföld visszafoglalása érdekében a mohamedánság ellen irányult. Még Kálmán
király uralkodásának elején érte hazánkat az els_ hullám nyugatról. II. Orbán pápa 1094-ben Piacenzában, majd
1095-ben Clermontban tartott zsinatot a Szentföld visszafoglalása érdekében. Ezeken a zsinatokon számtalan
püspök és apát s tömérdek nép vett részt. A vörös kereszt jelképe alatt szervezôdött a keresztes had. Az elsô, mintegy tizenötezer ember 1096. május havában érkezett Magyarországra. Franciák voltak, akiket Amiensi Péter
gyûjtött össze, vagyis a keresztes hadak szervezésében nagy szerepet játszott Remete Péter. A második hullámmal
már negyvenezer ember érkezett hazánkba. Kálmán király e seregeket az országon átengedte. Ezután egymást
követték a nyugatról jövô keresztes hadak.
1147. év június elején Franciaországból újabb keresztes hadak érkeztek és vonultak át hazánkon, II. Géza uralkodása
idején.
32
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1172-ben német keresztesek vonultak át hazánkon.
1187-ben a Szentföld legjelentôsebb részét Jeruzsálemmel a keresztesek elfoglalták, de még ugyanezen évben azt el
is vesztették. Ekkor VIII. Gergely pápa az egész keresztény világot fegyverre szólította fel. A pápa felszólítására III.
Béla király is készült keresztes hadat vezetni a Szentföldre, de a szomszédos Halics ügyei itthon maradásra kényszerítették. Ekkor újabb keresztes hadak vonultak át az országon 1189-ben, I. Frigyes császár vezetésével. Ekkor már
III. Béla király kétszáz keresztes vitézt adott a Szentföldre vonuló sereghez. Egy 1193-ban kelt oklevél, mely III.
Béla király rendeletére felsorolja a székesfehérvári keresztesek birtokait, enged arra utalni, hogy a keresztes lovagok
már rendelkeztek adományokkal. (Mikos József: A fehérvári keresztesek 1193. évi oklevele, mint magyar nyelvemlék. – Bártfai Sz. László: Pest m. tört. okl. emlékei 3.)
1202-ben Imre király felmentést kért keresztes hadak vezetése alól a pápától. 1204-ben már komoly készületeket
tett, hogy a Szentföldre megy, de betegsége ebben megakadályozta.
1217. év nyarán II. Endre király megindult hadával a Szentföldre tízezer keresztes lovaggal és 1218-ig ott is
tartózkodott.
Ezek volnának azon adatok, melyekbôl a Buda-felhévízi keresztes lovagok megjelenésére, és a konvent kezdetére
nézve következtethetünk.
33
Két okleveles adat a felsorolásból:
1515. IX. 24-én kelt oklevél szerint Buda város hatósága (tanácsa) jelenti Pilis megyének, hogy a felhévízi Szent
Lélek hospicium plébánosa nemes János mester, hivatkozva Perényi Imre nádor oklevelére, tanúként nevezte meg
Harber János budai fôbírót és több esküdt polgárt arra, hogy a konvent malma mellett elterülô rét a Sicambriamezôn mindig a felhévízi keresztes konventé volt. (Hevenessy I. 278. – Podhraczky János: Buda és Pest szabad királyi városoknak volt régi állapotjáról. 13. – Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 346.)
1516. II. 11-én, Felhévízen kelt oklevél szerint Pilis megye hatósága Felhévízen bíráskodván, János a felhévízi Szent
Lélek hospicium rektora elôadta, hogy a kolostornak van a Sicambria-vízen malma, a hozzátartozó rétekkel és
kaszálókkal, amit 13 évig békében bírt. A megelôzô ôsszel a bérlô lekaszálta, de a budai káptalan a szénát, kocsiját
és lovait elvitette 10 forint kárt okozva a konventnek, mert a bérlô a malmot is otthagyta azóta. (Hevenessy kézirat
I. 276. után Fol. Lat. 1205/I. 199. – Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 348.)
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OKLEVELES

ADATOK:

1245. XI. 24-én kelt oklevél szerint, a felhévízi keresztes
konventnek Pardew faluban birtokaik vannak. (Orsz. Levt. D.
L. 291. - Fejér C. D. IV. 2. 43. - Wencel VII. 196. Szentpétery 822. — Bpest okl. eml. I. 44. - Bártfai Sz. L.:
Pest m. T. O. E. 6.) Ez volna az elsô oklevél, mely a Budafelhévízi keresztes konventet említi meg. Azonban nem ez
lehetett az elsô oklevelük, a korábbiak valószínûleg a
tatárdúlás alatt elvesztek.
1254. VI. 28-án kelt oklevél szerint, IV. Béla király a pilisi apátságot megerôsíti birtokaiban s többek között a három
békásmegyeri malomban: „…tria qusquem molendina ad aquas calidas sita in Meger iuxta Budam.” (Békefi Remig: A pilisi apátság története I. 316. - Bpest okl. eml. I. 52.) Ez a három
malom a mai Csillaghegy hévforrásainál volt. Az oklevél kimondottan a három malom területére nézve Budát említi. Tehát, a
tatárjárás után ez a terület már Új-Budához tartozott.
1267-ben kelt oklevél szerint, a Felhévízen élô hat királyi szabadost, akik Esztergomtól Csepelig teljesítenek szolgálatot a hajókon, IV. Béla király a szigeti apácáknak adja.
(Árpád-kori új okm. tár, VIII. 267. - Bártfai Sz. L.: Óbuda
egyházi I. k. 8. 54. - Pest m. T. O. E. 12. - Szentpétery,
1540. - Bpest T. O. E. 95.) Felhévízen és Jenôn királyi asztalhoz tartozó hajósok kaptak lakóhelyet az oklevelek tanúsága szerint.
1269. X. 3-án kelt oklevél szerint, IV. Béla király saját
hibáját helyrehozni akarván visszaadja a veszprémi püspöknek
többek között a Buda-Felhévíz melletti Szent Jakab egyházat.
Szent Jakab egyházát az udvari papok fejlesztették ki
plébániává. (Orsz. Levt. D. L. 675. — Szentpétery, 1547. Bpest Okl. E. I. 103. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 12.)
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Szent Jakab egyháza a mai Békásmegyer és Budakalász határvonalában, a Duna partján állt.
1276. IV. 3-án kelt oklevél szerint, IV. László király
megerôsíti a felhévízi Telu azon korábbi intézkedését, hogy
az ugyancsak Felhévízen levô házait, földjeit, a Thusmanmálon levô szôlôjét Erzsébet hercegnônek és a szigeti apácáknak adta. (Orsz. Levt. D. L. 943. - Bpest Okl. E. I. 156. Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 16.)
1277. I. 20-án kelt
szigeti apácáknak adja
emberét. (Orsz. Levt.
548. - Bártfai Sz. L.:

oklevél szerint, IV. László király a
Hévízen (Felhévíz értendô) lakó három
D. L. 960. - Árpád-kori új okm. IX.
Pest m. T. O. E. 17.)

1277. II. 22-én kelt oklevél szerint, IV. László király
megerôsíti Uza fia Péter végrendelkezését, aki pomázi földjét, budai szôlôjét és felhévízi malmát a szigeti apácáknak
adta. (Wencel, II. 194., X. 347. - Bpest O. E. I. 181.) A
pesti, vagyis jenei révtôl a kereskedelmi út Felhévíz
városán, majd Szent Jakab-falvának vámján át érkezett Régi
Buda vámjához. (Glaser Lajos: A Dunántúl középkori úthálózata.
Századok,
1929.
147.
Csánki:
Hunyadiak
kora
Magyarországon I. 9—16. - Magy. Tört. Tár. VII. 247—248.)
Ez utóbbi adat is fényesen igazolja azt a földrajzi helyzetet, hogy a Margitszigettel szembeni terület Buda-Felhévíz
város területe volt s a fölött volt a Szent Jakab-falvai
vámhely, s azon át ért a kereskedelmi út (régi római út a
Duna partja mentén) Régi-Buda vámjához, területének déli
pontjához, mely a mai Budakalász határában a Luppa-sziget
közelében volt.
1277. IV. 26-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
Herman az esztergomi keresztes konvent perjele a királyi
udvartartáshoz tartozó nyolc felhévízi szegôdményest, akiknek

93

telkei a vár felé néznek, átengedi a szigeti apácáknak.
(Orsz. Levt. D. L. 2873. - Bártfai Sz. L.: P. T. O. E. 17.
- Bpest Okl. E. I. 163.) Ebben az oklevélben a budai káptalan szerepel, mint joghatósági szerv, ez azt jelenti, hogy
valamilyen formában az ügyhöz köze van. Úgy látom, hogy a
szóban forgó telkek a budai káptalan joghatósági területén,
vagyis Buda területén feküdtek. Ez elfogadható is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a szigeti apácáknak Régi-Buda terében is voltak birtokaik. A vár, amelyrôl itt szó van csakis
az lehetett, amely Régi-Buda terében állott.

a budai káptalan, mint joghatósági szerv mûködik. Máskülönben
királyi kancellária is, tehát a legfelsôbb hatóság.

1278-ban kelt oklevélbôl kitûnik, hogy a Buda-felhévízi
keresztes lovagoknak Margitszigeten kastélyuk van, mely
kastély nem tartozott a szigeti apácák tulajdonához. (Orsz.
Levt. D. L. 1009. - Bpest Okl. E. I. 173. - Fejér C. D. V.
2. 436 - Árpád-kori új okmt. IX. 206.)

1289. V. 26-án kelt oklevél szerint IV. László király a
margitszigeti apácáknak az országban lévŒ összes birtokait,
a budai és pesti vámot, a hévízi palotákat, a Telki monostort
visszaadja
és
ezekre
vonatkozólag
bárkinek
kiadott
adományleveleit érvényteleníti. (Orsz. Levt. D. L. 1254. Fejér C. D. V. 3. 456. - Bpest Okl. E. I. 246. - Árpád-kori
új okmt. IX. 495. – Átiratok: 1463. VII. 9-én Orsz. Levt. D.
L. 1253. és 1464. VII. 11-én Országos Levt. D. L. 2212.)
Sajnos a margitszigeti apácák birtokainak elkobzásáról a IV.
László király által kiadott rendelkezések, oklevelek elôttem
ismeretlenek. Valószínûleg az elkobzó rendeletekbôl még több
adatnak is birtokába juthattam volna. Az itt feltüntetett két
oklevél tartalmából is jelentôs adatokhoz jutunk, mégpedig,
hogy Buda-Felhévízen a margitszigeti apácáknak palotáik voltak és a Jenô — Buda közötti vízi vámot, mely a Margitsziget
déli csúcsánál volt megismerjük.

1279-ben kelt oklevél szerint IV. László király az Uza fia
Péter által egykor a margitszigeti apácáknak hagyott hévízi
malmát a nevezett apácák birtokában hagyja. (Orsz. Levt. D.
L. 1057. - Árpád-kori új okmt. IX. 194. – Átiratban: Orsz.
Levt. D. L. 3649. - Árpád-kori új okmt. X. 304. - Bpest O.
E. I. 181.) Ezen oklevél tartalmával kapcsolatosan lásd az
elôzôkben ismertetett 1277. II. 22-én kelt oklevél kivonatát.
1286-ban kelt oklevél szerint az esztergomi keresztesek
konventje Buda-Felhévízen egy telket ad át Simon comesnek, a
kereszteseknek járó minden jövedelmével együtt. (Knauz: Mon.
Eccl. Str. II. 218. - Bpest Okl. E. I. 225.)
1286-ban kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt az
esztergomi és hévízi keresztesek képviselôi ama tíz ezüstmárka fejében, amelyet a tatárjárást követô nehéz idôkben Keszii
Sebestyén fia Simon comes kölcsönzött nekik, elengedik a
nevezett hévízi udvarháza után járó szolgáltatásokat. (Fejér
C. D. V. 3. 327. - Bpest Okl. E. I. 126.) Ebben az oklevélben
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1288. VI. 5-én kelt oklevél szerint IV. László király a
felhévízi szôlôket, malmot és palotákat, a Margitszigetet
minden tartozékával együtt, valamint a budai vásárvámot a
margitszigeti apácáknak visszaadja. (Zsigmond király 1428. V.
10-én kelt oklevelébôl. - Orsz. Levt. D. L. 1221. – Átirata:
1463. III. 18-án az Orsz. Levt. D. L. 1222. - Árpád-kori új
okmt. IX. 471. - Bpest Okl. E. I. 242.)

1290-ben kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes konvent
elôtt Ôrségi Gybosi János fia Mihály és testvérei a Thusmanhegyen levô szôlôt felerészben 20 márkáért eladják András
Buda-alvárosi
polgárnak,
mely
határos
Gerlakkal
és
Creynfeldel. (Orsz. Levt. D. L. 1304. - Bpest Okl. E. I. 263.
- Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 25.) Thusman-hegy minden
valószínıség szerint a mai Svábhegy.
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1290. VII. 29. Lodomér esztergomi érsek meghagyja a budai
káptalannak, hogy az esztergomi keresztesek konventjének járó
budai dézsmaszedô határait, amelyet Miklós felhévízi perjel
oklevele leír, újra járja meg. (Veszprémi káptalan magánlevéltár. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 24.)
Ebben az oklevélben Buda-Felhévíz területének nyugati része
van tárgyalva, s a határjárás Nyék, vagyis a mai Hûvösvölgy
helységtôl a budai vár felé vezetett. Az oklevélbôl láthatjuk, hogy a dézsmaszedési terület Buda-Felhévíz területén a
keresztes konventet illette és nem a budai káptalant, akinek
dézsmaszedési területe Régi-Buda terében volt. Hogy ebben az
oklevélben a budai káptalan határjáró szerv, az érthetô is,
mert érdekelt fél a határ megállapítást nem alkalmazhatta.
1291-ben kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt a
Felhévízen lakó Erôs fia Fekete Miklós ispán halála esetén,
minthogy gyermeke nincsen — többek között — Felhévízen lévô
házhelyét az összes tartozékaival a szigeti apácákra hagyja.
(Orsz. Levt. D. L. 1330. - Bpest Okl. E. I. 277. - Bártfai
Sz. L.: Pest m. T. O. E. 25. Ezen oklevéllel összefügg az
Orsz. Levt. D. L. 34980. - Bpest Okl. E. I. 277. - Árpád-kori
új okmánytár IX. 534. - Hazai oklt. 131.)
1294-ben kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt Péntek
fia Domonkos és Vince Felhévízen, nagyatyjuk Erôs fia Miklós
ispántól örökölt palotájukat a szigeti apácáknak adják.
(Orsz. Levt. D. L. 1400. - Bpest Okl. E. I. 286. - Bártfai
Sz. L.: Pest m. T. O. E. 26.)
1295-ben kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes konvent elôtt Szecsôi Kabas Tamás fia Tamás a szentjakabi
Újmálon levô szôlôjét eladja az óbudai Laczkónak. (Orsz.
Levt. D. L. 1432. - Bpest Okl. E. I. 298. - Bártfai Sz. L.:
Pest m. T. O. E. 27.)
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Ugyancsak 1295. III. hó-ban kelt oklevélbôl tudjuk meg,
hogy Szent Jakab-falva telepítése mikorra tehetô. Ugyanis,
István pilisi apát Békafoló (ma Kalászi-patak Békásmegyer
északi határában) birtokát mely a veszprémi püspökével (ez
Szentendre határa s itt csupán a veszprémi egyházmegye tizedszedési területérôl van szó), vagyis annak földjével határos,
évi egy ezüst márka bérért kiadja Eyhor, Ulrich, és Jakab
falunagyoknak és Szentendre lakóinak bérletbe, kivévén az ott
levô malmot. Felhatalmazza a bérlôket, hogy a helyet lakókkal
betelepítsék, és falut alkossanak. (Veszprémi káptalani
levéltár. - Hazai okmt. V. 78. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T.
O. E. 27.) Szent Jakab egyháza és falva tizedét a veszprémi
püspök szedte. Lásd: az 1295. VI. 15-én kelt oklevelet.
(Veszprémi kápt. mag. levt. - Fejér C. D. IX. 7. 715. - Bpest
Okl. E. I. 290. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 27.)
A fentiekbôl azt látjuk, hogy a budai káptalan és a Buda-felhévízi konvent tizedszedési területei között még van egy kis
terület (a Duna-parti részen), amely területen a veszprémi
püspök volt a dézsmaszedô. Ez a nem nagy terület a mai
Békásmegyer Duna-parti részén, a mai Kalászi-pataktól délre
feküdt, a mai Pünkösdfürdô környékén. Valószínû azonban, hogy
e fölötti terület lehetett. Ezt okvetlen figyelembe kell
venni Régi-Buda határjárásainak tárgyalásánál.
1295—1300 évek között kelt oklevél szerint Miklós perjel
és a felhévízi keresztes konvent bizonyítja, hogy azon perben,
melyet a szigeti apácák kártétele miatt Churba Márton és
Zsámboki Jakab fia László ellen indítottak, utóbbiak
kötelezték magukat három márka megfizetésére. Nyíri (de Nír)
Don Jakab fia pedig egy márkát és egy fertót. (Orsz. Levt.
D. L. 1493. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 28.)
1300. V. 23-ban kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Zaic, szigeti birtokok ügye. (Orsz. Levt. D. L.
1563. - Bpest Okl. E. I. 347. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 29.)
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1301. II. 17-én kelt oklevél szerint a hévízi keresztes
konvent elôtt a margitszigeti apácák és az ottani dominikánusok elismerik, hogy a budai prépost és káptalan hatalmaskodásuk fejében nyolc márkát és két tonna bort adtak, s ezen
felül a káptalan egyik tagja és Buda nevı egyik tisztje
harmincad magukkal egy napot a panaszosok által kijelölt
fogságban töltöttek. (Orsz. Levt. D. L. 1614. - Bpest Okl.
E. I. 351.) Régi-Buda területén a szigeti apácáknak volt
szôlô és egyéb birtokuk, melyekhez Uza fia Péter végrendelkezése útján jutottak. Valószínı, hogy e területen volt a
visszaélés.
1302. XI. 25-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt az óbudai dékán kanonok abban állapodik meg
András fia Balázs és Péterrel és rokonaikkal, hogy utóbbiak
elismerik, mindenkor a káptalan szegôdményesei voltak (szôlômunkában). De ebbéli kötelezettségüket az utóbbi zavarok idején önként megszegték, elvállalják, hogy a káptalan Ürömben,
a falu feletti részén Wazul fia István és Masud fia Miklós
és Pál szôlôi között lévô szôlôjét a régi feltételek mellett
megmûvelik. (Anjou-kori Okmt. I. 38. - Bártfai Sz. L.: Pest
m. T. O. E. 31.)
1305. X. 26-án kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt a szigeti apácák tiltakoznak az ellen, hogy a
Buda-alsóvárosi molnárok malmaikat a jenôi rév fölött, reájuk
hátrányos helyen állítják fel. (Orsz. Levt. D. L. 1691. - Anjoukori Okmt. I. 102. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 31.) Ezen
oklevél arra mutat rá, hogy a malmok a Duna vizén is álltak.
1309. IV. 17-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Lack özvegye Aranka a szentjakabi Újmálon lévô
örökölt szôlôjét nyolc bécsi márkáért eladja Hosszú Péter és
Szôke pesti telepeseknek. (Orsz. Levt. D. L. 1732. - Anjoukori Okmt. I. 172. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 32.)
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1312. III. 31-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Becsei Imre egy márkát fizet felárként a neki
Felhévízen, András Buda-alsóvárosi telepes fia Miklós által
elzálogosított házra. (Orsz. Levt. D. L. 1797. - Anju-kori
Okmt. I. 252. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 32.)
1317. VI. 5-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Thegus Péter özvegye Aranka Felhévízen,
Kunczlin fia István mészáros és Becsei Imre házai között levô
házát, szôlôjét és kertjét két márkáért eladja Pál kezui plébánosnak. (Anjou-kori Okmt. I. 432. — Bártfai Sz. L.: Pest
m. T. O. E. 33.)
1318. X. 12-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt az Osl nembéli Péter fiai Piticz Péter és
Dénes, továbbá Domonkos fia Miklóstól Ozofeu birtokokat, amelyek Pomázon a dömösi prépostság földjei mellett fekszenek,
s amelyeket tôlük a király hûtlenség miatt elvett, Becsei
Csata fia Imre könyörületbôl 40 márkáért megvesz, minthogy a
király úgyis néki adományozta. (Orsz. Levt. D. L. 1930. - Anjoukori Okmt. I. 484. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 34.)
1319. IV. 26-án kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Kunclin fia István felesége Seba elsô férjétôl
Salamon fia Jakabtól örökölt felhévízi házát, a felette levô
szôlôvel együtt négy márkáért eladja szomszédjának Becsei
Imrének. (Orsz. Levt. D. L. 1959. - Anjou-kori Okmt. I. 513.
- Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 35.)
1322-ben kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes konvent elôtt György fürdôs özvegye Erzsébet Felhévízen, a
Csurgó István fiainak szomszédságában levô házát és szôlôjét
négy márkáért eladja Becsei Imre lévai várnagynak. (Orsz.
Levt. D. L. 2135. - Anjou-kori Okmt. I. 58.)
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1323. VII. 1-jén kelt oklevél szerint Károly király meghagyja a felhévízi keresztes konventnek, hogy a Taksony birtokban járjon el. (Orsz. Levt. D. L. 2174. - Anjou-kori Okmt.
II. 79. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 36.)

özvegye igazolták, hogy mindketten vétel útján szerezték,
köztük megosztja. (Orsz. Levt. D. L. 2725. - Anjou-kori Okmt.
II. 598. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 42. - Századok
1869. 480. 602. 603.)

1325. V. 9-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent jelenti Demeter tárnokmesternek, hogy a Scynkata birtokban eljárt. (Hazai Okmt. III. 79. - Bártfai Sz. L.: Pest
m. T. O. E. 39.)

1332. VI. 20-án kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti Erzsébet királynénak, hogy június 13-án kelt meghagyására Nyéki Balázs királyi emberrel kiküldte vizsgálatra
János olvasó kanonokot, akik megállapították, hogy a szigeti
apácák felhévízi palotájával északról közvetlenül szomszédos
üres telek a királyné tulajdona. (Bártfai Sz. L.: Pest m. T.
O. E. 42.)

1327. I. 20-án kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Felkeszi Péter a néhai Ágoston felhévízi
telepes sógora és felesége Felhévízen, a Rubin ispán özvegye
és Becsei Imre házai között levô házát eladja Becsei Imrének.
(Orsz. Levt. D. L. 2398. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 39.)
1328. V. 18-án kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Pest megyei birtok ügy. (Bártfai Sz. L.: Pest
m. T. O. E. 40.)
1328. V. 19-én kelt oklevél szerint a felhévízi konvent
elôtt jobbágy felszabadítás. (Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O.
E. 40.)
1331. V. 28-án kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Becsei Imre Szent Jakab területén, Újmálon
szôlôt vásárol. (Orsz. Levt. D. L. 2662 - Anjou-kori Okmt.
II. 536. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 41.)
1332. V. 1-jén kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Inarcs birtok ügy. (Bártfai Sz. L.: Pest m. T.
O. E. 41.)
1332. V. 23-án kelt oklevél szerint Erzsébet királyné a
felhévízi Szentháromság egyház temetôjének fala felett lévô
mészárszék jogát, miután Imre mester és Péter budai polgár
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1335. VII. 1-jén kelt oklevél szerint a felhévízi konvent
elôtt a néhai Becsei Imre fia Tötös és Vesszôs Tamás, Druget
nádor közbejöttével felosztják örökölt birtokaikat és
értékeiket, amelyek közül a Szent Jakab-falvi Újmálon és a
békásmegyeri Székmálon levŒ szôlôk Tötösnek jutnak, s az
Esztergomban és Felhévízen levô házak is megoszlanak a
testvérek között. (Orsz. Levt. D. L. 2931. - Anj. Okmt. III.
178. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 45.)
1335. X. 14-én kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
Becsei Imre fia Tötös nemes a néki örökségként jutott székmáli szôlôt Simon ispán pesti bíró és Pál szabó szôlôi mellett elcseréli szomszédja, ugyancsak Simonnak a felhévízi
Újmálon levô szôlôjével, amelynek szomszédjai felhévízi Sánta
Fábián és János, másfelôl Mihály Buda városi polgár. (Orsz.
Levt. D. L. 2953. Fejér C. D. VIII. 4. 120. - Bártfai Sz. L.:
Pest m. T. O. E. 47.)
1336. XII. 13-án kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt besnyôi birtokrész végrendelkezése történt.
(Orsz. Levt. D. L. 303. - Anj. Okm. III. 315. - Bártfai Sz.
L.: Pest m. T. O. E. 47.)
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1337. VI. 29-én kelt oklevél szerint Péter veszprémi
püspökkancellár elŒtt a felhévízi keresztes konvent kötelezi
magát, hogy a szigeti apácákat a felhévízi vámjövedelem
szedésében nem fogja megakadályozni. (Orsz. Levt. D. L. 3077.
Átiratai: 3034—3079. — Anj. Okmt. III. 385. - Bártfai Sz. L.:
Pest m. T. O. E. 48.)

talált felszántott, de meg nem mûvelt földet maguk között
felosztották. A király február 23-án meghagyja a felhévízi
keresztes konventnek, hogy az óbudaiakat Kalászi Lukács királyi ember jelenlétében tiltsa el a jogtalan foglalástól. Ezt
a felhévízi keresztes konvent február 25-én elvégzi. (Knauz, Mon.
Eccl. Str. III. 383. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 50.)

1337. XII. 12-én kelt oklevél szerint Buda város hatósága
elôtt Weydner János és Domonkos budai polgárok Felhévízen a
Szentlélek hospicium kertje mellett levô, Steinmühl nevû
malom fele részét 220 ezüst márkáért eladják Lóránt budai
esküdtnek. (Orsz. Levt. D. L. 3110., átirat: 5366. - Fejér
C. D. VIII. 4. 292. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 48.
- Századok, 1869. 480., 602., 603.)

1343. IX. 4-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Pál esztergomi perjel, rendfônök perbe vonta
Kunz fia János fiát Kunzlint azon major dézsmája miatt, amely
Buda és Nyék falu között a völgyben, tehát a felhévízi
keresztes konvent dézsmája területén belül fekszik. Azonban
a király Buda város kiváltságait vizsgálat alá vonván jóváhagyta azon régi szokást, hogy Kunzlin tizedváltság címén
évente egy fertót fizet a monostornak. A pert tehát Pál perjel beszünteti. Az egyességet István tárnokmester még 1343ban felbontja. (Knauz, Mon. Eccl. Str. III. 314., 525. Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 54.)

1339. XII. 13-án kelt oklevél szerint Károly király
bizonyítja, hogy Drugeth Villermus nádort megbízta azzal,
hogy a felhévízi patakon a forrásfônél, az egymás fölött
épült két malmot szerezze vissza a király óbudai várához.
Ennek során Wyener fia Miklós és Wliringus felmutatták a
király korábbi adománylevelét a két malomról, ez azonban nem
volt érvényes, mert régi pecséttel volt ellátva, mégis, mivel
Lóránt budavári esküdt igazolta azt, hogy a felsô malom felét
az adományozás után vette 220 márkáért a fentiektôl, meghagyja azt tulajdonában, és utódait kötelezi, hogy csak a vételár
megfizetése után vehetik vissza tôle. (Orsz. Levt. D. L.
3366. - Fejér C. D. VIII. 4. 369.) A malom így megszerzett
részét Wliringus a várban általa épített kápolnára hagyta, de
ez sem volt akadálya annak, hogy a város tanácsa 1347-ben a
királyra visszaszálltnak minôsítse. (D. L. 3921., 4476. Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 49.)
1341. II. 6-án kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt a visegrádi Szent András monostor és a garamszentbenedeki konvent megbízottja tiltakozik az ellen, hogy
Óbuda lakói fegyveresen kimentek Óbuda-Vrs faluba, s az ott
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1345. I. 28-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
Lukács Miklós özvegye a felhévízi János neje Margit asszony
elsô férjétôl reámaradt szôlôjét Kereked-málon 25 márkáért
eladja Márton fia János óbudai telepítvényesnek. (Orsz. Levt.
D. L. 3749., 3750. - Bártfai Sz. L.: Óbuda E. I. K. 68.)
1345. IV. 25-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Vecsés Pest megyei birtok ügy. (Szentiványi Cs.
Levt. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 55.)
1345. XI. 1-jén kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Vecsés Pest megyei birtok ügy. (Orsz. Levt. D.
L. 3787. - Anj. Okmt. IV. 547. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T.
O. E. 55.)
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1346. II. 5-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent elôtt Simon fia István, Mihály és Tamás felhévízen
vett palotájukat Pál és Domonkos háza mögött, a két út között
48 márkáért eladják János szepesi perjelnek. (Knauz, Mon.
Eccl. Str. III. 594. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 56.)
1346. XI. 24-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent nevében Cristo perjel a Szentendre faluban levô malom
fele részét 25 márkáért eladja Becsei Tötösnek. (Orsz. Levt.
D. L. 3865. - Magyar Tört. Tár. IV. 163. - Bártfai Sz. L.:
Pest m. T. O. E. 56.)
1347. IV. 5-én kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent Pazanduk területén levô szántóföldjeit, szôlôit és
kaszálóit tíz évre átengedi Becsei Tötösnek azzal, hogy köteles a birtok régi határait visszaállítani. Átengedik neki a
Tona halászó helyet is, de nem az ott levô malmot; végül a
Duna mellett elterülô rétet és a folyam másik partján levô
tavakat. (Gr. Zichy okmt. XII. 24. - Bártfai Sz. L.: Pest m.
T. O. E. 57. - 1348. Hévízi konvent bizonyságlevele. —
Századok 1868. 404.)
1352. III. 11-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
elôtt a néhai Péter aranymûves özvegye Margit felhévízi
szôlôjét Lebeter Mihályéval szemben, tizenkét budai márkáért
eladja Waguch Istvánnak. (Orsz. Levt. D. L. 4259. - Anj.
Okmt. V. 557. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 59.)
1353. IX. 30-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
a néhai Péter aranymûves özvegye, utóbb János aranymûves
neje, felhévízi telkét, melynek Becsei Tötös észak felôl a szomszédja, 100 forintért eladja az utóbbinak, akinek megbízásából
azt András diák, Tötös óbudai alvárnagya vette át. (Orsz. Levt.
D. L. 4388. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 63.)
1355. IV. 22-én kelt oklevél szerint I. Lajos király bizonyítja, hogy a szigeti apácák és Herman a budavári Boldogságos Szûz
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egyház plébánosa János veszprémi püspök közbenjárására a köztük
folyt pert beszüntetik, s ennek következtében Herman a Duna
mellett levô fürdôt Hévízen évi öt márkáért bérbe átadja a
szigeti apácáknak, akik viszont a budavári templomra vonatkozó
minden jogukról lemondanak. (Orsz. Levt. D. L. 10517. Átirata:
4509. - Anj. Okmt. VI. 288. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 64.)
1355. VI. 26-án kelt oklevél szerint I. Lajos király a
Felhévíz-fôn levô malom fele részét a keresztes konvent
felôl, amely Buda v. hatóságának ítéletlevele szerint ôt
illeti, anyjának, Erzsébet özvegy királynénak adja. (Schmith,
Episcopi Agrienses 264. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 65.)
1355. VII. 4-én kelt oklevél szerint Erzsébet királyné a
Felhévíz-fôn levô fél malmát a Szent Lélekrôl nevezett
keresztesek malma mellett Bulkó opuliai herceg leányának,
Kunigunda óbudai klarissza apácának adja. (Orsz. Levt. D. L.
4534. - Anj. Okmt. VI. 354. — Bártfai Sz. L.: Óbuda E. I. K.
77. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 65.)
1355. XI. 30-án kelt oklevél szerint László csázmai prior
és titkos kancellár elôtt Péter, Konth Miklós erdélyi vajda
ítélôbírója Pál nevû fiát korán elvesztvén összes birtokait,
köztük óbudai, budai, felhévízi és pesti házait és óbudai
szôlôjét nejére, Harcsa Benedek leányára Margitra és név
szerint felsorolt rokonaira hagyja. (Orsz. Levt. D. L. 4562.
- Anj. Okmt. VI. 398. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 65.)
1359. II. 22-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
szerint vizsgálat folyt I. Lajos király II. hó 18-án kelt
parancsára, s igaznak találta a szigeti apácák panaszát, hogy
a felhévízi keresztes konvent ispánja és emberei az apácák
szentmihályi, révjenôi és borosjenôi jobbágyait bántalmazták.
(Orsz. Levt. D. L. 4829. - Anj. Okmt. VII. 596. - Bártfai Sz.
L.: Pest m. T. O. E. 74.)
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1361. IX. 8-án kelt oklevél szerint I. Lajos király az óbudai klarissza apácák fônöknôjének Kyngának, az opuliai herceg
leányának kérésére utasítja a budai káptalant, hogy a kolostort a Felhévízen levô malom fele részébe vezesse be. A budai
káptalan IX. hó 13-án jelenti a beiktatás megtörténtét, s
arról a király 1362. I. 17-én ünnepélyes oklevelet ad ki.
(Orsz. Levt. D. L. 5080. —- Bártfai Sz. L.: Óbuda E. I. K. 85.)
1364. III. 5-én kelt oklevél szerint Erzsébet királyné Kosa
óbudai polgár kérésére neki adja a felhévízi Szent Lélek hospicium mellett levô malomhelyet, azon feltétellel, hogy a
malmot saját erejébôl tartozik helyreállítani, s évenként
utána az óbudai várnak 3 köböl lisztet adni. Az elsô évben
ennek a felét. (Orsz. Levt. D. L. 5289.) A malom másik fele
a királynéé lett még 1364-ben. (Orsz. Levt. D. L. 4476. Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 78.) Ez a malom az 1337.
XII. 12.-i okl.-ben szerepel.
1367. III. 17-én kelt oklevél szerint I. Lajos király, anyja Erzsébet királyné kérésére a felhévízi patakon levô fél
malmot, amely I. Károly király oklevele szerint Lóránt ispán
budai bíróról szállott reá, az óbudai klarissza apácáknak
adja. Kötelezvén ôket arra, hogy visszaváltási összeg gyanánt
220 márkát fizessenek meg. (Orsz. Levt. D. L. 5540. - Fejér
C. D. IX. 4. 43. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 81.)
1367. III. 24-én kelt oklevél tanúsága szerint a Buda város
hatósága elismeri a 220 márka visszaváltási összeg lefizetését. (Orsz. Levt. D. L. 5545. - Fejér C. D. IX. 4. 110.
- Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 81.)
1373. III. 11-én kelt oklevél szerint a budai káptalan bizonyítja, hogy az óbudai királyi várhoz tartozó felhévízi
malmot az óbudai (klarissza) apácáké felett, amely azzal egy
mederbôl ôröl, Erzsébet királyné adományából átadta ugyancsak
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a klarissza apácáknak. (Orsz. Levt. D. L. 6097.- Bártfai Sz.
L.: Pest m. T. O. E. 89.)
A fenti oklevelekben tárgyalt malom ügyébôl kitûnik, hogy a
Felhévízen lévô malom Buda város hatóságának jogkörébe s így
annak területi körébe tartozott, mint maga Felhévíz is sok
esetben úgy szerepel Buda-Felhévíz.
1377. VII. 16-án kelt oklevél szerint Bertalan perjel és a
Buda-felhévízi keresztes konvent jelenti Drugeth Vilmos
nádornak, hogy július 1-jén Budán kelt meghagyására vizsgálatot tartott, amelybôl kitûnt, hogy egy év elôtt a szigeti
domonkosok perjelének egy lovát Cholnoki Péter fia Pál, István visegrádi várnagy tisztje Csévrôl elvitetett. Jelen voltak
az eseménynél a pesti perjel, István csolnoki alesperes. (Orsz.
Levt. D. L. 3078. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 92.)
1380. XII. 21-én kelt oklevél szerint I. Lajos király Cosa
fia Petermann óbudai polgár kérésére a Hévízen levô malmot
(prope ecclesiam hospitalis Sancti Spiritus Bude, inter duo
molendina in ipsis calidas aquis existensia habitum) neki és
örököseinek adja. Évente 3 köböl lisztet ad idôsebb Erzsébet
királynénak, vagy az óbudai várnak. Ha nem adják meg,
dupláját legyenek kötelesek adni. (Fejér C. D. II. 5. 452. Magy. Tör. Tár IV. 173. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 94.)
1413-ban kelt oklevél szerint, Óbuda város hatósága elôtt
néhai Petermann óbudai polgár leánya Klára, Jakab diák óbudai polgár neje maga és fia János nevében a felhévízi malmát,
amelyet atyjától Petermanntól örökölt, 800 forintért eladja
az óbudai klarisszáknak. (Orsz. Levt. D. L. 10124. — Bártfai
Sz. L.: Pest m. T. O. E. 135.)
1417. IV. 24-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti Garai Miklós nádornak, hogy április 22-én, Budán kelt
meghagyására a szigeti Szent Mihály egyház prépostját, nemes
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Felkeszi Bálint királyi ember jelenlétében be akarta iktatni
Pazanduk-puszta és az ott levô hévízi malom birtokába, de a
felhévíziek
nevében
Henrich
keresztes
ellentmondván,
megidézte. (Fejér C. D. X. 5. 831. - Bártfai Sz. L.: Pest m.
T. O. E. 139.)
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1438. III. 27-én kelt oklevél szerint Albert király az óbudai klarissza apácák kérésére visszaadja azon három felhévízi
malmot, amelyet nekik Zsigmond király kárpótlásul adott, amelyek valamikor a tárnoki házhoz tartoztak és Országh Mihály
tárnokmester embere Zac Miklós azt elfoglalta. (Orsz. Levt. D.
L. 15119. - Fejér C. D. XI. 70. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 175.)

1418. III. 21-én kelt oklevél szerint Óbuda város hatósága a szigeti apácák és Gergely fia Mátyás felesége Ágota és
nôvére Dorottya között a felhévízi palota miatt folyó perben, melyben ôk laktak, de bért csak részben fizettek a volt
fônöknô Margit kezeibe, s az apácákat rágalmakkal illették,
a kolostornak ítélik oda, Mátyásnak silentiumot rendelve. (Orsz.
Levt. D. L. 10680. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 141.)

1438. VII. 5-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti Hédervári Lôrinc nádornak, hogy május 5-én, Budán
kelt meghagyására Antal budai szabó mestert be akarta iktatni a felhévízi egyik malomba, de Gallus, az óbudai apácák
ügyvéde ellentmondott. (Orsz. Levt. D. L. 13188. - Bártfai
Sz. L.: Pest m. T. O. E. 177.)

1421. VI. 28-án kelt oklevél szerint a francia származású
Pyró özvegye Borbála a felhévízi házát és kertjét 70 forintért eladja Bertalan mesternek, a király festôjének.
(Cordines. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 146.)

1441-ben Szécsi Tamás Felhévízt elhamvasztotta. (Gárdonyi
Albert: Buda és Pest a tatárjárás elôtt. 62.) Szécsi Tamás a
polgárháború alkalmával Erzsébet királyné pártján volt, és
hadat vezetett Ulászló király ellen.

1432. IV. 30-án kelt oklevél szerint a váci káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy április 25-én, Budán kelt parancsára Pilis megye nemeseit kihallgatta, akik azt vallották,
hogy Csetneki László a felhévízi keresztes konvent kormányzója a szigeti apácák nyolc jobbágytelkét Felhévízen erôszakosan elfoglalta. (Orsz. Levt. D. L. 12452. - Bártfai Sz. L.:
Pest m. T. O. E. 166.)

1448. VII. 13-án kelt oklevél szerint a budai káptalan
bizonyítja, hogy Tamás a szigeti Szent Mihály egyház prépostja tiltakozott az ellen, hogy a felhévízi Szent Lélek egyház
keresztesei az ô malmukat Pazandukon (cuiusdam molendini in
fluvio calidarium aquarum in territoris Puzadnok) eltulajdonítsák. (Hevenessy, XXXII. 756. - Bártfai Sz. L.: Pest m.
T. O. E. 194.)

1435. VIII. 24-én kelt oklevél szerint Borbála királyné
meghagyja Csetneki László a felhévízi keresztes konvent kormányzójának, Turóci Balázs csepeli ispánnak és többeknek,
hogy az olasz Sanot, aki Solymár várát erŒszakosan elfoglalta, népével együtt ûzzék ki a birtokból, az okozott kárt
téríttessék meg vele, s ô felkérte férjét, hogy az olasz
ügyében hamarosan ítélkezzék. (Orsz. Levt. D. L. 12746. Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 168.)

1449. VII. 21-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti az országnagyoknak, hogy június 21-én, Budán kelt
meghagyásukra Tamás a szigeti Szent Mihály egyház prépostját
bevezették Pazandok-puszta és az ott levô meleg víz által
hajtott malom birtokába, de késôbb Bertalan a Buda-felhévízi
Szent Lélek egyház rektora ellentmondott. (Hevenessy III. 67.
- Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 196.)
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1452. X. 6-án kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti Hunyadi János kormányzónak, hogy szeptember 16-án, Budán
kelt parancsára Tamás prépostot és a nyúlszigeti Szent Mihály
kolostort be akarta iktatni új adomány címén a Pazanduk —
Pilis megye — faluba és az ott levô malom tulajdonába, de ott
Benedek a felhévízi Szent Lélek egyház rektora ellentmondott.
(Orsz. Levt. D. L. 14578. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 200.)
1453. III. 12-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
elôtt Tamás a szigeti premontrei Szent Mihály egyház prépostja tiltakozik az ellen, hogy László király a prépostság
Kakas-megyer mellett, Pilis megyében lévô malmát a Buda-felhévízi Szent Lélek egyháznak adományozza. (Hevenessy, XXXII.
158. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 202.)
1453. IX. 29-én kelt oklevél szerint V. László király az
óbudai apácákat megerôsíti a régóta bírt Buda-felhévízi malmuk birtokában (in quodam molendino in calidas aquis superioribus Budensibus supra viam de ipsa Budam versus albam
ecclesiam tendentem a parte orientali habito). (Kaprina kézirat.
- Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 204. és Óbuda E. I. K. 106.)
1453. X. 17-én kelt oklevél szerint PelsŒci László országbíró a Buda-felhévízi Szent Lélek egyház hospitiumában lakó
szegényeket megbírságolja, minthogy a Pazanduk-puszta és az
ott levô malom miatt folyó perben Tamás a szigeti Szent
Mihály egyház prépostja 42 napon át várt megjelenésükre.
(Hevenessy, XXIII. 157. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 205.)
1455. VI. 20-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elŒtt
Tharchai János az óbudai apácák nevében tiltakozik az ellen,
hogy a nyitrai püspök a felhévízi patakot a híd fölött, a
királytól magának kérje. (Orsz. Levt. D. L. 14966. — Bártfai
Sz. L.: Pest m. T. O. E. 208.)
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1458. VI. 24-én kelt oklevél szerint Mátyás király az óbudai apácák gondnokainak kérésére átírja és megerôsíti Albert
király oklevelét, amelyben a Felhévízen levô 3 malom helyett
ugyanott másik 3 malmot ad nékik. (Történelmi oklevéltan,
ívrét 24/II. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 217.)
1458. VII. 13-án kelt oklevél szerint a budai káptalan
elŒtt Tamás a szigeti Szent Mihály egyház prépostja
tiltakozik az ellen, hogy a Buda-felhévízi keresztesek a prépostság pazanduki hévízi malmát elfoglalták. (Hevenessy,
XXXII. 156. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 217.)
1459. VI. 22-én kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti Mátyás királynak, hogy június 7-én, Budán kelt parancsára vizsgálatot tartván, igaznak találta a felhévízi Szent
Lélek hospitium szegényeinek panaszát, hogy az óbudai apácák
az ô területükön malmot építettek. (Orsz. Levt. D. L. 15366.
- Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 221.)
1462. XI. 30-án kelt oklevél szerint Pálóczi László országbíró bizonyítja, hogy Váczi Antal kanonok, óbudai dékán
kanonok, a prépost és káptalan, Hydeg Benedek pedig a szigeti
apácák nevében tiltakoztak az ellen, hogy többen a káptalant
és az apácákat a Felhévíz és Jenô közötti Duna mederben levô
kikötô használatában megakadályozták. (Orsz. Levt. D. L.
15757., 15785., 15786. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E.
231.) Ezen oklevél tartalma szorosan kapcsolódik az 1355. évi
Régi-Buda határjárási okleveléhez. Ott ugyanis a Duna
használati jogáról is szó van.
1465. IX. 30-án kelt oklevél szerint a felhévízi keresztes
konvent nevében a budai káptalan I. Mátyás király parancsára
Kande és Királyszántó birtokperben szerepel. (Orsz. Levt. D.
L. 16262. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 239.)

93

1465. XII. 16-án kelt oklevél szerint Pilis megye hatósága bizonyítja, hogy Pálóczy László országbíró felhívására
vizsgálatot tartván, igaznak bizonyult a budai káptalan
panasza, hogy bár a káptalannak Pilis megyében, Hévíz körül a
dunai kikötô (quod tributum fori Geysa vocavetur) II. Géza oklevele értelmében Œt illeti meg, mégis a budai polgárok a budai
és alsóvárosi vásárok idején, de máskor is, meg szokták
akadályozni. (Orsz. Levt. D. L. 22480. — Magy. Tört. Tár XII.
21. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 240.)
A budai káptalan panaszára kiadott vizsgálati rendelet,
amelyben a káptalan II. Géza király tributum fori Geysa
nevében tett adományát a Felhévíz melletti dunai révhez
szedett hajóvámmal azonosított, a Dunán felfelé menŒ hajók és
nem az ottani vásár vámját igényelte a nevezett révben,
aminek megfizetését a budai polgárok megtagadták. (Gárdonyi
Albert: Buda és Pest a tatárjárás elôtt.)
1468. VII. 23-án kelt oklevél szerint Mátyás király elôtt
Angyal István budai bíró a város nevében tíz évre 10 arany
forintért a felhévízi vámot kibérli. (Knauz: Magy. Tört. Tár.
XII. 240. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 252.)
1478. X. 28-án kelt oklevél szerint a Buda-felhévízi hatóság felhívja az ország vámszedôit, hogy ha a király kiváltságlevele alapján emberei élelmet hoznak, s a király oklevelét felmutatják, vámot ne szedjenek tôlük se szárazon, se
vízen, de megterhelt hajók után szedjék, amit jogosnak tekintenek. (Podhraczky János: Buda és Pest szabad királyi városoknak volt
régi állapotjukról. 47. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 278.)
1480. III. 9-én kelt oklevél szerint Erzsébet királyné kéri
a Szent István esztergomi káptalant, hogy a Buda melletti
majorság birtokában hagyja meg, noha nem termett benne utóbb
semmi, az évi 16 forintot megfizeti érte. Akkoriban a felhévízi konvent zavarja az ô embereit a birtok kezelésében.
(Eredetije az esztergomi káptalan magánlevéltárában.)
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1480. IV. 5-én kelt oklevél szerint Erzsébet királyné újra
kéri, hogy a bérelt területen (domo vestra super Budam habita
per vos annuatim nobis arendata) ne engedjék embereit ugyanazok
által zavartatni. (Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 279.)
1480. év körül a Szent István káptalan kéri Erzsébet királynét, hogy az általa bérelt majorság kétévi hátralékát (bérét)
fizesse meg. (Eredetije az esztergomi káptalan magánlevéltárában. — Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 280.) Ebbôl
az oklevélbôl tudjuk meg, hogy a szóban forgó bérelt majorság
a Buda-felhévízi konvent dézsmaszedési területén, Nyéken volt.
1481. XI. 21-én Mátyás király felhívja Szentfalva esküdtjeit, minthogy Dws István Kisvárdai János szentfalvai jobbágya 23 forintot felvett az óbudai apácáktól azzal, hogy Felhévízen a már meglevô malmuk mellett másikat épít, de azt nem
végezte el, amit pedig épített az értéktelen. (Orsz. Levt. D.
L. 18572. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 282.)
1483. VII. 31-én kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti Mátyás királynak, hogy július 9-én kelt parancsára a
szigeti Szent Mihály egyház prépostját, Imrét és a konventet
be akarta iktatni a Pwzadnok-puszta közelében a pilisi malom
mellett levô malom birtokába, de Jakab diák a felhévízi Szent
Lélek hospicium igazgatója a maga és Buda város nevében
ellentmondott. (Orsz. Levt. D. L. 18841. - Bártfai Sz. L.:
Pest m. T. O. E. 286.)
1490 októbere és 1499 áprilisa között II. Ulászló király
Ózsvár zágrábi püspök, Buda-felhévízi prépost és a felhévízi
polgárok kérésére a városnak pecsétet ad (sigilum cum sculptura trium liliorum eandem sanctam et individuam trinitattem
siquancium ac circumstanciarum), amelyet a bíró és az esküdtek aranyba, ezüstbe véshetnek és használhatnak. (Nyírkállói
Tamás kézirata után, Podhraczky J., Fol. Lat. 1205. I. 197198. — Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 299.)
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1493. IV. 18-án kelt oklevél szerint II. Ulászló király meghagyja az esztergomi káptalannak, hogy Ózsvár zágrábi püspök
a felhévízi prépostság kormányzója kérésére, több királyi
ember jelenlétében hívja fel az apácákat az oklevelek másolatainak kiadására. A kormányzó ellen a budai káptalan pert
indított, mivel nem engedte meg néki a felhévízi Dunán a vámszedést. (rotam teloniarum Super facie ipsius terre in calidas aquis in portu Danubii eidem capitulo Budensi erigere
non permisisset). I. Lajos király Óbuda várost a felhévízi
vámmal együtt s egyéb jövedelmeivel a budai káptalantól Kunár, Karos, Galambóc Zala-megyei birtokokért cserébe magához
váltotta, s a vámot pedig (super fluvio Danubii in eadem civitata veteri Budensi) az óbudai apácáknak adta. (Eredeti
oklevél: Esztergomi káptalan levéltárában, másolata a Fol.
Lat. 1205. I. 190-191. — Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 304.)
1494-ben kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti II.
Ulászló királynak, hogy szeptember 12-én Buda város tanácsához intézett parancsára a felhévízi Szent Lélek hospiciumot
az ugyanott levô hidegforrás (in dominium cuiusdam fontis
aque frigide in lumnestenciis dicti hospitalis Sancti
Spiritus scaturientis rivulique ab eodem effluentis in comitatu Pilisiensi existenti) birtokában meghagyja, de az óbudai apácák nevében Ferenc diák ellentmondott. (Orsz. Levt. D.
L. 20213. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 306.)
1503. VII. 2-án kelt oklevél szerint a budai káptalan, Budai Sebestyén diák, az óbudai apácák faktora kérésére átírja saját, 1503. június 21-én kelt oklevelét, amely szerint a
budai káptalan II. Ulászló király 1502. IX. 12-én rendelt
parancsára tanúkat hallgatott ki arra nézve, hogy Gáspár,
amikor megszerezte malmát az apácáké felett, a felhévízi
patak medrét régi folyásából eltérítette, felemelte úgy, hogy
az ô malma két kerékkel ôrölt, az apácáké pedig nem dolgozhatott, s ezzel elértéktelenedett. Tizenöt felhévízi és két
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budai polgár a kihallgatott tanúk, valamint Borony András
felhévízi esküdt polgár. (Orsz. Levt. D. L. 22546. - Bártfai
Sz. L.: Pest m. T. O. E. 316.)
1509. VII. 17-én kelt oklevél szerint Buda-Felhévíz város
hatósága elôtt Lengyel János felhévízi pálos örökölt szôlôjét
a város melletti Belches dûlôben nôvérének Borbálának és férjének Lôrincnek adja életük tartamára. (Nemzeti M. törzsgyûjteménye. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 324.)
1510. III. 20-án kelt oklevél szerint, Perényi Imre nádor
a fehérvári káptalan és a váci káptalan által végzett tanúkihallgatások alapján elrendeli, hogy Elyewelghi János ítélôbíró szálljon ki Felhévízre, és vizsgálja meg igaz-e a budai
káptalan és a szigeti apácák panasza, hogy a felhévízi tó
mindig az ô malmukhoz tartozott. (Orsz. Levt. D. L. 26131.
Magy. Tör. Tár XII. 50. Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 325.)
1511. IV. 9-én kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
Raguzai István óbudai várnagy vallási buzgóságból indítatva
felhévízi házát, szôlôjét és óbudai mészárszékét a Szent Jakab apostolról nevezett szentjakabi egyháznak adja. (Bártfai
Sz. L.: Pest m. T. O. E. 328.)
1512. II. 25-én kelt oklevél szerint Ilona a nyúlszigeti kolostor fônöknôje a felhévízen levô malmot a budai káptalan
mellett 24 forint évi bérért átadja György halászmesternek.
(Orsz. Levt. D. L. 22279. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 332.)
1513. III. 6-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt
Chéwy Tamás felhévízi lakos borosjenôi szôlôjét 60 forintért
eladja Podmanini Podmaniczky Jánosnak, nejének, Mártának és
gyermekeinek. (Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 338.)
1515. IX. 24-én kelt oklevél szerint Buda város hatósága
(tanácsa) jelenti Pilis megyének, hogy a felhévízi Szent Lélek
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hospicium plébánosa nemes János mester, hivatkozva Perényi
Imre nádor oklevelére, tanúként nevezte meg Harber János budai
fôbírót és több esküdt polgárt arra, hogy a konvent malma mellett elterülô rét a Sicambria-mezôn mindig a felhévízi
keresztes konventé volt. (Hevenessy, I. 278. - Podhraczky
János: Buda és Pest szabad királyi városoknak volt régi
állapotjáról. 13. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 346.)
1516. I. 18-án kelt oklevél szerint a budai káptalan felhévízi, a királyi malom mellett és a szigeti apácáké felett
levô malmot a budai káptalan örök hıbér gyanánt átengedi
Babochay János Buda-alvárosi halásznak. (M. T. Tár XII. 83.
- Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 348.)
1516. II. 11-én, Felhévízen kelt oklevél szerint Pilis megye hatósága Felhévízen bíráskodván, János a felhévízi Szent
Lélek hospicium rektora elŒadta, hogy a kolostornak van a
Sicambria- vízen malma a hozzátartozó rétekkel és kaszálókkal, amit 13 évig békében bírt. A megelôzô ôsszel a bérlô
lekaszálta, de a budai káptalan a szénát, kocsiját és lovait
elvitette 10 forint kárt okozva a konventnek, mert a bérlô a
malmot is otthagyta az óta. (Hevenessy, kézirat I. 276. után
Fol. Lat. 1205/I. 199. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 348.)
1523. I. 12-én, Felhévízen kelt oklevél szerint Pilis megye
hatósága ítélkezvén, Meccsey György a király titkára elôadja, hogy egy hajót vett, kikötötték Kyssengh birtok öblében,
valaki eloldotta, megtalálták a nyúlszigeti apácák kikötôjében, de nem adják vissza. (Orsz. Levt. D. L. 23710. Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 361.)
1529. IX. 20-án kelt oklevél szerint János király meghagyja
Dóczy János budai várnagynak, hogy a felhévízi prépostságot,
annak és Pemflinger Istvánnak összes malmait adja át Pesthyeny
(Pöstyéni?) Gergely udvarmesternek. (Gr. Révay cs. levéltára.
- Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 375.)
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1529-ben Felhévízen országos vásár tartatott (mint máskor
esztendônként), melyre Pestrôl és vidékrôl németek és szerb
kereskedôk jelentek meg portékájukkal. Ebben az évben kevesebb volt a vásáros nép, mint az elmúlt esztendôkben, mert
sokan féltek jönni a török naszádosok miatt, akik a Szent
Margit szigeten tanyáztak. Akik nem ijedtek meg, részint szekéren, részint hajókon jelentek meg a vásáron. A török neszét
vette, hogy nagy falka nép, gazdag német és szerb kereskedôk
érkeznek Kevi felôl (Kevi értelme Kevély-hegy vidéke, ahol
sok szerb és német élt ekkor). Lesben álltak tehát Szentendre
felett egy puszta magányos kanyarulatánál és fegyveresen
várták naszádjaikon a bajsejtelem nélkül érkezôket… Amint
hajóik a török naszádjaihoz értek, megrohanták ôket és kivétel nélkül mindnyájukat felkoncolták, és portékájukat
elrabolták. A holttesteket a Dunába dobták és a szerencsétlenek véres hajóit éjnek idején víznek eresztették Kevi
felé. (Szentkláray Jenô: A dunai hajóhadak története, 132. Szerémi 244—275.)
1555. V. 29-én kelt oklevél szerint Felhévízen, Pilis megyében végrendelkezéssel kôház, mészárszékek, az iskolával
szemben malomhely (quendam locum unius molendini in fluvio
Danubii contra scolam seu ludum literarium eiusdem opidi),
továbbá hét szôlô. (Gyömrôi gr. Teleki levt. - Bácsbodrog m.
tört. társ. évkönyvei II. 27. - Bártfai Sz. L.: Pest m. T. O. E. 393.)

Országos Levéltár D. L. 291, 675, 943, 960, 1009, 1057, 1221,
1222, 1253, 1254, 1304, 1330, 1400, 1409, 1432, 1493, 1563,
1614, 1691, 1732, 1797, 1930, 1959, 2135, 2174, 2212, 2398,
2662, 2725, 2873, 2931, 2953, 3034, 3077, 3078, 3079, 3110,
3366, 3649, 3749, 3750, 3787, 3865, 3921, 4259, 4388, 4476,
4509, 4534, 4562, 4829, 5080, 5289, 5366, 5540, 6097, 10124,
10517, 10680, 12452, 12746, 13188, 14578, 14966, 15119,
15366, 15757, 15785, 15786, 16262, 18572, 18841, 20213,
22279, 22480, 22546, 26131, 34980.
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Üröm és Borosjenô községek
FELHASZNÁLT IRODALOM:
Anj. Okmt. I–VII. kötet

Kaprina kézirat

Árpád kori új okmt. VIII–IX–X. k.

Knauz:
A Budai káptalan regestái. Magy. Tör. Tár XII. kötet

Bácsbodrog vm. tört. társ. évkönyvei, II. k.
Knauz: Monumenta Ecclesia Strigonia I—III. kötetek
Bártfai Szabó László:
Óbuda egyházi intézményei a középkorban

Mikes József: A fehérvári keresztesek 1193. évi
oklevele, mint magyar nyelvemlék

Bártfai Szabó László:
Pest megye történetének okl. emlékei

Magyar Nemzeti Múzeum törzsgyûjteménye

Békefi Remig: A pilisi apátság története, I. k.

Magy. Tört. Tár VII.

Belitzky János:
Adatok Budapest kora középkor helyrajzához
(Tanulmányok Bpest múltjából, VI. kötet.)

gr. Révay cs. Levéltára

Gárdonyi Albert:
Budapest történetének okl. emlékei, I.- Cornides
Csánki: A Hunyadiak kora Magyarországon I.
- ifj. Csemegi József:
Hol állott egykor az óbudai királyi vár?
Esztergomi káptalani levt. / Fejér C. D. I., III—V.,
VIII—XI. kötetek

Üröm község történetére nézve már 1137-bôl vannak adatok. A XIII. század
elején a tatárjárás elôtt a Baracska nemzetség kezén volt. A nemzetség sarja
Baran fia Hippolit, miután utódai nem voltak, itteni szôlôjét 1212-ben az
általa épített baracskai monostornak adományozta. 34 Borosjenô község történetére nézve az eddig ismert okleveles adat 1284. évbôl ismeretes.
Üröm és Borosjenô helyiségek a Nagy Kevély déli oldalán helyezkednek el a
Kevly hegy oldalán vonuló régi római út mentén. Ôsidôk óta, ha volt is
település, azok kiváltképpen a szôlômûvelés nyújtotta lehetôséget célozták.
Mind a két községre vonatkozó okleveles adatokat összevonva, idôrendi sorrendben ismertetem, amelyek fôként birtokügyeket tartalmaznak A két község okleveles adatai fényesen igazolják, hogy Régi Buda határa a községekkel
szomszédosan vonult nyugat felé.
OKLEVELES

ADATOK:

Podraczky János: Buda és Pest szabad királyi városok
volt régi állapotáról
Podraczky János: Fol. Lat.
Schmitth: Episcopi Agrienses
Századok, 1867., 1868., 1929.
Szentiványi cs. levt.

1284. évben a budai káptalan elôtt a Borosjenôbe való Albeus fia Péter a maga és rokonai nevében az ugyanott, a falu
aljában levô szôlôjét Erzsébet hercegnônek és Borosjenôi
Tamásnak szôlôi között levôt eladta testvérének és Hedrik és
Domonkos fiáinak. (Knauz. Mon. Eccl. Strig. II. 190. - Fejér
C. D. VII. III. 88. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 21.)

Szentpéteri okmt.
Glaser Lajos: A Dunántúl középkori úthálózata.
Századok. 1929. 147.

Szentkláray Jenô: A dunai hajóhadak története

Gárdonyi Albert: Buda és Pest a tatárjárás elôtt

Veszprémi káptalan magán levéltára

Gyömrôi gr. Teleki levéltár

Magy. Tört. Tár II., IV., VII., X., XII. kötetek

Hazai okm.tár. III., V. kötetek

gr. Zichy cs. okmánytára, XII.

Hevenessy kézirat gyájtemény I., III., XXIII.,
XXXII. Kötetek

1302. év november 25-én kelt oklevél szerint a felhévízi
keresztes konvent elôtt István óbudai dékán kanonok abban
állapodik meg András fia Balázs és Péterrel és rokonaikkal,
hogy utóbbiak elismerik, hogy mindenkor a káptalan szegôdményes munkásai (szôlômunkásai) voltak, de ebbeni kötelezettségüket az utóbbi zavarok idején önként megszegték. Elvállalják, hogy a káptalan Ürömben a falu keleti részén Vazul fia

34

Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monográfiája I. 157-158.
Ezen adatokat azonban nem találjuk Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. munkájában. Ürömre vonatkozólag csak 1302.
év november 25-érôl találtam okleveles adatot.
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István és Masud fia Miklós és Pál szôlôi között levô szôlôjét
a régi feltételek mellett megmûvelik. (Anj. okmt. I. 38. Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 31.)
1312. évben, Mária királyné az Ürömön levô királynéi birtokot, mely Wazul fia István, fia Kecske István földje és Borosjenô falu között terül el Thysa ruthén udvari ifjúnak adja
érdemei jutalmául. (Anj. okmt. I. 280. - Bártfai Sz. L.:
Pestm. T.O.E. 32.)
1324. év március 29-én kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti I. Károly királynak, hogy Tysa kir. fôajtónállómestert a neki adományozott ürömi volt királynôi birtokba és
a vele szomszédos Kompholt fia Péter fiaitól vett borosjenôi
birtokba Nyéki Balázs királyi és Tamás jegyzô káptalani megbízottak bevezették, a birtok határait megjárták. Ez érinti
az Üröm feletti három forrást, a Kalász felé lévô hegyet, a
völgyben lévô szilfákat, a budai út melletti diófákat, ezen
úton lemegy az ó-budaörsi határig. (Orsz. Levt. D. L. 2235.
- Anj. okmt. II. 120. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 37.)
1327. év november 15-én kelt oklevél szerint, I. Károly király a borosjenôi vincelléreket minden várnagy, de fôként az
óbudai fennhatóság alól felmenti. (1341. évi átirata Orsz. Levt.
D. L. 2462. - Anj. okmt. II. 333. -Bártfai Sz.L.: Pestm. T.O.E. 40.)
1333. év október 5-én kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt a néhai Tysa kir. ajtónálló özvegye második férje,
Albert budai polgár javára jegyajándékul leköti a Reuntal-on
(Bánatos rész), a Duna mellett levô szôlôjét, Üröm falut és
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ménese egyharmadát. (Orsz. Levt. D. L. 2791. - Anj. okmt.
III. 37. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 43.)
1349. évben az özvegy királyné az óbudai klarisszáknak
adományozza többek között Üröm községet, Borosjenô-i szôlôket
és Szent Jakab-falva szárazi vámját. (Fejér C. D. IX. 2. 80.,
IX. 1. 659., IX. 2. 128. - Salamon Ferenc: Buda és Pest tört. II.
337. - Bártfai Sz. L.: Óbuda egyházi intézményei a középkorban 34.)
1351. év november 23-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt, a pilisi Szent László-i pálosok Baráthkezelô
nevû szôlôjüket a borosjenôi Sumulmálon, amelynek Bede fiai
Demeter és István, másfelôl Lôkôs testvére Domonkos a szomszédai, 14 márkáért eladják az óbudai klarisszáknak, akiknek
nevében a királynô megbízásából András budai alvárnagy veszi
azt át. (Orsz. Levt. D. L. 4251. - Anj. okmt. V. 527. Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 59.)
1351. év december 29-én kelt oklevél szerint az óbudai káptalan elôtt Nyíri Alard fia János és Pál Petych Nyr birtokot,
amely szomszédos az esztergomi káptalan Durug és Kesteuch
birtokaival és így jobban felhasználható, elcserélik a káptalan Burusyeno pilismegyei birtokkal. (Eredeti az esztergomi káptalan magán levéltárában. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 59.)
1353. év március 2-án kelt oklevél szerint, az óbudai káptalan elôtt Kandei Gergely fia Demeter, a Kande faluban levô
szôlôjét eladja az óbudai klarissza apácáknak. (Anj. Okmt.
VI. 40 - Bártfai Sz. L.: Óbuda egyházi intézményei a középkorban. I. a K. 74.)
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1354. év március 29-én kelt oklevél szerint Tamás országbíró Üröm pilismegyei birtokot, amelyet Károly király Tysa
ajtónállómesternek adott, ennek halála után özvegye Erzsébet
Albrecht budai polgár nejévé válván, elsô férjétôl származott
fiai András és László beleegyezésével hitbér gyanánt második
férjének engedi át. Henrich bán ítéletlevelét semmisnek véve,
Erzsébet királynénak ítéli oda. (Orsz. Levt. D. L. 4411, 1490.
- Anj. okmt. Vi. 179. - Bártfai Sz. L.: Pestm. Tört. O.E. 63.)
1354. év április 20-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt Szántó Domonkos fiai Mihály és János, és András özvegye Ilona ürömi szôlôjüket, továbbá a Buda-alsóvárosi Miklós fia János az ugyanott levô szôlôjüket 15 forintért, végül
Ürömi Péter fia Jakab saját részét 20 forintért, a királyné
szôlôje közelében eladják az óbudai klarisszáknak. (Orsz.
Levt. D. L. 4421. - Anj. okmt. VI. 191. - Bártfai Sz. L.: Óbuda
egyházi intézményei a középkorban. 79. - Bártfai Sz. L.: Pestm.
T.O.E. 63.)
1355. év március 29-én kelt oklevél szerint az esztergomi
káptalan jelenti I. Lajos királynak, az óbudai klarisszákat
be akarta iktatni Kandey pilis megyei birtokba, de a szigeti
apácák ellentmondtak. Ez pedig a Kandé és Üröm közti határ
miatt történt, amely érinti Kevely helyet, Zerethnek helyet,
Likaskw határjelet, erdôt és a Szántóról Budára vezetô nagy
utat. (Orsz. Levt. D. L. 4719. - Anj. okmt. VI. 279. - Bártfai
Sz.L.: Pestm. T.O.E. 64.)
1355. év március 29-én az esztergomi káptalan jelenti I.
Lajos királynak, hogy az óbudai klarisszákat Üröm birtokba

86

részben bevezette, az ellentmondókat megidézte. Az elvégzett
határjárás szerint a birtok Magyar falunál kezdôdik egy hegyen, érinti Óbuda szélét, a Köves- hegyet, a Háromkutat, Kalász falut, Borosjenô falut, Örs falut. (Orsz. Levt. D. L. 4503.
- Anj. okmt. VI. 281. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 64.)
A fenti két oklevél olyan földrajzi adatokat szolgáltat, amelyek egybevágnak a Régi Buda határjárásában szereplô helynevekkel. Így a Likaskw határjel az elsô határjáró oklevélben,
az 1212. keltezésûben. A Köves-hegy szintén az 1212. és az
1356. évi határjáró oklevelekben szerepel.
A fenti oklevelekre vonatkozólag lásd az 1362. év július
26-án kelt oklevelet, mely szerint I. Lajos király privilégia formában erôsíti meg az óbudai klarisszák számára
Monyoros és Kalas jószágokra nézve az esztergomi és a budai
káptalanok iktatási eljárását. (Fejér C. D. IX. 3. 298. Wenzel, MTT. IV. 170.) Ugyancsak idevágó az 1367. év november 27-én kelt oklevél tartalma is.
1359. év június 22-én kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti I. Lajos királynak, hogy április 5-én kelt
parancsára vizsgálatot tartván igaznak találta a szigeti
apácák panaszát, hogy a felhévízi konvent ispánja és emberei
az apácák szentmihályi, révjenŒi és Burusyeno-i jobbágyait
bántalmazták. (Orsz. Levt. D. L. 4829. - Anj. okmt. VII. 596.
- Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 74.)
1367. év november 27-én kelt oklevél szerint a váci káptalan jelenti I. Lajos királynak, hogy november 19-én kelt
parancsára Maouch Miklós királyi ember jelenlétében János
olvasó kanonok az óbudai klarisszák Kande és Üröm közti
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határát megjáratta. Az oklevélhez csatolva a XV. századi
kézírással feltüntetett határ vonala, amely a Kande falu
végén lévô mérföldkôtôl indul ki. Érinti a szôlôket Boront,
a budai nagy utat, a nagy kôvel megjelölt helyet, a Wayonchabirtokot és patakot, Kyralzanthe birtokot, Kyraltavát,
Captar-hegyet Jenô és Kande között a Machkakô nevû nagy követ, Septer szôlôt, Kevel hegyet, Kwago hegyet, Fidimes patakát a nagy út mellett, ahonnan kiindult. (Orsz. Levt. D. L.
5623. 1368. évi átirata ugyanott 5639.) A káptalan egy nappal elôbb jelenti a Kalász és Megyer felé esô határ megjárását, amely Kaloz falut, szôlôket, a Jenôrôl Budára vezetô
utat, az Üröm és Örs közti völgyet, Ewrynheget és Wrasheget
érinti. (Orsz. Levt. D. L. 5624. - Fejér C. D. IX. 4. 77. Bártfai Sz. L.,: Pestm. T.O.E. 82.)
1371. év március 11-én kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt Institor Domonkos és felesége Ilona pesti telepesek Ürömön a Munyaros hegyen levô szôlôjüket az óbudai malom
és Kunslin orvosé között 80 forintért eladják az óbudai apácáknak.(/Orsz. Levt. D. L. 5914. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 88.)
1388. év augusztus 5-én István nádor Pest és Pilis megyék
közgyûlésén Mihály budai ôrkanonok kérésére meghallgatván a
két megye szolgabíráit és esküdtjeit, azok egyértelmûen vallották, hogy Lukács prépostnak és az óbudai káptalannak Üröm
birtokban van része; Üröm birtok egyébként az óbudai apácáké.
(Orsz. Levt. D. L. 7419. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 99.)
1430. év május 23-án kelt oklevél szerint Zsigmond király
meghagyja a váci káptalannak, hogy az óbudai apácák Kande-i
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birtokának határait járassa meg. A határjárásnál a BorosjenŒ
és Gerse küldöttjein kívül a pomázi Cyko fia János is részt
vett. (Orsz. Levt. D. L. 12253. - Bártfai Sz. L.: Pestm.
T.O.E. 159.)
1465. év szeptember 30-án kelt oklevél szerint a budai káptalan jelenti Mátyás királynak, hogy szeptember 3-án kelt parancsára kihallgatta Pilis megye nemeseit az óbudai klarisszák
panasza ügyében, mely szerint Herman pilisi apát az apácák
Kande-i és Keralzantho-i birtoka közt levô Keralthawa nevû
részben levô fákat kivágatta, a halastavat lecsapoltatta
négyszázforintnyi kárt okozva nekik. Minthogy a kihallgatott
tanuk a tényt vallották, csupán az összegre nem tudtak biztosat mondani, Herman apátot Geranch-i birtokán megidézték.
A szomszédos birtokosok, Gerchey Henczy Balázs, Gerche-i
Poris György, Gerche-i Chek János, Farkas István, Búza
András, Albert fia András, Lewrincy Nagy Pál, Farkas Máté,
Soós Lôrinc, Dobozy Tamás, Werthesy Miklós, Nemes Kelemen,
Felkezy-i Fodor Mihály, Chabahaza-i Benedek, Bozyas-i György
Maróthi Lajos és Mátyus nevében. Kowachy-i Tamás, pomázi Cyko
Sándorné, Óbudai Hydeg Benedek a szigeti apácák nevében.
Hathy-i Albert a szigeti Sz. Mihály-prépostság, Waradi János
Zentkmyhalwr-i Márton nevében. Kaydach-i György László a
veszprémvári Mindenszentek-egyház pr.-ja, Hya-i János és
Péter, Zwbor János tisztje György Nyékrôl, Berenhyda-i István
a felhévízi konvent nevében jelentek meg. A káptalan megbízottja volt Újfalvi Benedek kanonok, a király pedig Wag-i
Miklós nádori, Budai Dénes királyi személyes bírósági
bírákat, Hassagh-i István kancelláriai jegyzŒt és Kamancai-i
Miklóst küldte ki; Dyod-i András szolgabíró volt jelen a
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megye részérôl. (Orsz. Levt. D. L. 16262. - Bártfai Sz. L.:
Pestm. T.O.E.239.)
1479. év február 21-én kelt oklevél szerint Mátyás király
bizonyítja, hogy az óbudai káptalan Pomázi Cyko János és
rokonai kérésére a váci káptalan által a Szencse (Zempche)
pilismegyei birtok határait megjáratta és a belsôségek terjedelmét felmérette. A határjárás megemlíti a nemesi udvarház
kapuját, a Kalázról Szencsére vezetô utat, a pomázi nemesek
szôlôjébe vívô utat, több régi árkot, Üröm birtok határát,
Lykaskô határjelet, Cserdava utat, Egerthetheô hegyet,
Zentendre birtokot, Kültôsylas birtokot, Magyarmál dûlôt, a
szencsei plébánia egyházat. (Eredetije a pozsonyi levéltárban. – Knauz: A budai káptalan regestái MTT. XII. 124-130. Teljes
latin szöveggel ismerteti. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 270-9.)
1513. év március 6-án kelt oklevél szerint a budai káptalan elôtt Chewy Tamás felhévízi lakos borosjenôi szôlôjét 60
forintért eladja Podmanini Podmaniczky Jánosnak, nejének
Mártának és gyermekeiknek Ferenc, Ádám és Margitnak. (A káptalan protokollumában 181. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 339.)
1525. év március 27-én kelt oklevél szerint II. Lajos király
a Podmaniczky Mihály által erôszakosan elvett-elfoglalt
Borosjenô-i birtokrészt tôle elvévén, vissza adja a szigeti
Szent Mihály-prépostságnak. (Orsz. Levt. D. L. 24057. - Ezzel
kapcsolatos a D. L. 24266 sz. oklevél is. - Békefi Remig: A
pilisi apátság története. II. 285. - Bártfai Sz. L.: Pestm.
T.O.E. 366.)
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1526. év május 18-án kelt oklevél szerint II. Lajos király
meghagyja Szalkai László esztergomi érseknek, hogy a szigeti
Szent Mihály egyház prépostját a neki adományozott borosjenôi
birtokban Podmaniczky Mihály ellen védelmezze meg. (Hevenessy
G. kéziratai, III. 106. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 368.)
1526. év július 30-án a boszniai káptalan, hivatkozva II.
Lajos királynak Budán, május 1-jén kelt oklevelére, Podmaniczky István nyitrai püspök és testvére Podmaniczky Mihály
– „aulicorum nostrorum Hungarorum gravis armature capitaneo”
- érdemeinek jutalmazására ôket az ôseik által is bírt Pilismegyében Kisszántón, BorosjenŒ birtokon, Hidegkút és Felkeszi
birtokrészekben megerôsíti, s a birtok megjárását elrendeli.
A kiküldött Gerchy Búza János kir. ember, és Nyronna-i Gál
kanonok a bejárást ellentmondás nélkül elvégezte. Megjelentek: ns. Nagyszántói Balassy Máté, Gallya János de Gerche,
Nagyszántói Vörös Máté, János pilisi apát nevében, Csévi
Barky Benedek az esztergomi kpt. részérôl. Királyi emberek:
Óbudai Fekete Pál, Fekete György, Bya-i Tóbiás, Gerchy Sebestyén
Mátyás, Gerchy Búza János. (1732-bôl a Nemzeti Múzeum középkori
másolatai között. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 368.)
1528. év május 20-án kelt oklevél szerint a budai káptalan
jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy Soklos-i Miklós kanonok
által a király május 14-én kelt parancsára Podmaniczky
Ferencet kisszántói udvarházába megidéztette. Ferenc, a szigeti Szent Mihály prépostság gondozója panaszát igaznak találta, hogy BorosjenŒnek a török által történt elpusztítása
után Podmaniczky jobbágyai apránként 200 forint értékû fát
kivágtak a prépostság borosjenŒi plébániatemploma mellett
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fekvô erdejébôl és abból maguknak házat építettek. (Hevenessi
kéziratai, III. 57. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 372)

Régészeti vizsgálatom a Duna-part és a Dera-patak torkolat balparti
területén, 1956. év április 10-11-én.

1534. szeptember 29-én kelt oklevél szerint I. Ferdinánd
király Podmaniczky János, Rafael és Burián részére, minthogy
Szapolyai pártjáról az ô hıségére visszatértek, visszaadja
Beztherca várát, Baan várost, Trencsén- és Kisszántó castellumot, Borosyennyew birtokot Pilis-megyében. (Az I. sz.
Királyi Könyv 223. - Bártfai Sz. L.: Pestm.T.O.E. 377.)
1562. év január 8-án kelt oklevél szerint I. Miksa király
az utód nélkül elhunyt Podmaniczky Rafael birtokait: Kysszántó, másként Kyralyzanthoya birtokot az udvarházzal, továbbá Kezy és Hydegwth birtokokat pilismegyében, amennyiben
nem a palotai várhoz tartoztak, Bornemisza Pál erdélyi püspöknek, Posgay Zsigmond komáromi naszádos kapitány fia
Zsigmondnak, Zágrábi Dethkowych Miklósnak, Nagywayth-i Bálint
deáknak adja. (A III. sz. Királyi Könyv 732. - Bártfai Sz.
L.: Pestm. T.O.E. 403.)
1580-1581. évek között Üröm és Borosjenô a budai szandzsákhoz tartoztak. Egy portával sem adóztak. (Velics – Kammerer:
Defterek II. 530-554. - Bártfai Sz. L.: Pestm. T.O.E. 418.)
Az 1695. évi összeírásban Weindorf néven szerepelt Borosjenô, lakosai ekkor mind németek voltak. Katolikus temploma
már 1698-ban felépül. Az 1332-1333. évi pápai tizedjegyzék
szerint a veszprémi püspökség budai fôesperessége kerületéhez
tartozott.
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A Szentendrei Múzeumhoz beérkezett jelentés szerint (1956. április 6-án) a
fent jelzett területen, Szentendre-Újdûlô területén, talaj mélyforgatás
következtében régészeti leletek kerültek a felszínre. A bejelentéssel kapcsolatosan a múzeumhoz leadott edényleletek szerint a lelô terület késô bronzkori, de fôleg koravaskori jelleggel bír. A helyszínre még aznap a Szentendrei
Múzeum vezetôje, Soproni Sándor kiment s a múzeum altisztjével április 6án és 7.-én a felszínen nagyobb mennyiségû edénytöredéket gyûjtött össze.
Ezen leleteket április 9.-én Soproni Sándor utasítására tisztítási és esetleg
összeállítási munkába vettem. E napokban, április 9-11-ig Soproni Sándor
Budapesten múzeumvezetôi konferencián vett részt. Április 10-én arról értesültem, hogy a szóban forgó lelô területet rigolírozni kezdik, vagyis a mélyforgatás után talajegyengetést végeznek, és megkezdik a szôlô dugványozási
munkálatait. A beszállított, igen hiányos edénytöredékek látványa arra késztetett, hogy még aznap, vagyis április 10-én a lelô területet megtekintsem és
a lehetôség szerint, további törmelékanyagot gyûjtsek be az edényleletek
kiegészítése érdekében.
Közben arról értesültem, hogy a területet, öt holdat még az elmúlt ôsszel,
vagyis 1955. év második felében vették mélyforgatás alá. A helyszínen meglepô kép tárult elém. Az egész ötholdnyi területen hatvan centiméteres mélyforgatással koravaskori telep lett kiforgatva. A felszín mély barázdákkal telt, és
mindenfelé a lakóhelyek-gödrök vörös patics (égett agyag) anyaga, valamint
rengeteg edénytöredék, állati csontok (konyhahulladék) szintén nagy mennyiségben hevertek. E nap délutánján az idô azzal telt, hogy az egész területet
átvizsgáltam. Sajnos azon megállapításra jutottam a vizsgálatom során, hogy
a volt lakóhelyek, földbe süllyesztett putrik, a legnagyobb részben teljesen ki
vannak forgatva. A sok edénytöredéken felismerhetôk a friss törési felületek.
Igen jelentôs volt pedig e koravaskori lakott lelô terület abból a szempontból,
hogy szomszédságában volt a hasonlóan elpusztult (új kaszárnyaépület területén lévô), ugyancsak koravaskori urnatemetkezéssel bíró terület, amelyet
még az 1952–1953-as években folyó építkezések alkalmával fedeztek fel.
E koravaskori lelô területekre vonatkozólag már 1947-ben felhívtam a figyelmet. 35 Ugyancsak 1955-ben, a Dera-patak medertisztítása alkalmával a pomázi szakasz helyszíni vizsgálatakor a kotrógép gépésze jelentését közöltem a
Szentendrei Múzeum vezetôjével, miszerint a Dera-patak torkolatánál végzett

35

Lásd, M.N.M dokumentációs osztályán
Sashegyi Sándor: Pomáz Váckert-Újdûlô régészeti vizsgálatának jelentései.
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kotrási munkálatoknál kerültek felszínre edénycserepek. Soproni Sándor ki is
ment a helyszínre, de edény leleteket nem talált.
1956. március 18-án Soproni Sándornak átadtam egyik tanulmányomat publikálási célból való továbbításra. 36 Ezt az elôzôkben ismertettem.
A Szentendrei Múzeumba került az elmúlt években a Petróczi által Szentendre területérôl begyûjtött régészeti leletanyag, s ezek között meglehetôs
nagy mennyiségben a Pannónia és Újdûlô területérôl az 1944-ben lövészárkok ásása alkalmával felszínre került koravaskori edény- és kôszerszám leletek. E leleteket 1955. július és augusztus hónapok során dolgoztam fel (tisztítás és ragasztás), és még ebben évben a naplózása is megtörtént.

Itt hivatkoznom kell Patek Erzsébet: Koravaskor kutatásunk néhány problémája. Adatok a Duna-könyök koravaskorának kialakulásához 37 – címû munkájában a következôkre. Többek között rámutat a kutatások hiányosságára és
a késô bronzkor, valamint a koravaskor kapcsolatának problémájára, ennek ez
ideig történt megoldatlanságára és a további feltárások szükségességére.
Hasonlóképpen találjuk Mozsolics Amália idevonatkozó munkájában. 38 Láthatjuk, hogy a tudományos munkák feldolgozottsága a kutatások hiányosságában nyer kifejezést. A jelentôs régészeti lelô területek egymás után
pusztulnak el annak következményeképpen, hogy a már kellôképpen ismertetett területek ellenôrzése, határbejárások és fôleg a szóban forgó területek földtulajdonosainak, mezôgazdasági gépállomások dolgozóinak és
mindazon szervek, amelyek a földmunkák irányítói, dolgozói ez irányú
kiképzése, felvilágosítása (elôadások útján) nem történnek meg. Sajnálatos és
36

Adatok a Duna-könyök koravaskorának kialakulásához. Pomáz – Kôhegy
Arch. Ért. 1955. évf. 2. sz. 162.
38
Arch. Ért. 1948. 63-74
37

87

szomorú az, hogy olyan helyeken kerül sor e nagymérvû pusztulásokra, ahol
már múzeumok, és azok vezetôi vannak, akiknek munkásságában elsôrendû
feladat volna az ilyen irányú tájékoztató elôadások megtartása.
Az utóbbi években vidékünkön hasonló pusztítások sorozatosan történtek
meg. De vajon okolható-e a földmunkával foglalkozó dolgozó a felbecsülhetetlen értékû és pótolhatatlan leletek, emlékanyagok elpusztításáért? Nem,
mert egyáltalában fogalmuk sincs arról, hogy a földnek mélye mit is rejtegethet magában. A felelôsség minden esetben a körzeti múzeumok vezetôjét
terheli, mert nem keresi a lehetôséget a széleskörû tájékoztatásra. Nincs
ismeretterjesztô elôadás, nincs határbejárás. Ehelyett a múzeumvezetô minden idejét publikációs munkába fekteti, s ezzel a múzeumhoz köti magát,
fôleg anyagi érdekek szem elôtt tartása végett.
A helyszíni szemlém alkalmával már csak a kiforgatott nagymennyiségû edény leleteket gyûjthettem össze. Ez azonban több napot igényelt. Így április
11-én már reggel a múzeum altisztjével megkezdtem a munkát. Nem halaszthattam el, mert a további földmunka várható volt.
A helyszíni vizsgálatra és leletek begyûjtésére bár utasítást nem kaptam, a
múzeumvezetô távolléte (múzeumvezetôi értekezlet), a további földmunkák
folytatása, valamint a már beszállított leletanyagok (edénytöredékek)
hiányossága arra késztetett, hogy a mentési munkálatot elvégezzem.
Már az elôzô nap megállapítottam, hogy meglehetôs sûrûn, egymástól 10-12
méter távolságra feküdtek a lakógödrök és edényégetô kemencehelyek, közvetlenül a Duna-parti részen 10-12 sorban az öt hold felforgatott területen.
A Duna-parti részen a meredek partoldal is elárulta, hogy a Duna nagyobb
vízszintemelkedésnél állandóan pusztítja a területet. Értesülésem szerint az
utóbbi években négy métert hordott el a parti részbôl. Nincs kizárva, hogy
ezer évek óta több tíz méter lett itt a Duna vizének martaléka. Az öt hold területben több, XIX. századból származó téglaégetô kemence sok selejtes tégla
anyagával szintén kiforgattatott és a törmelékes tégladarabok tarkítják a felszínt. Mint ahogy a téglaégetô kemencéket, úgy a koravaskori lakott helyeket, valamint edényégetô kemencék maradványait a mélyforgató gép kiemelte a földbôl (60 cm mélységbôl) és felborítva elterítette, vagy kupacba
hányta a felszínen. Megállapíthattam, hogy itt eme pusztító munkán kívül
már elôzôleg három komolyabb beavatkozás érte a lelô területet. Az elsô,

a XIX.sz.-ban itt állt téglaégetô kemencékkel, és a szükséges agyag kitermeléssel. A lelô terület kiváló agyag anyaga nyújtott lehetôséget a kora vaskorban is az itt letelepülteknek az edény készítésére. A második pusztítást
1944/1945. évek alkalmával végezték a lövészárkok készítésével. A nyugalmi
állapotok után Petróczi szentendrei lakos e munkálatokkal kapcsolatosan felszínre került leleteket gyûjtötte be, és jelentését a M. N. M. felé meg is tette.
A harmadik nagyobb pusztítást a földtulajdonos az öt holdon elterült gyümölcsfák kiásásával végezte az elmúlt évben. A negyedik s mondhatnánk katasztrofális pusztítást szintén a földtulajdonos, az elmúlt év ôszén történt
mélyforgatással fejezte be. Régészeti vizsgálatok e területen 1941. évben történtek és ez alkalommal dr. Gallus Sándor több ép koravaskori hombárt és
edényt szállított be a M.N. Múzeumba. Pécsi Heinrich szentendrei lakos régészeti leletek gyûjtôje is több emléket gyûjtött be e területrôl a Szentendrén
alapítandó múzeum részére, melyek teljes anyagukkal Fleissig Andor az
angol-magyar bank volt igazgatójához, régészeti leletek gyûjtôjéhez kerültek
a 1943/44-es években. E leletek elôször a Földtani Intézethez, majd a M.N.
Múzeumba kerültek. Értesülésem szerint több koravaskori lelet még a Belgrádi Múzeumba is elkerült a Szentendrén lakó szerbajkúak révén. Errôl meg
is gyôzôdtem 1931-ben, a Belgrádi Múzeumban történt látogatásom során. 39
Amint látjuk a fentiekbôl, a szóban forgó lelô terület régen ismert volt már s
éppen ezért kellett volna nagyobb ellenôrzés alá venni.
A szóban forgó terület a Dera-patak mély bevágásától északra fekszik. A Dera-pataktól délre fekvô volt szigeti részen szintén lelô terület van, mely területrôl 1941-ben kerültek felszínre építkezésekkel és szôlô alá való forgatással
a koravaskori leletek.
Egy lakógödörnek fenékrészét még sikerült úgy feltárni, hogy annak
megközelítô méreteit fölmérhettem. A lakóhely kör alakú, 6 cm leégetett
padlózattal. Fenékrészi átmérôje 135 cm. E lakógödör leletanyagából több
különbözô apró edénytöredék, s egy több darabot kitevô jellegzetes díszítésû
cserép került felszínre. Az edénylelet a bronzkor végére datálható az eddigi
besorolás szerint. Az edényleletek között fôleg a dísztelen, sima és durva felületû a domináló. Igen kevés a díszítésekkel ellátott. Kevés számú pontmélyítésû díszítés szerepel és pár darab vonalas, vagy vonalkázott díszítésû töredék. A lakott terület igen szegényesnek látszik. A tûzhelyek fôleg kövekkel,
39
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agyag gömbökkel /kiégettek/ készültek s csupán egy helyen fordított ki a
traktor öt darab, különbözô nagyságú tûzkutyát – tûz tuskót. Fém anyagként
egy vas szerszám csupán, ami található volt. Kôszerszám már több, törött
ôrlô kövek, csiszoló kövek, és az edény készítésénél használt nagyobb folyami kavicsokon kívül egy pár kôpenge. Ez a végtelen szegénység arra enged
következtetni, hogy a területet valamilyen oknál fogva (árvíz következtében?)
el kellett hagyni, és így minden használható tárgyat magukkal vittek.
Említésre méltó még, hogy egy helyen emberi alsó lábszár és sípcsont került
felszínre a lábfej csontanyagával és egy kis edény összetört részeivel. Ez az
edény azt igazolja, hogy a csontvázas temetkezés, mely e helyen történt, a
népvándorlás korára tehetô. A traktor a sír részbôl a két alsólábszárat az ott
elhelyezett kis edénnyel fordította felszínre, míg a többi rész még a föld
mélyében eredeti helyzetben fekszik.
A lelô terület kiterjed a szomszédos út (állítólag régi római út) alatti területre is, s valószínû, még annál beljebb is megy, mert a szintmagasság erre
lehetôséget nyújtott.
Az edények részletesebb tárgyalását csak azok feldolgozása után nyújthatom.
Újabb helyszíni vizsgálat Szentendre - Újdûlô területén,
1956. április 16-án.
Az Újdûlô leletanyagának feldolgozása során arra a megállapításra jutottam,
hogy sürgôsen a helyszínre kell menni és a felszínre került és egyes bolygatott lakóhelyen mentô munkálatot, anyagbegyûjtést kell végezni. Ezt fôleg a
mélyforgatással felszínre került népvándorlás kori csontváz mellékletének, a
kis edénynek nagybani hiányossága is szükségessé tette.
A Szentendrei Múzeum vezetôje Soproni Sándor a mentô munkálatokat nem
vállalhatta, mert Esztergom körzetében a római limes vonal kutatására megy
el egy hétre. Így az ô megbízásából április 16-án végezhettem mentési munkálatot, fôleg a népvándorlás kori sírlelet felszínre hozásával.
Április 16-án a múzeum altisztjével, Killárral reggel a helyszínre mentünk és
a bolygatott területet átvizsgáltuk, hol van lehetôség régészeti leletek
érdekében mentô munkát végezni. Egy helyen meglepô nagy mennyiségben
volt a töredékes edényanyag és sok állati csont (konyhahulladék). A csontok

között több darabon zöldes szín, a bronz anyag oxidált megfestése volt látható. Ezt a helyet nyitottam fel. Sajnos a háznak már semmi nyoma a steril területen, a felfordított földrétegekbôl kellett kihámozni a lehetséges helyzetét
a lakóháznak. Félig földbe süllyesztett volt és 2,5 - 3 méter átmérôjû lehetett
az eke felhasított rétegébôl ítélve. Azt már azonban nem volt lehetséges megállapítani, hogy kör alakú, vagy négyzet formájú volt-e. Sok faszén csonk arra
enged következtetni, hogy ez a ház fából volt, mert itt patics nem volt található. A ház padlózata 20-30 cm. vastagságban, hamuval és edény-, valamint
állati csont töredékekkel volt beterítve. Ebben a hamus anyagban lencse
nagyságú bronz salak szemcsék voltak találhatók. Több apró füles bögre töredék is jött itt felszínre. A csontleletek között szarvas agancs töredékek is
voltak. Feltûnô a sok folyami kagyló, mely a területen több helyen is egy halomban került felszínre. A kagylók között sok a fel nem nyitott is, s ez azt látszik igazolni, hogy a kagylók valószínûleg begyûjtve voltak és az edények
rovátkált díszítésének fehér kitöltéséhez használhatták azokat fel.
A népvándorlás korára tehetô sírhelynek felnyitása a már felszínre került két
lábszár és lábfej csontok helyénél kezdetett meg. A feltárás azt igazolta, hogy
a teljes sírleletet a föld mélyébôl, – 80 cm mélységbôl teljes egészében fordította felszínre az eke, és a csontvázat a hanyattfekvô helyzetbôl hason fekvô
helyzetbe helyezte. A csontváz a bolygatással kissé szétesett és a kézszárcsontok, valamint a koponya nem volt megtalálható, melyeket valószínû az eke
messzebb tolta el a sírhelytôl. A sír leletei egy kis edény, melyen körben vonalas díszítés húzódik, ezen kívül egy kis vascsonk, mely teljesen el van oxidálódva. Az egyik felsô lábszárcsonton találjuk meg a vasoxidos megfestést.
Meglepô a lelô területnél az, hogy egy népvándorlás korába (valószínûleg
avar) helyezhetô sír volt. Ettôl a helytôl délre Szentendre és Budakalász
határainak találkozásánál, az Állami Gazdaság vízgyûjtô szivattyú telepénél
több avar sír került a felszínre, korhatározó leletekkel. Sajnos itt is több sír
ki lett forgatva. 1955-ben a helyszínen tett vizsgálati feltárások nem
vezettek érdemleges eredményre. 40 Ezt azonban annak kell tulajdonítani,
hogy a már felszínre került sírhelyekhez az új kutató árok nem volt bemérve
s azokkal párhuzamosan lett nyitva úgy, hogy a kutató árok két sírsor között
lett nyitva, s csupán egy sírnak lábrésze került a kutató árokba. Ez a sír is
bolygatott volt.
40
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Erdélyi István végezte.
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A másik érdekessége a lelô terület edényanyagának az, hogy itt nem került
felszínre fazettált és turbános peremes edény anyag, amilyen a kôhegyi, és a
többi pomázi leletekben domináló. De nem került felszínre cilindrikus nyakú
edény sem. E körülmény azt látszik igazolni, hogy a telep még a késô
bronzkorba sorolható, bár egyes edénydarabok a koravaskor edényanyagába
besorolhatóak. Szórványosan elôfordul a felszínre került leletek között a
mészbetétes edény is. Egy kis ép mészbetétes edényt a tulajdonos hozott a
múzeumba, de ez az edény a lelô területen egyedülálló, s valószínû
kereskedelem útján került a lakott vidékre, a déli régiókból. Hasított és pattintott kôszerszámok elég sûrûn kerültek felszínre. Különlegességük az, hogy
legtöbbnyire helyi kôanyagból készültek, folyami kavicsokból és finom
andezit szürkeszemcsés anyagból.
Az egész lelô területen, úgy a felszínen, mint a vizsgálatok során ép edény,
vagy ép ôrlôkô, de más ép leletanyag nem került felszínre. A terület leletanyagának nagy száma mellett, hogy ép lelet nem volt található, csak annak
tudható be, hogy a lakott területet az itt élt nép kényszerítve volt elhagyni,
más biztonságosabb területet igénybe venni egy elôre látható pusztítás következményeit megelôzve. A többnapi megfigyelésem arra enged következtetni,
hogy a Duna áradása kényszeríthette a telep lakóit a kiköltözködésre és új
telephely elfoglalására már magasabb, árvízmentes területen. Ez volt tapasztalható a szentendrei HÉV állomás épületének terében végzett mélyebb földmunkák alkalmával is. Itt ugyanis a lakott helyek in situ érintetlenül voltak
megtalálhatók, amelyek maradványai felett vastag agyagréteg, árvízi hordalékanyag terült el. Ez a telep valamivel mélyebben feküdt, valószínû a Duna ôsi árterének parti szegélye mellett, ennek tulajdonítható a vastag ártéri
lerakódás a lakott rész felett.
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Szentendre, Barackos út
A már múzeumi alkalmazott Sashegyi 1949-ben a szentendrei Öregvíz-patak partja melletti dombon egy VIII. századi sírt tárt fel. A mellékleteket egy öntött bronz
övgarnitúra és két edény alkotta.
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Szentendre, Tábor-hegy:
római hagymafejes fibula rovátkolt lábbal

Vándorló mûemlékek
1938 nyarán Dr. Opolczer Júlia dissertatio tanulmány 41 elkészítéséhez szükséges adatok begyûjtésére elvezettem a Szentendre melletti Izbég község
határában fekvô Anna-major területére, ahol több és különbözô korból származó kôemlék volt beépítve egy régi vízimalom romjainak falazatába. Ez az
erdôs magánbirtok a Bucsina-patak mentén, Hauszmann Alajos építész villájához tartozott, aki ott nagy szorgalommal helyezte el az ôsi malomromokban a begyûjtött kôemlékeket. Hauszmann a budai várnak volt újjáépítôje, s
innen is több kôemléket szállított villájának parkjába. De a környéken levô
emlékeket is igyekezett begyûjteni. Ezen adatot több szentendrei egyéntôl
kaptam. Az 1700-as években Szentendrén, több szerb templom építéséhez a
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Opolczer Júlia: Szentendre történeti földrajza

közeli nagy romemlékek anyagából
igyekeztek megszerezni a kôanyagot, amivel bôségesen rendelkezett
Szentendre és a szomszédos Pomáz
község. Kivált Pomáz község még
ebben az idôben nagy romemlékekkel bírt, s több egyházi épület
maradványa is kiválóan alkalmas
volt az új templomok építéséhez.
Igen sok kôemlék vándorolt így a
közeli községek romterületérôl
Szentendrére. De ezek közül sok
szép darab nem került beépítésre,
hanem a nagyobb kúriák kertjeiben
díszelegtek mindaddig, amíg azok
részben a múzeumokba, vagy
gyûjtôk kezeihez kerültek.
Az Anna-majori kôemlékek gyûjteménye teljesen elkerülte a hivatásos régészek és történészek figyelmét, s Opolczer Júlia csodálkozva
nézte a remekebbnél remekebb darabokat. Még ez év folyamán,
vagyis 1938 ôszén ifj. Csemegi József építész figyelmét hívtam fel e
kôemlékekre, s kértem készítsen
felvételt e gyûjteményrôl, és egy
példányát juttassa el kezeimhez.
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Errôl Csemegi barátom megfeledkezett, majd 1939, február havában
a Történetírás III. évfolyam 2. számában ismertette „felfedezését”. Az
Anna-majori kôemlékeket a budai
várból származottaknak nyilvánítja,
minden komolyabb vizsgálat híján.
A kôemlékek között egy pillérfô
vonja magára a figyelmet. Ennek a
kôemléknek Budán a Sáros-fürdônél, az egyik forrás burkolatából
került elô a párja. Megmunkálásáról
Horváth Henrich közölt értékes
megfigyelést, s eredetét a XI. század
derekára helyezi. Régi Buda valamelyik egyházából valónak tartja.
Budapest Régiségei 1943-as évfolyamában Dercsényi Dezsô – A XI.
századi kôfaragó mûhely Budán
címmel – foglalkozik a kora középkori kôemlékekkel a 255–289. oldalakon. A 259. oldalon írja: ifj. Csemegi József szerencsés kézzel rátalált… Szentendrétôl nem messze
az ú.n. Anna-major mûromjába befalazva a Sáros-fürdôbôl származó
pillérfô-pár darabjára. 42

Budapest Régiségei, 1943., 259. lap, 3. kép
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Nem tárgyam e kôemlék mûvészi vonatkozásait és készítôit ismertetni, ezt
Dercsényi Dezsô a fent említett munkában nagy részletességgel tárgyalja.
Csupán e kôemlék eredetére nézve látom szükségesnek foglalkozni e
faragvánnyal. Mint már említettük, ifj. Csemegi József a kôemléket Budavárinak könyvelte el. Az Anna-majori kôemlék teljes mása a Sáros-fürdônél
felszínre került. Ez azt látszik igazolni, hogy a két kôemlék egy helyrôl származik. A Sáros-fürdôi kôemlék ott másodlagos felhasználásban volt található,
és azt úgy szállították arra a helyre, valószínûleg egy már lepusztult templom
rommaradványaiból. De ugyanezt igazolja az Anna-majori kôemlék is, hogy a
pillérfôt úgy szállították ismeretlen helyrôl a villa parkjának mûromjába.
Mind a két kôemlék olyan területen volt található, ahol eredeti helyét nem
kereshetjük, legföljebb ha mégis onnan kerültek volna jelenlegi helyeikre,
úgy ott már másodlagos fölhasználásban kellett lenniük és így a jelenleg
felfedezett helyük már harmadlagos felhasználási helyül szolgálna.
Helyesen mondja Dercsényi, hogy a kôemlékeket meglehetôsen messze
elhurcolták, templomok és erôdítések építéseihez, és ma már nehéz volna
megállapítani eredeti helyüket. Hivatkozik Horváth Henrich adatára, aki szerint esetleg az óbudai Szent Péter prépostság romjaiból származik. Ezen feltevését egy harmadik oszlopfô felszínre kerülésére építi, mely hasonló kôemlék Óbudán, a Fôtéren csôfektetések során találtatott egy késô gótikus épület
rom anyagában. Ez a harmadik darab azonban messze eltér a már említett két
pillérfôtôl. Nem látszik igazoltnak az, hogy a három kôemlék egy helyen lett
volna felhasználva. Nincs bizonyítékunk arra, hogy az Anna-majori pillérfô a
budai várból került volna Szentendrére. Ugyanígy feltételezhetjük, hogy az
Anna-majori pillérfô a Pomáz község határában lévô elsô káptalansági adományozott területen, Szentén épült budai káptalani templom rom anyagából
került ki, amikor a szentendrei görög-keleti templomokat építették. Ez még
a legelfogadhatóbb, ha figyelemmel kísérjük az írott emlékanyagot.
A budai káptalanság szentei épületét és templomát még Szent István király
kezdte meg építtetni, s ott görög szobrászok is dolgoztak. 43 Az adatok szerint
a templom a XII. század derekán lett csak felszentelve. Ez azonban nem azt
bizonyítja, hogy az építkezés folytán a templom Szent István király ideje óta
nem lett volna használatban. Az épület és a templom a helyi vizsgálatok
szerint állandóan bôvült és nagyobbodott, így feltételezhetô, hogy ez utóbbi
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Budai képes krónika, 67.

felszentelése a templomnak nem az elsô volt. A helyi vizsgálatok alkalmával
felszínre került kis töredékes, faragott kôdarabok fényesen igazolják, hogy a
templom díszes és faragott kövekkel ellátott volt. A templom és a káptalani
épület a tatárjárás alkalmával erôsen megrongálódott, ezt igazolja több
okleveles adatunk. 1348. VI. 19-én kelt oklevél tanúsága szerint a régi káptalani templom mellett Róbert Károly neje, Erzsébet már új templomot építtetett. 1471. I. 1-jén kelt oklevél szerint a régi káptalani templom lebontását
kérelmezi Mátyás király II. Jenô pápától. De hasonló kérelmekkel foglalkoznak okleveleink, és a régi káptalani díszes templomot és a hozzá tartozó
épület romjait legnagyobb részben széthordják. Felhasználják Fehéregyház
építésénél, Székesfehérvár bazilikájának kibôvítésénél és valószínûleg a királynéi várnak és templomának Mátyás korában kezdett átépítéseihez is.
Hogy Székesfehérvárra is szállítottak el a régi káptalani templom kôanyagából, igazolja a Székesfehérvári Múzeum lapidáriumában elhelyzett 60
cm magas, 87 cm széles és 22 cm vastag mészkôtábla, melynek feliratát
Dormut Árpád fedezte fel, és a kôemlék lelôhelyére nézve az alábbiakra hívja
fel a figyelmet:
„A kérdéses feliratos kô az ôsi bazilika feltárása alkalmával került elô az
alépítménybe befalazva. Melyik korban került oda nehéz megállapítani. Mindenesetre a Sz. István korabeli építmény alapjáról van szó, mert a püspökség
épületének közvetlen sarkán, tehát a legrégibb oszlopos bejárat sarkán került
elô. A bazilika késôbbi átalakításai során Mátyás korában egy (ó)budai régi,
román kori templom köveit használták fel; erre megbízható adatok vannak.
Lehet, hogy ezek közül való, mert az alépítmény jóval a III. Béla utáni
megrövidített templom bejárata elôtt áll.” 44
Még ma sincs teljesen kibányászva a régi káptalanság templomának romanyaga. A helyi vizsgálataim (1950. május) azt igazolták, hogy az épület nagy terjedelmû volt és többszörös hozzáépítéssel készült. Ennek romterülete legnagyobbrészt kibányászatott és elszállíttatott innen. Csak kis töredékek és
csonkok árulják el e romterület díszesebb voltát. Innen került kôanyag
Budára, a Sáros-fürdôhöz, Óbudára már a késô gótikus építkezésekhez és
Székesfehérvárra is. Sôt, Esztergomba is, mint azt az esztergomi kôlapidárium gyûjteményében láthatjuk. Ez az oszlopfô a legszorosabban kapcsolódik a
Pomáz, Klissza-dombon feltárt királynéi vár templomának nyugati, cintermi
44
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falából felszínre került darabjához. 45
Az esztergomi oszlopfô is a Pomáz község határában lévô
szencsei romokból
származik, a budai
káptalanság legrégebben adományozott területén állt
Szent P é t e r k á p t a lansági templom maradványaiból. A Pomáz, Klissza-dombon
f e l t á r t királynéi várkastély romanyagából
felszínre került fejet
ábrázoló oszlopfô a Budapest Székesfôváros Régészeti Intézetébe került, s ott van jelenleg is.
Mátyás király uralkodása alatt több nagyszabású építkezés vette
kezdetét. A budai vár, a
székesfehérvári bazilika, a királynéi
várkastély, Fehéregyház és valószínûleg több más épület fölhúzása
is folyt, ahová a nagy káptalansági
romemlék anyaga felhasználtatott.
Nincs kizárva, hogy az Anna-majorban lévô, XI. századból származó
oszlopfô és a Sáros-fürdônél talált
párja a budai vár építkezéseihez lett
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elszállítva
Pomázról. A
török által elpusztított vári
épület falaiból az egyik a
Sáros-fürdôhöz került, a
másik, az Anna-majori pedig továbbra is
a várban maradt egy
falban, vagy kôemlékként díszítette a vár
parkját. Innen kerülhetett a budai vár újjáépítése alkalmával
Hauszmann révén a
szentendrei nyaralójának parkjában lévô
gyûjteményhez. Sokkal
valószínûbbnek látszik
azonban az, hogy az
Anna-majori kôemlék
nem került Budára,
hanem az ôsi káptalani
romokból egyenesen került Szentendrére akkor, amikor a szentendrei szerb templomok építéséhez
szükséges kôanyagot a közeli romemlékekbôl hordták össze. Erre
igazolásként szolgáljon az az adat
is, hogy a régi káptalansági romemlék az 1700-as évek folyamán már

a szerb Luppa-család birtokában volt. Nem említhetem itt meg a régi káptalani templom és épület közelében a XIV. század derekán épült új káptalani
templomhoz való felhasználást, mert az okleveles adatok szerint a régi káptalansági templom, bár igen megrongálódott a tatárjárás alatt, de a XIV. század
derekáig, az új káptalani templom felépítéséig még használatban volt.
Valószínû, hogy még ezután is ott álltak az ôsi épület maradványai érintetlenül, erre enged utalni az, hogy csak Mátyás király alatt kezdik említeni
okleveleink a régi s romokban heverô épület és templom maradványainak
bontását. Nem lehetett itt szó kis templomról, mint ahogy azt vizsgálati
ásatásaim is igazolták, de ma már legnagyobbrészt kibányászott állapotban
fekszik egyes, még álló romfalával.
A közelben álló újabb káptalansági templom a törökdúlás alkalmával pusztult
el az e vidéken lévô királynéi várkastéllyal, Fehéregyházával és a többi jelentôs középkori emlékkel együtt.

Budapest Régiségei, 1943. 391. lap, 387. lapon ábrázolás és 31, 32 képek.
Ismerteti Gerevits Tibor: Magyarország mûvészeti emlékei I. CXXII. t. 8. kép.
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