FÜGEDI ERIK

Topográfia és városi fejlődés a középkori Óbudán
Kereken nyolcvan esztendeje annak, hogy Salamon Ferenc
fővárosunk történetének keretén belül Óbuda középkori fejlődését is
megrajzolta. Az azóta eltelt esztendők alatt történettudományunk
általános fejlődése, forrásanyagunk hozzáférhetőbbé tétele és az egymást
követő monográfiák Salamon munkáját elavulttá tették. Elsősorban
emiatt érdemli meg Óbuda, hogy újra foglalkozzunk múltjával. Szüksé
gesnek látszott a város középkori fejlődésének vizsgálata az általános
magyar városfejlődés szempontjából is. Egyik legkorábbi városképződmé
nyünkről van szó, és Óbuda nemcsak a három város, Buda, Pest és Óbuda,
történetét viheti előbbre, hanem értékes vonásokkal gazdagíthatja a ma
gyar városok kialakulásának általános képét is. Ezekhez az indítékokhoz
még egy gyakorlati meggondolás is járult. Fővárosunk I I I . kerületének
topográfiai feldolgozása küszöbön áll. Reméljük, hogy ez a munka egyben
kisebb ásatásokat is lehetővé tesz, s nem közömbös, hogy ezeknek meg
indulásakor a történettudomány álláspontja világosan áll-e az ásatásokat
végző régészek előtt vagy sem? Ebből a szempontból tekintve célunk
annak a történészek és régészek közti együttműködésnek szolgálata,
amelynek segítségével külföldön a várostörténeti kutatások nem egy
helyen komoly eredményt értek el.
A rendelkezésre álló forrásanyag sajnos igen sovány. Nemcsak
Óbuda városi levéltára pusztult el teljesen a török hódoltság idejében,
hanem a budai prépostság irataiból is csak a legfontosabb jogbiztosító
oklevelek maradtak fenn, a gazdasági iratok azonban nem. így tulajdon
képpen a prépostság, a klarisszák és a margitszigeti apácák okleveles
anyagán kívül csupán szerencsés véletlen folytán megmaradt töredékek
kel kell megelégednünk, s ezek felhasználását is megnehezíti az a tény,
hogy a török alóli fölszabadítás után németek betelepítésével Óbudán
is megszakadt a helyi hagyomány. Nem sokkal jobb a helyzet a tárgyi
emlékek terén sem. A régészeti kutatások az épületekkel fedett városi
területen nem haladhattak tervszerűen, még a római tábor és város
feltárását sem sikerült keresztülvinni. A laikus emellett nem tud meg
szabadulni attól a gyanújától, hogy az első világháborúig folytatott
ásatások és leletmentések során túlságosan a római kori emlékekre
irányult a figyelem, a középkoriakra csak akkor figyeltek fel, ha azok
reprezentatív jellegűek voltak.
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Ilyen körülmények közt a történész ma csak úgy tudja megraj
zolni a város fejlődését és hanyatlását, ha a rendelkezésére álló adatok
pontos megvizsgálása mellett figyelembe veszi az általános fejlődésből
levonható következtetéseket. Ezt az u t a t követtük mi is, talán nem egé
szen eredménytelenül.
I. Óbuda középkori topográfiája
Középkori városaink elhelyezkedését és későbbi fejlődését nem egy
szempontból földrajzi helyzetük határozta meg. A római birodalom
Aquincuma és a középkori Magyarország királynéi székhelye, Óbuda a
Duna mellett, a folyó és a tőle nyugatra fekvő hegyek közt épült fel.
A tájat nyugatról határoló hegyek kelet felé nyitott lejtőin a közép
korban szőlőskerteket telepítettek, a magasabb hegyeket erdők borították.
Az újkori városrendezések és a Duna-part feltöltése előtt, a középkorban a
hegyek és a Duna között keskeny (a mainál keskenyebb) földsáv terült
el. Ez a földsáv déli irányban fokozatosan keskenyedett, s a mai Császár
fürdőnél a Duna közvetlenül a hegyek lábát érintette. A hegyekről a
Duna felé lefutó patakok ezen a háromszög alakú földsávon kiterjedt
mocsarakat alkottak, amelyek a hegyek lába és a római vízvezeték
közötti területet foglalták el. A hegyek tehát földművelésre alkalmasak
voltak, de a hegyek lábánál fekvő síkság csak részben volt erre használ
ható. A mocsaras és vizes rétek valószínűleg jobban kedveztek az állat
tenyésztésnek.
A táj keleti határát alkotó Duna a Visegrádi szoros után lassú,
kanyargós folyammá válva több mederre szakadt, s Óbuda mellett is
kisebb-nagyobb szigeteket alkotott. A legnagyobb ezek közül a mai
Hajógyári sziget, amely a középkor folyamán talán még egybefüggő
területet alkotott, 1 s a szigetet ma elválasztó Duna-ág még nem volt meg.
A sziget és a város közötti folyóág sodra kisebb, így ez az ág talán már a
római korban is alkalmas kikötőhelyet biztosított a dunai hajók számára. 2
A bal part és a Hajógyári sziget közötti Duna-ágban ezen kívül még egy
kisebb sziget is volt, amelyet Fürdőszigetnek neveztek. Ezektől délre a
középkori Nyulak szigete osztotta ketté a Dunát. A folyónak ez a mai
Margithíd és a Hajógyári sziget északi csúcsa közötti területe még a primitív
hajózási viszonyok közt is kényelmes átkelőhelyet biztosított, s a Duna,
amellett, hogy elsőrendű halászóhely volt, természetes földrajzi útvonalak
összekötőjévé is vált ezen a szakaszon. A Nagyalföld steppe jellegű
földrajzi tája és a Dunántúl dombjai találkoztak itt egymással. Az ürömi
völgyben Esztergom felé vezető és a dél felé. Fehérvár felé vezető termé
szetes útvonalakat kapcsolta össze ez a dunai átkelőszakasz részben az
Alfölddel, részben az északkeleti Felvidékkel.
Az átkelésre alkalmas terület azonban nem egy pontra korlátozó
dott, hanem hosszú, több kilométeres szakasz nyújtott kedvező átkelési
lehetőségeket. Ennek következtében Óbuda n«m az egyetlen alkalmas
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pont volt, még csak nem is a legalkalmasabb több alkalmas pont között,
hanem csak egy a sok közül ezen a viszonylag hosszú szakaszon, nem
sokkal jobb és nem sokkal rosszabb, mint a Margitsziget déli részén, a mai
Császárfürdő helyén fekvő Felhévíz átkelőhelye, a jenői rév, vagy a
gyorsabb sodrú, de jóval rövidebb (a mai Tabán helyén levő) pesti rév.
lényegében mindegyikük a felsorolt természetes útvonalakat kapcsolta,
össze egymással. Ezek az átkelőhelyek, az átkelőhelyeken összekapcsolódó
természetes utak rendszere jelentette a legfontosabb városalakító föld
rajzi tényezőt mind Óbuda, mind Pest és Buda szempontjából. Más-más
korszakban más és más átkelőhely került előtérbe. A fejlődés hullámzása a
XIV. sz.-ban végérvényesen a Budai várat és Pestet helyezte előtérbe,
ezen a ponton alakult ki a legforgalmasabb dunai átkelőhely, amelyhez
hasonló jelentőségű csak Belgrádnál és Bécsnél jött létre. A magyar közép
kor kezdetén azonban ezen a fontos szakaszon Pest mellett Óbudáé volt a
vezető szerep, aminek oka a földrajzi viszonyokon túlmenőleg a táj
római múltjában és a középkori városfejlesztő elemek történetében
keresendő.
A Dunának ezen a szakaszán a honfoglaló magyarság már nem az
ember nem látta vadont, nem a természetes tájat szállta meg, hanem vele
együtt akarva-akaratlan átvette a római műveltség magas városi kultúrájának elrontott és lezüllesztett, de teljesen el nem pusztított örökségét is.
Amióta a római emlékek tudományos feldolgozása megindult, meg
kezdődött Kurópa-szerte a kontinuitás híveinek és ellenzőinek mai napig
is tartó vitája. 3 A kontinuitás magyar viszonylatban is komoly problémát
jelentett, 4 s úgy hisszük, hogy a kutatás mai állása mellett, a konti
nuitás tagadóinak álláspontja helyes. Nincs okunk feltételezni — leg
alább is városaink túlnyomó részében —, hogy a római városi élet akár
jogi, akár társadalmi vagy gazdasági formáiban fennmaradt volna. Még a
legszívósabb elem, a kereszténység sem érte meg Óbuda esetében a magyar
honfoglalást, bár a római birodalmat Aquincumban is túlélte. 5 De ha nem
is beszélhetünk a római élet folyamatos fennmaradásáról, fel kell vetnünk
a kontinuitás fogalmával szemben a római örökség fogalmát. Minden jel
arra mutat, hogy nemcsak Óbudán, hanem az egész Dunántúl esetében
bizonyos római elemek a népvándorlás alatt is fennmaradtak és népről
népre öröklődtek. A rómaiak után senki sem épített ezen a területen u t a t ,
várost és erődöket, de valamennyi átvonuló vagy megtelepülő új nép
igyekezett azokat használatba venni. Fenntartásukról ugyan egyik sem
gondoskodott, de ezek az alkotások egyre pusztuló formában fennmarad
tak, és használatbavételük befolyásolta a régi területen megtelepülő
új nép gazdasági életét. Óbuda esetében lehetetlen észre nem vennünk a
római útrendszernek, vagy akár a longobárd kincsleletet rejtő és Korszán
várát alkotó déli amfiteátrumnak a későbbi népekre gyakorolt vonzó
hatását. Nem kontinuitás ez, hanem csupán a római kultúra öröksége,
amely Óbudán is döntő befolyást gyakorolt a város topográfiájára.
A nyugati irodalom nemegyszer települési Kontinuitásról beszélt ilyen
esetben, de H. Strahm fejtegetései után helyesebbnek tartjuk a római
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örökség kifejezés használatát, 6 Óbuda esetében annál is inkább, mert a
települési kontinuitás — a szó szoros értelmében — Óbudán sem talál
ható meg.
A római örökségből a középkori város—-mai ismereteink alapján
ítélve — elsősorban a római útrendszert vette át. A Duna jobb partján
délről északra vezető útvonal a folyó mellett haladt, s a mai I,ajos utcán át
érte el a későbbi város helyén álló légiótábort. Ez a római út lett a közép
kori város egyik tengelye, egyben a római (déli) amfiteátrum és a rév
között a város főutcája is. Ugyancsak átvette a magyarság az amfi
teátrum túlsó oldalán, a hegyek alatt Esztergom felé vezető római út
vonalat is, amely a mai Bécsi úttal nagyjából párhuzamosan, de attól
keletre helyezkedett el, s az Aranyárok jobb partján vitt Ürömön át
Esztergomba. 7 Okleveleink ezt az u t a t „magna via vStrigoniensis"-nek
nevezték és a középkorban mindvégig használatban volt. 8 A római tábor
másik tengelyét a tábor Duna-hídjától a hegyek felé vezető útvonal
alkotta. Nyomát még a múlt században is jól ismert „sárga sáv" jelezte. 9
Az ásatások alkalmával nemcsak római, hanem középkori használata
is bebizonyosodott. 10 A római hídon átkelő forgalmat kapcsolta össze
ez az út az „esztergomi nagyút" forgalmával.
A Hajógyári sziget alsó harmadán átvezető római híd budai híd
fője tehát fontos útvonalak gócpontjává vált már a római korban, s mind
dél, mind észak felé biztosította a Duna menti nagy útvonalba történő
bekapcsolódást. A főútvonalaknak ez a helyzete az egész középkoron át
megfigyelhető, s a római híd pusztulása után a helyén kialakuló új rév vette
á t a hídfő szerepét. lehetséges, hogy ez a rév délebbre feküdt, mint a
római hídfő, s így az esztergomi nagyútba bekötő „sárga sáv" Duna-parti
része is megváltozott kissé, de lényegében sem ez az útvonal, sem a
I^ajos utca helyén húzódó, dél felé vezető út nem változott.
A rév új helye nem változtatta meg a római alapokon nyugvó város
centrum helyét sem. A város első központja, a budai prépostság temploma
a római tábor központjában, a mai Főtéren helyezkedett el, valahol ezen
a tájon kell keresnünk a város piacát is. 11 A rév helyzetével kapcsolatban
sajnos inkább csak feltevésekre vagyunk utalva, s ha elfogadható az a
feltevés, hogy a rév budai kikötője nem a mai Templom utca vonalában
feküdt, hanem a Templom utca és a FŐtér közötti szakaszon helyezkedett
el, akkor a magyarság középkori városa még inkább ragaszkodott a
római örökséghez, mint ahogyan ezt eddig általánosan hitték.
Római kontinuitásról tehát Óbuda esetében sem beszélhetünk,
de a római örökség a mai, igen töredékes ismereteink mellett is élesen
rajzolódik ki a középkori városban, amelynek éppen legfontosabb város
fejlesztő elemei, az útrendszer, a rév, a hozzájuk kapcsolódó piac, majd a
középkori fejlődés folyamán olyan nagy fontosságú igazgatási és egyházi
központ fonódott össze leginkább a római örökséggel. Ha Óbuda fejlő
dését akarjuk áttekinteni, akkor a középkori városfejlesztő elemek
közül ezeket kell közelebbről megvizsgálnunk, helyüket megállapítanunk,
különböző időszakokban játszott szerepüket felvázolnunk.
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/. Az óbudai rév és az utak
Mint láttuk, a római híd aquincumi hídfője egyben az utak gyűjtő
pontjává is vált. A híd nem élte túl a római uralmat, elpusztult. Ezután
1148-ig a révről sem hallunk, s így jogos az a feltevés, hogy a híd szerepét
a hídtól északra fekvő megyeri rév vette át, amely Anonymus tanúsága
szerint a honfoglaláskor is ismert és használt közlekedési vonal volt. 12
1148-ban azonban már újra megjelenik a régi római híd. helyén átkelő
óbudai rév. Az 1148-i oklevél ugyan nem emlékezik meg a révről, de
abból a tényből kiindulva, hogy később csak említik adományozását és
1355-ben mégis a prépost birtokában volt, arra kell következtetnünk,
hogy ez a rév is arra a Duna-szakaszra esett, amelyet 1148-ban a király
a megyeri révtől kezdve a Csepel-szigetig engedett át a prépostságnak.
Az intézkedésnek ez a pontja egyébként még I. Iyászló királytól származik. 13
A rév birtoklására vonatkozólag 1355-ben a prépost — az 1148-i oklevél
re hivatkozva—bebizonyította jogát. 14 A rév jövedelmét azonban mégsem
a prépost, hanem a királyi várnagy szedette be, s 1355 után is a király
néi vár jövedelmei közé tartozott a révpénz, s ebből a királyné 1367 előtt
évi 240 aranyforintot adományozott a klarissza kolostornak. 15
A rév elsőrendű feladata a közlekedési útvonalak összekapcsolása
volt. A középkor első felében a rév az ország keleti felét átszelő utakat
kapcsolta össze a nyugatiakkal. Az északkeleti ún. kijevi út és a Szolnokon
és Szegeden át vezető délkeleti utak Pesten összpontosultak, s a pesti,
jenői, óbudai réven lépték át a Dunát, elsősorban Esztergom felé.
Az títvonalak összekapcsolásán kívül a rév másik feladata a
kirakodás lebonyolítása volt. Az 1148-i oklevél tanúsága szerint már ebben
az időben élénk hajóforgalom volt a Dunán. 16 Ennek a forgalomnak
egyik védett kikötője és kirakodóhelye lehetett a rév óbudai kikötője is.
Végül a révnek, pontosabban a révet alkotó Duna-partnak még egy
feladatát ismerjük : a téli hónapokban itt őrizték a böjtben eladásra
kerülő halakat. Erzsébet királyné 1367-ben emlékezik meg erről, amikor
a fentebb már idézett 240 forintot a révjövedelemből biztosította. Ekkor
említi : ,,tributum in Veteribuda habitum, simulcum proventibus piscium,
qui tempore yemali super dicto fluvio Danoby in eadem Veteribuda
conservantur ' '.17
Míg a rév funkcióit nagyjából meg tudjuk határozni, addig sokkal
kevésbé állapíthatjuk meg azt, hogy ez a rév tulajdonképpen hol is
feküdt. A Dunában talált hídcölöpök és a pesti parton fekvő római erőd
pontosan meghatározzák a római híd helyét. 18 Az átkelés kiindulópontjá
nak változatlanul az erőd helyén kellett lennie a középkorban is. Ezt
bizonyítják az erőd körül talált, I. Mátyás, II. Ulászló és Zápolyai János
által veretett pénzek. 19 Ez az erőd azonban a Hajógyári sziget alsó egy
harmadával szemben fekszik. Csónakkal történő átkelés esetében tehát
a budai rév nem fekhetett a szigeten, mert akkor még egy révre lett
volna szükség ahhoz, hogy a Hajógyári szigetről az utasokat a budai
partra szállítsák át. A budai révnek éppen ezért lejjebb kellett feküdnie,
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mert a csónak csak a Hajógyári sziget déli csúcsa alatt kelhetett át a
folyón. Az eddigi kutatók általában azt gondolták, hogy a budai révhely
a mai zsinagóga táján keresendő. Ezt a felfogásukat azzal támasztották
alá, hogy a rév csak a Hajógyári sziget déli csúcsa alatt haladhatott át,
így a rév kikötője is attól délre keresendő. Már Belitzky is hajlott afelé,
hogy a kikötő helyét a római városfal déli része elé helyezze el,20 s ezt a
felfogását Csemegi is átvette. 2 1
A rév helyét a középkori források sem jelölik meg pontosan. Annyi
az 1355-i oklevél határjárásából kiolvasható, hogy az esztergomi nagyútról a rév felé vezető útvonal a királynéi vártól északra húzódott és
ott a várat körülvevő árkot keresztezte. 22 Ebből arra következtethetünk,
hogy a rév kikötője a királynéi vár vonalában lehetett, azaz a mai
Templom utca és a Zichy-kastély közötti területen. Ez a terület már a
Hajógyári sziget déli csúcsa mögött viszonylagos védettséget biztosít
hatott az itt kikötő csónakok részére. A védettséget a királynéi várárok
vizét levezető árok torkolata is elősegíthette. A révnek ez a szakaszos
meghatározása annál is valószínűbb, mert a rév nemcsak az átkelő
csónakok rendszeres kikötője volt, hanem kirakodóhely és halőrzőhely is,
amely a part hosszabb szakaszát kellett hogy elfoglalja.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a római híd pusztulása
után attól délre kialakuló rév egészen a török hódoltságig megszakítás
nélkül használatban volt. Kiindulópontját a pesti parton pontosan meg
határozhatjuk, a budai oldalon fekvő helyét azonban csupán megközelí
tőleg helyezhetjük el a Templom utca és a Zichy-kastély közötti szaka
szon. Ez a partrész két másik fontos városfejlesztő elemmel volt szoros
kapcsolatban : a piaccal és a prépostság templomával.
2. A piac kérdése
Az óbudai piac későn tűnik fel a történeti források világánál.
A budai part első piaca a mai Császárfürdő helyén fekvő ,,forum Geyse"
volt, amelynek kialakulása még a királyság előtti korszakra nyúlik vissza.2*
Nem valószínű, hogy a királyság előtt és a királyság első századainak
fejletlen gazdasági viszonyai, kisméretű kereskedelme ugyanakkor a
közelben még egy piacot hozott volna létre Óbudán. Ezt a feltevést
megerősíti az 1148-i oklevél is, amely semmit sem tud óbudai piacról.
Teljesen valószínűtlen, hogy ez az oklevél, amely Óbuda környékének
valamennyi királyi jövedelmét a budai káptalannak és prépostnak
adományozta, s ezek közt a káptalannak j u t t a t t a a ,,forum Geyse"
vásárvámját is, éppen a prépostsági templom közvetlen közelében
fekvő óbudai piac jövedelmét tartotta volna fenn a király számára.
Első ízben az 1212-i oklevél említi meg az óbudai piac jövedelmét,
amelyet ekkor a király a budai káptalannak adományozott. 24 Az óbudai
piac 1148 és 1212 közötti kialakulását — mint azt még látni fogjuk — a
kereskedelem általános fejlődése is alátámasztja. 25 1212 után már okleve
les adatok is bizonyítják az óbudai kereskedelem létezését. 1231-ben
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Bors comes feleségének egy óbudai latin kereskedőnél kamatra elhelyezett
80 márkájáról tudunk, 2 6 1288 előtt a király Bana földet az óbudai
, ,forenses"-nek adta át. 27 Jól kiegészíti ezt a képet az a kereken 500
darabból álló bizánci éremlelet, amely 1143—1195 között veretett és a
kereskedelemben használatos pénzeket tartalmaz. 2 8
Az 1212-i oklevél a vásárvámot a budai prépostnak adományozta,
s 1355-ben a prépost a vásárvám tényleges birtokában volt, de, erről
lemondott és kárpótlásként Zala megyei birtokokat kapott. 29 A lemondást
az indokolta, hogy a piac a királynéi városrészbe került, így a vásárvámot
is a királyné szedette 1355 után. Úgy látszik, hogy a XIV. sz. derekán
Erzsébet királyné által végrehajtott városrendezés során a királyné a
piacot is rendezni kívánta. Erre mutat, hogy 1369-ben egy olyan épületet
adományozott a klarisszáknak, amelyet saját költségén építtetett
,,pro statu et mansione apotecariorum". 30 Véleményünk szerint ez az
épület egy olyan kereskedőcsarnok volt, mint amilyen ebben az időben
már mind a külföldi, mind a hazai városokban megtalálható.
Az ,,apotecarius"-nak nevezett kereskedőkről nem sokat tudunk,
valószínűleg nem is lehettek túlságosan nagy számban, mert a fennmaradt
oklevelek tanúsága szerint a piacon a vezető szerepet a mészárszékek
játszották. 1369-ben a mészárosok részére a királyné külön privilégiumot
adott ki, amelynek értelmében csütörtök kivételével csak a mészárosok
nak volt szabad a piacon húst árulni. A húskimérés monopóliumáért a
mészárosok évi 4 mázsa faggyút tartoztak beszolgáltatni, amelyből
egy mázsa a királynéi várnagyot, 3 mázsa a királynéi várat, majd
Erzsébet királyné halála után, végrendelete értelmében, az óbudai
klarisszákat illette meg. 31 A piacon elhelyezkedő mészárszékek száma
viszonylag igen nagy lehetett. Tudjuk, hogy a klarisszák, 32 az óbudai
káptalan és több magános egy-egy mészárszékkel rendelkezett. 33
Az óbudai mészárosok monopóliumát szabályozó 1369-i oklevél
még egy fontos adatot szolgáltat a piacra vonatkozólag, amikor elárulja,
hogy csütörtök a hetipiac napja volt. Ezen a napon — általános országos
szokás szerint — bárki árulhatott élelmiszert és egyéb árut egész napon
át. 3 4 A hetipiac kialakulásának korát az óbudai városi levéltár pusztulása
következtében nem tudjuk megállapítani, az oklevélből úgy látszik,
hogy maga Erzsébet királyné engedélyezte a hetipiac tartását.
A piactér „vásárhely" funkcióján kívül a város természetes köz
pontja volt. Az oklevelek tanúsága szerint a téren kút állott. 35 A teret
körülvevő házak tulajdonosai a város vezető társadalmi rétegének
tagjai voltak. Már Peterman óbudai bíró háza is itt állott, 36 a XV—XVI.
sz. egyik jelentős családja, a Futamot-család is ezen a téren lakott. 3 7
A háztulajdonosok közt nemesembereket és az óbudai káptalan tagjait
egyaránt megtaláljuk. 38 Külső képét tekintve az óbudai piac városi
jellegű volt, még a XVI. sz. elején is, amikor maga a város már falu
benyomását keltette.
Míg a piac kialakulását, későbbi fejlődését az oklevelek pontosan
meghatározzák, s a piactér külső képére is vannak adataink, addig a
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piac pontos helyére vonatkozólag ismét csak találgatásokra vagyunk
utalva. Némi támpontot nyújt az a kétségtelen tény, hogy a piac a
királynéi városrészben keresendő, éspedig a klarissza kolostor közelében.
A kolostortól délre már nem fekhetett a piac, mert az amfiteátrum és a
kolostor között csupán két utcát (a mai Lajos és Kiskorona utcát)
tételezhetünk fel, itt nagyobb tér számára nem volt hely. A piacnak
tehát a kolostortól északra kellett feküdnie, de még a királynéi város
részen belül. A két főútvonalnak, a Lajos utcának és az esztergomi
nagyút bekötőútjának is érintenie kellett a piacteret. Ezeknek a szem
pontoknak figyelembevételével a piacteret csak a mai Szentlélek térre
tehetjük. Pontos helyét természetesen csak a jövő ásatásai dönthetik el.
Mindez azonban nem csökkentheti annak a tételnek érvényét, hogy az
óbudai városfejlesztő elemek közt a piac a X I I . sz. végétől kezdve fontos
szerepet játszott, fellendülése és korai hanyatlása a város sorsának
fokmérője volt.
3. Fejedelmi központ — királynéi vár
A városfejlesztő elemek közt fontos helyet foglalt el az uralkodói
központ, amely a honfoglalástól kezdve a mohácsi vészig folyamatosan
kimutatható Óbudán.
A honfoglalásról szóló elbeszélés során írja Anonymus, hogy
Óbudát egészen Százhalomig és Diósdig Korszán atyja kapta meg.
Az e területen fekvő várat Korszán saját magáról nevezte el s a név
Anonymus koráig nem ment feledésbe. 39 A krónikás elbeszélése alapján
legújabban Györffy erősítette meg a régebbi kutatóknak azt a meg
állapítását, hogy a Korszán várának nevezett fejedelmi központ a déli
amfiteátrummal azonos. 40 Ez az eredmény véleményünk szerint teljesen
helytálló. A Györffy által is közölt határjárásokon kívül alátámasztja
megállapítását az a tény is, hogy itt longobárd kincslelet került elő,
ami az építmény népvándorláskori használata mellett szól, 41 valamint
útelzáró jellege, mert ezen a ponton mind a rév felé vivő, Lajos utca
helyén húzódó római út, mind az esztergomi nagyút forgalma pontosan
ellenőrizhető volt.
Nem tudjuk, hogy meddig játszotta Korszán vára a központ szere
pét. Abból a tényből kiindulva, hogy sem az 1148-i oklevél, sem az 1189-i
krónikás elbeszélés, de még Rogerius sem említi, arra kell következtet
nünk, hogy aligha élhette túl a Megy er törzs terjeszkedésének időszakát,
a királyság idejében pedig már biztosan nem volt központ jellege,
mert különben a prépostsági templomot I. István nem a rév mellett,
hanem valahol a vár közelében építtette volna fel.
Korszán várának elhagyása és a középkorvégi királyi, ill. királynéi
vár felépítése között eltelt időben is volt királyi szálláshely Óbudán,
amelyről azonban még kevesebbet tudunk, mint Korszán váráról. Tudjuk,
hogy 1189-ben Frigyes császár III. Béla vendégeként itt vadászott,
s hogy a császár követe még egy fél évvel később is itt találta a királyt. 42
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1213 körül kifejezetten ,,custodes regie domus"-ról emlékezik meg egy
oklevél, ugyanitt „de familiis iobagionum, comitum videlicet et prelatorum ibidem cömmorantibus" is tudomást szerzünk. 43 Helyét azonban
nem ismerjük, csupán két közvetett adat nyújt némi útbaigazítást.
Az egyik adat az 1355. évi rendezés során merül fel. Bz az oklevél el
mondja, hogy az akkori királyi vár a prépostság területén épült fel,
s ezért évenként egy aranymárkát fizetett a prépostnak. 44 H a az 1355ben álló királyi vár a régi királyi szálláshely területén épült volna fel,
akkor aligha fizetett volna a király évi bért a prépostnak. Az 1355-ben
álló királyi várnak véleményünk szerint éppen ezért nem az első királyi
szálláshely helyén kellett felépülnie. Ebből azt a következtetést von
hatnánk le, hogy ez a szálláshely valahol másutt, talán magában a
városban (a beépített területen belül), annak is inkább a préposti város
részében állhatott. A másik adat még későbbi. 1368-ban I,ajos király
a veszprémi püspöknek adományozta a királyi solymárok óbudai házait,
s ezek a házak a prépostsági templom és az őr-, ill. olvasókanonok háza
közt állottak. 45 Nem valószínű, hogy ezt a több házra terjedő objektu
mot az új, a város beépített területén kívül álló királyi vár megépítése
után szerezte volna. Sokkal valószínűbb, hogy a solymárok az első
(III. Béla által használt) szálláshely mellett épült házakban laktak,
s beletartoztak a király szolgáinak abba a csoportjába, amelyről a m á r
idézett 1213. évi oklevél is megemlékezett. A solymárok említése
egyébként beleillik Frigyes császár vadászatának keretébe is. Mindebből
következik, hogy az első királyi szálláshelyet a prépostság közelében kell
keresnünk. Alátámasztani látszik ezt Rogerius, aki szerint a t a t á r betörés
időpontjában IV. Béla ,,ad quandam villám, que Buda dicitur, super
ripam Danubii positam, in qua consueuerat quadragesimam celebrare,
pro eo quod dicitur locus communior, properavit". 4 6 Ez a szövegrész úgy is
magyarázható, hogy a X I I I . sz. elején meginduló építkezés akkor még
nem fejeződött be, s IV. Béla még a régi (III. Béla által 1189-ben lakott)
királyi szálláshelyet használta, vagy úgy, hogy Rogerius maga nem
ismerte Óbudát, s a közhit még a régi, a városban álló királyi szállás
helyről emlékezett meg, s nem a város beépített területén kívül fekvő újról.
A X I I I . sz. elején, a század első harmadában új királyi székhely
felépítésére került sor. Építésének terminus post quem-jét a város terüle
tének 1212-i eladományozása jelzi, terminus ante quem-je pedig a század
dereka. Az új szálláshely építésének oka — amint arra már Csemegi
rámutatott 4 7 — Esztergom és az esztergomi kiráfyi palota eladományo
zása volt. Ezt az épületet domus-nak, palatium-nak, aula-nak, sőt egy
alkalommal castrum-nak nevezik. 48 Vár jellegét Rogerius nem említi,
b ár az ásatások alkalmával megállapítást nyert, hogy a várfalon X I I I .
századi kőfaragó jelek voltak.
A királyi vár a X I I I . sz. folyamán átmenetileg székhelyként is
szolgált. IV. I^ászló „continua residentia"-ról beszél 1288-ban, de erre
mutat két közvetett adat is. Az egyik az, hogy a budai k á p t a l a n hiteles
helyi illetékessége az ország egész területére kiterjedt, ami nem magyaráz15

ható másként, mint úgy, hogy a király székhelyén működött. 4 9 A másik
a budai márka fontossága, amely ugyancsak a királyi székhelyen működő
pénzveréssel volt kapcsolatban. Ez a két közvetett adat megerősíti
Ivászló király megjegyzését és azt a néhány királyi oklevél keltezést,
amely bizonyosan Óbudára vonatkozik. 50
A királyi palotának pontos helyét is ismerjük. A mai óbudai
református templom helyén állott, amint ezt az 1908 óta több alkalom
mal folytatott ásatások bebizonyították. 51 A palota helyével kapcsolatban
itt még csak az oklevelekkel bizonyított tényt kell kiemelnünk, hogy ez
az új palota a város határán belül, de a beépített terület határán kívül
állott. 52
A XIV. sz. derekán kerül sor ennek a palotának nagyarányú
átépítésére. H a hihetünk a Katus asszony földjéről szóló okleveleknek,
akkor az átépítést 1332—1373 közé kell helyeznünk, mert a föld első
eladásakor a szomszédok közt a királynéi vár még nem szerepel, a máso
dik alkalommal azonban már megemlítik. 53 A várat 1343-ban Erzsébet
királyné kapta meg, 54 aki haláláig nagyobbára Óbudán tartózkodott.
Ettől az időponttól kezdve egészen a középkor végéig a vár a hozzá
tartozó jövedelemmel együtt a mindenkori magyar királyné tulajdona
volt. Úgy látszik, a várkastélytól nyugatra fekvő terület a középkor
későbbi folyamán sem került beépítésre, így a királynéi vár a beépített
területen kívül feküdt.
A királynéi vár XIV. századi kiépítése befejező lépése az uralkodói
központ átalakulásának, amely Korszán vára honfoglaláskori használata
után a királyi szálláshely, majd a X I I I . sz. első felétől kezdve királyi
vár formájában játszott szerepet a város középkori életében.
4. A budai

káptalan

Okleveles forrásaink közül első ízben II. Géza király 1148-ban kia
d o t t oklevele említi meg a budai káptalant. Ez az oklevél elmondja,
hogy azt az évi 360 pensât, amelyet I,ászló király a királyi jövedelemből
utalványozott a káptalannak, a kamara kezelői a káptalantól elvonták,
s ezért ezt a jövedelmi forrást II. Géza más forrásokkal helyettesítette. 55
A káptalan tehát már Iyászló király idejében fennállott, alapításáról
azonban ez az oklevél nem mond semmi biztosat.
Az alapításra vonatkozólag az eddigi irodalomban eltérő nézeteket
találunk, s bár ennek a fejezetnek fő célja az, hogy a város topográfiai
fejlődését vázolja fel, kénytelenek vagyunk itt röviden az alapítás
problémájára kitérni. B. Szabó kapcsolta össze először 1935-ben megjelent
dolgozatában a budai káptalan alapítását Fehéregyháza kérdésével.
Véleménye szerint ,,az első magyar király (a kegyeletes sírhely gondo
zására) 1012-ben prépostságot és társaskáptalant állított fel", 56 vagyis az
Árpád sírja feletti templom volt a budai társaskáptalan tulajdonképpeni
temploma, s azt I. István alapította. Ezt a gondolatot 1941-ben Belitzky
vetette fel újra, s megállapította, hogy a „királyi család ősének tiszte
lő

létére emelt egyház papjainak testülete képezte magvát a budai káptalan
nak." 57 Mindkét szerző megegyezett abban, hogy a budai káptalant Szt.
István alapította, mégpedig Fehéregyházán. Ugyanebben az időpontban
Garády is foglalkozott a budai káptalan alapításának kérdésével.
Vizsgálatának alapja tulajdonképpen a középkori krónikák szövegének
összevetése volt. Karácsonyi János egy régebbi dolgozatának eredményét
elfogadva, Garády arra az eredményre jutott, hogy a káptalan alapítója
Péter király volt, s a templom csak I^ászló idejében nyert befejezést. 58
Gárdonyi Albert egy évvel később újra I. István által történt alapítás
mellett tört lándzsát, elvetve Garády gondolatmenetét. 59
Mielőtt még az alapítás kérdésének részleteibe bocsátkoznánk, két
sajátságra kell rámutatnunk. Az első a középkori krónikák „fundator" és
„fundare" kifejezéseinek értelmezése. Ezt a kifejezést az egykorú latin
szóhasználat nem kizárólag az első alapítónak tartotta fenn, hanem nem
egyszer a kérdéses egyházi terület későbbi jótevőit is így nevezte, minek
következtében az egymásután következő ,,alapítók" nem jelentenek
szükségképpen ellentmondást a krónikák elbeszélésében. A másik
sajátság inkább mai gondolkodásunk eredménye. A modern ember hajla
mos arra, hogy az alapítást naphoz kösse, mégpedig ahhoz a naphoz,
amelyen az alapító az alapításra vonatkozó szándékát kötelező erővel
kijelenti, vagy pedig az alapított intézményt rendeltetésének átadja.
Ebből egyrészt az következik, hogy a mai pontosabb világban is egy
hosszabb időszak kezdő vagy befejező időpontja képezi az alapítás
időpontját, másrészt pedig az, hogy az alapítás ma sem köthető egy
időponthoz, hanem bizonyos ideig tartó folyamatot képez. Középkori
viszonylatban is ismerünk olyan eseteket, amikor az alapító szándékát
kötelező erővel bejelentette, pl. az alapítólevelet kiadta, de még ebben
az esetben is hosszú időt vett igénybe, amíg az újonnan alapított intéz
mény működésének előfeltételeit biztosította, s az intézmény megalapí
tása valóban befejezést nyert. A budai káptalan és káptalani templom
esetében is ilyen hosszabb időszakkal kell számolnunk és ilyen értelem
ben kell a káptalan alapításának kérdését felfognunk.
Elbeszélő forrásaink közül a Képes Krónika és a vele rokon pozsonyi
és müncheni krónika tartotta fenn számunkra a budai káptalan alapí
tásának történetét. A krónikás .szerint I. István Kean bolgár fejedelem
legyőzése után a zsákmányolt kincsekből Óbudán káptalant alapított, a
templom építését görög földről hozatott mesteremberekkel megkezdette,
befejezni azonban nem tudta s a befejezés Szt. Iyászlóra maradt. Mialatt az
építkezés folyt és Szt. István Óbudán tartózkodott, Gizella királyné
gondoskodott a templom részére keresztekről, ruhákról stb. 6 0 Karácsonyi
és az ő érvei alapján Garády is azon a címen vetette el ezt az elbeszélést,
hogy a Képes Krónika Szt. Péter és Pál patrociniumát említi, holott a
káptalannak egyedül Péter apostol volt a védőszentje. R á m u t a t t a k
arra is, hogy a krónika szerzője megígéri, hogy Szt. I^ászlónál még egyszer
meg fogja említeni majd a budai káptalant, de ezt az ígéretét nem váltja
be. Ezzel az ígérettel szemben újra megemlékezik a budai káptalan
2
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alapításáról I. Géza királynál és neki tulajdonítja a rév adományozását,,
amelyet a valóságban I I . Géza adott a káptalannak 1148-ban. A Képes
Krónikában fenntartott hagyományt ennek alapján mind Karácsonyi,
mind Garády elvetik. 61
Újabban Györffy szövegkritikai vizsgálatnak vetette alá a Képes
Krónikának ezt a részét és összehasonlítva ezt a fejezetet a fehérvári
káptalan alapításáról szóló szöveggel, arra az eredményre jutott, hogy
a X I I I . századi hun-magyar krónika szerzője (aki minden valószínűség
szerint Ákos budai préposttal azonos) a budai káptalan alapításáról
szóló részt a „székesfehérvári egyházról szóló fejezet alapján fogalmazta". 62
A Képes Krónika és a két másik krónika (a pozsonyi és a müncheni)
szövegének összehasonlítása alapján kétségtelen, hogy mindkettőnek a
budai káptalan alapítására vonatkozó része a Képes Krónikára megy
vissza. 63
A felsorolt nézetek közt — sajnos — távolról sincsen meg a kívá
natos összhang. Györffy ugyan meggyőző érveket sorakoztatott fel
mind az interpoláció ténye, mind pedig az interpoláló személye mellett,
mégis nehezen képzelhető el, hogy éppen a budai prépost tévessze el
saját egj^háza patrociniumát, s éppen a budai prépost írjon tévedésből
Szt. Lászlóról, amikor őt II. Géza 1148-i oklevele is megemlíti. Ezen túlmenőleg a görög mesteremberek szerepeltetése és a templomépítésnek
Szt. László által történt befejezése nem található meg a székesfehérvári
káptalan alapítását tárgyaló fejezetben, ezek tehát lehetnek helyi
hagyományok is. Mindez arra mutat, hogy talán nem is egy, hanem
több interpolálóval van dolgunk és a fejezet tartalmából a helyi hagyo
mányt sem zárhatjuk ki teljesen. H a tehát el is fogadjuk Györffynek azt
az eredményét, hogy a Képes Krónika elbeszélése — legalábbis részben —
a hun-magyar krónika szerzőjének a fehérvári káptalan alapítása nyomán
készült interpolációja, sem ebből, sem Karácsonyi és Garády érveiből nem
következik még, hogy a Szt. Istvánra visszamenő hagyomány is később,,
a X I I I . század derekán keletkezett.
Még bonyolultabbá teszi a kérdést, hogy Karácsonyi és Garády
Péter királynak tulajdonítják a budai káptalan alapítását. A Lengyel
országban élt francia névtelen (Anonymus Gallus) által a X I / X I I . sz.
fordulóján írt krónikájában ui. azt olvashatjuk, hogy Péter király egy
„ecclesia S. Petri de Bazoario" alapítója. Erre a szövegre támaszkodva
Karácsonyi a ,,Bazoario"-t Budavár rontott alakjának tartja és a Szt.
Péter egyházat a budai prépostsággal azonosítja. A nehézség azonban
éppen a ,,Bazoario" alak körül van. Ezt a legújabb lengyel szövegkiadás
is Péccsel azonosítja. Megerősíteni látszik ezt a magyarázatot az is,
hogy Pétert a pécsi székesegyházban temették el. 64
Nem segíthet az alapítás kérdésének eldöntésénél a régészet sem.
Az első prépostsági templom maradványai stíluskritikai vizsgálatának
eredményeként Csemegi bizánci részformák előfordulására, Dercsényi
pedig egy külön budai kőfaragóműhely létezésére mutatott rá. 65 Ez a
megállapítás teljesen összhangban áll a Képes Krónikának azzal a részié18

tével, amely szerint a templom építkezésénél görög szakemberek működ
tek közre. Ráadásul ez a részlet nem a fehérvári káptalan alapításának
történetéből való átvétel. A régészeti vizsgálat ily módon ugyan megerősíti
a Képes Krónika állításait, de a kronológia kérdésében nem mondja ki
a döntő szót, nem állapítja meg, hogy a templom építését 1038 előtt
vagy u t á n kezdték meg.
Bár Bártfai Szabó nem indokolta meg részletesen elméletét,.
Belitzky érvei pedig elsősorban birtokjogi természetűek, mégis az a
véleményünk, hogy Fehéregyháza sem lehetett kiindulópontja az óbudai
egyházi szervezetnek. Tudjuk, hogy az egyházi intézmények filiációs
viszonyai nehezen voltak megváltoztathatók, s hosszú századokon á t
őrizték meg a valóságos gazdasági helyzetnek már meg nem felelő álla
potokat. Fehéregyháza és Óbuda között azonban semmiféle egyházi kap
csolat nincsen. 66 Mégpedig véleményünk szerint azért nincs, mert Fehér
egyháza egy másik területnek volt egyházi központja, plébániája. Ezen a
tényen az sem változtat, hogy Árpád sírja felett épülve, országos búcsú
járóhely volt az egész középkoron át.
Nem állja meg a helyét. Belitzky érvelésének kiindulópontja sem,
amikor a káptalan birtokviszonyainak vizsgálata során felveti a kérdést :
„miért nem dotálták azt úgy, hogy meg is éljen?" 67 Tény, hogy a káptalan
I. Lászlótól évi 360 pensa ellátmányt kapott, de tény az is, hogy fekvő
birtoka nem volt. Ez a tény komoly fejtörést okozott nemcsak Belitzkynek, hanem szinte valamennyi kutatónak, akik a budai káptalannal
foglalkoztak. Úgy hisszük, hogy a fekvőbirtokok teljes hiánya nem jelent
nehézséget akkor, ha a kérdést az eddigi magyar kutatástól elszakadva
vesszük szemügyre. Kétségtelen, hogy a magyar keresztény egyház meg
szervezésénél nyugati minták ugyanolyan döntő szerepet játszottak,
mint a cseh és lengyel egyházi szervezet kialakulásánál. Mindhárom
ország egykorú uralkodóinak rendelkezései a frank egyházi viszonyokat
állították alattvalóik elé követelményként. A tényleges viszonyok azon
ban mindhárom országban messze elmaradtak a frank viszonyoktól.
Mind a lengyel, mind a cseh és morva területeken az uralkodó az egyházi
szervezetet — mint ezt H . F . Schmidt kimutatta 6 8 — saját tulajdonának
tekintette, s fenntartásáról is úgy gondoskodott, hogy vagy természet
ben látta el az egyházi intézményeket minden szükségessel, vagy a királyi
jövedelmekből bizonyos részt kötött le a kérdéses intézmény számáraEnnek az analógiának ismeretében természetesnek tűnik fel előttünk,,
hogy a budai káptalan első dotációja is csupán a királyi jövedelem egy:
részének lekötése volt, s hogy a lekötött rész összegszerű meghatározására
éppen az alapítás folyamatának befejezésekor, azaz I. László idejében
került sor. Az ilyen jellegű dotáció lehetőségét alátámasztja az 1148-i
és 1212-i oklevelek tartalma is. Amint még látni fogjuk, a káptalan 1148—
ban sem kapott semmiféle földbirtokot, Óbudát sem, hanem csupán
királyi jövedelmi forrásokat (vásárvámot, csöböradót, révpénzt) és a
halászat jogát, amely ugyancsak a királyi birtoktest egyik jövedelmi
forrása volt.
2*
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A szláv analógiával kapcsolatban még egy egykorú magyar pár
huzamra is fel kell hívnunk a figyelmet és ez a nyitrai káptalan. Bnnek
alapítását is I. I^ászló fejezte be, ennek a testületnek is jogában állott
tüzesvas-próbákat tartani, mint ahogyan a budai káptalan is t a r t o t t
ilyen próbákat. 6 9
A budai káptalan alapításának kérdésében összefoglalóan tehát azt
kell megállapítanunk, hogy a X I . század első felében Óbudán társas
káptalan alapítására került sor. Akár Szt. István, akár Péter alapította
meg az óbudai egyházat, bizonyos, hogy az alapítás hosszú folyamat
volt és csak Szt. László uralkodása alatt fejeződött be. Ekkor történt
meg a káptalan dotációjának megállapítása is a királyi jövedelemből
kiutalt 360 pensa formájában.
Topográfia szempontjából — sajnos — majdnem ugyanolyan keve
set tudunk a káptalan első templomáról, mint a piacról és a révről.
Csupán annyit állapíthatunk meg, hogy Nagy L,ajos király a régi és már
rombadőlt templom mellett egy új fényes egyházat építtetett fel, amely
még századok múlva is kihívta a külföldi utazók csodálatát. 70 Bzt a
templomot az ásatások pontosan helyhez kötötték a mai Főtéren. 71 Az
első templomnak közvetlenül a Nagy I,ajos által emelt templom mellett
kellett állania, 72 és mivel a I^ajos utcai kutatóárok nem akadt nyomára, 73
csakis a kiásott második templomtól délre vagy nyugatra kereshetjük.
Az új templomnak bármelyik oldalán is kell keresnünk az első, talán még
Szt. István által megkezdett székesegyház helyét, annyi bizonyos, hogy
a templom viszonylag igen közel feküdt a Duna partjához, sőt abban az
esetben, ha az újabb templomtól délre feküdt, akkor szinte közvetlenül a
Duna partján állott. így szorosabb kapcsolatban kellett lennie a város
főütőerét alkotó óbudai rév budai kikötőjével is.
A második, Nagy L,ajos által építtetett templom 1355-ben a pré
posti városrész déli határára került. Ettől északra feküdt — úgy látszik, a
mai Laktanya utca területén — a XV. században a kanonoki házsor.
Ezt a házsort valószínűleg itt is megelőzte a X I . századi közös kanonoki
lakás ; ennek létezését nemcsak a szokásos hazai és külföldi analógiák
alapján kell feltételeznünk, hanem azt a Képes Krónika szövege is említi,
,,coenobium" néven. 74
5. A klarissza kolostor
A XIV. században a prépostság mellett még egy nagy egyházi
intézmény lépett a városalakító gazdasági és társadalmi erők közé, a
klarissza apácák kolostora. A kolostort Erzsébet királyné alapította
1334-ben nyert pápai engedély alapján. 75 Ügy látszik, 1346-ban fejeződött
be a kolostor és a hozzá tartozó remek templom építkezése, s az apácák
még abban az esztendőben megkezdték működésüket. 76
A kolostor helyét Jankovich állapította meg tanulmányában, és
újkori adatok alapján a mai zsinagóga helyére tette. 7 7 Ennek a megálla
pításnak ellentmondani látszik az az 1373-i oklevél, amelyben Katus20

asszony földje másodszor került eladásra, s amelyben a föld közvetlen
szomszédjai közt az óbudai apácakolostort is megemlítették. 78 Egy másik,
1372-ben kelt oklevél olyan szántóföldről emlékezik meg, amely négy
részben terül el. 79 Az egyik rész az apácakolostor mögött fekszik és m i u t á n
a másik két rész közül az egyik a királyné vára, a másik egy, Szentj akabfalva felé eső telek mögött fekszik, úgy látszik, hogy mind a négy rész a
hegyek és a város beépített része közti területen volt található. E g y
harmadik, 1374-ből való oklevél közvetlenül a kolostor mellett fekvő
telek eladását tárgyalja, s ebből kiderül, hogy a kolostort mindkét oldal
ról utca, mégpedig egy piatea major és egy piatea minor határolta. 8 0
Ezeknek az okleveleknek alapján a kolostort inkább a mai I^ajos utca
nyugati házsorában, tehát a zsinagógával szemben kell keresnünk.
A kolostor pontos fekvését természetesen csak a jövő ásatásai dönthe
t i k el.
Számunkra talán még a kolostor pontos fekvésénél is fontosabb az a
tevékenység, amely a kolostor körül fekvő telkek felvásárlásához vezetett.
A folyamatot Erzsébet királyné indította meg, amikor 1353-ban a kolostor
körül fekvő nyolc városi telket megvásárolta és a kolostorhoz kapcsolta. 81
Tíz éven belül, azaz 1363-ig még nyolc telek felvásárlására került sor, 82
s ezt az így kialakult telekkomplexumot az évek folyamán még újabb
vételek és kegyes alapítványok bővítették, 8 3 köztük a már említett domus
apotecariorum, 84 amely a kolostorral szemben levő soron feküdt, majd a
királyné által adományozott fürdőház 85 és domus tributaria is. 86 Mátyás
király korára a klarisszák birtokában levő telkek már zárt enklávét alkot a k a királynéi városrészen belül, mert a király felmenti „cuncti servi
et ministri, iobagionesque, qui in quibusdam exiguis sessionibus et
habitaculis ad latus claustri ipsarum predicti annexis necnon portioné
earum possessionaria in dicta civitate nostra Veterisbudensi habita
moram facerent, simulcum quadam domo tributaria eiusdem claustri
ibidem existenti" a kamarahaszna fizetése alól. 87 A zárt egység kifejlő
dését bizonyítja, hogy 1451-ben az apácák külön bírájáról van tudo
másunk, aki maga is óbudai polgár volt. 88 A zárt enkláve a jelek szerint
a kolostortól északra egészen a piac közeléig terjedt ki, mert a domus
apotecariorum aligha fekhetett messze a piactól, ha ugyan nem magán
a piacon kell elhelyeznünk. A zárt telekcsoport déli határát hozzávetőle
gesen sem tudjuk megállapítani mindaddig, amíg a kolostor helyét
ásatásokkal pontosabban nem rögzítették.
6. Óbuda 1355-ben
1355-ben I^ajos király tekintetbe véve, hogy a budai prépost és a
káptalan, illetve a királyi várnagy és a polgárság között állandó viszály
kodás folyt, s a felek mind a királynak, mind a királynénak állandóan
panaszkodtak, nagyarányú rendezésre szánta el magát. A rendezésről
kiadott nagy terjedelmű oklevélben ismét találkozunk a már ismertetett
városfejlesztő elemekkel. 89
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A megvizsgált városfejlesztő elemek közül a legfontosabb és talán
legállandóbb szerepet kétségtelenül a rév és a hozzá kapcsolódó utak
játszották. A rév szerepe sohasem szűnt meg teljesen. A királyság előtti
korszakban ugyan a vezető szerepet a jenői rév ragadta magához, a
vásár helye is ott alakult ki „forum Geyse" néven. A X I I . században
azonban már az óbudai révé volt az elsőség, erre m u t a t az óbudai piac
kialakulása és a királyi szálláshely északra költözése, valamint a prépost
sági templom rév melletti elhelyezkedése. A rév fénykora — úgy látszik —
még a XIV. sz. derekáig tartott, utána fokozatosan csökkent. Budavár
felépítése, jelentőségének növekedése vonta el a forgalmat az óbudai
révtől ebben az időben. A forgalom azonban sohasem szűnt meg teljesen
a réven, s ez még a török hódoltság előtt is használatban volt.
A rév forgalmának változó intenzitását két tényező befolyásolta :
a nagy kereskedelmi útvonalakban tapasztalható változások és a királyi
székhely változása. A legnagyobb a forgalom a X I I — X I I I . században
lehetett, amikor a Pest felől az akkori királyi székhely, Esztergom felé
t a r t ó kereskedők is ezt az útvonalat használták, majd az esztergomi palota
feladása után, amikor Óbuda lett az új királyi székhely. A kereskedelem
útja ebben az időben egyenesen Óbudára vezetett. Az 1212-i oklevélből
tudjuk, hogy a királyi székhely mellett bárók és prelátusok is laktak
Óbudán, és nem egy fontos egyházi tanácskozás is itt zajlott le. 90
Kereskedelem és királyi székhely mellett ebben az időben fontos
szerepet játszott a káptalan is. 1212 után az egész város földesurává
lett. Míg a királyság első századaiban jelentősége nem volt túlzottan nagy,
s ezen az 1148-i oklevél sem változtatott, Imre királytól megkapta az
óbudai csöböradót, majd I I . Endrétől egész Óbudát. A városnak így most
m á r két centruma volt : a királyi székhely és a földesúr, a prépostság.
A XIV. században ehhez még egy elem járult, a klarissza apácák
kolostora. A királyné gyors anyagi fellendülést biztosított az apácák
részére. Néhány év alatt alakult ki a városon belül zárt egységet alkotó
telkeik csoportja.
Aligha csodálatos, hogy ennyi egymásnak ellentmondó elem nem
növelhette a városban az egyetértést. A legélesebb az ellentét a prépost
ság és a királyi vár várnagya között volt, s a király egy ideig azzal a
gondolattal foglalkozott, hogy a budai káptalant áthelyezi máshová. 91
Kz a terv azonban — úgy látszik — nem bizonyult keresztülvihetőnek,
mert néhány év múlva Nagy Lajos más megoldást választott, a várost a
királyné és a káptalan között megosztotta. A megosztás következtében a
város déli része a királyné birtokába került, az északi résznek továbbra
is a káptalan maradt a földesura. A határvonal a város beépített területén
a királynői vár északi oldalának vonalában húzódott és kelet felé haladva
érte el a Duna partját. A piac a királynéi városban maradt, ide tartozott
a rév is. A város határát úgy osztották meg, hogy a szőlőhegyek túlnyomó
fésze a káptalan birtokában maradt, egy kisebb szőlőhegy és a dombok
alatti síkság pedig a római vízvezetékig a királynéi városhoz t a r 
tozott.
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A viták elkerülése céljából a megosztást a király az egyházterületén
is teljes egészében keresztülvitte. A prépost lemondott a királynéi
városrész közvetlen lelki gondozásáról, a király egy Szt. Margit tisztele
tére épült kápolnát emelt plébánia rangjára. Ennek a kápolnának helyét
sajnos nem tudjuk közelebbről meghatározni, Gárdonyi a mai Templom
utcában álló templom helyén keresi. 92 Fennállása azonban a középkor
végéig bizonyítható, plébánosával több alkalommal találkozunk a király
néi város polgárainak végrendeletében. 93
Sajnos, semmit sem tudunk meg az oklevél szövegéből a város
falakról és kapukról. Az irodalom általánosan ismételt tézise, hogy a vár
falak és kapuk a régi római falakkal és kapukkal azonosak. Ennél a meg
állapításnál B. Szabó és Belitzky egyaránt XVI. századi metszetekre
utalnak. 9 4 Ezek a metszetek azonban egyrészt mai ismereteink alapján
nem felelnek meg a város topográfiájának, másrészt a római falak vonalát
sem ismerjük pontosan, s így itt sem mondhatunk mást, mint azt, hogy ezt
a kérdést is csak ásatások dönthetik el véglegesen.
A beépített terület határát nagyjából ennek ellenére is megvon
hatjuk. Tudjuk, hogy a királynéi vár a város beépített területének hatá
rán kívül állott, s ez azt jelenti, hogy ha Óbuda fallal volt körülvéve,
akkor a nyugati városfalnak a mai Kiskorona és Pacsirta utca között
kellett húzódnia. A rendelkezésre álló oklevelekből úgy látszik, hogy a
Duna partján nem állott semmiféle városfal, ezt sem a Duna-parti domus
tributaria környezetének meghatározásakor, 95 sem egy Duna-parti malom
mal kapcsolatos oklevél nem említi. 96 A város beépített területének déli
határa legfeljebb a déli amfiteátrum mellett lehetett, északi határáról
semmiféle tudomásunk nincs.
Az 1355-i megosztás u t á n újabb elemek már nem kapcsolódtak
bele a város életébe, nyugalmi állapot állt be, amely egészen a török
hódoltságig tartott. Amikor a XV. sz. végén Ransanus követ Óbudán
járt, már nem is várost, hanem falut talált, amelyben feltűnő volt a
Nagy I^ajos és Erzsébet királyné által épített prépostsági templom szép
sége, amely a nyugati városok mértékét is megütötte. 9 7
II. A gazdasági és társadalmi fejlődés
A város topográfiai fejlődése a honfoglalástól kezdve egymással
szorosan összefonódó városfejlesztő elemek váltakozó, egymást kiegé
szítő működését mutatja. Az állandóan szereplő rév, a királyi majd
királynéi székhely, az egyházi intézmények és a piac változó jelentőségű
szerepe mögött gazdasági és társadalmi erők húzódtak meg. Nemcsak a
város topográfiájának fejlődése, hanem egész sorsának alakulása ezeknek
az erőknek hatásaként jött létre.
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7. A város kialakulása

1212-ig

A város történetének első korszaka 1212-ben zárult le, tehát a
honfoglalástól kezdve kereken három évszázadot ölel fel. Ennek az idő
szaknak a forrásai igen gyérek, s ezért nem könnyű a város jellegének, a
várost formáló gazdasági és társadalmi erők működésének és szerepének
meghatározása sem. Kiindulópontként talán a krónikákban fenntartott
hagyományt kell tekintenünk. Ez a hagyomány a megyeri rév használatát
és a honfoglaláskor létrejövő fejedelmi várat említi meg, ill. a budai káp
talan alapításáról számol be. Mindebből arra következtethetünk, hogy
Óbuda már ebben a korban kisebb vagy nagyobb terület központja
kellett legyen, amelynek vezetője vagy vezetői a központban székeltek.
Nemcsak Korszán vezérre kell itt gondolnunk, hanem a későbbi királyi
székhely állandóan helyben tartózkodó tisztviselőire, elsősorban a comes
Budensis-re, akiről ugyancsak 1227-ben szerzünk tudomást az oklevelek
ből, 98 de akinek funkcióit már az első királyi székhely kialakulásakor v a 
lakinek el kellett látnia. Neki kellett felügyeletet gyakorolnia a királyi
szálláshely őrei felett. .Nem lehet kétséges, hogy ezenkívül gazdasági mű
ködést is fejtett ki. Óbudán és környékén olyan királyi jövedelmekről
tudunk, amelyek felett az ellenőrzést ugyancsak a comes Budensis-nek
kellett gyakorolnia, de amelyeknek rendszeres behajtásához még külön
személyzetre is volt szüksége. A rév, a dunai hajók vámjának beszedése
nyilvánvalóan külön gazdasági alkalmazottak működését tette szüksé
gessé.
A királyi szálláshely kialakulása az előkelők egy csoportját is ide
vonzotta, nemcsak olyan ünnepélyes alkalmakkor, mint amilyen Frigyes
császár vadászata volt, hanem máskor is. Az előkelők szolgái szorosan
hozzátartoztak az igazgatási központhoz, annak egyik, állandóan a
városban lakó népelemét alkották már ebben a korban, bár róluk ok
leveles adattal csak 1213 körül rendelkezünk."
A királyi szálláshely mellett alakult ki az egyházi központ, a
budai káptalan. Mint fentebb láttuk, létezése első királyaink kora óta
kimutatható. Az egyházi testület szorosan vett tagjain kívül a káp
talan szükségszerűen más elemeket is Óbudára összpontosított, akik a
káptalan fenntartásával kapcsolatos teendőket végezték. 1148 után már
gazdasági alkalmazottakra is gondolhatunk, akik a megfelelő királyi
jövedelmekből való részesedést biztosították, és talán már 1148 előtt
számításba vehetünk olyan officiálisokat is, akik a káptalan igazság
szolgáltatási jellegű teendőinél (pl istenítélet) vagy más igazgatási
jellegű teendőinél (pl. hiteleshely) működtek közre.
Kétségtelen, hogy mindezek a társadalmi csoportok a régi, poziti
vista történetszemlélet szempontjait véve alapul csak a város történeté
nek második, 1212 utáni szakaszában bizonyíthatók okleveles adatokkal,
létezésüket mégis már az első korszakra vonatkozólag bizonyítottnak
kell tekintenünk, mert létük elengedhetetlen járuléka volt a királyi és egy
háziközpontnak, amelynek fennállása már 1212 előtt is vitathatatlan tény.

A központot fenntartó és működésében részt vevő elemek, a királyi
szálláshely körül csoportosuló előkelők és szolgáik alkották tehát Óbuda
legkorábbi lakosságának első csoportját. Bzeket az elemeket azonban,
sem társadalmi szempontból, sem gazdasági tevékenységük alapján n e m
minősíthetjük városi elemeknek. Foglalkozásuk nem a kereskedelem es
nem az ipar körébe esik, gazdasági szempontból véve még csak nem is
termelők, ennélfogva nem állíthatjuk róluk, hogy a leendő városi pol
gárság magvát képezték. Jelenlétük és a központ körüli bizonyos fokú
koncentrációjuk mégis a társadalmi-gazdasági értelemben vett város
kialakulásának egyik legfontosabb tényezője volt nemcsak Óbuda és a
magyar városfejlődés, hanem általában az egész középkori európai fej
lődés szempontjából. Jelentőségük — amint erre újabban fokozott
mértékben m u t a t o t t rá a német történészek egy csoportja 100 — negatív
jellegű. Az igazgatási centrumból önmagában véve még nem jött létre
város, ez a település gazdaságilag és társadalmilag is elüt attól a bonyolult
szervezettől, amelyet középkori városnak nevezünk. De éppen mert az
igazgatási központban élő elemek nem foglalkoztak termeléssel, ellátá
sukról gondoskodni kellett. Az igazgatási központ tagjai ráadásul foko
zott igényekkel léptek fel, aminek következtében a termelés speciális,
ágának képviselőire, az iparosokra és a külföldi luxuscikkek közvetítőire,
a kereskedőkre is rászorultak. Az igazgatási központnak ez a negatív
gazdasági jellege szívó hatást, fejtett ki, s e hatás következtében a
centrum körül letelepülő elemek már kifejezetten városalkotó elemek,,
kereskedők és iparosok voltak.
Sajnos, ennek a kornak egyetlen oklevele, az 1148-i privilégium nem
szól magáról Óbudáról, így csupán az oklevél egyéb utalásaiból követ
keztethetünk azokra a társadalmi elemekre, amelyeket az igazgatási
egyházi központ Óbudára vonzott. A király a rév jövedelmét és a keres
kedelmi árukkal megrakott hajók vámját adományozta 1148-ban a
budai káptalannak. Ezt a forgalmat csak kereskedők bonyolíthatták le.
Szt. László korában a kereskedelem még nem lehetett olyan nagy jelen
tőségű, hiszen Óbudán nem volt piachely (ilyen értelemben még nem is
tekinthető városnak), a vásárt Felhévízen tartották, de a forgalom egy
jelentős része mégis az óbudai réven át bonyolódott le az állandó királyi
székhely, Esztergom felé.
A város fejlesztésének első korszakát az 1212-i oklevél zárja le.
Ez az oklevél — összevetve az 1148-i privilégiummal -— már részletes
képet rajzol Óbuda kialakulásáról, s a kialakulás folyamatában részt
vevő gazdasági és társadalmi tényezőkről. I I . Endre elismerve azt, hogy
a budai káptalant régi jövedelmeitől nemegyszer megfosztották, írásba
foglaltatta a káptalan addig kapott jogait és jövedelmeit. Ezek pedig:
1. Buda helység területe, 2. a helység feletti bíráskodás joga, 3. a helység
vásárvámja és 4. a budai szőlők csöböradója. A felsoroltak"közül egyet
sem találunk meg I I . Géza király 1148-i oklevelében, maga I I . Endre
sem hivatkozik az 1148-i privilégiumra. Ehelyett I I . Endre közvetlen
elődjére, Imre királyra és annak intézkedésére, sőt oklevelére hivatkozik.
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I I . Géza és II. Endre oklevelei között valóban nincs semmiféle összefüggés,
legfeljebb az a közös vonás kapcsolja össze őket, hogy mindkettő teljes,
átfogó rendezést jelentett az oklevelek kiadásának időpontjában, s hogy
mind a kettő egy korábban lezajlott rendezés írásba foglalása. Az 1148-i
oklevél intézkedése Szt. Iyászlóra megy vissza, amely lényegében a káp
talan alapításának befejezése volt. Mint arra már rámutattunk, a X I .
századi kelet-európai államok korai kereszténységének közös vonása
az volt, hogy a király az általa alapított egyházi intézmények ellátásáról
nem fekvő birtokok adományozásával, hanem általában a királyi jöve
delmek egy részének átengedésével gondoskodott. 101 Szt. Iyászló évi
360 pensât utalt ki a káptalannak, s ezt I I . Géza az óbudai és környék
beli jövedelmek átengedésére változtatta át. A káptalan megkapta a
felhévízi vásárvámot, a megyei, óbudai és jenői rév vámját, a dunai
hajók vámját és a dunai halászati jogot. Mind I^ászló, mind II. Géza
intézkedése a X I . századi királyságra jellemző, amelyben a király még
az egyház felett is korlátlan hatalommal rendelkezett, az egyházi tiszt
ségek viselőit saját tisztviselőinek tekintette. Imre király intézkedésének
lényege már egészen más. A X I I . század folyamán az egyház a kelet
európai államokban is ki kényszerítette a királyi hatalomtól való füg
getlenségét, nemcsak személyi és egyházigazgatási, hanem anyagi
téren is. A század folyamán az egyházi intézmények immár nem a királyi
gazdaság függvényei voltak, hanem független jövedelmi forrásokkal
rendelkeztek, s e jövedelmi források és a hozzájuk tartozó személyek
felett is olyan tulajdonjogot kívántak gyakorolni, amilyennel régebben
a király rendelkezett. Az egyház megváltozott helyzete legélesebben az
egyházi intézményeknek j u t t a t o t t immunitásban jutott kifejezésre. 102
Ennek a fejlődésnek következményeit vonta le Imre király. A budai
káptalan nemcsak Óbuda területét kapta meg, hanem az akkori európai
jog értelmében vett immunitást is kapott Óbuda területére. Ezt az immu
nitást II. Endre oklevele pontosan megfogalmazta. Az oklevélben leírt
határok közt a prépost a földesúr, a királyi bíráskodás helyébe a prépost
bírói hatalma lép, s ezzel együtt a még királyi kézben levő két adónem, a
csöböradó és az óbudai vásárvám is a prépost hatalmába került. II. Endre
1212-i oklevelének hitelességében sokan kételkedtek, Gárdonyi sem
tartja hitelesnek, 103 bár az oklevél átírásban fennmaradt szövege ellen
Szentpétery nem emelt kifogást. 104 Véleményünk szerint az oklevél
kritikusai nem ismerték fel azt, hogy az 1212-i privilégium egyik leg
korábbi immunitást adományozó oklevelünk, amelyet a X I I I . században
még sok hasonló követett. Mielőtt még az 1212-i privilégium elemzésére
térnénk át, meg kell jegyeznünk, hogy az oklevél két pontban még rész
letesen meg is magyarázza az oklevélben foglalt immunitást, amikor
kijelenti, hogy a prépost bíráskodási joghatósága még a megjelölt terü
leten belül esetleg telepítendő falvakra is kiterjed, másrészt amikor
elrendeli, hogy mindazokat, akik a prépost bírói illetékességét elismerni
vonakodnak, meg kell fosztani földjüktől és el kell távolítani Óbudá
ról.
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Mármost az oklevél elemzése során elsősorban azokat az elemeket
Icell közelebbről megvizsgálnunk, amelyek a város történetének fentebb
vázolt első korszakára nyújthatnak felvilágosítást. Ebből a szempontból
a z oklevél két fontos adatot közöl : a csöböradó és a vásárvám el adomá
nyozását. A csöböradó eladományozásából megtudjuk, hogy Óbudán
a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó lakosság szőlőket telepített.
A szőlőhegyek általános jellemzői voltak a városi fejlődésnek hazánkban,
elegendő itt Pozsony, Nagyszombat és Kassa példájára utalnunk. A bor
termelés gazdasági alapja nyilván az volt Óbudán is, hogy borral látták
el az igazgatási központ nem termelő elemeit is. Az igazgatási központ
tehát elsősorban olyan mezőgazdasági termeléssel foglalkozó egyéneket
vonzott Óbudára, akik ott a földrajzi adottságoknak megfelelően bor
termeléssel foglalkoztak. Ezek a bortermelők azonban még nem tehették
várossá Óbudát. Amint azt a XV. századi példa mutatja, a bortermelés
önmagában véve még nem kölcsönöz a településnek városias jelleget,
A szőlők egy része ui. a XV. sz. folyamán tönkrement, s akkor a királyné
<és a prépost együttesen kénytelenek voltak a szőlők újratelepítése esetére
bizonyos előnyöket biztosítani. 105 Más egykorú adatok világánál azon
ban úgy tűnik, hogy az óbudai szőlőtermelő terület nagyjából mégis
termelt. 106 Ugyanebben az időben azonban Óbudának falu jellege volt, 107
s így a X I I . századra nézve^ sem kockáztathatjuk meg azt az állítást,
hogy a bortermelők tették Óbudát várossá.
Az agrárlakosságnak az igazgatási központ körüli koncentrációjával
kapcsolatban még egy kérdést kell felvetnünk. Fehéregyházáról tudjuk,
hogy plébániatemplom volt, 108 s azt is tudjuk, hogy a X I I I . sz. végéig azt
a területet, amelyen a templom állott, Banának nevezték. 109 Fehéregy
háza körül azonban — legalábbis a XIV. században — nem volt tele
pülés. 110 Viszont a középkori egyházi jogrendszerben csak olyan templom
rendelkezhetett plébánia joghatóságával, amelynek hívei is voltak. Ebből
arra kell következtetnünk, hogy Fehéregyháza körül egy, a későbbi
idők folyamán elpusztult telepnek is kellett lennie, amelynek lakossága
az idők folyamán elpusztult vagy elvándorolt. Abból a tényből kiindulva,
hogy egyrészt 1298-ban már elhagyott helyként emlékeznek meg Banáról, 111 másrészt az 1212-i határjárás nem emeli ki Bánát a budai prépost
n a k adományozott területből, azt kell feltételeznünk, hogy a telep a
tatárjárás alatt pusztult el, vagy már megelőzőleg elnéptelenedett. H a
•ez az utóbbi eset felel meg a tényállásnak, akkor ebben a jelenségben az
igazgatási központnak az agrárlakosságra gyakorolt szívó hatását kell
látnunk.
Az 1212-i oklevél az agrárlakosságon kívül megemlíti Óbuda vásár
vámját is. Különös fontosságot nyer ez a kitétel az 1148-i oklevéllel
történő Összehasonlítás világánál. 1148-ban Óbudán még nem volt piac,
a piac helye Felhévíz, a forum Geyse. Géza vásáráról azonban később nem
nallunk. Amikor 1465-ben a budai káptalan jogainak helyreállítását
követelte Felhévízen, akkor is csak útvámról, de nem vásárvámról
beszélt. 112 Ez — mint arra már fentebb céloztunk — nem magyarázható
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másképpen, mint úgy, hogy a vásár helye Felhévízről Óbudára helye
ződött át. Amint fentebb láttuk, Óbudán elsőnek az igazgatási központ
alakult ki. Ez a központ agrárlakosságot vonzott magához, de az agrár
lakosság és az általa űzött bortermelés még nem jelentett városfejlesztőelemet. Az igazgatási központ negatív jellegével és az agrárlakosság;
majdnem közömbös koncentrációjával szemben a piac megjelenése az,
első pozitív városfejlesztő elem, s ezért itt most fel kell tennünk a kérdést :.
kik és mit árulhattak az óbudai piacon? Erre a kérdésre az oklevelek nem
adnak semmiféle közvetlen választ, ezért a tekintetbe jövő közvetett
adatok mellett kénytelenek leszünk a korai középkori magyar kereske
delem általános helyzetét is Óbuda szempontjából vizsgálatunk körébe
vonni.
Az óbudai piacon megforduló áruk közé elsősorban azokat a cikkeket
számíthatjuk, amelyeket maga az 1148-i oklevél említ, a sót és a bort.
Az oklevélben a király ui. a káptalannak adományozza azoknak a hajók
nak a vámját, amelyek sóval vagy borral felfelé, vagy más kereskedelmi
cikkekkel lefelé haladnak. A magyar királyság első századaiban az erdélyi
sót hajón is szállították a Maroson és a Tiszán lefelé, majd a Dunán fel
felé vontatva a nyugati területek Esztergom, Győr és Pozsony felé. 113
Sajnos, közelebbről az oklevél nem árulja el, hogy a sót Óbudán is kirak
ták-e, de annyit bízvást feltételezhetünk, hogy az óbudai piac részben
az ott lakó lakosság, részben a közvetlen környék (Üröm, az elpusztult
Gercse stb.) számára elosztóhelyül szolgált.
A Dunán felfelé szállított bor a középkori Magyarország legjobb
bora volt, a Szerémségből vontatták felfelé a Dunán. Miután Óbuda
maga is bortermelő vidéken feküdt, így a szerémségi bor áruként csak
a királyi szálláshely és a körülötte élő előkelők szempontjából jöhetett
tekintetbe, forgalma tehát igen korlátozott lehetett.
A X I I . században a magyarországi belkereskedelemnek más cikke
még nem is nagyon volt, mint a só és a bor, és mindkettő megfordult az
óbudai piacon. A város fekvése és a megyeri rév azonban ezeken a bel
kereskedelmi cikkeken kívül külföldi eredetű áruk jelenlétét is feltételez
hetővé teszi Óbudán. Erre utal az 1143—1195 közt veretett bizánci pénz
lelet is. 114 Amint Kerényi a lelet feldolgozása során kimutatta, ezek az
érmék kereskedelmi érintkezés emlékei és nem kincsként kerültek a
földbe. n 5 Kerényinek ez a megállapítása felveti a kérdést, milyen kap
csolatókról lehet szó Óbuda esetében^ mi lehetett. Óbuda helyzete a korai
középkori külkereskedelemben?
Kereskedelemtörténettel foglalkozó irodalmunk egyhangú meg
állapítása az, hogy a honfoglalás és a magyar királyság első századában
a magyar külkereskedelem egészen más gazdasági keretben mozgott,
mint a későbbi középkor folyamán. A X — X I . század folyamán a magyar
kereskedelmet még erős szálak fűzték a keleti kereskedelmi területhez,
elsősorban Bizánchoz és Kijevhez. Még a gyér források világánál is
nyilvánvaló, hog}^ Magyarország luxuscikkeit, ékszereit, keleti fűszereit
ebben az időben délkelet és kelet felől szerezte be, s hogy ezekre a terüle28

t e k r e nagy mennyiségű rabszolgát szállított. Ennek a kereskedelemnek
főútvonalai Bizánc felől a Duna jobb partján vezető régi római út, 116 az
Erdélyen át vezető útvonal, 117 Kijev felől pedig a Vereckei hágón át vezető
•útvonal volt. 118 Tudjuk azt is, hogy az erdélyi ^s kijevi útvonal Pesten
keresztül vezetett tovább észak és nyugat felé. Fentebb, az óbudai
rév funkcióinak vizsgálata során azt állapítottuk meg, hogy a rév éppen
ezeket az útvonalakat kapcsolta össze egymással. A Duna-jobbparti régi,
„római útvonalon el lehetett kerülni Óbudát és részben Bicskén át köz
vetlenül elérni Esztergomot, 119 részben Felhévíz felett a mai Bécsi ú t
vonalán vezető római úton is ki lehetett kerülni magát a várost és a
révet. Ez a bizánci útvonal tehát nem Óbuda, hanem inkább Felhévíz, a
„forum Geyse" kialakulását segítette elő. Bizáncból azonban ezen a
Duna-jobbparti úton kívül még más út is vezetett Magyarországra és
annak székhelyére, Esztergomba. Ez az útvonal — görög források
szerint 120 — kelet felől közelítette meg az országot és nyilván Erdélyen
és Szolnokon vagy Szegeden át vezetett Pestre. A kijevi ú t ugyancsak
Pestre vitt, így tehát Pest mind a déli, mind a keleti forgalomban igen
nagy szerepet játszott, ennek volt köszönhető gyors és korai fellendü
lése. A Pesten összpontosuló forgalomnak — mint azt fentebb mondottuk
— három átkelőhely állt rendelkezésére a Dunáutúl felé. A pesti rév
Székesfehérvár felé közvetítette a pesti árut, 121 de semmi jel sem m u t a t
arra, hogy ugyanez a rév az északi Dunántúl, tehát Esztergom—Győr—
Regensburg felé irányuló kereskedelmet is közvetítette volna. A hon
foglalás utáni időben és a királyság első századában a legnagyobb
szerepe a pesti, majd a jenői révnek volt, itt alakult ki az első
iobbparti piachely, a Géza vására is. 1148 és 1212 között azonban
ez a piachely Óbudára helyeződött át, tehát valószínűleg nem sok
kal 1148 után a harmadik átkelőhely, az óbudai rév került elő
térbe. A kereskedelmi útvonalnak ezt az áthelyeződését Óbuda fejlődése
magyarázza meg. Az igazgatási központ lakói ui. egyben a fényűzési
cikkek felvevői voltak, az ilyen cikkeket szállító külkereskedelem t e h á t
•ennek a felvevőterületnek központjába helyezte át a vásár színhelyét,
rami topográfiailag úgy nyilvánult meg, hogy kialakult az óbudai
piac és megszűnt Géza vására.
A külkereskedelem első szereplése Óbudán tehát a kereskedelmi
útvonal áthelyezésének eredménye volt, ez pedig az igazgatási központ
kialakulásának volt köszönhető. A külkereskedelem útvonalának át
helyezése a X I I . sz. második felében ment végbe, tehát abban az idő
szakban, amikor a magyar külkereskedelem maga is változáson ment
keresztül. A honfoglalás utáni időszakban a magyarság elzárkózott
nyugati szomszédaitól, s bár a Duna menti útvonal már a királyság első szá
zadában megnyílt a külföldiek előtt, 122 kereskedelmi érintkezés még
hosszú ideig nem jött létre, nem utolsósorban á zavaros magyar bel
politikai helyzet miatt. 1 2 3 A X I I . században azonban már megnyíltak a
nyugati kereskedelmi kapcsolatok is, amelyeknek legfontosabb áru
lerakó helye Esztergom volt. 124 Az 1148-i oklevél is megemlékezik ,,más
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kereskedelmi cikkekkel" megrakott, Dunán lefelé menő hajókról. A XII..
sz. második felében tehát Óbudán mind keleti és déli árukkal nyugat
és észak felé, mind nyugati árukkal az ország belseje felé menő keres
kedelemmel számolni kell, s ennek a kétirányú kereskedelemnek árui.
adhattak indítékot a bor és só mellett az óbudai piac kialakulásához..
Ebben a helyzetben akkor állott be változás, amikor 1204-ben Bizáncot,
elfoglalták. Az addig Bizáncból szárazföldön közvetlenül beszerzett
árukat most már Velence közvetítette nyugat és délnyugat felől Magyar
országra. 1204 után már az óbudai piacon sem számolhatunk bizánci
árukkal. A kijevi úton lebonyolított prémkereskedelem sem élte túl
sokkal a bizánci kereskedelmet. A tatárjárás után már nem szerepel ez a.
kereskedelem sem, Magyarország teljesen a nyugati, fejlettebb ipari
területek elhelyező piacává vált. 125 A nj^ugat felől jövő kereskedelem
túlsúlyba jutott és ez kezdetben valószínűleg nem csökkentette Óbuda,
jelentőségét, mert királyi székhely volt. A nyugati kereskedelem fejlődése
ugyan még jobban megerősítette Esztergom helyzetét, de ugyanakkor a
király elhagyta Esztergomot 126 és Óbuda lett az új székhely. Ez a tény
megerősítette az óbudai piacot is.
A keleti kereskedelem fő közvetítői izmaelitáknak nevezett moha
medánok és a zsidók voltak. A keleti kereskedelem gyengülésével az.
izmaeliták száma is fogyott, bár a X I I . sz. derekán — egy most hozzá
férhetővé vált arab forrás tanúsága szerint 127 — számuk elég magas
lehetett. Pest kezdetben teljesen az ő kezükben volt. A nyugati keres
kedelem megerősödésével azonban jelentőségük és számuk egyre csökkent..
Helyüket nyugati kereskedők, latinok és németek foglalták el, Rogerius
korában már Pest is német város benyomását keltette. 128 Az első óbudai
kereskedő, akiről oklevélből van tudomásunk, már nem izmaelita, hanem
egy latin kereskedő volt. A róla szóló oklevél jellemző az egész fejlő
désre. Bors comes özvegye 80 márkát adott kölcsön egy óbudai latin
kereskedőnek, s 1231-ben készített végrendeletében erről az összegről
és kamatairól intézkedett. Ebben az aktusban világosan kifejezésre j u t
az igazgatási központ, amelyet az előkelő comes özvegye képvisel és a
külkereskedelem képviselője, a latin kereskedő, aki a 80 márkányi köl
csön u t á n kamatot fizet.129
E z az oklevél és a nagy bizánci pénzlelet megerősíti a magyar k ü l 
kereskedelem általános helyzetéből Óbudára levonható következtetése
ket. Összefoglalóan mondhatjuk, hogy Óbudán a honfoglalás óta meglevő
és a X I . században egyházi intézménnyel is megerősödött igazgatási
központ mellett nemcsak az agrárlakosság koncentrációját figyelhetjük
meg 1212 előtt, hanem a X I I . sz. második felében a vásár helyének, a
piacnak létrejöttét is. Iyétre jöttében egyaránt szerepet játszott a bel- és
külkereskedelem forgalma, valamint az igazgatási központ, amely fogyasz
tóival a vásár helyét „Géza vásáráról" Óbudára vonta át. A piaccal
együtt Óbudára kerülő elemek már valóban városi elemek, kereskedők
voltak, akár az első periódus izmaelitáira, akár a későbbi keresztény
kereskedőkre gondolunk. A település így most már a világi és egyházi

30

igazgatási és gazdasági központon és az ahhoz tartozó elemeken kívül
kereskedőkből és a környező területről koncentrált agrárlakosságból
állott, Az iparosok jelenlétére vonatkozólag sajnos semmiféle adatunk
nincs, s a későbbi korban sem játszottak jelentős szerepet. Jelenlétüket
mégsem zárhatjuk ki a lehetőségek közül, mert az a központ fenntartá
sának egyik elengedhetetlen feltétele volt. De ha gazdaságilag jelenlétük
meg is erősítette a városi jelleget, a kereskedők jelentőségével aligha
versenyezhettek. A város fejlődésének alapja az igazgatási központ, a
kereskedelem és az agrárlakosság koncentrációja volt. É s hogy ezek az
elemek nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is valóban
várost hoztak létre, azt éppen az 1212-i immunitás gyakorlati keresztül
vitele során felmerülő nehézségek m u t a t t á k meg.
2. A prépost uralma alatt
A prépostnak Imre király által adományozott és 1212-ben I I . Endre
által írásba foglaltatott immunitását két tényező korlátozta : a kialakult
polgárság ellenállása és a királyi székhelynek további fenntartása Óbudán.
Az immunitás egyik legfőbb ismérve a királyi bíráskodás helyébe
lépő korlátlan földesúri bíráskodás, későbbi magyar terminológia
szerint a pallosjog gyakorlása volt. Az 1212-i oklevél „iudicium totius
ville"-t adományozott a prépostnak, majd a határjárás után, az oklevél
végén még egyszer visszatért erre a kérdésre. Itt.,,... . e t iudicium eiusdem
terre et villa in ea posite sive villarum, si que sunt in eodem territorio
de cetero construende" szavakkal erősítette meg az előzőleg mondottakat,
majd néhány sorral alább „nullus prêter prepositum Budensem in
Budensi villa seu territorio iudicare . . . présumât. Si quis autem in
prefate ecclesie terra commorans, vei postmodum commoraturus iudicio
prepositi Budensis astare contempserit, terra eiusdem ecclesie omnino
privetur et terminos eiusdem terre alias abitaturus excédât". 130 A prépost bíráskodása ezekkel az előírásokkal megfelelően körülbástyázottnak
látszott. A joghatóság nemcsak a városra, hanem a budai káptalannak
adományozott egész területre, valamennyi ezután alapítandó falura 131 s
minden rendű és rangú személyre kiterjedt, mert aki nem volt hajlandó
elismerni a prépost bírói hatalmát, annak el kellett hagynia a prépost
nak adományozott területet.
Az első korszak fejlődésének ismertetése során a városi fejlődésnek
elsősorban gazdasági és társadalmi tém^ezőit kerestük, nem beszéltünk
a várossá alakulás jogi oldaláról, nem is beszélhettünk róla, mert ilyen
nem volt. Most az immunitással kapcsolatban is csak negatív értelemben
foglalkozhatunk vele. A középkori városokat elsősorban gazdasági és
társadalmi ismérvekkel határozhatjuk meg, de nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a jogi ismérveket sem. A középkori várost nemcsak a termelés
ben és áruelosztásban elfoglalt helyzete különböztette meg környezetétől,
hanem jogi helyzete is. Vagyis nemcsak az a tény t e t t várossá valamely
telepet, hogy annak lakói iparral és kereskedelemmel foglalkoztak,
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Jianem az is, hogy a környező falvakkal szemben lakói önkormányzattal
rendelkeztek és ezen belül különleges jogszokások szerint éltek és ítél
keztek, tehát kifelé zárt városi közösséget, communitast alkottak.
A városok községi szervezetének kialakulása hosszú folyamat volt, de a
X I I I . sz. elejére már Európa nagy területén befejezést nyert. 132 Amit I I .
Endre 1212-ben írásba foglaltatott, az ennek a fejlődésnek pontosan
ellenkezője volt. Nem a várost megillető jogi privilégiumokat adományozta
egy gazdaságilag a város funkcióit gyakorló telepnek, és lakosságának,
hanem megfosztotta őket attól a viszonylagos előnytől is, amit a királyi
birtokhoz tartozás jelentett, s magánföldesúr teljes joghatósága alá
iényszerítette őket.
A prépost és az Óbudán már megtelepült városi elemek közti
érdekellentét áthidalhatatlan volt, így nem csodálatos, hogy mind az
oklevelet kiállító király, mind az oklevélnyerő prépost a bíráskodás terén
már 1212-ben ellenállásra számított. 1213 körül valóban újabb oklevél
kiadására került sor. I I . Endre „universis Bude commorantibus t a m
clericis, quam laicis, hospitibus et indigenis" intézett mandátumában
két ponton erősítette meg az általa adományozott immunitást. 1 3 3 Az
•első ,,ut nulli eandem villám inhabitanti tarn civi quam hospiti, cuiuscunque ordinis seu conditionis fuerit, liceat conferre aliis quibuslibet
in preiudicium seum dampnum Budensis ecclesie domos vei vineas seu
quaslibet res immobiles infra eiusdem ville positas territórium" 1 3 4
A második pont szerint pedig ,,ut nullus incolarum predicte Budensis
civitatis tam de custodibus regie domus, quam de familiis iobagionum,
comitum videlicet et prelatorum ibidem commorantibus a iudicio prepositi et ecclesie. . . aliqua occasione se subtrahere audeat vei exemptum
esse contendat." 1 3 5 A mandátum tehát két ponton is ellentéte annak,
a m i t nyugati értelemben városfejlesztésnek nevezhetünk. Megerősíti
az Óbuda feletti földesúri bíráskodást és a prépost, ill. a káptalan számára
különleges jogot biztosít az ingatlanforgalomban is. A budai káptalan
néhány oklevelében valóban találunk olyan formulát, amely a prépostnak
erre a jogára utal kijelentve, hogy az ingatlan elidegenítése „sine preiudicio iuris alicuius, specialüer ecclesie nostre"1™ történt. Ez azonban ismét
pontos ellentéte az európai fejlődésnek, amely a város határán belüli
ingatlanok forgalmát a polgárok körén belül szabaddá tette. 1 3 7
Az 1213 körüli mandátumból úgy látszik, hogy elsősorban az igaz
gatási központhoz tartozó népelemek voltak azok, akik a prépost újonnan
bevezetett bírói joghatósága ellen tiltakoztak és ellenállást fejtettek ki.
E g y 1243. évi oklevél azonban rámutat arra, hogy nemcsak a prelátusok
és bárók emberei, a királyi szálláshely őrzői védekeztek a prépost bírás
kodása ellen, hanem általában az egész város polgársága jogainak súlyos
megsértését látta a prépost bírói joghatóságában. Ebben az esztendőben
a budai prépost a király előtt perbe fogta az óbudai polgárokat ,,super
iurisdictionibus sibi debitis denegatis ab eisdem, iudicio scilicet ville et
quibusdam aliis". 138 A király a perben a prépost javára döntött, de a
prépost bírói hatalmát mégis korlátozta ,,ita scilicet, quod dictus pre-
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positus iudicem suum quemcunque voluerit sive de villa eadem, sive
de alia constituet, qui super omnibus causis in ipsa villa et dictis eivibus
incidentibus auctoritate prepositi iudicandi habebit facultatem. Adicientes. . . u t cives dicte ville sex homines fidedignos dicto présentent preposito, qui si ab eodem merito acceptati fuerint, iidem cum iudice pre
positi, in causis solummodo sanguinis vel ammissionis omnium bonorum
assideant et cognoscant. . ." 139 Ez az oklevél első tekintetre elárulja,
hogy kompromisszumról van szó. A király ugyan fenntartotta a prépost
bírói joghatóságát, de nem támogatta olyan erélyesen, mint elődje 1213
körül. Ehelyett elismerte a polgárságnak azt a jogát, hogy a bíráskodás
ban maga is közreműködjön és a prépost által kinevezett bíró mellé hat
ülnököt rendelt ki. A hat személy még a prépost, megerősítésétől függött,
sőt a prépost alkalmatlanság esetén a személyeket fel is válthatta, közre
működésük azonban a nagyobb bűnügyek tárgyalásánál elengedhetetlen
volt. Jellemzőnek kell tartanunk azt is, hogy a h a t ülnök éppen a nagyobb
ügyek tárgyalásánál vett részt, míg a kisebb jelentőségű perekről nincs
szó az oklevélben. Az 1212-i immunitáshoz hasonlóan ez az oklevél is a
nyugati hatások következtében előállott új helyzetet ismerte el. I t t azon
ban nem az egyházi intézmény megerősödéséről van már szó, hanem a
polgárság megerősödéséről, amely saját jogszokásai szerint élt, és ennek a
földesúri bíráskodáson belül is érvényt szerzett. Ettől az időponttól
kezdve az óbudai prépost valóban az óbudai polgárság közreműködésével
ítélkezett még akkor is, amikor 1355 után már csak a város egy része
állott földesúri joghatósága alatt. 140
A városi fejlődés alakulását nyomozva, számunkra ebből az oklevél
ből a legfontosabb az, hogy Óbudán a X I I I . sz. első felében olyan polgári
elemek éltek, akik az immunitással rendelkező egyházi földesúrral
szemben is ki tudták harcolni a bíráskodásban való részvételt. Ugyan
ennek a jelenségnek azonban a másik jellemző vonása az, hogy míg
Nyugat-Európában ekkoriban már számos nagyváros volt, amely egy
házi földesurával szemben teljes bírói szabadságot vívott ki magának,
sőt Magyarországon is voltak már városok, amelyek saját város joggal
rendelkeztek ebben az időben, 141 addig Óbuda a teljes önállóságot, a
saját bíráskodást nem t u d t a elérni, meg kellett elégednie azzal, hogy
csupán részt vehetett a polgárok közti nagyobb perek tárgyalásában.
Nyilvánvaló, hogy a polgárság részéről a városi önkormányzatért a
földesúri hatalom ellen vívott harc első fejezetét lezáró kompromisszum
volt ez az 1243-i oklevél. Mert ez az állapot nem elégítette ki a polgá
rokat, s az 1355-i oklevél is rámutat arra, hogy a prépost és a polgárság
között a viták továbbra is napirenden voltak. 142
A prépostnak adományozott immunitást a királyi székhely jelen
léte is korlátozta. A királyi szálláshely nemcsak hogy nem szűnt meg a
prépostnak adományozott városban, hanem ugyanakkor az új királyi
székhely megépítése is megindult. 143 Igaz, ez a várépítés már tekintetbe
vette a prépost privilégiumát és egyrészt a város beépített területén
kívül épült fel, másrészt az igénybevett területért a király igen magas
3
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összegű — - évi egy aranymárka — bért fizetett a prépostnak földesúri
joga elismerése fejében. 144 Az új királyi palota azonban ennek az elis
merésnek ellenére is székhelyül szolgált. Rogeriustól tudjuk, hogy IV. Béla
a nagyböjtöt szokta volt ott tölteni, 145 Kun Iyászló óbudai „continua
residentia"-ról beszél, 146 I I I . Endre özvegye pedig Soproni Istvánt uta
sítja a vár karbantartására. 1 4 7 Nem változott meg a helyzet az első Anjouk
korszakában sem, s így 1343-ig Óbudát kell az állandó királyi székhelynek
tekintenünk. Mármost bármennyire is figyelembe vette a király a prépost
előjogait, a király várnagya és a prépost közt a súrlódások elkerülhetetlenek
voltak. Tudj uk pl., hogy 1315 előtt a várnagy maga szedette be a csöböradót
a prépostnak adományozott területen, s amikor 1315-ben Károly Róbert
kénytelen volt a prépost jogát a csöböradóra — az 1212-i privilégium
alapján— elismerni, akkor is kikötötte, hogy az 1315. évi termésből
még a várnagy szedhesse a csöbör adót, nehogy a királyi vár bor nélkül
maradjon. 148 1355-ben arról értesülünk, hogy a révpénzt sem a prépost,
hanem a királynéi várnagy szedette. 149 Ilyen és ehhez hasonló jelenségek
állandóan korlátozták a prépost immunitásában biztosított jogok
gyakorlását és rámutatnak arra, hogy a városfejlesztő elemek közül a
királyi vár milyen nagy szerepet játszott a városnak a prépost számára
történt eladományozása után is.
A polgárság szemszögéből nézve a királyi székhely jelenléte az
adott körülmények közt előnyös volt. Nemcsak azt akadályozta meg,
hogy a város földesura teljesen érvényesítse előjogait a város polgársá
gának rovására, hanem bizonyos gazdasági előnyt jelentett továbbra is.
A székhely állandósulásával a székhely körül csoportosuló előkelők
számának is növekednie kellett, a külkereskedelem is nagyobb mértékben
kereshette fel Óbudát. A X I I I . sz. folyamán több olyan jelentős tanács
kozásról tudunk, amely Óbudán zajlott le, s amely nyilvánvalóan keres
kedelmi hasznot jelentett az óbudaiaknak, vagy az ott megforduló
idegen kereskedőknek. A nyugati viszonyokat tekintve azonban a királyi
székhely állandósulásának negatív vonásáról sem szabad megfeledkez
nünk, s ez abban nyilvánult meg, hogy nem segítette elő a polgárság
önkormányzatának növekedését, hanem csupán csökkentette a magán
földesúr hatalmának kiteljesedését. Kun Ivászló idejében még a polgárság
átmeneti gazdasági terjeszkedésére is sor került, amikor a király e
jellemző szavakkal : „forensibus nostris de Veteri Buda" nevezett
óbudaiaknak adományozta Bánát. 150 Ezt az adományt a király — isme
retlen okból — visszavette ugyan, de a tényt még így is a polgárság gazda
sági előretörésének kell tekintenünk.
1212-ben Óbuda tehát a királyi birtok városi fejlődésnek indult
telepéből földesúri várossá lett. Míg a város fejlődésének első korszaká
ban mindazokat a gazdasági és társadalmi erőket megtaláljuk, amelyek a
középkori értelemben vett város kifejlődéséhez szükségesek voltak,
addig az 1212-i eladományozás ennek a fejlődésnek ellentétes irányt
adott. A város eladományozásával a király a további fejlődésnek leg
fontosabb kellékétől, az önkormányzat lehetőségétől fosztotta meg Óbudát.
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Az eladományozással egy időben adott immunitás teljessé tette a földesúr
joghatóságát, s bár a földesúri bíráskodás teljességén a király de iure és
a jogok tényleges gyakorlásán a királyi székhely fenntartásával de facto
rést ütött, de teljesen a prépost hatalmát sem döntötte meg és a várost
sem tette szabaddá. A gazdasági fejlődés egyelőre még kedvezett a.
polgárságnak, a fényűzési cikkek fogyasztói továbbra is a szinte állandóvá
váló királyi székhely körül csoportosultak és bizonyos alkalmakkor számuk
még emelkedett is. De az egész gazdasági élet a királyi székhelynek és a
körülötte csoportosuló fogyasztó rétegnek volt közvetlen függvénye,
vele együtt tűntek el azok az elemek, amelyeket városi elemeknek ismer
t ü n k fel.
A király által képviselt központi hatalom Janus-arcú istenség volt,
míg az egyik oldalon anyagi fellendülést hozott magával és a polgárság
kialakulását lehetővé tette, addig a másik oldalon a város kifejlődésének
legelemibb követelményeit is megvonta Óbudától. Még inkább ezt tette,
amikor 1355-ben a várost azzal a céllal kívánta rendezni, hogy a polgárság,
a királyi várnagy és a prépost közötti súrlódásoknak elejét vegye.
3. Az 1355-i rendezés
A prépost, ill. a polgárság és a királynéi várnagy közötti viták
késztették Nagy Lajost arra, hogy Óbuda helyzetét rendezze. Mint
fentebb láttuk, a király első terve a káptalan kitelepítése volt, ami sokkal
inkább megfelelt volna a polgárság érdekeinek, mert a prépost földes
urasága helyébe ismét a királyé lépett volna. Ez a terv azonban nem került
megvalósításra, helyette a király 1355-ben a várost két részre osztotta
fel, az egyik rész a királyné birtokába került, míg a másik rész továbbra
is a préposté maradt. A prépost a határ aránytalanul nagy részét kapta
meg. Ilyenformán 1355 után a királynéi város polgárainak szőlői is
nagyobbára a prépostság birtokain feküdtek.
A rendezés időpontjában a X I I I — X I V . század harcai már annyira
összezavarták a birtokviszonyokat, hogy a királynak külön bizottságot
kellett kiküldenie a tényleges helyzet tisztázására. A bizottság megálla
pította, hogy a prépostot és a káptalant a bírói hatalom gyakorlása, a
vásárvám és a csöböradó szedése nemcsak megilleti, de ezeknek a jogok
nak a prépost részéről történő tényleges gyakorlása is vitán felül áll. 151
Ezzel szemben azt is meg kellett állapítania, hogy a prépost és a káp
talan a város feletti tulajdonjogukat (dominium proprietarium) és a
hajók vámjához való jogukat bebizonyították ugyan, de emberemlékezet
óta nem voltak ezek tényleges birtokában. 152 Az oklevélnek ez a kitétele
megerősítheti azt, amit az 1212-i immunitás tényleges gyakorlásával
kapcsolatban fentebb megállapítottunk. Az 1212-ben adományozott
jogok részben a polgárság ellenállásával találkoztak, mert ez nem volt
hajlandó sem a földesúri bíráskodást, sem Óbuda feletti tulajdonjogát
elismerni ; másrészt a királyi várnagy is csorbította a prépost jogait
azzal, hogy a révpénzt a vár jövedelmeihez csatolta és maga szedette be.
3*
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A bizottság jelentése alapján a király visszavette az 1212-ben
adományozott jogokat, 153 kivéve a csöböradót és a földesúri bíráskodást,
ill. a tulajdonjogot, amelyet a városnak káptalani részében továbbra is
a prépost és a káptalan gyakorolt. 154 Meghagyta a király a prépostnak
a város feletti spirituálé dominiumát, de ezt úgy szabályozta, hogy a
királynéi városban a Szt. Margit kápolnát plébánia rangjára emelte.
Ennek plébánosát a király presentatio-ja alapján a prépost vezette be,
s kettőjük viszonyára nézve a budavári plébánosnak az esztergomi
érsekhez való viszonya volt irányadó. 155 A két külön város között fel
merülő vitás ügyek elintézése során a fehérvári jog volt érvé
nyes. 156
Ez a királyi rendelkezés lényegét tekintve a város fejlesztésének
érdekével teljesen ellentétes volt. Míg ugyanebben a korban NyugatEurópában a még megosztott városok egységesítése már befejezést nyert,
addig Nagy Eajos az addig egységes és topográfiailag ezután is egységes
városként fennmaradó Óbudát két részre szakította szét. Ezzel az intéz
kedéssel megszűnt a lehetősége annak, hogy a polgárság a város egységét
akár gazdasági, akár jogi téren a két földesúrral szemben kivívja. Óbudán
egységes városi (községi) szervezet helyett kettő alakult ki, s ráadásul
a két szervezet külön-külön magánföldesúr alá tartozott. A középkori
város alapvető szervezete, a ,,communitas civium" nem alakulhatott ki.
A város préposti részében a XIII—XIV. században fennálló
viszonyok maradtak fenn, amelyek — mint láttuk — már egy fél év
századdal korábban sem feleltek meg a polgárság követelményeinek.
Változatlanul megmaradt a prépost bírói joghatósága, amelyet az 1243-i
oklevél értelmében polgári ülnökökkel együtt gyakorolt, változatlanul
fennmaradt a prépost földesurasága és lényegében a csöböradó is.
A csöböradó volt egyébként az egyetlen pont, amelynél a király rész
letekbe menően belenyúlt a polgárság és prépost viszonyába, amikor
előírta, hogy az adót pozsonyi mérővel kell szedni.157 Ettől eltekintve
a prépost magánföldesurasága alatt maradó városrész helyzetén a király
semmit sem könnyített, az ott lakó polgári elemeknek az 1355-i rendezés
ből semmi hasznuk sem volt.
Még kevésbé intézkedett a király a királynéi városrész lakóiról.
A királyné városrészére vonatkozólag ez a rendezés elvileg nem jelentett
mást, mint a földesúr személyének cseréjét. A prépost helyébe a királyné
lépett. A királynéi városnak XV—XVI. századi bíráit és esküdtjeit is
ismerjük, de sajnos nem tudjuk, hogy a város vezetői milyen módon
kerültek a város élére, királynéi kinevezés vagy a polgárok választása
útján-e? Az oklevelekből mindenesetre úgy tűnik, hogy a királynéi
városrésznek nagyobb szabadság jutott, mint a prépostinak, de abból a
tényből, hogy a klarisszák a város területén belül független földesúri
szervezetet alakíthattak ki, arra kell következtetnünk, hogy a királynéi
város sem érte el a középkori városok önkormányzatát. A királynék
által adott szabadalmakból sokkal inkább a középkori földesúri fenn
hatóság alatt álló mezővárosnak képe bontakozik ki.
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Nagy Lajos intézkedése egyházi téren is ellentéte volt a városi
fejlődésnek. A középkori város kifelé egyházi téren is zárt egységet al
kotott, amelyen belül a plébániatemplom vitte a vezető szerepet. Mind
a plébániatemplom, mind a város számtalan egyéb hozzá kapcsolódó
egyházi intézménye a városi communitas kegyurasága alá tartozott.
Ezzel együtt járt, hogy a plébános nem püspöki kinevezés, hanem a
polgárok választása révén került a hívek élére. 158 A városok ezen a téren
annyira kényesek voltak, hogy még ott is igyekeztek a város független
ségét keresztülvinni, ahol a plébánia felállításának az egyházi viszonyok
útját állták. Pozsony pl., ahol ugyancsak egy társaskáptalan akadályozta
a város patronatusi jogainak érvényesítését, 1308-ban a káptalannal külön
szerződést kötött a polgárság jogainak érvényesítésére. 159 A földesúr
presentatiója és az egyházi elöljáró kinevezése — ami az óbudai Margit
templom plébánosának esetében is fennáll — a magánföldesúri patronatus
alatt álló egyházak tipikus esete. 160
Összefoglalóan azt kell megállapítanunk, hogy az 1355-ben végre
hajtott rendezés a prépost földesurasága alatt álló egységes Óbudát két
magánföldesúr alatt álló részre osztotta fel. A két rész közül kétségtelenül
a királynéi városnak volt nagyobb függetlensége, de ez sem haladta meg
az ebben a korban Magyarországon szokásos mezővárosi függetlenség
mértékét. Nagy Tyajos rendezése Óbuda fejlődésének szempontjából
tekintve a város addigi egységének megsemmisítését, a további fejlődés
útjának elzárását jelentette. A X — X I I I . században olyan szépen fej
lődő város már csak tipográfiailag képezett egységes egészet.
Hiba lenne, ha Óbuda XV. századbeli hanyatlásának okát egyedül
a király 1355-i intézkedésében keresnénk. A mezővárosi szintre történő
lesüllyesztés nem egyedül a jogviszonyokban beállott változásnak
volt következménye. Nem egy olyan várost ismerünk, amely a XIV. sz.
folyamán jogi helyzetének hátrányos volta ellenére is kiharcolta további
fejlődésének útját. Tudjuk, hogy Bártfa a XIV. században váltotta ki
magát soltészának gazdasági és jogi fennhatósága alól, 161 Kassa az
Omodékkal szemben fegyveres harcban verekedte ki magának a
további emelkedéshez szükséges feltételeket. 162 Óbuda esetében sem
egyedül az 1355-i királyi rendelkezés okozta a város hanyatlását, döntő
része volt benne a gazdasági helyzet változásának is. Óbuda levéltárának
pusztulása miatt ennek a változásnak mozgató erőit megint csak nem a
közvetlenül Óbudára vonatkozó okleveles anyagból, hanem a keres
kedelmi fejlődés általános változásából kell kikövetkeztetnünk.
Amikor az előző fejezetben Óbuda várossá fejlődését vizsgáltuk,
rámutattunk arra, hogy a döntő városfejlesztő réteget kereskedők képez
ték, akiket elsősorban az igazgatási központ vonzott Óbudára. Azt is
kimutattuk, hogy a külkereskedelem óbudai szereplése még arra a kor
szakra esett, amikor Magyarországnak szoros kapcsolatai voltak a déli,,
bizánci és keleti, orosz kereskedelemmel. Amikor ebben a kereskedelem
ben a nyugati kapcsolatok javára állott be változás, akkor elsősorban a
királyi székhely kedvező hatása nyilvánult meg Óbuda kereskedelmi
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helyzetében. A X í V . sz. derekán a város éppen ezen a ponton kapta
az első súlyos csapást. Előbb Visegrád, 163 majd Buda 164 lépett előtérbe,
s 1343-ban a királyi székhely Óbudán teljesen megszűnt, a v a r az özvegy
királyné, Erzsébet birtokává lett. 165 A királlyal együtt költöztek el az
előkelők is, akiknek most már Visegrádon, Maroson vagy Budán volt
házuk, ott vásárolták meg a szükséges cikkeket. A kereskedelem ennél
fogva ismét megváltoztatta útvonalát, s a megyeri rév helyett most a
jenői és főképp a pesti révet részesítette előnyben. Nem volt már szükség
a megyeri révre és nem volt szükség Óbuda érintésére sem, a kereskedelem
központja Buda lett, s ezzel a helyzettel — bizonyos mértékben — csak
Pest tudott lépést tartani.
A királyi székhely elköltözése és a vele együtt járó hanyatlás nyomai
közvetlenül az óbudai vonatkozású anyagban is megállapíthatók. A XIV.
sz. derekától a mohácsi vészig terjedő időszak óbudai vonatkozású
oklevelei semmi nyomot sem tartalmaznak kereskedelmi kapcsolatok
ról, nagyobb arányú iparűzésről, hanem egyszerű mezőváros képét
tükrözik vissza. Már a piac topográfiájának ismertetésénél rámutattunk
arra, hogy a vezető szerepet a mészárosok játszották. Nem tekinthetjük
a véletlenül fennmaradt oklevelek játékának, hogy míg egyetlen más
bolthelyiségre — - a domus apotecariorum kivételével — nincs adatunk,
addig a mészárszékekre viszonylag nagyszámú oklevél maradt fenn.166
Nem lehet véletlen az sem, hogy a foglalkozást jelző nevek közt is a
mészárosok többször szerepelnek. 167 Azt hisszük, hogy valóban ők voltak
a legelőkelőbbek az óbudai piacon 1355 után, ami önmagában véve is
fejletlen gazdasági viszonyokra mutat. 1 6 8
A mészárosok vezető szerepét erősíti meg a domus apotecariorum
esete is. Tudjuk, hogy építésére későn, valószínűleg 1343 és 1369 közt
kerülhetett sor, s a felmerült költségeket a királyné viselte. Apotecariusok
azonban nem fordulnak elő, csupán egy bírói tisztséget is viselő „ P a t i k a "
nevű család két tagját ismerjük. 169 H a a klarisszák az épületet valóban
kereskedőknek adták volna bérbe, akkor ennek a klarisszák viszonylag
jól megőrzött okleveles anyagában valami nyomot kellett volna hagynia.
Ismerünk óbudai polgárokat, akik a domus apotecariorum-ban végren
delkeztek, sőt ott is haltak meg, de a végrendelkező bérlő nem volt
kereskedő. 170 Mindebből arra következtethetünk, hogy amikor Erzsébet
királyné a házat felépítette, akkor már nem volt olyan pezsgő kereske
delmi élet Óbudán, amely ezt tényleg szükségessé tette volna. Ez a ház
is túlzottnak hathatott az óbudai környezetben, mint ahogyan a prépost
sági templom is annak t ű n t a XV. sz. végén.
Az oklevelekben előforduló polgárnevek érdekes felvilágosítást
adnak a város lakosságának összetételére is. Igen kevés név áll ugyan
rendelkezésünkre, de az iparosok összetételére és a vezető családok nevére
vonatkozólag egyet s mást mégis elárulnak. Összesen 10 ipari foglal
kozást jelentő latin és magyar elnevezés közül 2 mészáros, 2 ács, 1 szűcs,
1 vitripar, 2 cipész és valószínűleg két bognár („fenekező") található. 1 7 1
A foglalkozást jelentő nevek közt ezeken kívül csak a már említett
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,,Patika"-család két tagja, 1 vámos, 2 deák fordul elő.172 A helynevekből
alkotott családnevek is szűk körre mutatnak, a (Pilis-)Szántói, Bogdányi,
Győri, Ürömi, Borosjenői, Fehérvári, Budai és (Pilis-)Csabai nevek
mind a közelebbi környékre utalnak és az általánosságban mozgó So
mogyi és Zalai mellett a Pécsi név jelenti a legtávolabbi országrészt. 173
Nyoma sincs a hazai városainkra annyira jellemző külföldi városnevek
ből alkotott családneveknek.
Teljesen összhangban áll ezzel a képpel a középkorból fennmaradt
végrendeletek tartalma is. 174 Szőlők, telkek, házak fordulnak elő bennük,
de sehol sem találkozunk akár pénzben kifejezett, akár kereskedelmi
árukból vagy kihelyezett kölcsönökből álló vagyonnal. Más oklevelek
tartalma is megerősíti ezt az állítást, mert a szőlőkről szóló oklevelek
ben a tulajdonosok és a szomszédok közt mindenféle idegen, elsősorban
budavári, pesti és felhévízi polgárokkal találkozunk. Az óbudai lakos
ság anyagi helyzetének romlása a XV. sz. végére olyan fokot ért el,
hogy idegen városok polgárai behatolhattak az óbudai szőlőhegyekre és
ott kiterjedt birtokokat szerezhettek.
A mészárosok elsősége, a kereskedők hiánya, a fejletlen iparra és a
közeli falvakból vagy városokból való származásra mutató családnevek,
a szegényes végrendeletek, az óbudai dombokon idegenek kezében levő
szőlők mind egy végeredményt erősítenek meg : Óbuda a XIV. sz. má
sodik felében mezővárossá süllyedt le, amelyben az ipar és a kereskedelem
gyengén volt képviselve, a gazdasági élet alapja ismét a bortermelés
lett, a lakosság szűkös anyagi viszonyok közt élt, elzárva a fejlődés
lehetőségétől. S ennek a süllyedő gazdasági életnek volt hűséges kifeje
zője az 1355-i oklevél, amelyet cseréről szóló oklevélnek, concambialisnak
neveztek, s amelyben a király és a budai prépost birtokot cseréltek, a
birtokon élő óbudaiak rovására.
III. Összefoglalás
Óbuda középkori fejlődésében három korszakot különböztettünk
meg. Az első korszak a honfoglalástól a X I I . sz. végéig tartott, befejezését
az 1212-i oklevél jelzi. Ez alatt az időszak alatt a városi fejlődés gazdasági
téren lényegében befejezést nyert. A honfoglaláskori fejedelmi központ
a királyság első századában igazgatási központtá alakult át és egyházi
téren a budai káptalan megalapításával, valamint a királyi szálláshely
létrejöttével erősödött meg. Ez az igazgatási centrum alkotta a város
egyik magvát, ez vonzotta maga köré a környék agrárlakosságának egy
részét. Ugyanez a központ, főképpen a központban élő fogyasztóréteg
volt az oka annak, hogy a b e l - é s külkereskedelem útvonalát megvál
toztatta és az óbudai réven át Óbudát is felkereste. Topográfiailag az
első prépostsági templom és az ismeretlen helyen fekvő királyi szálláshely
mellett kialakult az óbudai piac is. Óbuda tehát gazdasági értelemben
véve várossá lett. Ugyanebben az időszakban sajnos nagyon keveset
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tudunk a város lakosságának összetételéről, semmit a város jogi helyze
téről. Tudjuk, hogy a városlakók közt az előkelők kísérete és a királyi
szálláshely személyzete mellett bortermelő agrárlakosság és kereskedők
éltek a városban. Fel kell tételeznünk iparosok jelenlétét is, bár erről
maguk az oklevelek hallgatnak. Jogi szempontból a középkori városok
önkormányzatának semmi nyoma sincs, nem tudjuk, ki vezette a város,
ügyeit, és ki kikkel együtt ítélkezett a lakosok közt felmerülő peres,
ügyekben.
1212-ben ezt a gazdasági szempontból városnak tekinthető telepet a
középkori polgárság természetes szövetségese, a király a budai prépost
nak adományozta el. Az adományozással együtt megszerzett immunitás
tényleges keresztülvitelét azonban részben a polgárság akadályozta
meg, részben az tette lehetetlenné, hogy az immár préposti városban
továbbra is fennmaradt a királyi székhely. A lakosság Összetételében
látszólag semmiféle változás sem történt egyelőre, a gazdasági helyzet
ugyan a kereskedelmi kapcsolatok nagyarányú változását mutatja, de
ez nem befolyásolta Óbuda helyzetét. A polgárság eredményesen vette fel
a harcot a prépost ellen is, 1243-ban elérte, hogy a király a prépost
bírói joghatóságát a polgárság javára korlátozta. Nyilvánvaló, hogy
ezek az eredmények elsősorban a királyi székhely jelenlétének voltak
köszönhetők mind gazdasági, mind jogi téren. Az ideális állapot azt
követelte volna, hogy a prépost elleni harcban a polgárság még jobban
összeforrjon és kiverekedje magának a teljes gazdasági és jogi független
séget.
A XIV. sz. folyamán, a város fejlődésének harmadik szakaszában
mégsem ez történt. A királyi székhely elköltözésével megritkult a polgár
ság, megszűnt a kereskedelem. A gazdasági hanyatlással együtt járt a
jogi is. 1355-ben az egységes Óbuda helyén két külön magánföldesúri
mezővárost hozott létre a királyi rendelkezés. Ezután élénk gazdasági
életnek már a nyomait sem találjuk meg, a megmaradó agrárlakosság
és a fejletlen ipar a nagybirtokok központját alkotó mezővárosok életét
élte tovább a török hódoltságig.
Ügy hisszük, Óbuda fejlődése jellemző példája a magyar város
történet első fejezetének. A két világháború közt Schünemann erről a
fejezetről azt állította, hogy nem létezett, mert a nyugati városlakó
elemek betelepüléséig nem volt Magyarországon olyan társadalmi erő,
amely városokat hívhatott volna életre. Vele szemben Pleidell Ambrus
a római kontinuitás mellett szállt síkra. Pleidell dolgozatának elvitat
hatatlan érdeme, hogy a kutatás figyelmét a kontinuitás kérdésére
irányította, eredményeit azonban a régészet nem igazolta teljes mérték
ben. Schünemann tagadó álláspontjával azonban — éppen Óbuda ese
tében — foglalkoznunk kell. A középkori városról ugyan számos ideális
képet rajzoltak a múlt század végén és a századforduló korában, de a
város fogalmának, meghatározása mégsem sikerült. Schünemann is
elismerte, hogy pontos definíciót a középkori városról nem alkothatunk,
mert minden meghatározás a meghatározó szempontjának érvényesíté40

se ; olyan meghatározást pedig, amely a középkori város ismérveit
minden szempontból kimerítené, szinte lehetetlenség megalkotni. Ennek
a módszertani nehézségnek tudatában mi sem pusztán az elméleti
meghatározás útját fogjuk követni, hanem Óbudát a későbbi, közép
kori városnak tekinthető magyarországi települési egységekkel fogjuk
összehasonlítani.
A város fogalmát elsősorban gazdasági szempontból kell vizsgálat
alá vennünk. A középkori várost gazdasági szempontból az jellemzi,
hogy a lakosság túlnyomórészt iparral és kereskedelemmel foglalkozik,
í g y tekintve a kérdést-, helyesnek kell találnunk azokat a törekvéseket,,
amelyek a város legfontosabb jellemzőjét egyrészt a piacban, másrészt
abban látják, hogy a város élelmiszerbehozatalra szorul. Az első meg
állapításhoz rögtön hozzá kell tennünk, hogy a középkori városok nem
voltak kizárólag ipari és kereskedőtelepek, a mezőgazdaság mindvégig
jelentős szerepet játszott bennük. A mi mag3'arországi városainkat is
jellemzik ezek a vonások. A piac valamennyi nagyobb városunk leg
fontosabb vonása, s nemcsak a terméketlen területen fekvő bányavárosok
szorultak mezőgazdasági cikkek behozatalára, de még azok a városok is,
amelyeknek a bortermelés erős mezőgazdasági jelleget kölcsönzött, mint
pl. Pozsony, Kassa. így tekintve a kérdést, bízvást állíthatjuk, hogy
Óbuda gazdasági szempontból városi jellegű település volt. A megyeri
rév szerepe, a korán kialakult piac és az a tény, hogy mezőgazdasági
művelésre alkalmas terület — a szőlőhegyek kivételével — csak kevés
volt Óbuda határában, egyaránt városnak minősítik Óbudát.
Még szorosan a gazdasági szemponthoz tartozik a település is.
Középkori városaink sűrűn beépített, összezsúfolt telepek voltak,
amelyeket tornyokkal megerősített, kapukkal ellátott városfal v e t t
körül, központjukat pedig a vásár helye, a piactér alkotta. Az okleveles
adatok alapján Óbudán a városfalak létezését kimutatni nem tudjuk,
és a piacteret sem tudjuk közelebbről meghatározni, bár létezéséhez
semmi kétség sem férhet. A város erődítetlen, nyílt települési formája
sem felelt meg a későbbi magyarországi középkori városok jellegének.
A középkori várost azonban nemcsak ezek a gazdasági is
mérvek jellemzik, hanem bizonyos társadalmi forma is, amely a gazda
sági helyzeten alapul és jogi kritériumokban jut a legélesebben kifeje
zésre. Ilyen szempontból tekintve középkori városainkra egyformán
jellemző, hogy királyi városok voltak, azaz függetlenek, és kifelé zárt
egységet alkottak. Ennek a függetlenségnek és egységnek kifejezője a
független városi igazságszolgáltatás, a városjog, a város igazgatási szer
vezete és a város oklevelein látható pecsét, a „sigillum communitatis
civium". Mindebből Óbudán nem sokat találunk meg. A város nem volt
független, hanem 1212 után a magánföldesúr joghatósága alatt állt.
Nem tudott teljesen kifejlődni a polgárok bíráskodása sem, csupán a
földesúr mellett működő ülnökök voltak a polgárság képviselői. A király
néi városnak ugyan a pecsétjét is ismerjük, de az igazgatást a földesúr
tetszés szerint korlátozhatta, mint az a klarisszák esetében és a királyné
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által adományozott nemesi jogú házak, esetében is nyilvánvaló. Nem
volt Óbudának városjoga sem.
A jogi viszonyok a gazdasági rendre is kihatással voltak. A városon
belüli társadalmi rend kifejezőjeként városaink egy része árumegállító
joggal, az ezzel együttjáró útkényszerrel és az idegen jogát és köteles
ségét szabályozó előírásokkal rendelkezett. Mindezekből Óbudán nem
mutatható ki semmi.
Végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy
városaink kulturális központok szerepét játszották. Ezt Óbudán már
jóval az egyetem megalapítása előtt is megtaláljuk. A budai prépostság,
az ezzel kapcsolatos intézmények, a litteratusok korai megjelenése és
viszonylag nagy száma arra vall, hogy Óbuda még akkor is birtokában
volt kulturális jelentőségének, amikor a várost jellemző gazdasági erők
már régen elhagyták.
A várost jellemző elemi, gazdasági ismérveket tehát megtaláljuk
Óbuda esetében, de a társadalmiakat csupán csökevényesen, a jogiakat
egyáltalán nem. Mindez mégsem jelenti azt, hogy Óbuda nem volt város
a X I — X I I I . században. Csupán annyit jelent, hogy Óbuda korábbi
várostípust képvisel, amelyben későbbi városi fejlődésünknek nem egy
fontos vonása hiányzott még. Fejlődésének végső tanulsága tehát az,
hogy Magyarországon létezett olyan város jellegű település, amely már
a nyugati (flamand, német, olasz) hatásokat megelőzve alakult ki, s
teljesítette a középkori város funkcióit anélkül, hogy külsőleg és belsőleg
az európai város minden fontosabb ismérvével rendelkezett volna.
Ilyennek kell tartanunk nemcsak Óbudát, hanem Pestet, Pécset, Nyitrát
és talán még más városokat is, amelyeknek múltját eddig még nem kutat
t á k fel kellőképpen. Pest esetében ez a város tovább fejlődött és a későbbi
középkori város típusává alakult át. Óbudán a fejlődésnek ezt a további, a
XTI—XIII. században lejátszódó szakaszát, már nem figyelhetjük meg,
mert ekkor az általános magyar fejlődéssel ellentétben Óbuda földes
úri mezővárossá süllyedt le. Óbuda középkori fejlődése csupán annak
szemléltetésére alkalmas, hogy a X I — X I I . században is voltak Magyar
országon város jellegű telepek. Ez az eredmény az, amivel Óbuda a magyar
várostörténet első fejezetéhez hozzájárulhat. 175
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Ez utóbbi oklevelet Tamás esztergomi érsek is megerősítette (1316. márc. 16.
Uo. 721.). Mindhárom oklevélben — tehát a hévízi keresztesek, a plébániatemplom
papjai és Tamás esztergomi érsek által kiállított oklevélben — minden alkalommal
ugyanúgy a ,,medicus et confector medicinarum" szavakkal nevezik meg Pétert,
mint ahogyan a budai káptalan tette. Ugyanez a Péter azonban 1303-ban egy
budai szőlőt adott el az esztergomi keresztesek konventje előtt és itt már ,,magister
Petrus fisicus et apotecarius" szerepel. Ezekből az adatokból úgy látszik, hogy az
apotecarius = confector medicinarum, magyarul gyógyszerész.
Az általános európai fejlődés tükrében azonban ez az adat egészen más
színezetet nyer. Az apoteca és apotecarius szavaknak is más értelme volt a közép
korban. Du Cange szerint az apotecarius értelme : 1. qui apotecas tenet, 2. negotiator,
3. apothecarum vei horreorum curatores. Az apotheca kezdetben mindenféle raktárt
jelentett, a magtártól kezdve a könyvtárig (innen a Bartal szerinti librarius értel
mezés is). A német terület fejlődését Below foglalta össze : „Das Wort Apotheke
bedeutete im Mittelalter von Haus aus einen Kramladen, eine Verkaufsbude.
Allmählich verengte sich der Begriff so, dass es einen Kaufladen bezeichnete, in
dem vorzugsweise Gewürze, Hülsenfrüchte und Arzneistoffe, neben diesen Waren
aber auch Konfekt, Wachs, Salpeter, ja sogar Papier und Seidenstoffe verkauft
wurden. Eine weitere Stufe war es, dass das Bereiten und Verkaufen von Heil
mitteln den Hauptbegriff der Wörter Apotheke und Apotheker bildete. Verkaufs
stätten in denen Arznei (neben anderem) feilgeboten wird, lassen sich nun seit
der zweiten Hälfte des X I I I . Jahrhunderts nachweisen" (G. v. Below, Das ältere
-deutsche Städtewesen und Bürgertum (Monographien zur Weltgeschichte VI.)
Bielefeld—Leipzig 1898, 60.) — Berendes, J. könyvében (Das Apothekenwesen.
Seine Entstehung und geschichtliche Entwickelung bis zum XX. Jahrhundert.
Stuttgart 1907, 84. skk.) még részletesebb adatok állanak rendelkezésre arról a
fejlődésről, amelynek folyamán az apotheca-k közül a „gyógyszertárak" kiválnak.
A legújabban készült lengyel középlatin szótár is ezt a fejlődést tükrözi vissza.
Az apotheca szó értelme a lengyelországi fejlődésben 1. repositorium, reconditorium,
2. taberna institoris, laniena, 3. officina medicamentorum. A fejlődés kronológiájára
leginkább az jellemző, hogy míg a taberna institoris értelmet alátámasztó adatok
a X I I I . századból valók, addig az officina medicamentorum értelemben a XV. szá
zadban fordul elő először. Az apothecarius szó értelmezését ugyanez a szótár a
következőképpen sorolja fel : 1. institor, venditor (praecipue cuppediarum), 2.
medicamentarius, pharmacopola (Lexikon mediae et infimae latinitatisPolonorum
Vol. I. fasc. 4. p. 613, 614.). A lengyel anyag tanúságtételét azért tartjuk különösen
fontosnak, mert a kérdéses oklevelet kiállító királyné is lengyel származású volt.
A hazai adatok közül sajnos csupán Zágráb, Pozsony és Buda kiadott adatai
állanak rendelkezésünkre. Az apotheca szónak Zágrábban is ,,bolt" a jelentése
még a XV. század végén és a XVI. század elején is. (1477 : necnon penes viam communem a parte occidentali et inter apatecam prefati Pauli aurifabri a septemtrion a l i . . . " Mon. hist, cittis Zagrabiae X I . 35.; 1488: „Michael fregit in nocte
apotecam Marci institoris, ibidem recepit quamplures res et bona mercimonialia"
Uo. VIII. 55.; 1509 : „quando ad ecclesiam (ivisset) Donko Petrowych, inter
apotecas tunc ibi sedit Michael Oprasnych. . . " Uo. VIII. 192.). Az apothecarius-ók.
között azonban a 14. század végén itt is előfordul egy Jakmo nevű apotecarius,
aki egyben orvos is volt (mint apotecarius szerepel Uo. IV. 58, 61, 62, 67 stb.,
mint medicus V. 3, 49.).
Pozsonyról Ortvay írja, hogy a gyógyszerészek más cikkek eladásával is
foglalkoztak, olyanokéval, amelyeknek eladása a szatócsok (kramer) működési
köréhez tartoztak (Ortvay T., Pozsony város története. II/4. 277—280.). Megerősíti
ezt az a tény, hogy a nyugat-magyarországi harmincad forgalmában a gyógy
szereket szatócsok hozzák be, más szatócsárukkal együtt (Kovdts F., NyugatMagyarország áruforgalma a XV. században, Bp. 1902, 169.).
A budai helyzetről a budai jogkönyvnek az a passzusa ad felvilágosítást,
amelyben a város hatósága megtiltja, hogy az apotecariusok olyan cikkeket
.adjanak el, amelyeket rőffel mérnek ki, hanem csak olyanokat engedélyez, amelyek

45

„régóta" az apothecakhoz tartoznak. („Dy aputäker süllen kainerláy kramv
gewant, noch ander ding, das mit der eilen sich gepürt aus zu messen, fayl haben
noch turren verkauf fen, sunder allain, was von alter zu der aputeken gehört"
Michnay—Lichner, Ofner Stadtrecht. 102. §. IQ—11. ). Tévedés lenne azonban
azt hinnünk, hogy az apotecarius-ok ettől kezdve csak gyógyszert mértek ki..
Ellentmond ennek elsősorban az idézett rendelkezés, amelyből kiderül, hogy
boltjukat vasárnap nem tarthatják nyitva, de gyógyszert éjjel-nappal kiadhatnák.
Ebből az is következik, hogy egyébként mást is árultak, mint gyógyszert („Auch,
sullen sy des suntags vnd ander feyrtäg mit offen laden nichts turren fayl haben,,
vntz man vesper leütten wirt, sunder ausgenommen ertzney krangken leuten zu.
yres leibs notturf, dy mügen syaltzeit wol ausgeben pey tag vnd pey nacht" Uo.).
Ellentmond ennek az is, hogy amikor egy kassai apotecarius 1475-ben egy budai
apotecariustól árut kért, elsősorban fűszereket kívánt beszerezni és csak másod
sorban vegyszereket (pl. kámfort) {Iványi B., Bártfa város levéltára 1978. sz.).
Ezekre az adatokra támaszkodva a magyarországi fejlődést a következő
képpen képzeljük el : kezdetben nálunk is a latinul institor-nak, németül kramernek nevezett szatócsokat nevezték apotekariusnak, boltjukat pedig apoteka-nak.
A XIV. század folyamán talán nálunk is megindult olyan fejlődés, amelynek
folyamán a szatócsok soraiból a szó szorosabb értelmében vett apotecariusok
kiváltak. Ezt a fejlődést talán a városok is előmozdították (Buda). Ezek a speci
alizálódott apotecarius-ok sem voltak azonban a mai értelemben vett „gyógysze
részek", hanem olyan vegyeskereskedők, akiknek „főprofiljuk" a gyógyszerek és~
fűszerek eladása volt, mellékesen azonban még más cikkeket is tartottak. Ha egy
orvos a gyógyításon kívül gyógyszerkereskedelemmel is foglalkozott, akkor őt
is apotecariusnak nevezték, ebből azonban nem következik, hogy az apotecariust
mai gyógyszerésznek fordítsuk, sem az, hogy minden apotecarius egyben orvos(medicus, fisicus) volt. Ha tehát több apotecarius számára házat építtetett a
királyné, akkor nem lehet szó orvos-gyógyszerészekről, hanem csak kereskedőkről.
A király orvosának háza sem ez a domus apothecariorum volt, hanem a
piactéren állott, s 1343-ban adták el (AO. VI. 320.).
31
D l . 5833.
32
B. Szabó (Egyh. int. 87. sz. nem piaci székről, hanem macellumról,
mészárszékről van szó!) Uo. 160. sz. Utóbbi eredetije: Budapesti Egyetemi:
Könyvtár Kézirattár Litt. őrig. no. 675.
33
Vö. Sümeghy I. m. 165. és Prot Budense p. 27 (OL filmgyűjteményében)
34
D l . 5813. „scilicet in ipsis feriis quintis tota die unusquisque tam extraneus, quam hic existens annue(?) forum, tam in venditione et emptione carnium,
quam aliis rebus posset exercere" és „exceptis feriis quintis, quo die forum com
mune celebrari ordinavimus."
35
„a parte putei alti in dicto teatro habiti" 1500 : Sümeghy i. m. 165.
36
1452-ben a városi hatóság egy „domum ante teátrum civitatis Veteris
Budensis"-t ad át az apácáknak (B. Szabó, Egyh. int 137. sz.). Egy ugyanezen
ügyben kiadott oklevélre (Dl. 14, 640.) kívül „littere super domum quondam
Peterman Johanni Tharchay traditam" feljegyzést vezették rá, s így ezt a házat
azonosnak kell tartanunk a Peterman óbudai bíró 1390-i végrendeletében (B..
Szabó, Egyh. int. 95. sz.) szereplő házzal.
37
Sümeghy i. m. 165.
38
Uo.
39
Szentpétery, Scriptores I. 95.
40
Gárdonyi A., Buda és Pest a tatárjárás előtt, 38.; Belitzky, Észrevételek..
11.; Csemegi, Óbudai kir. vár, Györffy Gy., Kurszán és Kurszán vára. Bp. Rég..
XVI/1955,
18. skk.
41
Budapest az ókorban (Bp. tört. I.) 784.
42
Gárdonyi, Buda és Pest a tatárjárás előtt. 9., Gombos, Catalogus 296, 305.
43
Bp. O. I. 12.
44
„ceterum, quia castrum nostrum in ipsius civitatis seu oppidi latereconstitutum in territorio iamdicte ecclesie Budensis olim edificatum extiterat e t
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constructum, obhoc castellanus noster nomine dicti castri quolibet anno unam.
marcam46 auri preposito et capitulo solvere tenebantur" Fejér, CD. IX/2.370.
Kumorovitz, Veszprémi regeszták. Bp. 1954. 624. sz.
46
Gombos, Catalogus 2071.
47
Csemegi, Óbudai kir. vár, 10. o. 20.
48
1212 : custodes regie domus (Bp. O. I. 12.), 1315 : rector vel conservator
domus nostre (B. Szabó, Egyh. int. 28. sz.) — 1305 : vicecastellanus de regio
palatio de Veteri Buda (AO. I. 100.) 1322 : conservator aule regie Veteris Bude
(Kumorovitz, Veszprémi regeszták. 126. sz.) 1317 : castellanatus castri de Veteribuda (Dl. 4476.) Castrum-nak nevezi a királyi várat az 1355. évi oklevél is.
(vö. 44. sz.).
49
Eckhart F., Die glaubwürdige Orte, MIÖG. I X . Ergb. 459.
60
Sebestyén ß., A magyar királyok tartózkodási helyei, 18—19.
51
Csemegi, Óbudai kir. vár. 5 skk. passim
52
1315 : domus nostra supra Veterem Budám constructa (B. Szabó, Egyh..
int. 28. sz.). Az 1355. évi oklevélre lásd a 44. jegyzetben közölt szöveget.
53
Csemegi, Óbudai kir. vár. 7.
54
AO. IV. 297.
55
1148 : „redditus, quos predecessor meus rex Ladislaus ad usum fratrum
Budensis ecclesie, scilicet CCCLX pensas singulis annis, de sua camera ordinaverat, quos etiam mali regie camere dispensatores ab ecclesiastico usu sepe subtrahere s o l e b a n t . . . " Bp. O. I. 3.
56
B. Szabó, ßgyh. int. 8.
57
Belitzky, Észrevételek 31.
58
Garády S., A budai (óbudai) káptalan alapítása. Tanulmányok Budapest
múltjából.
VII. és kny. (lapszámozás kny. szerint!)
69
Gárdonyi,
Buda és Pest a tatárjárás előtt. 17. skk.
60
Szentpétery, Scriptores.
61
Garády i. m. 4—6.
62
Györffy Gy., Krónikáink és a magyar őstörténet. Bp. 1948, 155. skk.
Az idézet
156. o.-on.
63
Garády i. m. 21 — 22.
64
Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum.
Ed. C. Maleczynski (Mon. Hist. Pol. Nova series Tom. IL) Cracoviae 1952. —
Megjegyezzük, hogy a lengyel történetírásban még Vasvár és Borsod(!) azonossá
gának lehetősége is felmerült. Maleczynski azonban Pauler véleménye alapján
Péter alapítását a pécsi székesegyházra vonatkoztatja.
65
Csemegi J., Adalékok Budapest művészetének történetéhez. Történet
írás 1939. 75.; Dercsényi D., XI. századi kőfaragóműhely Budán. Bp. Rég. XIII..
1943.
66
Fehéregyháza önálló plébánia volt (B. Szabó, Egyh. int. 9, 14.), amely
nem tartozott
a budai prépost joghatósága alá.
67
Belitzky, Észrevételek. 27.
68
H. F. Schmidt, Die rechtliche Grundlagen der Pfarrorganisation auf
westslawischem Boden, Ztschr. d. Savigny Stiftung f. Rechtsgesch. Kanon. Abt.
XV. (1926), főképpen 81. skk. és összefoglalás 153.
69
Vö. Fügedi E., Nyitra megye betelepülése (Település- és népiségtörténeti
értekezések 1.) Bp. 1938, 22—23. és az ott idézett irodalmat.
70
Ransanus, Schwandtner, Epitome. I. 331.
71
Gárdonyi A., Óbuda és környéke a középkorban. Bp. Rég. XIV. 1945.
72
1471-ben a király arról panaszkodik, hogy a régi templomromjai „aspectum
nőve ecclesie multum habeant deformem reddere" (B. Szabó, Egyh. int. 144. sz.),
1481-ben ugyanő írja „Est in Veteri Buda quoddam templum, iuxta ecclesiam
prepositure Budensis, vetustate collapsum" (Uo. 156. sz.).
73
Csemegi József szíves közlése.
74
Gárdonyi. Óbuda és környéke, Bp. Rég. XIV. 1945, 5 7 3 - 5 8 9 .
75
B. Szabó, Egyh. int. 36. sz.
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76
77

Uo. 41. sz.
Jankovich M., Adatok Óbuda középkori helyraj zához. Bp. Rég. XVIII.
<1958) 78487. skk.
B. Szabó, Egyh. int. 82. sz.
79
Uo. 77. sz.
80
Uo. 83. sz.
81
Uo. 53. sz. B. Szabó a csatolt vázlaton sematikusan vázlatot is készített
a felvásárolt telkekről, ez a vázlat azonban eltér az oklevél szövegétől már csak
azért is, mert több oklevél adatainak kombinációja. így pl. az 1353-i oklevélben
Budai András leánya Erzsébet két telket ad el, amelyek közül egyik a kolostortól
délre, a másik keletre fekszik. A vázlaton „Búza" Erzsébet csak egy telekkel
szereted.
82
' 1354 : B. Szabó Egyh. int. 57. sz., 1358 : Uo. 63. sz., 1359 : Uo. 65. sz.
és D l . 4844.; 1360 : Dl. 4987.; 1363 : D l . 5193.; B. Szabó, Egyh. int. 72. és 73. sz.
83
1372 : B. Szabó, Egyh. int. 77. sz.; 1373 : Uo. 78. és 81. sz.; 1377 :
Uo. 88. sz.; 1389 : Uo. 93. sz., stb.
84
D l . 5785. — Egy 1495-i oklevél szerint {B. Szabó, Egyh. int. 147. sz.)
„ante et opposito dicti claustri nostri in ordine sessionum seu domorum nostrarum
appotecalium".
85
86
87

Dl. 5633.
1401 : Dl. 8652. és 1473: Dl. 17, 412.
Dl. 17. 412.

88
„Mathias Penthek hospes de sepedicta veteri Buda, iudex videlicet
religiosarum sanctimonialium claustri Beate Virginis in dicta veteri Buda" D l .
14,451. (B. Szabó, Egyh. int. 136. sz. „udvarbírót" fordít).
89
Az oklevelet Fejér közölte CD. IX/2. 370. Helyesbítéseket adott a szö
veghez Knauz, Magyar Tört. Tár X I I . 14. — A határjárást szó szerint közli egy D l .
22, 480. sz. a. őrzött XVIII. századi hiteles másolatból B. Szabó, Egyh. int. 60. sz.
90
Gárdonyi, Buda és Pest a tatárjárás előtt. 22. A pápai követ 1232-ben
és 1263-ban tartott Óbudán zsinatot.
91
B. Szabó, Egyh. int. 55. sz.
92
Gárdonyi, Óbuda és környéke. Bp. Rég. XIV. 1945, 580.
93
Pl. B. Szabó, Egyh. int. 66, 78, 96, 131, 136. sz.
94
Uo.
95
D l . 8654. (B. Szabó, Egyh. int. 109. sz.).
96
Prot. Budense (OD. filmtár) p. 554.
97
Lásd fentebb, 70 jegyzet.
98
1227 : Bp. O. I. 19.
99
Bp. O. I. 6.
100
A német szakirodalom a királyi és püspöki székhelyeket az egykorú
latin terminológiával „civitas"-nak nevezi. A civitas szerepére 1. Planitz i. m.
35—43., Ennen i. m. 85— 120. A mi magyar forrásanyagunkban Rogerius használja
a civitas szót a nyugati értelemben, amennyiben csak a püspöki székhelyeket
nevezi civitasnak, míg Pestet vagy Óbudát csak villa szóval jelöli meg.
101
Vö. a fentebb, 19. o.-on elmondottakkal.
102
Váczy, P. Immunitás és iurisdictio. A bécsi Magyar Történeti Intézet
Évkönyve 1931, 13 — 40., Pleidell A., Egyházi és világi immunitás. Uo. IV. 1934.
és Szoika K., A földesúri bíráskodás az árpádkori Magyarországon. Bp. 1944
(Értekezések Eckhardt F. jogtörténeti szemináriumából 8.) 22. skk.
103
Gárdonyi, Buda és Pest a tatárjárás előtt. 25.
104
Szentpétery, Kritikai jegyzék 272. sz.
106
B. Szabó, Egyh. int. 167. sz.
106
A 15. századból sok szőlő adásvételi szerződést és hagyományozást
ismerünk. Vö. B. Szabó, Egyh. int. 112., 115., 118., 121., 127., 130., 131., 134.,
136., 165. Ugyanerre mutat közvetve a 125. és 141. sz. is.
107
T. 23. 1.
108
B. Szabó, Egyh. int. 9. sz.
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109
110

Uo. 14-18.

A templom egy 1298-i oklevél szerint ,,inloco quasi deserto, ubi nullorum
sunt habitacula, sed solius presbiteri, quasi heremiticam d u c e n t i s . . . " Bp. O. I. 332.
111
Uo.
112
B. Szabó, Egyh. int. 140. sz., M. Tört. Tár X I I . 21.
113
ÁUO X I . 220.
114
Kerényi A., Egy X I I . századi óbudai bizánci pénzlelet. Bp. Rég. XV.
1950, 541. skk.
115
Uo.
116
Glaser ív. i. h.
117
Bp. az ókorban, 793.
118
A kijevi útvonalra 1. Bp. az ókorban 804—805., Más adatokat Hodinka
A,, Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Bp. 1916., 51, 161., valamint
Kohn S. Tört. Tár közöltek. Vö. Domanovszky S., A harrnincadvám eredete (Ért.
a tört tud. köréből XXIV. k. 4. sz.) Bp. 1916.
119
Glaser L. i. m. 10.
120
J. Kinnamos Epitome VI. 3.
121
Ezt az útvonalat említi a Gellért legenda is.
122
Erre a tényre már Heyd (Geschichte des Uevantehandels im Mittelalter,
Stuttgart 1879, I. 93.) is rámutatott. A forrásokat 1. Gombos, Catalogus,16. 2064.
és 2613.
123
Teoderik ardennes-i apát is emiatt volt kénytelen visszafordulni 1053ban, Gombos, Catalogus. 2613.
124
Pleidell A., A magyar várostörténet első fejezete 43.
125
Pleidell A., Nyugatra irányuló magyar külkereskedelem a középkorban,
Bp. passim.
126
Csemegi Óbudai kir. vár 10. o. 20. j .
127
Hrbek, I., Ein arabischer Bericht über Ungarn. Acta Orientalia ASH.
V/1955. 205. skk.
128
Szentpétery, Scriptores I I . 562.
129
Bp. O. I. 20.
130
Bp. O. I. 6.
131
Ezt a kitételt is a gyanúsak közé sorolta Salamon. A valóságban a pallos
jognak e tétele alapján adták át szepesi birtokaikat pl. a nagybirtokosok telepí
tésre és ezzel együtt az alsóbb bírói joghatóságot a soltészoknak. (Ilyen pallos
jogot adományozó privilégium a későbbi telepítők részére pl. Bárdossy, Supplementum 7. és 79.) — Részletesen tárgyalja az immunitás és a telepítés össze
függéseit Szoika i. m. 24.
132
Planiíz i. m. 251. skk.
133
Bp. O. I. 12.
134
Uo.
135 U o 136
B. Szabó,
137
Planitz i.
138
Bp. O. I.
139
Uo.
140

Egyházi int. 57. sz. és AO. V. 408. D l . 4149.
m.
39.

1361 : „unacum discretis et providis viris scilicet dominis de capitulo
predicte Budensis ecclesie ac civibus eiusdem civitatis nobiscum pro tribunali
consedentibus... adiudicavimus" (Dl. 5076.)
141
Pl. Fehérvár
142
Fejér, CD. IX/2. 370. „quod cum inter praepositum et capitulum Budae
veteris ex una parte et castellanum nostrum ac cives de eadem ex altera multifarie discordiae, dissensiones, scandala, rixae et contentiones ab olim exortae
fuissent successive..."
143
D. fentebb 15. o.-on.
144
Vö. 44. sz. jegyzetet.
145
Szentpétery, Scriptores IL 561.
4 Tanulmányok Budapest múltjából
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146
147

Bp. O. I. 242.
Fejér, CD. VI. 2. 326. és VIII/1. 53., a helyesbítéseket lásd Házi, Sopron
város története 1/1. 17.
148
Szabó, Egyh. int. 28. sz.
149
Vö. fentebb 14. sz. jegyzettel.
150
Bp. O. I. 242.
151
Fejér, CD. IX/2. 370. „pro certo comperimus praepositum et capitulum
antedictos quoad iurisdictionem et ipsius exercitium ac tributum fori, chibriones,
quae a vineis ipsius civitatis seu oppidi territorii constitutis exigi consueverant,
clarum ius habere et in ipsorum consistere possessione pacifica ac quieta"
152
Uo. ,,sed quod ad dominium proprietarium et tributum navium, quod ad
praesens pro Castro nostro exigitur, licet iura eorum exhibèrent, non tarnen in
iprosum possessione a tempore, cuius non extaret memoria, eos unquam constabat extitisse vel f u i s s e . . . "
163
Uo. „délibéravimus et firmavimus iura omnia temporalia supradicta
raeter chobriones... necnon tributi tarn fori quam navium iurisdictionem se
abere praetendebat, ad manus nostras regias ac reginales revocare."
154
Uo.
155
Uo. „praepositus earn iurisdictionem exercebit, quam Strigoniensis
archiepiscopus quoad plébániám et civitatem növi montis Pesti ensis exercere consuevit."
156
Uo. „quod si successo temporum contingat cives seu hospites cum civibus
seu hospitibus praepositi et capituli . . . discordae vel rixari contingerit, tunc
in ipsorum discussione et sedatione ea consuetudo sarvetur, quae in Albaregali
civitate nostra observatur... "
157
Uo. „quos tarnen cum tyra seu mensura Posoniensi exigi v o l u m u s . . . "
168
Ezt már Nagyszombat (1238 : Fejér : CD. I V / 1 . 132), Korpona (I244)i
Uo. I V /159
1 . 329.) és Zólyom (1244: Uo. IV./l 332) privilégiumaiban is megtaláljuk.
Ortvay T., Pozsony város története. II/4. k. 464. skk.
«o Ol. Kam. lt. U. et C. 9 5 : 12.
161
Wagner, Dipl. Sáros 99. — Ugyancsak jellemző, hogy Dézsvára bírói
joghatóságának eladományozása ellen a város tiltakozott és megváltotta a királyi
adományt. 1349: Károlyi Okmt. I. 178.
162
L. Fügedi, E., Kaschau, eine osteuropäische Handelsstadt. Studia Slavica
II. (1955)
és az ott idézett irodalmat.
163
Salamon, Bp. tört. I I . 316—317.
164
Uo. II. 329.
165
L. fentebb 54. sz. jegyzetet.
166
Ezek a mészárszékre vonatkozó oklevelek részben együtt találhatók az
Egyetemi Könyvtár Kézirattárában. B. Szabó, Egyh. int. az okleveleket Podhradszky másolataiból, ill. kiadásából idézi.
167
1335: D l . 2966. és 1373: B. Szabó, Egyh. int. 78. sz.
168
Az élelmiszeripar magas arányszáma általában jellemző a magyarországi
korlátozott városi ipari fejlődésre a középkorban. Szűcs / . , Városok és kézműves
ség a XV. századi Magyarországon Bp. 1955.
«»Miklós 1451 : D l . 14.451. és Demeter 1452: D l . 14.583. Utóbbi bíró
ságot is170 viselt.
B. Szabó, Egyh. int. 131. sz. (1439).
171
Iyásd a következű okleveleket: B. Szabó, Egyh. int. 78. sz. AO. V.
291. és172460., D l . 4844., 7612., 7778., 14.451., 14.583.
D l . 7612., 14.451.
173
B. Szabó, Egyh. int. 63., 65. sz.; Egy. Kvt. Kézirattár Iyitt. őrig. 649.;
D l . 6446.,
7612. 8652., 14.583.
174
B. Szabó Egyh. int. 95., 96. és 136. sz.; D l . 14.451.
175
Kéziratom lezárásakor Székely Gy. cikke (Tanúim. XII.) még nem volt
figyelembe vehető.
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E. Fügedi
LA TOPOGRAPHIE BT L E DEVELOPPEMENT URBAIN A ÓBUDA
(VIEUX-BUDE) MÉDIÉVAL
La capitale hongroise d'aujourd'hui s'est formée de trois villes, notamment
par l'unification de Buda, Óbuda et Pest. De ces trois parties Óbuda est la plus
ancienne. E n résumant la situation actuelle des recherches topographiques,
l'auteur se propose d'attaquer le problème de la formation de la ville médiévale.
Les questions du développement urbain et de la topographie sont liées étroitement
et l'importance de cette relation est soulignée davantage par le fait que les travaux
topographiques, archéologiques et artistiques étant à peine commencés, l'historien se livrant à des recherches sur le développement urbain est renvoyé strictement aux documents écrits ; il doit donc mettre au point ses principes et
poser les questions auxquelles il espère obtenir des éclaircissements nécessaires
de la part de l'archéologie.
Au cours des recherches sur l'histoire médiévale de la ville de Óbuda la
même difficulté se pose, commune d'ailleurs à toute historiographie médiévale
de toutes les villes hongroises, c'est notamment que les archives de la ville ont
été détruites pendant la domination turque et dans les recherches on est renvoyé
à quelques fragments survenus par hasard et aux recueils des documents de quelques
institutions ecclésiastiques. Les obstacles
se multiplient encore du chef qu'après
la libération de la ville au X V I I I e siècle Óbuda avait été repeuplé par une population allemande ce qui contribua aussi à l'effacement de la tradition locale, et
l'identification des noms géographiques du moyen âge devint quasi impossible.
Guidé par ces motifs l'auteur ne s'est borné uniquement à examiner minutieusement les documents maintenus et à puiser des conclusions de l'archéologie, mais
il a pris largement en considération les déductions logiques de l'évolution générale
également.

Lorsque, ayant franchi le Danube, les Hongrois occupèrent la région de
la ville actuelle, ils ne conquirent une région encore sauvage, mais un territoire
héritier de la culture urbaine des Romains, quoique dépravé et gâté, cependant
non détruit. Óbuda du moyen âge s'éleva sur les lieux de l'ancien Aquincum romain.
La question de la continuité romaine est donc posée d'une logique nécessaire.
D'après les conclusions de l'archéologie hongroise formulées sur la base des données des fouilles pratiquées après la première guerre mondiale ni la population
de l'époque romaine ni les institutions municipales n'avaient survécu à l'occupation hongroise arpadienne. On ne peut donc parler de l'existence de la continuité romaine dans ce sens ; cependant les institutions ecclésiastiques chrétiennes
ont survécu, paraît-il, à certains endroits à la migration des peuples. Ce qui est
pour la ville elle-même, l'existence de la continuité romaine ne peut être démontrée ni par rapport aux institutions municipales romaines, m" en relation de la
population de l'Aquincum antique, elle ne s'établit pas même en faveur de l'église
chrétienne qui survécut la domination romaine ; l'influence de l'héritage romain
est malgré ces constatations très marquée. Aucun changement important ne s'est
produit dans le réseau de communication depuis l'époque romaine an cours du
moyen âge : le pont romain a été remplacé par le bac médiéval ; la prélature
de Buda, centre ecclésiastique du moyen âge, se trouva également située au
centre de la ville. Aux temps de la migration des peuples l'amphithéâtre méridional servit de forteresse. Ce lieu recelait les trésors des Lombards, et il a été
choisi comme château-forteresse aussi par un des chefs d'occupation des Hongrois, nommé Korszán.
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Plusieurs éléments topographiques de la ville médiévale ont gardé même
jusqu'à l'époque de la domination turque l'empreinte évidente de l'héritage
romain. Parmi les plus importants éléments topographiques sont à mentionner :
le réseau routier, le marché et les centres séculier et ecclésiastique.
7. Le passage de Obuda et les routes
Le pont jeté par les Romains, étant en ruine déjà au temps de la conquête
arpadienne, les nomades faisaient emploi de préférence du bac de Megyer,
situé au nord de l'ancien pont. Au cours du Xle siècle, le bac de Jenő a été employé
plutôt. Ce fut à l'embarcadère de ce passage que le »forum Geyse« s'est établi
sur la rive droite du Danube, qui n'était qu'un marché octroyé par un décret
royal et fréquenté au début occassionnellement. Pour la première fois mention
est faite en 1148 du bac de Óbuda et celui-ci a été employé depuis ce temps-là
durant tout le moyen âge. Le bac en possession du prélat de Buda se trouvait
en réalité sous le contrôle du capitain du quartier royal. Le capitain du quartier
royal perçut les droits de passage et, après 1355, le bac passa dans la propriété
du roi. Le bac avait pour fonction la plus importante le service intermédiaire
des routes de Byzance et de Kiev traversant la grande plaine hongroise, qui se
centralisèrent à Buda et menèrent par Esztergom vers l'Occident et par la Cisdanubie vers les régions de L Europe sud-ouest. Outre cette fonction l'embarcadère
de la rive droite servit, probablement en 1148 déjà, de station fluviale de la
navigation danubienne ; les poissons pour la consommation dans la période de
carême y avaient été conservés. Tandis que le lieu exact du pont romain a été
établi, le tracé précis du passage médiéval n'est pas encore connu. Bien que le
lieu de l'embarcadère sur la rive gauche ait été déterminé d'une manière précise
à l'aide de trouvaille de monnaies médiévales découvertes auprès de la forteresse
romaine, ni l'archéologie ne fournit, ni les documents de l'époque ne contiennent
de renseignements qui pourraient nous orienter sur le lieu de l'embarcadère de
la rive droite.
2. Le marché de Óbuda
Il est à supposer que le premier marché sur la rive droite avait été le «forum
Geyse», situé à la place de l'actuel Császárfürdő, dont en 1148, le roi céda les
revenus au prélat de Buda. E)n 1212 ce dernier reçut les revenus du marché de
Óbuda. Après 1212 aucune mention n'a été faite du «forum Geyse», dont il résulte
qu'il a été transféré à Óbuda. Il nous est indiqué aussi dans d'autres données
qu'une vie commerciale
animée se développait à Óbuda ; il s'y trouva même
au milieu du XIV e siècle un domus apotecariorum indépendant. À la fin du XIVe
siècle les charcutiers jouèrent le plus important rôle au marché et on prend connaissance d'un décret de la reine, qui prévit de nouveaux privilèges aux charcutiers, qu'au plus tard à cette époque, ils ont tenu marché chaque jeudi. Le
lien du marché n'a pu être déterminé qu' approximativement sur la foi des données des documents, mais la place exacte doit être mise au point encore à l'aide
de fouilles archéologiques futures.
3. Le centre séculier
Parmi les chroniqueurs ce fut Anonymus qui nous transmit la tradition
sur la forteresse de Korszán de l'époque de la conquête arpadienne. Cette forteresse était l'amphithéâtre romain du sud et a survécu jusqu'à la naissance du
royaume chrétien hongrois. Un nouvel quartier royal a été alors érigé, le même
où — en chemin pour la croisade — l'empereur Frédéric I Barberousse était
l'hôte de chasse du roi Béla III. Le lieu exact de cette résidence royale n'est pas
connu, mais à en juger sur certains indices, elle doit être cherchée dans l'enceinte
de la ville. Au début du X l I I e siècle, lorsque les rois abandonnèrent peu à peu
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l'ancien ^lieu de résidence royale à Esztergom, un nouveau quartier royal a été
érigé à Óbuda. Cette forteresse se trouva extra muros, à l'ouest des terrains bâtis,
dont l'emplacement a été déterminé d'une manière exacte à l'aide des fouilles
archéologiques. La forteresse royale agrandie au cours du XlVe siècle passa en
1343 à la reine Elisabeth et cette forteresse constitua depuis ce temps-là jusqu'à
la domination turque le domaine de la reine.
4. La prélature de Buda
Mentionnée pour la première fois dans les documents de 1148, son institution remonte cependant à St. Etienne, premier roi hongrois, ou à son successeur, au roi Pierre. Comme les données contradictoires des chroniques ne peuvent
encore être éclaircies, il est certain que l'institution de la prélature fit assez
long feu et n'a été accomplie que sous le règne du roi St. Ladislas. Le lieu de
l'église de la première prélature n'est pas encore précisé à l'aide des fouilles. Vers
le milieu du XlVe siècle, sur l'ordre du roi Louis le Grand, une nouvelle église
splendide et riche a été érigée tout près de la première qui se trouva dans un
é t a t délabré déjà ; on a réussi à retrouver les ruines de cette seconde.
5. Le monastère des clarisses
Instauré par la reine Elisabeth, le monastère des clarisses a commencé
son activité en 1346. C'était la reine qui a fait commencer l'acquisition des terrains
situés autour du monastère, acquisition dont le résultat était la formation d'un
bloc fermé de terrains en possession des clarisses. Le couvent se trouva probablement en face du synagogue actuel ; son emplacement exact devrait être précisé
à l'aide de fouilles.
E u égard aux intérêts assez souvent opposés des différents éléments urbains,
une tension permanente régnait à Óbuda. Les divergences subsistèrent surtout
entre le prélat et le capitaine du quartier royal. Le roi Louis le Grand se décida
donc en 1355 à une solution radicale. Vu qu'en 1212 le prélat reçut en son entier
le domaine de la ville, ce privilège royal a été révoqué et la ville divisée entre
la reine et le prélat. Ce partage embrassa non seulement l'enceinte de la cité et
ses alentours, dans la plupart des vignobles, mais était intégral au point de vue
ecclésiastique également, car les soins pastoraux du prélat à apporter à la population ont été limités sur la partie prélatale de la ville ; dans la partie appartenant à la reine, une chapelle vouée à Ste. Marguerite a été élevée au rang de
paroisse. Sur les murs et les portes de la ville aucune information ne nous est
fournie par le document volumineux embrassant la teneur du partage de 1355,
les lieux de ceux-ci n'ont pu être précisés à l'aide de l'archéologie non plus. Le
finage de l'enceinte de la ville est déterminé à l'ouest par la position du châteauforteresse de la reine, mais ni les tracés précis du nord ni ceux du sud ne sont
connus.
*
E n 1212 la première période du développement économique et social de
la ville est terminée. Il est à regretter que les sources de cette époque soient si
peu nombreuses et nous devons donc débuter par la tradition conservée dans la
chronique, suivant lequel après la conquête arpadienne
un centre séculier se forma
à Óbuda (forteresse de Korszán). Au début du X I e siècle le centre séculier a gagné
de l'importance par la construction de la première résidence royale et l'établissement de la prélature de Óbuda. Dû à l'établissement d'un centre administratif
royal et à celui de la prélature comme centre ecclésiastique, un noyau d'habitations se forma à Óbuda, pareil à ceux désignés à l'Occident par le terme «cité»
(civitas). A cette cité appartenèrent les fonctionnaires du quartier royal, les
administrateurs des revenus royaux des environs de la ville, les gardes du quartier
royal et les prêtres de la prélature ; outre les devoirs strictement ecclésiastiques
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ces derniers ayant été revêtus de fonctions administratives également (ordalie).
Semblablement aux coutumes tchèque et polonaise de l'époque, les frais de
maintien de la prélature ont été couverts sur l'ordre du roi directement du trésor
royal, le roi n'a fait toutefois don de biens immobiliers à cet effet. En 1148, la
disposition ci-dessus mentionnée a été modifié par le roi Géza I I dans le sens
qu'au lieu de la somme allouée annuellement pour couvrir les frais de maintien
de la prélature, les revenus royaux des environs de la ville ont été affectés à cet
effet. Il appert du document y relatif qu'en 1148 il n'exista pas de marché à
Óbuda (la foire a été tenue sur les lieux du «forum Geyse»), le roi n'alloua au
prélat que les droits de douane sur les bateaux et les droits de passage. En 1212
le roi octroya à la prélature les droits seigneuriaux de la ville et l'a revêtue de
privilèges. Les droits du marché et les impôts dûs en nature après la récolte des
vignes ont été déjà mentionnés dans ce privilège. E n conséquence du développement survenu entre 1148 et 1212, la place du marché a été transférée du «forum
Geyse» à Óbuda d'une part et une population agricole s'était concentrée à cette
ville d'autre part. La cause du dépeuplement de l'établissement nommé Bana,
situé dans les confins de la ville de Óbuda médiéval doit être attribuée à la
circonstance que la population de Bana transmigra dans la ville en pleine formation.
Outre les données immédiates des documents, le transfert du marché est
prouvé par une trouvaille de monnaies d'origine byzantine, frappées entre 1143
et 1195, et découvertes à Óbuda. La trouvaille se compose de monnaies en cours
dans le commerce ce qui fait supposer que la cause du transfert du marché doit
être cherchée dans le développement général du commerce hongrois. Aux X e et
X I e siècles le commerce extérieur hongrois entretint de vives relations avec les
territoires avec lesquels des rapports existèrent antérieurement à la conquête
arpadienne de la Hongrie déjà. Byzance et Kiev étaient à ce temps (X e —Xle
siècles) les centres commerciaux fréquentés par les commerçants hongrois. En
traversant les régions orientales du pays, les routes de Kiev et de Byzance se
convergèrent vers Pest et par l'un des passages situés sur le territoire de l'actuel
Budapest, elles se rattachèrent de là par la résidence royale Székesfehérvár et
Esztergom à la route qui mena à Regensbourg et à Prague, ou bien par Székesfehérvár à la route vers l'Italie septentrionale. Les commerçants étaient principalement des Juifs et des Mahometans, nommés Ismaélites. A ce temps le commerce intérieur avait deux articles importants : le sel et le vin, transportés par
bateau sur le Danube. Tous les deux articles sont mentionnés dans le document
de 1148. Il est à supposer que pour ces régions la distribution du sel se fit à Óbuda.
Selon toute probabilité l'un des acheteurs principaux du vin transporté sur le
Danube fut la population de la cité, car ce vin hongrois était de la meilleure qualité
et le plus cher. Des articles de luxe ont été importés en premier lieu dans le pays
aussi de Byzance et de Kiev ; l'un des marchés importants de ce commerce dut
être selon toute probabilité la ville de Óbuda. Par le développement général du
commerce et par la nature des articles on est censé à supposer que le marché a
été attiré de sa place antérieure, du « forum Geyse», à Óbuda par la population
développée de la cité, importante consommatrice d'articles de luxe.
A la fin du X l l e et au début du XHIe siècle, la ville a gagné encore de
l'importance du point de vue commercial. Vers la fin du X I I e siècle, les Hongrois
ont rompu avec leur isolation antérieure observée envers leurs voisins occidentaux.
Le pays se rattacha au système de l'échange commercial de l'Occident. Ce fut
d'abord le commerce de Kiev qui en souffrit, plus tard, après 1204, aussi les
relations commerciales cessèrent-elles avec Byzance. Par conséquent, les Hongrois
durent se procurer les articles de luxe achetés antérieurement en Orient par l'intermédiaire des villes italiennes. Le trafic des voies occidentales devint plus animé
ce qui était très avantageux et pour Esztergom et pour Óbuda. Cette évolution
a été facilitée aussi par la conjoncture heureuse pour Óbuda qu'Esztergom avait
cessé d'être résidence des rois, et l'importance de Óbuda a encore gagné comme
l'un des lieux de résidence des rois. Par le changement de l'orientation survenu
dans le commerce, le rôle des Ismaélites et des Juifs a perdu de son importance,
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ils cédèrent leur place peu à peu à des commerçants latins et allemands d'origine
occidentale. Ceux-ci apparurent aussi à Óbuda. Citons en guise d'exemple le
testament de la veuve du cornes Bors qui, en 1231 contint les dispositions relatives aux 80 marcs et intérêts que la veuve Bors avait prêtés à un commerçant
latin de la ville de Óbuda.
Pour synthétiser les faits il est à constater que la cité (civitas), centre
administratif royal et ecclésiastique au X I e siècle, se constitua à Óbuda la première.
A l'influence attractive de ce centre une population agricole s'y était établie,
ensuite la voie du commerce subit une modification dont il résulta le développement du marché de Óbuda. Les premiers éléments sociaux urbains à Óbuda furent
les commerçants du marché.
La présence des commerçants et l'évolution du commerce, ainsi que la
formation de la cité et de son marché nous indiquent de concert qu'en 1212 déjà
la ville de Óbuda avait tous les critères économiques et sociaux d'une ville.
En 1212 le roi fit don de la ville au prélat et lui octroya du privilège sur
ce territoire. Donc par cet acte de souverain les habitants de la ville ont été
soumis à la juridiction et à l'imposition du prélat. Ce règlement était en opposition diamétrale à l'évolution qui se manifestait à cette époque à l'Occident en
forme de garanties données à l'autonomie des villes et à la liberté individuelle
de la population. La population urbaine de Óbuda se dressa contre ce règlement
et le roi se vit obligé encore dans la même année de confirmer dans un nouveau
document la juridiction du prélat. E n vertu des dispositions du document même
la vente et l'achat des immeubles ont été soumis à l'autorisation préalable du
prélat. La population de la ville a continué cependant la lutte et en 1243 a remporté un certain succès, car le roi Béla IV a limité à cette année même la juridiction du prélat. Bien que le juge de la ville eût été nommé par le prélat, le juge
délibéra et statua toutefois dans les contestations majeures de concert avec six
conseillers assesseurs en chambre, dont les membres étaient élus par les citoyens
de la ville. Ce fut le premier résultat obtenu par les citoyens, première étape sur
le chemin de l'autonomie municipale complète.
Outre la résistance des citoyens, l'exercice effectif des privilèges a été
limité aussi par la présence à Óbuda de la résidence royale. Le développement
urbain a été favorisé en partie par la présence du château royal car le capitaine
du quartier royal était allié naturel des citoyens dans la lutte contre le prélat,
mais cet état de choses apporta aussi des entraves à l'évolution libre dans le sens
occidental, pareillement aux privilèges du prélat.

-
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Le roi Louis le Grand voulut mettre fin aux désaccords qui existèrent
entre le prélat et le capitaine du quartier royal d'une part et la population de la
ville et le prélat d'autre part et, en 1355, il ordonna la division du territoire de la
ville entre la reine et le prélat. Cette décision était en opposition complète aux
intérêts des citoyens, ayant prévu l'institution sur le territoire de la ville homogène de deux bourgades agricoles sous la compétence de deux juridictions
seigneuriales. Les dispositions du document ne prévirent que la division du territoire de la ville entre les deux seigneurs et la mise au point détaillée des rapports
entre les deux, mais aucune disposition ne se prononça sur les conditions juridiques
des citoyens soumis à ces deux juridictions seigneuriales. Les droits des seigneurs
dans la ville n'étaient limités que par les dispositions du document de 1243, mais
ce fut plutôt le prélat qui était touché par ces stipulations restrictives. Il est
inutile de souligner davantage que ce règlement était en complète opposition non
seulement avec l'évolution générale européenne, mais également avec l'urbanisme
hongrois médiéval. E n 1355 toute possibilité d'un progrès vers le statut d'une
«franche ville libre et royale» évanouit à jamais pour Óbuda ; dès la fin du
XIV« siècle la ville connut une décadence lente, et baissait au niveau d'une
bourgade de province.

55

I/a cause de la décadence de la ville ne doit être attribuée uniquement au
règlement précité du roi. Aussi en Hongrie connaît-on des cas où les citoyens
d'une ville s'assurèrent les conditions de leur développement par les armes (Kassa)
ou bien à l'aide de l'argent (Bártfa). Un changement économique radical s'est
opéré à Óbuda antérieurement au décret royal. Avec la donation de la ville à la
reine, Óbuda cessa d'être résidence royale. La résidence royale avait été transmise à Visegrád d'abord (1343), à Buda ensuite, qui devint successivement lieu
de résidence permanente du roi. Les citoyens de l'ancienne cité quittèrent simultanément la ville et n'y sont restés que les prêtres de la prélature. A défaut de
consommateurs, les artères commerciales subirent un nouveau changement et
ce fut Buda qui devint le plus important centre du commerce est—ouest. A l'en
croire aux témoignages des documents du XVe siècle déjà, Óbuda déchut au rang
d'une ville de province en décadence, sans commerce important, sans aucun signe
manifeste d'une industrie notable, où de nouvelles fortunes ne prirent plus
naissance. Les charcutiers ont pris la relève au marché. Selon les noms, il est
indiqué que l'origine
des citoyens était limitée à un cercle très restreint. Lorsqu'à
la fin du XV e siècle Ransanus visita Óbuda, il n'y trouva qu'une bourgade, où
les églises magnifiques bâties par le roi Louis le Grand lui donnèrent l'impression
d'être trop splendides et démesurées dans leur milieu.
Jusqu'à 1243 Óbuda suit de près le chemin du développement des villes
occidentales, elle présente toutefois une courbe d'un aspect inégal. Óbuda possède
une caractéristique économique urbaine incontestable, ce qui se démontre aussi
par le développement du marché, par le rôle du commerce et par la concentration
de la population agricole. Aussi se trouve-t-il au point de vue social les éléments
constitutifs d'un noyau de citoyens urbains à Óbuda. Cependant le régime juridique caractéristique de la ville médiévale fait défaut. Les citoyens de Óbuda ne
réussirent pas à assurer leur indépendance, n'ayant été parvenus en 1243 qu'à
un succès initial. Tous vestiges du droit municipal manque, comme d'ailleurs
les traces de l'organisation municipale indépendante également. Le caractère
urbain de la ville du point de vue d'habitation est douteux, car l'existence de
murailles, critère le plus important d'une agglomération close ne peut être considérée comme acquise. Óbuda possède tous les critères d'une ville au point de vue
culturel, par l'existence de la prélature et plus tard par l'activité temporaire
de l'université. La caractère de centre culturel survit même plus tard lorsque
les facteurs économiques cessèrent déjà de jouer.
Les critères économiques élémentaires caractéristiques d'une ville sont
donc retrouvés à Óbuda, mais les caractéristiques sociales sont très rudimentaires. Les critères juridiques font défaut. Cependant aucune conclusion ne peut
être admise qui nous permetterait à nier le caractère urbain de Óbuda aux Xle,
X l l e et XlIIe siècles. Óbuda n'était que le représentant d'un type municipal
antérieur qui manqua encore de maints critères importants du développement
urbain ultérieur. La conclusion finale qu'on peut dégager de son évolution peut
être résumée en ce qu'il exista en Hongrie un noyau d'habitation d'un caractère
urbain, qui s'est formé antérieurement aux influences occidentales (flamandes,
allemandes ou italiennes) et qui a rempli toutes les fonctions économiques d'une
ville médiévale sans qu'il eût été revêtu de tous les critères extrinsèques et
intrinsèques importants d'une ville européenne. Pareilles villes étaient encore à
cette époque Pest, Pécs, Nyitra, et peut-être il y en avait d'autres.
La ville de Pest connut un développement ultérieur et devint le prototype d'une ville médiévale. Dans le cas de Óbuda, cette étape de développement
ultérieur survenu au XHe et XlIIe siècles nous manque, car à cette époque Óbuda
baissa au niveau d'une ville seigneuriale, en opposition complète avec l'évolution
générale urbaine en Hongrie. Le cas de Óbuda nous présente l'occasion de démontrer
qu'il exista en Hongrie aussi aux Xle e t XHe siècles des noyaux d'habitation
ayant un caractère urbain.
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NAGY IyAJOS

Rácok Budán és Pesten (1686—1703)
A török uralom alatt Budán és Pesten, a balkáni származású hely
őrségen és a dunai hajóhad legénységén kívül jelentős számú görögkeleti
hitű lakosság is élt. 1 Buda állítólag egy görögkeleti püspökség székhelye
is volt. Erről 1552-ben tesznek említést először; 1557-től kezdve a meg
újított ipeki patriarkátus alá tartozott. Püspökeiről 1662-ből, 1679-ből,
1680-ból, 1684-ből vannak adatok. 2 Bvlia Cselebi szerint Budán, a váron
kívül, a Duna-parton három templomuk is volt, s Pesten még egy
negyedik. 3 A templomok közül azonban egynek a helyét sem mondja
meg pontosan, s a papok neveiről sem maradt feljegyzés.
Buda balkáni eredetű, nem török lakosságának népi tagolódását,
pontos számát meghatározni lehetetlen. Fekete I^ajos szerint : ,,A magya
rokhoz, cigányokhoz és zsidókhoz szerbek, bosnyákok, bolgárok,
görögök, albánok, törökök keveredtek. Corvin Mátyás európai hangulatú,
reneszánsz színezetű székvárosa egy valóban kusza, idegen és ideges
telephellyé torzult, milyenhez az erre tévedt utas csak akkor talált emlé
kei közt hasonlót, ha előbb már megjárta a L,evantét meg a Balkánt ;
de még az ilyen is, ritka tapasztalatainak birtokában, sem mert volna
kísérletet tenni arra, hogy a lakosság népi elemeiről számokba rögzített
határozott képet fessen." A lakosok nevét nem ismerjük, de népi hova
tartozásukat még a nevek alapján sem lehetne meghatározni. A görög
keleti személynév (Jovan, Nikola, Isztojan) minden görögkeleti hitűt
(görögöt, bolgárt, szerbet, albánt) azonos módon jelölt meg. 4
A balkáni eredetű szláv lakosok területi elhelyezkedésére vonatko
zólag — későbbi adatokból is visszakövetkeztetve — megállapíthatjuk,
hogy Budán főként a Vízivárosban és a Tabánban, 5 Pesten pedig a város
falain belül laktak. A Tabán Bvlia Cselebi szerint ,,a Duna partján,
Buda völgyében, egy tágas síkon éppen ezer házból álló virágzó külváros"
volt. A Vízivárosban (Nagy Külvárosban) pedig 2500 alacsonyabbmagasabb, kerttel és szőlővel bíró, deszkazsindellyel fedett ház volt. 6
A rácok az iparon és a kereskedelmen kívül földműveléssel és főként
szőlőműveléssel foglalkoztak. Szőlők voltak a Rózsadomb, a mai Mártírok
útja környékén, a Gellérthegy lankás oldalain, a Svábhegy lejtőin,
a Kissvábhegyen és a Farkasvölgyben. 7 Bvlia Cselebi a budai szőlős
kertek számát 7000-re becsülte. A szőlőtulajdonosok között megtalál-
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