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BUDA-KÖRNYÉK PLÉBÁNIÁINAK 
KÖZÉPKORI KIALAKULÁSA 

ÉS A KIRÁLYI KÁPOLNÁK INTÉZMÉNYE 

Tanulmányunk bevezető része az Árpád-korra vonatkozóan kimutatható és tárgykörünket 
érintő egyházszervezeti viszonyokról kíván áttekintést nyújtani. Egy korszaknak, amelyben a 
mindennapi élet jelentéktelennek tűnő területeit is az egyházi befolyás szövi át, egyetemes törté
neti problémáit az egyházi viszonyok ismerete nélkül alig oldhatjuk meg. Sajnálatos tény, hogy a 
magyar egyháztörténet a múlt történetírásának egyik legelhanyagoltabb területe, az idevonatkozó 
irodalom túlnyomórészben elavult és nem üti meg a korunk történettudománya által szabott 
követelmények mórtékét. Az alább elmondandókkal az e téren mutatkozó hiányokat igyekszünk 
pótolni. Buda-környék plébániái középkori kialakulásának története önmagában fővárosunk múlt
jának egy kevésbé jelentősnek tekinthető részletkérdése, a város történeti és topográfiai problé
máinak az itteni egyházak joghatósági viszonyai szemszögéből történt vizsgálata azonban — mint 
látni fogjuk — olyan adatokat tár elénk, amelyek a város múltjának alapvető kérdéseit érintik. 

Fővárosunk Duna jobb parti része a székesfehérvári püspökség XVIII. században történt 
megalapításáig a veszprémi püspökség joghatósági területe volt. István király 1002-ben kelt ala
pítólevele a veszprémi püspökség körzetébe sorolja Veszprém, Fehérvár, Colon és Wyssegrad 
megyéket (civitates), ezzel Visegrád, vagyis Pilis megye budai részének is egyházi főpásztora a 
veszprémi püspök lett. Az újonnan felállított egyházmegyében meginduló szervezést István király 
törvényei szabják meg : „Tíz falu építsen egy templomot, melyet két mansióval, két szolgával 
(mansipiis), egy lóval, hat ökörrel, két tehénnel és 34 birkával kell ellátnia. A ruhákat a király adja, 
könyveket és papot pedig a püspök."1 Az egyházszervezés tehát a falusi plébániák hálózatának 
kiépítésével indul meg, a tíz falunként építendő templom rendszere biztosítja kezdetben az ország 
lakott részein az egyenletes megosztást. Az egyházmegyék plébániáinak további kiépítése a ke
reszténység térhódításának és a rendelkezésre álló anyagiak arányában a megyéspüspök irányítása 
mellett megy végbe, ennek lefolyásáról azonban a fennmaradt kevésszámú forrásanyag már nem 
nyújt áttekinthető képet. Ha figyelembe vesszük, hogy a kereszténységnek a pogányság feletti 
végleges győzelmét az 1061. évi pogánylázadás leverése pecsételi meg, valószínűnek látszik, hogy 
az egyházszervezós I. László uralkodása idején éri el azt a szintet, amely az egyházmegyék szer
vezetének végleges kialakulását eredményezte. 

Az alsófokú egyházak kialakulását azonban a XI. és XII. században egy másik tényező is 
befolyásolj Élj GZ CIZ jy ecclesia propria" vagy az „Eigenkirche" intézménye, amikor is az intézmény 
telkének tulajdonosa, leggyakrabban földesura, a megyéspüspöki befolyástól függetlenül létesíti 
és tartja fenn saját tulajdonát képező egyházát. Amikor tehát Buda-környék plébániái keletkezé
sének kérdésével kívánunk foglalkozni, elsősorban tisztáznunk kell ennek a két tényezőnek, a 
püspöki és a földesúri befolyásnak az alsófokú egyházi intézmények kialakulásánál érvényesülő 
szerepót. Az egyházi befolyás, mint mondottuk, a veszprémi püspök joghatóságából adódott, 
annak érdekében tehát, hogy a világi vonatkozású hatóerőket is figyelembe vehessük, meg kell 
vizsgálnunk, hogy ki volt a püspökség alapítása idején, valamint az azt követő időkben ennek a 
területnek földesura. 

Anonymus híradása szerint a Duna jobb partján Óbudától Százhalomig ós Diódig a hon
foglalás után Kund fia, Kurszán birtoka volt.2 Györffy György Árpád fejedelemtársának, Kurszán
nak történeti szerepe tisztázásánál mutat rá az Árpád-nemzetség óbudai birtokfoglalására.3 De 
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ugyancsak későbbi korok hasonló viszonyaira utalnak okleveles emlékeink is. Amíg a középkor 
végóig Óbudától északra a Duna mindkét oldalán a Kartal- vagy Kurszán-nemzetség birtokait 
találjuk, Óbuda maga királyi lakhely, amelynek óbudai birtokán álló fehéregyházi kápolna, mint 
Árpád temetkezési helye, utal az Árpád-nemzetségnek ehhez a területhez fűződő ősi kapcsolataira. 
Középkori írott emlékeinkből is arra következtethetünk, hogy Pilis megyének ezen részén a 
királyi birtoklás a török hódoltságig folyamatosan fennállott. IV. Béla 1245-ben a Margitszigetet 
királyi birtoknak mondja,41268-ban a Buda város és berki nemesek közti perben Tárnokon, Tétény-
ben és Torbágyon királynéi jobbágyok tanúskodnak,5 1325-ben Nevegy falu határjárása Sasadot 
királyi birtoknak nevezi,6 egy 1395. évi oklevél Őrsöt (Budaörs) és a szomszédos Csík falut királyi,7 

egy 1507. évi pedig Szentjakabfalvát királynéi birtoknak tüntet i fel.8 Ennek a területnek még a 
középkor végén is fennállott királyi birtoklásáról nyújt áttekinthető képet egy 1592. évi urbarialis 
kimutatás is, a török hódoltság idején összeírják a komáromi várhoz csatolt birtokokat, ahol a 
lakosság „aus eigener kristlichen Bewegniss" adózik a királynak. A kimutatás egy 1552. évi össze
írásra hivatkozva Budakeszit, Budaörsöt, Óbudát, Békásmegyert ós Csíkét jelöli meg mint hajdani 
királyi birtokot, lakosaik a budai királyi várnak teljesítették szolgáltatásaikat.9 

Mint mondottuk, az Anonymus által említett Kurszán fejedelem nemzetségének közép
kori birtokait a Dunának nem csupán Pilis megyei, hanem Pest megyei oldalán is megtaláljuk, ezt 
a honfoglaló törzsek szállásfoglalásánál tapasztalható folyó-kótparti elhelyezkedésnek tulajdonít
hatjuk. A jelek arra mutatnak, hogy a Kurszán örökébe lépő Árpád-nemzetség birtokai a Dunának 
ezen a szakaszán szintén a folyó mindkét oldalára kiterjedtek. Anonymus szerint Pest városát a 
szaracén volgai bolgároknak Taksony fejedelem adományozta, a pesti szaracénokat későbbi 
források is említik, a közlés i t t nyilvánvalóan Anonymus korában is fennmaradt hagyományt 
tükröz. Ugyancsak a Duna bal partja ezen szakaszán királyi birtoklásra mutat I. László által a 
dunai halászatnak Megyertől a királyi Nagyszigetig (Csepel-sziget) a budai prépostság részére 
történt adományozása is, a halászat jogát a parti birtoklásból eredő jognak kell tekintenünk.10 

Az i t t felsorolt adatok hézagosan bár, de mégis szemléltető módon tárják elénk az Árpád
ház középkori birtoklásának ezen a területen kimutatható folytonosságát. Az írott források ada
tai mellett felmerül egy másik szempont is, amely a királyi birtoklás tényét szintén alátámasztja. 
I t t , valamint az ország más részein kimutatható királyi birtokokon megtaláljuk ugyanis a XI . 
és XII. század egyházi intézményeire és nemzetségi birtokaira jellegzetes „ecclesia propria" 
intézménynek nyomait. Az intézmény magyarországi elterjedtségéről számos nemzetségi monostor 
ós egyház tanúskodik, a királyi ház birtokain, elsősorban Óbuda területein kimutatható királyi 
kápolnákat szintén ezeknek kell tekintenünk. Buda környékén tehát az alsófokú egyházak kiala
kulásánál egyformán érvényesül a megyéspüspöki ós királyi befolyás, ennek megfelelően párhuza
mosan indul meg az egyházszervezós is. Ezen két tényező által életrehívott egyházak azonban 
szervezeti szempontból lényeges eltérést mutatnak, ez az eltérés elsősorban személyi ós anyagi 
vonatkozásban nyilvánul meg. Annak érdekében tehát, hogy a különböző eredetű egyházak között 
a párhuzamot megvonhassuk és azok viszonyainál jelentkező eltéréseket egymással szembe
állíthassuk, foglalkoznunk kell az egyházmegye, valamint az „ecclesia propria" szervezeteinek a 
plébániák kialakulására ható személyi és anyagi vonatkozású elemeivel is. 

A megyéspüspök kormányzati hatalmának feltételeit a középkorban egyházi és világi 
törvények biztosítják, joghatósága a megyében lakó minden személyre és testületre kiterjed, ő 
gyakorolja a legfőbb felügyeleti jogot az összes egyház és azok papjai felett, és gyakorolja azt 
vallási vonatkozásban a hívek felett is, akiknek bizonyos peres ügyei az ő szentszéke elé tartoznak.11 

Ez a jogköre az ecclesia propria intézményéhez tartozó egyházak felé azonban korlátozott, és 
csupán a lelkiekre (in spiritualibus) terjed ki. Joghatóságát a falusi plébániák felé a főesperesek 
útján gyakorolja, akik kerületeikben az egyházigazgatási teendőket látják el. A főesperesi tisztet 
rendszerint a székeskáptalan valamelyik tagja tölti be, mint mondották, „oculus et manus episcopi", 
a püspök szeme ós keze volt. 

A veszprémi püspökség alapítólevelében megjelölt négy megyét egyben főesperesi kerületnek 
is kell tekintenünk, ezek közül a veszprémi és fehérvári még a XVIII. században is főesperesi szék
hely volt, így talán nem tévedünk, ha Pilis megye első főesperesi székhelyéül Visegrádot jelöljük 
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meg. Az, hogy az itteni székhely mikor és milyen körülmények között szűnt meg, idevonatkozó 
források híján nem állapítható meg. III . Honorius pápának egy bullája 1226-ban már szentendrei 
főesperesről tesz említést,12 I I . Gézának egy 1146. évi oklevele kiállítási helyét Szentendrén levő 
püspöki kúriába teszi,13 ugyanez megismétlődik 1240-ben, amikor Bertalan veszprémi püspök az 
oklevél kiállítója, tehát már abban az időben, amikor a főesperesi székhely itteni fennállásáról 
tudomásunk van.14 Ha az i t t közöltekből a főesperességnek XII. századi szentendrei székhelyére 
teljes bizonyossággal nem is következtethetünk, kétségtelen, hogy Szentendre az egyházmegyei 
igazgatásban már igen korán szerepet játszott. 

Pilis megye főesperesónek azonban Szentendre sem nyújthatott maradandó szókhelyet. 
I. Károly 1318-ban, mivel Szentendrére a visegrádi vár ellátása érdekében szüksége volt, elcseréli 
azt több Zala megyei falu királyi udvarnokai és condicionáriusaiért.15 A cserére vonatkozó meg
állapodást István veszprémi püspök köti meg a királlyal, aki átadja Szentendrefalvát, püspöki 
kúriával, hajó- és szekérvámjával, malmaival, termőföldjeivel, hozzátartozó szomszédos ingatla
nokkal és dunai halászóhelyekkel együtt, ugyanekkor kiköti mind magának, mind főesperesének 
és plébánosának a szentendrei egyházban élvezett eddigi jogait, beleértve a tizedszedés jogát is. 
A főesperesi székhely fenntartására irányuló szándék, úgy látszik, a gyakorlatban nem volt meg
valósítható, az 1333. és 1335. évi pápai tizedlajstrom Pilis megyét mint budai főesperesi kerületet 
tünteti fel, tehát a kerületnek egyházigazgatási centruma ekkor már Buda volt, ezzel több évszá
zadra terjedően megoldást nyert Pilis megye főesperesi székhelyének ügye is. A székhely változ
tatásának tényéből arra kell következtetnünk, hogy Pilis megye főesperessóge a XIV. század 
elején a többitől eltérő, különleges szerepet töltött be. A XII. századtól ugyanis a főesperesi tisztet 
a szókeskáptalan tagjai töltik be, ami az egyházigazgatásnak a püspöki szókhelyből kiinduló 
centralizálódásával jár, ennek természetes következménye, hogy ez időtől kezdve a főesperesi 
székhelyek elvesztik igazgatási jelentőségüket, neveik inkább csak a körzetek megjelöléséül szol
gálnak. Ha Pilis megyében a főesperesi székhely szintén csupán a körzet névadójaként szerepelt 
volna, nem állott volna fenn a székhelyváltoztatás szükségessége sem. I t t tehát a székhely egyház
igazgatási szerepe a XIV. század elején is fennáll, valószínű, hogy az általános gyakorlattól való 
eltérést a budai királynéi udvartartás közelsége indokolta, a szentendrei, majd budai főesperes 
ez időben a királyné alkanceilárja volt,16 a veszprémi püspök mint a királyné kancellárja, 
tisztségét az udvarnál csak jelentősebb alkalmakkor tölthette be. 

A főesperes, püspökétől reáruházott felügyeleti jogköre mellett mint „manus episcopi" 
irányítja és ellenőrzi a kerületéből befolyó egyházi tizedszolgáltatást is.17 Az egyházi tized intéz
ményének eredete az ó- és újtestamentum rendelkezéseire vezethető vissza, és azt a hívek részére a 
kereszténység térhódításával az államhatalom törvényei is kötelezővé teszik. Nálunk István király 
törvénye írja elő, hogy „akinek az Isten tizet adott egy évben, a tizediket adja Istennek".18 A tized
szolgáltatásból egy hívő sem vonhatta ki magát, ha a termelés valamelyik ágából jövedelme vagy 
szaporulata származott. 

Az egyházmegyéből befolyó tized a megyéspüspököt illette, annak jelentős jövedelmet 
biztosított, de ugyanakkor ebből kötelezettségek is származtak. A püspök jövedelméből fedezi 
az egyházigazgatás költségeit, tartja fenn intézményeit, javadalmazza papjait. Az alsópapságot a 
XII. században a tizednek egy negyede illette meg. A XIII . század első felében azonban az alsó
papság tizedrészesedésónéi új helyzet áll elő, a székeskáptalan tagjai, akik ez ideig konventszerű 
közösségben éltek és anyagiak tekintetében a püspöküktől függtek, az alsópapság jövedelméből 
részesedést kapnak, ezzel megalapozzák anyagi függetlenségüket. Az alsópapság jövedelmének 
megnyirbálása elsősorban a plébániák lelkészeit érinti, és érthető módon váltja ki ellenállásukat, 
ennek tulajdonítható, hogy erre vonatkozó püspöki rendelkezések csak évtizedek múltán, királyi 
rendeletek kibocsátásával valósíthatók meg. 

A veszprémi egyházmegyében Róbert veszprémi püspök 1226-ban a pápától nyert fel
hatalmazás alapján rendelkezik a veszprémi káptalan javadalmazásáról.19 A püspök lefoglalja a 
kápolnák összes jövedelmét és kimondja, hogy a jövőben mind a tizedrószből, mind az oblatiókból 
a lelkészek és a káptalan egyforma részt kapnak. 1255-ben IV. Béla intézkedik hasonló módon a 
veszprémi szókeskáptalan és az alsópapság jövedelemrészesedése ügyében, kimondja, hogy a dózsma-
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negyed felét a kanonokok, másik felét a papság kapja, ugyancsak megállapítja, hogy egyéb jöve
delmek kit illetnek.20 Az alsópapság tizedrészesedése azonban egyházmegyénként eltérést mutat . 
IV. Béla ugyanazon évben a győri püspökség tizedmegosztásában úgy ítélkezik, hogy a dézsma-
negyed háromnegyed része a kananoké, egynegyed része pedig a papságé, ezzel szemben az egyéb 
jövedelmeket teljes egészében a papságnak biztosítja.21 

Szentpétery22 és Holub József23 IV. Bélának a veszprémi egyházmegyére vonatkozó 
oklevele hitelességét kétségbevonta, ennek során Holub álláspontját az említett egyházmegyék 
közti eltéréssel indokolja. A Buda környéki plébániáknak a későbbiek során ismertetett tizedperei 
arra mutatnak, hogy a veszprémi egyházmegyében a papság és a káptalan a dézsmanegyedet 
valóban felezte, ez az oklevél adatainak helytállósága mellett szól. 

A veszprémi egyházmegyében tehát a XIII . században a plébániák lelkészeinek a tizedből 
származó jövedelme annak negyedének fele, azaz nyolcada, de az is csak az esetben, ha a plébánia 
körzetének (Parochia) nincsen fiókegyháza. A fiókegyház lelkésze (rector) az egyházára eső dézsma-
negyed egy részét — ez a jelek után ítélve a dézsmanegyed negyede, tehát a teljes dézsmabevétel-
nek tizenhatodrésze volt — engedi át a plébánosnak (presbyter parochialis), ezt a részt hívták 
quarta magistralisnak. 

A plébánosok jövedelmét terhelő kiadások közé kell sorolnunk továbbá még a főesperes 
részére teljesített cathedraticumot is. 

Az i t t közöltekből megállapítható, hogy a plébániák lelkészeinek tizedrószesedése a XIII . 
században nem csak egyházmegyénként, hanem plébániánként is eltérést mutat. Az utóbbiaknál 
mutatkozó eltérés képe már kevésbé áttekinthető ; a jövedelmi viszonyokra lényegesen kiható 
tényezők : a hívek száma, joghatósági területének nagysága és annak termelési viszonyai ; ezek 
alakulásától függ a lelkész jövedelmének nagysága is, hasonló értelemben beszélnek ma is gazdag 
vagy szegény eklézsiáról. Ott pedig, hol a plébánia jövedelmének egy részét a fiókegyház lelké
szével vagy lelkészeivel megosztja, a jövedelmi viszonyok elbírálásánál erre a körülményre is 
figyelemmel kell lennünk. 

A káptalannak anyagi függetlenségére irányuló törekvései azonban nem csupán az alsó
papságot érintik, hanem püspökét is. A szókeskáptalan a püspök tized- és birtokjövédelméből is 
részt kap, amikor pedig birtokközösségük megszűnik, a tized jövedelmekben is megosztoznak, 
egyes helyek tizede a püspököt, másoké pedig a káptalant illeti meg.24 Erre példát találunk Buda
környék történetében is, a XIII . század elején még a veszprémi püspököt megillető bányai tized 
1298-ban már a székeskáptalané.25 

Az alsópapságnak az Árpád-korra vonatkozóan i t t ismertetett jogállása és jövedelmi 
viszonya azonban azoknál a plébániáknál fennállott állapotokat tükrözi, amelyek az egyházmegyék 
joghatóságához tartoztak, más volt a helyzet ott, ahol annak alapítása és fenntartása az ecclesia 
propria joggyakorlatába gyökerezett. Az ecclesia propria, amint arra már rámutattunk, egy egyházi 
vagy világi földesúr tulajdonán épült egyházi intézmény, leggyakrabban plébánia vagy kolostor, 
amelyen a földesúr nem csupán az intézmény vagyonállaga és jövedelme (tized, spolia, oblatiók) 
felett való szabad rendelkezésre tar t igényt, hanem joga kiterjed a lelkészek kinevezésére és elmoz
dítására is anélkül, hogy erre az egyházmegye püspöke befolyást gyakorolhatna. Az intézmény 
eredete az őskereszténység korára vezethető vissza, a középkorban főképpen a germán államokban 
terjedt el és a IX. és X. században éri el fejlődésének tetőfokát. Az ecclesia propria egyházi rendel
tetése azonban idővel mindinkább háttérbe szorul — mint jövedelmet biztosító vagyonállag csere, 
adásvétel ós öröklés tárgya lesz, ezzel világi javak színvonalára süllyed. Világi tulajdonosaik 
lelkészek helyeit arra alkalmatlan egyénekkel töltik be, akik egyházi törvények semmibevétele és 
egyházi elöljáróikkal szembeni fegyelmezetlenségük mellett közerkölcsbe ütköző életmódjukkal 
csorbítják az egyházi személyek tekintélyét. Földesurukkal szembeni függő helyzetük részükre 
ugyan kifelé bizonyos védelmet biztosít, ez azonban ellátottságuk tekintetében gyakran hátrányos 
helyzetet teremt. Az invesztitúraharcot lezáró 1122. évi wormsi zsinat megnyitja a lehetőséget az 
ecclesia propria intézményénél lábrakapott visszás állapotok megszüntetésére is. III . Sándor 
pápa az 1179. évi laterani zsinaton életrehívja a kegyuraság intézményét, ezzel megszünteti a 
világiaknak az ecclesia propria intézményében betöltött eddigi jogállását, ós a tulajdonos, most 
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már mint kegyúr, meghatározott egyházi kiváltságok birtokába lép. A zsinat a lelkészek behelye
zésénél a kegyúr részére a presentatió jogát biztosítja megyéspüspöki kinevezés mellett, ezzel 
kiszélesíti a kegyúri egyházak felett a megyéspüspök joghatóságát és anyagi vonatkozásban is új 
korlátokat szab azáltal, hogy az egyház jövedelméből a kegyúrnak csupán a tizedet hagyja meg.26 

A királyi ecclesia propria a jus patronatus magyarországi kialakulásánál a közjogba 
belépő sajátosságainál fogva más fejlődési irányt vesz, mint a magánföldesúri jogviszonyba ágya
zott nemzetségi egyházak. Míg a királyi egyházak a királyság és a Kúria közötti államjogi jellegű 
megállapodások változtató hatásainak inkább ki voltak téve és beilleszkedtek az új rendszerbe, a 
nemzetségi egyházak „patronatus" elnevezés alatt továbbra is konzerválják az intézmény magán
jogi jellegét, mélyrehatóbb átalakulásuk csak a reformáció idején következik be.27 

A wormsi és laterani zsinat határozatainak közjogi kihatása elsősorban az uralkodók és 
az egyház közti jogviszony rendszerében nyilvánul meg, ez nálunk a királyi kegyúri jogban nyer 
kifejezést. IV. Béla egy 1263. évi oklevelében magát „universarum ecclesiarum regni patronus"-nak 
mondja, V. István pedig 1271-ben ezt „super omnes ecclesias cathédrales specialissimus ius patro-
natus"-szal fejezi ki.28 Az invesztitúra eddigi gyakorlatával szemben, amelyben a fejedelem a tőle 
kinevezett főpapra a pásztorbot és gyűrű átnyújtása val ruházta át a velejáró javadalommal együtt 
a főpapi móltóságot és joghatóságot, a király, mint egyházának kegyura, a főpapok behelyezésénél 
csupán a presentatió, a bemutatás jogát gyakorolja. Kegyúri jogköre kiterjedt az egyház főpász-
torain keresztül az ország minden egyházi intézményére és ugyancsak a magánkegyurakra is, azok 
átruházása királyi jóváhagyást igényelt.29 A királyt mint az egyház kegyurát megillette továbbá 
„vigesima", a püspökök tized jövedelmének huszadrésze, erre vonatkozóan II . Endrének egy 1231. 
évi oklevele következő szavakkal emlékezik meg: „Praeter vigesimam, quam reges ab antiquo 
habeant", ugyancsak V. Istvánnak 1270. évi oklevele : „totam vicesimam decimarum in totó 
Comitatu Soproniensi nobis obvenientem".30 A királyi tizedrészesedés szintén a kegyuraság kiala
kulását megelőző időkre nyúlik vissza, II . Béla 1138-ban a dömösi egyháznak adományozza a 
váci püspökség királyi huszadát.31 A főpapok belehelyezésénél gyakorolt presentatió joga, valamint 
az ország tizedbevételéből megillető részesedés a kegyúri intézmény két alapvető alkotóelemét 
tükrözi. 

A király kegyúri joga azonban a magánkegyuraság jogkörére is kiterjedt. A királyi ala
pítású egyházak mint apátságok, prépostságok ós királyi kápolnák a király közvetlen kegyurasága 
alatt állottak, ezeknél a presentatió jogát ugyanúgy gyakorolta, mint az ország főpapjai felett, 
vagy pedig a magánkegyurak az egyházaik papsága felett. A király ós a kegyuraságához tartozó 
lelkészek között fennállott kapcsolat külsőségeiben is kifejezésre jut , bármilyen egyházi tisztet is 
töltöttek be, a király őket „capellanus noster" címmel illeti. I I . Béla már 1138-ban is a királyi 
alapítású titeli káptalan kanonokját „capellanum nostrum nomine Laurencii canonicus de Thitil"-
nek nevezi,32 ugyancsak 1389-ben Zsigmond a béli apátot nevezi káplánjának.33 Erre a címzésre 
későbbi korokból is számos példát sorolhatunk fel, annak gyakorlatát a magánkegyuraságoknál 
is megtaláljuk. A királyi egyházak fenntartásáról, akár javadalmazás, akár pedig birtok juttatás 
révén, a király gondoskodott, a kegyúri intézmény szelleméből adódik tehát, hogy azok tized
jövedelméből a király is részesült. Erre vonatkozóan bizonyságot azonban határozott formában a 
fennmaradt oklevelek nem szolgáltatnak, egyedül a királyi kápolnák eladományozásáról beszámoló 
közlések mutatnak ilyen irányba. 

A királyi kápolnák helyzetének közelebbi vizsgálatánál olyan jelenségekkel találjuk 
magunkat szemben, amelyek az egyéb királyi egyházak viszonyaitól eltérést mutatnak. Amíg a 
királyi alapítású apátságok, prépostságok és monostorok egyházaik területének egyúttal földes
urai is, a királyi kápolnák a javadalmazásnak ebből a formájából nem részesülnek, azokat kivétel 
nélkül a királyi birtokok területein találjuk meg. Viszonyaik sok tekintetben rokon vonásokat 
mutatnak a nemzetségi monostorokkal és egyházakkal, ez elsősorban az anyagi vonatkozások 
mellett azokban a kapcsolatokban nyilvánul meg, amelyek a nemzetség tagjait a nemzetségi egy
házakhoz, a királyi házat a kápolnákhoz fűzte. A királyi kápolnák lelkészeinek jövedelmi viszonyai 
a megyéspüspöki plébániáknál fennállott állapotokhoz képest lényeges eltérést mutatnak, tized-
bevételeiket nem osztják meg az egyházaik fenntartójával, a bevételek minden neméből teljes 

61 



részt kapnak. Ez az anyagi előnyt jelentő kiváltság a királyi kápolnák papsága részére olyan kivé
telezett jogállást biztosított, amely őket országos viszonylatban is kiemelte az alsópapság sorából. 

A királyi kápolnák papjainak kivótelezettsóge mellett kiváltságos jogállást töltöttek be 
maguk a kápolnák is az által, hogy exemptus egyházak voltak. A Buda környéki egyházak jog
hatósági viszonyainál az exemptio intézményének jelentős szerepe volt, így az it teni plébániák 
kialakulásánál közreműködő tényezők tisztázása érdekében következőkben foglaljuk össze annak 
lényeges elemeit : Az exemptio (kivétel) kánonjogi értelemben egy egyházi személynek vagy intéz
ménynek a közvetlen felettes hatóság alól való kivételét és egy magasabb hatóság alá történő 
rendelését jelenti. A rendes hierachiai szervezettől való eltérés csak egyházi kiváltságon vagy 
emberemlékezetet meghaladó gyakorlaton alapulhat. A passzív exemptio a közvetlen felsősóg 
alóli kivétel anélkül, hogy az exemptiót élvező annak jogában való részesedést nyerne, az aktív 
exemptio ezzel szemben nem csupán kivételt jelent, hanem egyben a magasabb felsősóg jogható
ságában való kisebb nagyobb terjedelmű részesedést is. 

Magyarországon legmagasabb fokú aktív exemptio ja volt a pannonhalmi apátnak, ugyan
csak a közvetlen szentszéki alárendeltség kiváltságát élvezte a székesfehérvári prépostság is, 
exemptiója azonban inkább passzív jelleget mutat. Római alávetettség alatt állottak a ciszterciek 
és a koldulórendek is, így a Buda környéki királyi alapítású monostorok közül a nyulakszigeti 
Domonkos-rendi apácarend, amelyet IV. Ince pápa 1257-ben kivett a megyéspüspök ós a tarto
mányi érsek hatósága alól ós közvetlen a szentszék alá rendelt.34 A Buda környéki királyi egyházak 
közül az exemptio kiváltságát élvezte még a budai prépostság, valamint a királyi kápolnák is az 
által, hogy nem a terület szerint illetékes veszprémi püspök joghatóságához tartoztak, hanem az 
esztergomi érseknek voltak alárendelve. 

A BÁNYAI PLÉBÁNIA 

A bányai plébánia az Árpád-korban a Buda környéki egyházak között nem játszott jelen
tős szerepet, fennállása sem volt hosszú életű — valószínűleg a tatárjárás idején pusztult el —, 
mégis első helyen kell vele foglalkoznunk, mert múltjának tisztázása kiindulópont a szomszédos 
plébániák történetéhez is. Neve az irodalomban a régies írásmódnak megfelelően „Bana" elnevezés 
alatt vált ismeretessé. Bártfai Szabó L. szerint a Bana—Bánya elnevezést nem lehet elfogadhatóan 
megokolni és álláspontját a Komárom megyei Bana helynév hasonló előfordulásával indokolja.35 

A kérdés eldöntését azonban három oklevél is elősegíti, egy 1324. évi oklevél István veszprémi 
kanonokot „banya"-i plébánosként említi.36 1334-ben az esztergomi káptalannak Óbuda kivált
ságait átíró oklevele hátlapján korabeli írással feljegyzett tartalmi kivonatban szintén „Banya" 
szerepel,37 végül I I . Ulászlónak egy 1503. évi oklevele, amelyben a Fehóregyháza előtti malmot a 
pálosoknak adományozza, annak helyét ugyancsak „Banyahaza"-nak jelöli meg.38 A közöltekből 
megállapítható, hogy a helységet fennállása idején Bányának nevezték. A Bánya helynévnek 
„Bana" alakban való előfordulását másutt is tapasztalhatjuk, Selmecbányát Árpád-kori oklevelek 
szintén „Bana"-ként említik. 

Bánya a tatárjárás előtt egy Óbudával szomszédos faluszerű telep lehetett, határa kiterjedt 
a bortermő Papmái, másként Püspökmáira, Előmálra, Kerekedre és Bányaföldóre, mint ilyen 
azonban Óbuda tartozéka volt. IV. Béla 1269. évi oklevele a bányai tizedről mint „décimas in 
Budensi territorio ad parochiam ecclesie Beate Marie de Bana. . . pertinentes" emlékezik meg.39 

IV. László pedig 1288-ban a budai própostságnak visszaadja „quandam terram Bana vocatam 
nullo intermedio intra metas dicte ecclesie inclusam, nec tarnen de eadem terra ecclesie Budensis 
seperatam".40 

Bánya helyének meghatározásához a fennmaradt oklevelek nyújtanak támpontot. 
I I . Ulászlónak már említett 1503. évi oklevele a bányaházi forrásra vonatkozóan következőket 
mondja : „ . . . quod ipsi [pálosok] in dominium eiusdem fontis prope dictam ecclesiam albam e 
regioné Veteris Bude fundatam in medio publice atque comunis vie in capite scilicet pratorum castri 
nostri similiter Veteris Budensis erumpentis, qui quidem fons Banyahaza vulgariter apellarent 
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et in cuius superficie relique veterum edificiorum extantes structuram quandam antiquitus fuisse 
demonstrarent. . ."4 1 Ugyancsak ennek a forrásnak a vizéről értesülünk egy 1389. évi oklevélből, 
amelyet Crumhelthferdeye-nek hívnak és Fehéregyházától a klarisszák kolostorának irányába 
folyik.42 Anonymus a fehéregyházi forrásról azt írja, hogy annak vize egy kőmederben folyik Attila 
városába.43 Lajos király 1355. évi okleveléből értesülünk egy árokról, amely az Óbudáról Fehér
egyháza felé vezető utat szeli és a mai református templom helyén állott királynéi vár árkába vezet.44 

Az itt közölt okleveles adatokat kiegészíti az 1923-ban a Szőlőkert utcában feltárt köves vízmeder is.45 

A klarisszák kolostorának helyét a Lajos utca és Zichy utca találkozásának tájára kell 
helyeznünk,46 így tehát a fehéregyházi kápolna előtt állott bányaházi forrás vizét a (valószínűleg) 
római korból származó köves vízmeder egyenes irányban vezette a királynéi vár és a klarissza kolostor 
érintésével a mai zsidótemplom táján a Dunába. 

A török hódoltság megszűnése után, 1695-ben Zichy István, Óbuda földesura szerződést 
köt Mertz Miklós budai polgárral „der jähren her zu Alt Ofen ödt und ganz ruinierthe Mühl" bérletére.47 

A Mertz-féle malmot későbbi írások „an der wienerischen Landstrassen gelegene Landmihl"-nak és 
„Franki MilP'-nek nevezik.48 1702-ben a veszprémi püspök pert indít az esztergomi érsek ellen a 
budai tizedek ügyében, a per során készített és a tizedkerületekre vonatkozó összeírás többek között 
a következőket tartalmazza : „Templum beatae Mariae virginis ist unweith von des Franki Pöckhen 
Mill, al wo rechter Hand auch ein Kloster gestanden hat gehaissen Teireghaz."49 Ezt a malmot 1735-ben 
Piller Vitus, majd Radl molnár bérli, a malom épülete a Vörösvári ú t és a Bécsi út találkozásánál 
mai napig fennáll, forrásának vizét ma, a középkori útjától eltérően, az ásott Radl-árok vezeti kelet 
felé a Filatori gátnál levő Duna-ágba. Mind a forrás vizének középkori útjáról, mind a közölt újkori 
adatokból arra a következtetésre juthatunk, hogy a haj dani Bánya, illetve Bányaháza forrása az óbudai 
textilgyár telkén levő forrással azonos, és maga a falu is ezen a helyen állhatott. 

A Bányára vonatkozó XIII—XIV. századi oklevelek túlnyomó részben a határában termelt 
borok tizedének és csöböradójának tulajdonjoga körül támadt nézeteltérésekről ós perekről számol
nak be. A viták során jelentkező ós különféle jogcímen támasztott igények szálainak szót választása 
első tekintetre csaknem megoldhatatlan feladatnak látszik, a versengésben részt vesz a veszprémi 
püspök, a veszprémi káptalan, a váci püspök, a budai káptalan, Károly király, valamint világi 
főurak ós polgárok. A tized- és borcsöbörszolgáltatás kérdésének tisztázása Bánya egyházi és 
birtoklási viszonyaira vet fényt, kíséreljük meg tehát az oklevelekben megjelölt egyházi tizednek 
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és földesúri szolgáltatásoknak különválasztását. A „decimae" megjelölés mellett egyházi tized
szolgáltatásnak minősítjük az oklevelekben előforduló olyan adatokat is, amelyekből a szolgáltatás 
teljesítésére következtethetünk, ugyancsak a borcsöbör megjelölés mellett a földesurat megillető 
szolgáltatás fennforgását tételezzük fel, amikor az oklevél a földesúri tulajdonviszonyra utal, mint 
pl. terra Bana adományozása. A felsorolt adatokat könnyebb áttekinthetőség céljából nem az ok
levelek kibocsátásának időrendjében, hanem tartalmuk időrendi utalása alapján csoportosítjuk. 

A fenti kimutatás adataiból kitűnik, hogy a bányai plébánia területén beszedett tized 
100 esztendőt meghaladó időszak leforgása alatt — az 1240 és 1269 közötti évek kivételével, 
amikor a veszprémi püspök azokat a budai prépostnak átengedte50 — változatlanul a veszprémi 
püspökség tulajdona, ugyanakkor a földesurat megillető borcsöbör különböző egyházi és világi 
kezek, legfőképpen a budai prépostság birtokában volt. Ebből a tényből a következőket állapít
hatjuk meg : A bányai plébánia a veszprémi püspök joghatósága alá tartozott, területe világi 
vonatkozásban a budai prépostság kezén levő óbudai birtok tartozéka volt. II . Endrének a budai 
prépostság régi jogainak visszaállítása ügyében kiadott 1212. évi oklevele arra mutat, hogy a 
prépostság itteni tulajdonjoga már Imre király idején is fennállott.51 

IV. Béla 1269. évi oklevele a bányai egyházzal együtt említi annak leányegyházát, „capella 
beaté Margarete", amelyhez „vicus Kwaehy" tartozik.52 Közel száz esztendővel később, 1345-ben 
a budai káptalan előtt óbudai lakosok eladják Kovács utcában (,,in vico Kuachulcha") levő ház
helyüket,53 1359-ben óbudaiak Erzsébet királynénak adnak el két házhelyet ,,in Veteri Buda prope 
claustrurn Beate Clare Virginis in vico Kuachulcha vocato".54 Mindhárom esetben előfordiiló „vicus" 
megjelölés ennek a telepnek utca vagy utcasor jellegét hangsúlyozza ki, ez a magyar utca-ulcha 
elnevezéssel is egyezik. Óbudán Lajos király 1355. évi határjárása másutt is hasonló megjelölésű 
telepet tüntet fel, amikor a határvonalat ,,vicus circa allodium seudomum coloni reginalis"-on keresz
tül vezeti, ez a királynéi vár közelében volt gazdasági majorságot jelöli meg. Hasonló a helyzet 
Esztergomban is, ahol a királyi vár és város szomszédságában az aranyművesek és pénzverők telepét 
az oklevelek „vicus Kwaehy"55 vagy „vicus fabrorum"-nak56 tüntetik fel, lakosai „auri malliatores, 
monetharii, laminarum auri incisor, aurifaber ós fabri" név alatt szerepelnek. A XI. vagy XII. 
századi pénzváltómórlegre vonatkozó óbudai lelet szintén nem zárja ki annak lehetőségét,57 hogy 
a királyi vár közelében volt „vicus Kwaehy" vagy „vicus Kuachulcha" az esztergom melletti Ková
csihoz hasonló telepet alkotott és lakói királyi fémművesek és pénzverők voltak. 

Amint már említettük, a klarisezák kolostorát a Lajos utca és Zichy utca sarkának tájára 
kell tennünk, ennélfogva az 1359. évi oklevél szerint a kolostor szomszédságában volt Kovács utcát 
is ennek közelébe kell helyeznünk. Mivel pedig ettől délre, a kolostor és a Kurszán-várnak megjelölt 
amphiteatrum közti terület még 1373-ban is mint Katus asszony 26 hold kiterjedésű szántóföldje, 
beépítetlen volt,58 valószínű, hogy a telep a kolostor ós a révhez vezető út között terült el. Ezen a 
területen áll ma Óbuda plébániatemploma, amelyről tudjuk, hogy felépítése előtt helyén egy régi 
templom állott, amelyet a török hódoltság idején az óbudai reformátusok használtak istentiszteleti 
célokra.59 Az 1269. évi oklevélben említett Margit-kápolna helyére vonatkozóan jogosnak látszik 
az a feltételezés, hogy a tizedkörlete területén, tehát Kovácsi vagy Kováts utca elnevezésű telepen 
állott, ós az a mai plébániatemplom helyén a királyi fémművesek és kovácsok egyháza volt. Az okle
velek az Esztergom melletti Kovácsinak szintén Szt. Kozma és Demjén tiszteletére szentelt külön 
templomát említik.60 

A bányai egyházat az irodalom általában Fehéregyházával azonosította. Bártfai Szabó 
és Gárdonyi bizonyítékai legfőképpen arra támaszkodnak, hogy az oklevelek a két egyházat 
együttesen nem említik, továbbá helyüket egyazon területen jelölik meg, Fehóregyházának 
1296-ban, Bányának pedig 1298-ban egy Péter nevű plébánosa volt és mindkét egyház Mária 
tiszteletére volt szentelve.61 Kétségtelen, hogy a két egyház közel feküdt egymáshoz, ez II . Ulászló 
1503. évi okleveléből is kitűnik, amikor a Fehéregyháza előtt állott Bányaházáról tesz említést. 
Azonosságuk ellen szól, hogy míg a bányai egyház a veszprémi püspök joghatósága alatt állott, 
Fehéregyháza mint királyi kápolna és exemptus egyház, az érsek alá tartozott. A bányai plébánia 
valószínűleg a tatárjárás idején elpusztult, területén levő romokról még az 1298., 1453. és 1503. 
évi oklevelek is beszámolnak, egyházi javadalmai azonban továbbra is a veszprémi püspök kezén 
maradnak. 1324-ben és 1329-ben István veszprémi kanonok nevezi magát bányai plébánosnak, 
nyilván mint a javadalom haszonélvezője.62 Ezzel szemben Fehéregyházát egy 1296. évi oklevél 
más királyi kápolnákkal együtt „ex privilegio et antiqua consuetudine" az érsek joghatóságához 
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sorolja, plébánosai teljes tizedszedési joggal rendelkeznek,63 és tudjuk, hogy exemptióból származó 
kiváltságait egész a középkor végéig megtartotta. A bányai plébánia leányegyháza, a Margit
kápolna, azonban túléli az anyaintézményét, Bánya tizedeinek IV. Béla által 1269-ben a veszp
rémi püspök részére történt visszajuttatása után Óbudának ezen a részén továbbra is képviseli 
egyházmegyéjének joghatóságát, mígnem 1355-ben Óbuda prépostsági ós királynéi városrészeinek 
szótválasztása után mint a királynéi városrósz temploma, önálló plébániává alakul és a prépostság 
felügyelete alá kerül.64 

Lajos királynak az előbb említett 1355. évi oklevele, amelyben a Somogy ós Zala megyei 
Komár, Galambok, Karos és Szentpéter falvak juttatásával kárpótolja a budai prépostságot, nem 
csupán a királynéi városrész leválasztását eredményezi, hanem az egyben érdekelt egyházmegyék 
joghatósági kérdéseit is rendezi, ez a prépostsági hatáskörnek a Margit-kápolnára, valamint 
a királynéi városrészre történt kiterjesztésével is kifejezésre jut. Figyelemre méltó, hogy a két 
városrészt elválasztó határvonal, amennyiben annak két lényeges pontján megállapítható, a 
bányai plébánia közvetlen határvonalát követi, amely a veszprémi püspökség és az esztergomi 
érsekség alá tartozó exemptus egyházak területeit választotta el. À határvonal Fehéregyházát 
érintő szakaszán a bányai forrást, valamint a királynéi vár és Duna közti szakaszon Kovácsit a 
királynéi városrészhez, magát Fehóregyházát és Óbudát pedig a préposti részhez csatolja. A király
néi városrész tehát nagyjában megfelel annak a területnek, amelyet Károly király 1308 előtt mint 
„terra Bana" jogtalanul birtokba vett,65 ebből a felismerésből arra kell következtetnünk, hogy a 
felek a határvonalat nem a megosztáskor rögzítették, hanem az évszázadokra visszanyúló jog
állapotokat tükröz. 

A bányai egyház, mint mondottuk, valószínűleg a tatárjárás idején pusztult el. Tudjuk, 
hogy az óbudai Szt. Péter-egyház is ez alkalommal semmisült meg, az itteni dunai átkelőhelyek ós 
a nyugat felé vivő „via magna" mentén Óbuda és Bánya-útjába eshetett az Esztergomot ostromló 
tatárságnak. Gergely érsek 1298. évi oklevele,66 amelyben a veszprémi püspök és a budai prépost 
közti tizedpert elhalasztja, Bányáról a következő leírást nyújtja : „. . .in loco quasi deserto ubi 
nullorum sunt habitacula, sed solius presbiteri quasi heremiticam ducentis et agentis.. .", ez a 
magányosan ott élő pap valószínűleg Fehóregyháza lelkésze lehetett. Bányára vonatkozó utolsó, 
1329. évi adat arról számol be, hogy István veszprémi kanonok a plébánosa, nyilván mint java
dalmának haszonélvezője. Az 1298. évi oklevél Bánya tizedét a veszprémi székeskáptalan tulaj
donaként említi, ez fényt vet István kanonok plébánosi címének körülményeire is, mint székes-
káptalan tagja a plébánosi tisztet csak névleg viselhette. 

Az 1355. évi rendezés, amikor Bánya leány egyháza, a Margit-kápolna a budai prépostság 
hatáskörébe kerül, végleg megszünteti a plébániát, területén mint a királynéi városrészen, most már 
a prépostság látja el a hívek lelki gondozását, egy 1413. évi oklevélből pedig arról értesülünk, hogy a 
királynéi városrész tizedeit is a prépost szedi.67 A rendezést követő időkben a bányai egyházat 
oklevelek többé nem említik, vidékének egyedüli említósreméltó épülete a forrás vizével hajtott 
malom és Fehéregyháza kápolnája. 

A BUDAI (ÓBUDAI) PRÉPOSTSÁG 

Az Árpád-kori Óbuda lakosainak lelkigondozását, ezzel a plébánosi teendők ellátását a 
budai prépostság gyakorolta, a város plébániatemploma a prépostság Szt. Péter-temploma volt. 
A prépostság alapításáról krónikáink számolnak be, a Képes Krónika szerint681. István alapította, 
ugyanakkor I. Gézát is említi alapítójául. Az irodalom mind ez ideig nem járult hozzá a kérdés 
végleges tisztázásához, legutóbb Gárdonyi69 alapításának időpontját — II. Géza 1148. évi oklevele 
alapján, amelyben az, az I. László által a prépostság részére utalványozott 360 pensáról számol 
be — I. László idejére helyezi, mivel a javadalmazás fényéből a templom fennállására következtet. 

A kérdés vizsgálatánál célszerűnek látszik elsősorban az alapításra vonatkozó adatokat 
elválasztani azoktól, amelyek a templom építéséről és javadalmazásáról szólnak, tekintve, hogy az 
alapítást nyilvánvalóan egy királyi alapítólevél kibocsátása fejezte ki, amire a későbbi korok 
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eseményei, mint templomépítés és ennek befejezése, már befolyással nem lehettek. Karácsonyi 
János, majd Garády Sándor70 Gallus „Cronica Polonorum" c. 1112-ből származó közlésére támasz
kodva Pétert jelöli meg a prépostság alapítójául. Gallus feljegyzése szerint Péter király megalapítja 
„ecclesia sancti Petr i de Bazoario" egyházat, ebben a budai prépostság Szt. Péter egyházát 
vélik felismerni. Az említett két egyház azonosítása az irodalomban ez ideig nem talált kellő vissz
hangot, felmerült az a lehetőség is, hogy „ecclesia de Bazoario" a pécsi egyházzal azonos, így a 
prépostság alapítójának és alapításának időpontjában nem alakulhatott ki végleges vélemény. 

„Ecclesia de Bazoario" megjelölés közelebbi vizsgálatánál kíséreljük meg elsősorban annak 
megállapítását, hogy Óbudát a XII. században mind Magyarországon, mind külföldön miként nevez
ték. Anonymus Óbudával kapcsolatban a következőket mondja : ,,Rex Athile . . . regálém sibi 
locum constituit iuxta Danubium supra Oalidas Aquas . . . et in circuitu muro fortissimo edificavit, 
que per linguam Hungaricam nunc dicitur Budunar et a Teuthonieis Ecilburgum vocatur."71 Anony
mus szerint tehát a XII. században Óbudát a magyarok Buduvárnak nevezték, a németek pedig 
Etzlburgnak. Óbudának Budavárként való elnevezésére mutat a Zala megyei Budavár helynév is 
(Nagyvázsony és Köveskál között), ugyanis 1413 és 1431. évi oklevelek tanúsága szerint a falu mint 
„Budavári" a budai prépostság birtoka volt.72 Ugyanazt tapasztalhatjuk a Somogy megyei Muszt 
és Dencs falvak névalakulásánál is, mint a budai prépostság birtokait az oklevelek „Budauarimuzt"73 

(1416) és Budauaridench"74 (1444) néven említik. 
Óbudának a XII. században külföldön ismert és használatos nevéről értesülünk Idrisi arab 

geográfus munkájából, aki szicíliai volt és értesüléseit is innen szerezhette. Idrisi 1153-ból származó 
közléséből, Lewicki fordítása szerint, Óbudára vonatkozóan a következőket olvashatjuk : „Bazana 
várostól Baduara városig van 60 mérföld, Baduara a Dunu folyó mellett fekszik",75 Jaubert fordítá
sában pedig „Bedhwara" megjelölést olvashatunk.76 Ecclesia de Bazoario és fenti változatok közti 
eltérések vizsgálatánál elsősorban az ,,io" végződés szembetűnő, talán nem tévedünk, ha ezt a kró
nika írója által alkalmazott latinos névalakításnak tulajdonítjuk és a helynév nominatívusa „Bazoa-
rium" lehetett (mint Posonium,Simigium),ez az Idrisi által használt változatnál ,,Badoarium"-nak 
felelne meg. A Gallus-nóv maga sem zárja ki azt a lehetőséget, hogy annak viselője valamely latin 
nyelvcsaládhoz tartozó nemzet fia volt, aki előtt nem volt ismeretlen Óbudának Dél-Európában 
ismert névalakja. Budavár névnek fentiekhez hasonló külföldi változatával a későbbi időkben is 
találkozunk. Gentilis bíborosnak 1308 —1311-ből származó, olasz nyelven írt számadási könyvében, 
amelyben a veszprémi püspökre és az egyházmegye javadalmaira kivetett adókat részletezi, Buda
vára mint „Bedoara" szerepel.77 Az itt elmondottak alátámasztják azt a feltételezést, hogy a 
Gallus-krónika közlése Óbudára vonatkozik, és az óbudai Szt. Péter-egyház alapítója Péter király 
volt, Gallus krónikájának megjelenése előtt, 1112-ben járt Magyarországon is, értesülését tehát 
nem csupán a prépostság alapításához időbelileg legközelebb álló forrásnak kell tekintenünk, ha
nem szavahihetőnek is, mert azokat a helyszínen szerezte, mint külföldi egy velencei származású 
magyar király érdemeit jegyezte fel, annak pontos közlésére bizonyára súlyt helyezett. 

Ha a budai prépostság alapításának idejére vonatkozó fenti adatokat összevetjük azokkal, 
amelyeket az előbbi fejezetben a bányai egyházzal kapcsolatban elmondottunk, a következőket 
állapíthatjuk meg : A bányai egyház alapítása valószínűleg megelőzhette a própostságét, ugyanis 
nehezen képzelhető el, hogy a prépostság alapítása után a megyéspüspök Óbudán, a királyi egyház 
joghatósága területén még egy plébániát létesíthessen ; valószínűbb, hogy a bányai plébánia a 
prépostságot pár évtizeddel megelőzte, ós egyháza területén szerzett jogai már olyan gyökeret 
vertek, amelyeket a prépostságot alapító királynak is figyelembe kellett vennie. Erre mutat a 
város közvetlen szomszédságában levő Kovácsinak a bányai plébániához való tartozása is, ami 
egyházigazgatási és territoriális szervezés szemszögéből nézve, különösen egy kiváltságos egyházi 
intézmény esetében, magán hordja a kényszermegoldás bélyegét. A jelek inkább arra mutatnak, 
hogy Óbudának a prépostság alapítását megelőzően, valószínűleg a bányai plébániával egyidőben 
alapított önálló plébániája volt. II. Endrének 1212. évi okleveléből a prépostságnakvisszaszolgál-
tatandó jogai és területei felsorolásánál „terre, in qua tarn ecclesia, quam villa Budensis est posita"-
ról értesülünk.78 Mivel i t t Óbuda egész területére kiterjedő földesúri jogkörnek egyházi tulajdonba 
való visszaállításáról van szó, amely területen a világi kézen levő földek mellett még külön egyházi 
föld is volt, arra kell gondolnunk, hogy az említett egyházi föld a plébániát megillető két mansio 
lehetett. Királyi alapítású prépostságoknál ugyanis a javadalmazás egy vagy több falu földesúri 
jogkörének adományozására terjedt ki, mint ahogy az I. István által alapított fehérvári própost-
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ságnál is fennállott, egy borcsöbörszolgáltatás kötelezettsége alá vonható falusi részbirtok ez időben 
csak alsófokú intézmények javadalmazásának felel meg. De mindezeken túlmenően valószínűtlen
nek látszik, hogy a veszprémi püspökség alapítását követő időkben éppen a királyi kézen levő Óbuda 
maradt volna ki az országosan megindult egyházszervezésből. 

A városnak a prépostsági Szt. Péter-egyházon kívül volt még más temploma is, egy 1283. 
évi oklevél Gergely kanonokot mint az óbudai Mária-kápolna papját említi, a kápolnának eredetét 
és Óbuda egyházi életében betöltött szerepét azonban nem ismerjük.79 Ez az adat annyiból is 
figyelemre méltó, hogy Óbuda területén egyazon időben három Mária tiszteletére szentelt egyház is 
volt, azzal a különbséggel, hogy a bányai a veszprémi püspöké, a fehéregyházi kegyúri kápolna a 
királyé, a város belterületén levő egyház pedig a prépostságé volt. Lehetséges, hogy az óbudai 
Mária-kápolna elődje volt az Erzsébet királyné által a XIV. század első felében létesített prépost
sági Mária-templomnak, a templom feltárt romjai románkori építkezési maradványokról is tanús
kodnak. 

A budai própostságnak mint Óbuda plóbánosi teendőit ellátó egyháznak exemptus jog
állásáról Pelagius és István bíbornokok 1216. évi oklevele nyújt tájékoztatást.80 Az esztergomi 
érsek és a veszprémi püspök közti perben eljáró bíbornokok megállapítják, hogy főpásztort meg
illető szentségek kiszolgáltatása óbudai hívek részére kizárólag a veszprémi püspök jogköre, ezeket 
a jogokat az esztergomi érsek Óbudán csupán olyan esetekben gyakorolhatja, ha a szentségek 
szolgáltatása egyházmegyéjéhez tartozó személyek részére történik. Ez a rendelkezés elsősorban a 
prépostsági plébánia exemptus jogállásának passzív jellegére világít rá, amennyiben „in spiritua-
libus" teljes egészében fenntartja a megyéspüspök joghatóságát. Kiváltságos helyzete „in tempo-
ralibus" abban domborodik ki, hogy a megyéspüspök joghatóságától elkülönített tizedkörlet 
felett rendelkezik, ós mint az a bányai tizedekkel kapcsolatos 1269. évi oklevélből is kitűnik, a 
tizedek minden neméből teljes rész illeti meg. Az esztergomi érsek joghatósága legfőképpen sze
mélyi vonatkozásokban érvényesül, annak gyakorlása azonban a veszprémi püspök hozzájárulását 
is igényli. 

A KIRÁLYI KÁPOLNÁK INTÉZMÉNYE 

Buda-környéknek az Árpád-korban kimutatható lakott telepein a korai egyházalapítás 
nyomait Bánya mellett még másutt is megtalálhatjuk, ezek azonban többségükben már nem a 
veszprémi egyházmegye alapításai, hanem eredetük az ecclesia propria intézményére vezethető 
vissza. Az Árpád-ház itteni birtoklásának ténye, valamint az, hogy a XIII. század okleveleiben 
feltűnő királyi kápolnákat mint a király kegyurasága alatt álló egyházakat említik, arra enged 
következtetni, hogy ezek az egyházak a budai prépostsághoz hasonlóan szintén királyi alapítá-
súak. Mielőtt tehát ezen egyházak múltjának ismertetésére rátérnénk, elöljáróban foglalkoznunk 
kell a királyi kápolnák intézményének történeti szerepével is. 

Az intézmény múltjának tisztázása nem könnyű feladat elé állítja a történetírót. Az 
Árpád-kori királyi kápolnákra vonatkozóan rendelkezésre álló forrásanyag vajmi kevés, eddigelé 
négy oklevélnél többet nem mutathatunk fel, ezekből is az egyik keltezésének idejénél jóval későb
ben készített hamisítvány ; ugyancsak az irodalomban sincsen nyoma annak, hogy a kérdéssel 
foglalkoztak volna. Az okleveles közlések gyér előfordulását annak kell tulajdonítanunk, hogy az 
intézmény maga is olyan korban virágzott, amikor okleveleink kiállítása ritkaságszámba megy 
— az írásbeliség bevezetése egy későbbi kornak, III . Béla korának idejére esik —, ugyancsak ebben 
az időben a királyi kápolnákkal kapcsolatban még nem merültek és nem merülhettek fel oly kérdé
sek sem, amelyeknek jogi vonatkozásai írásbeli rögzítést igényeltek volna. A nemzetségi alapítású 
egyházak az ecclesia propria intézményének idején csupán a nemzetségi birtokok tartozókai, 
egyházi jogállásukat is részben a tulajdonjog keretei szabják meg, ennek a korszaknak nemzetségi 
tulajdonviszonyairól forrásaink egyébként sem emlékeznek meg. A királyi kápolnákról beszámoló 
négy oklevél is ennek megfelelően olyan alkalommal tűnik fel, amikor a tulajdonviszonyokban 
állt be változás ós a királyok eladományozzák őket. A XI. századi királyi egyházalapításokkal 
kapcsolatos adománylevelek sorolnak fel első ízben királyi kápolnákat, majd pedig a XII . század 
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végével, amikor az ecclesia propria intézménye megszűnik és kialakul a kegyúri jog, ez a változás 
a királyi kápolnák intézményének átmeneti megszüntetését idézi elő, királyaink eladományozzák 
őket, s ennek kapcsán találkozunk újból okleveles említésükkel. 

A kápolnák kegyuraságának XIII . század eleji eladományozását követő időkben a királyok 
és közvetlen környezetük részéről olyan törekvések észlelhetők, amelyek a kápolnák visszaszer
zésére irányulnak. Ezek a kísérletek csaknem másfél évszázados pereket idéznek elő. A kápolnák 
ez időben már elvesztették régi kiváltságukat, az oklevelek sem említik többé őket királyi kápol
náknak, többségük beleilleszkedik az egyházmegyék szervezetébe ; a perek során azonban olyan 
jelenségeknek vagyunk szemtanúi, amelyek a múltra vetnek fényt és lehetővé teszik, hogy a kápol
nákról beszámoló négy oklevél szűkszavú közléseit kiegészítsük, s magáról az intézményről is 
áttekinthetőbb képet nyerjünk. Ismereteink további bővítését szolgálja az is, hogy a királyi 
kápolnák intézménye a XIII. század második felében újraéled és átalakul. A királyi rezidenciákon 
újabb királyi kápolnák létesülnek, ezek a kápolnák öröklik elődjeik hivatását és hagyományait. 
Az átalakulási folyamat, amely az ecclesia propria intézményének kápolnáitól a rezidenciális 
királyi kápolnákig vezet, a XIV. század végével fejeződik be ; e két évszázad forrásanyaga már 
részletesebb tájékoztatást nyújt. Az i t t elénk táruló adatok világánál rajzolódnak ki annak az 
intézménynek bizonytalan körvonalai, amelyek az Árpád-háznak a pogányság és kereszténység 
mezsgyéjén életrehívott sajátosan királyi egyházalapításairól tanúskodnak. Valószínű, hogy jelen 
tanulmány nem meríti ki a királyi kápolnák intézményére vonatkozó összes forrásanyagot, s az 
e téren folytatott kutatás előttünk még ismeretlen anyagot tárhat fel. Az eddigelé kimutatható 
adatok ismertetése is azonban történelmünknek egy olyan területére irányítja a figyelmet, amely 
egyházi viszonyaink XI—XII. századi alakulásának megismerését segíti elő. 

Magának az intézménynek eredete nyugati hatás érvényesülését mutatja, a capella szó a 
frank királyságban az ereklyeként tisztelt Szent Márton cappájára vezethető vissza, és a kápolna 
megjelölés is első ízben a frank királyok udvarában fordul elő szent ereklyék megőrzését szolgáló 
helyiségekkel kapcsolatban, az ezeknél működő clericusok neve pedig capellanus. A királyi kápol
nák intézményének a nyugati fejedelemségeknél betöltött szerepére vonatkozó ismereteink sajnos, 
csak hézagosak. A német királyi kápolna intézményére vonatkozó X—XI. századi adatokat Hans 
Walter Klewitz ismerteti, megállapításai főképpen a királyi udvarnál működő káplánoknak a 
német püspökválasztásnál érvényesülő szerepére szorítkoznak, emellett kimutatja az egyes székes
egyházak királyi kápolna eredetét is.81 Hans Martin Schaller a Staufok szicíliai királyságának udvari 
kápolnáiról írt munkájában szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel.82 Az 1955-ben megjelent tanul
mányában kiemeli, hogy a modern történetkutatás — bár elismerte a királyi kápolnáknak a közép
kori fejedelmi udvartartásoknál betöltött rendkívüli jelentőségét — csak részleteiben foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, s sajnálatos, hogy a német császárok udvari kápolnáinak története és szerepe 
mind ez ideig felderítetlen. 

Kétségtelen, hogy a külföldi analógiák ismerete a tárgykörünkben folytatott kutatást 
nagymértékben elősegítené. A magyar királyság intézménye nyugati átvétel, az itteni királyi 
kápolnák kialakulását nyugati, elsősorban német példák befolyásolták, tanulmányunknak is 
erről az alapról kellene kiindulnia. Sajnos, az idevonatkozó nyugati irodalom a reánk nézve annyira 
fontos egyházszervezeti, joghatósági ós anyagi vonatkozásokra nem tér ki, a kérdéssel csupán 
egyetemes történeti szempontból foglalkozik, s ez a körülmény a magyar és a nyugati intézmények 
közti kapcsolatok kellő kidomborítását nem teszi lehetővé. A külföldi példák ismertetésénél tehát 
kizárólag arra szorítkozunk, hogy egyes adatok felsorolásával a királyi kápolnák intézményének 
az egyes európai országokban való előfordulását szemléltessük. 

Németországban a IX. századtól kezdve létesülnek királyi kápolnák — a fejedelmek által 
leggyakrabban felkeresett Pfalzokban, így Aachen, Diedenhofen, Frankfurt és Regensburgban 
stb. — ezek idővel különleges székesegyházakká alakulnak át.83 Szászországban III . Henrik a 
XI. század első felében Goslarban létesített királyi kápolnát az ottlevő királyi lakhelyen.84 A német 
királyi udvarban működő királyi káplánokról szintén számos forrás tanúskodik. Ezek közül első
sorban meg kell említenünk a hazánkban is megfordult Brun capellanust, akit I II . Ottó — miután 
Róma fennhatóságát megdöntötte — 996-ban a pápaválasztás lebonyolítására Rómába küld.85 
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Brun a király rokona, I. Ottó leszármazottja, Karintia hercegének fia, előkelő származása és magas 
egyházi beosztása nem akadályozza abban, hogy a hittérítésből is kivegye részét. 1008-ban a kelet
magyarországi feketemagyarok megtérítésén fáradozik, majd innen Lengyelországon át Kelet-
Németországba megy, ahol vértanúhalált hal.86 Dél-Olaszországban a langobard fejedelmek vezetik 
be az udvari kápolnák intézményét, ugyanez a normannoknál is kimutatható, a szicíliai Messina 
városban I. Roger gróf alapítja meg 1061-ben palotájának udvari kápolnáját.87 A Stauf fejedelmi 
ház alapításához fűződik a Bari Szent Miklós-bazilika, a szicíliai udvari kápolnák (capella specia
lis) legjelentősebbike.88 A cseh Premyslidák egyházalapításai között is szerepelnek kápolnák, nyil
vánvalóan mint királyi ecclesia propriák, ezeket a kegyuraságok intézményének bevezetése 
idején egy 1221. évi konkordátum szerzetesrendek tulajdonába utalja.89 

Mint már említettük, a kegyuraság intézményének bevezetése a hazai királyi kápolnák
nál egy átalakulási folyamatot váltott ki, amely a régi kápolnák kiváltságos helyzetének megszün
tetésével és új kápolnák létesítésével járt. A hazai kápolnákra vonatkozó adatok ismertetésénél 
tehát az áttekinthetőség kedvéért a forrásanyagot aszerint csoportosítjuk, hogy azok az ecclesia 
propria joggyakorlata idején létesült kápolnákról, vagy pedig az átalakulás utáni idők kápolnáiról 
számolnak-e be. 

A királyi kápolnákról beszámoló első forrás a pécsváradi apátság alapítólevele. Bár az 
oklevél köztudomásúlag egy XIII. század elejéről származó hamisítvány, a közlést annyiból 
kell figyelembe vennünk, hogy az abban felsorolt adatok többségükben nyilvánvalóan az eredeti 
oklevélből lettek átvéve és a hamisítás időpontjában is köztudomású viszonyokat örökítettek meg. 
Az oklevél szerint I. István 1015-ben egyéb adományai között az apátságnak adja : „. . .duas 
preterea capellas regias capellam videlicet beati Petri monasterio connexam et alteram que vulgo 
Alba ecclesia vocatur, cum earum parochiis et omnibus pertinetiis. . . in quibus sacerdotes ab 
Abbato constituti predicte populo divinum plenarie exhibeant servitium."90 

A második oklevél a garamszentbenedeki apátság alapítólevele. I. Géza 1075. évi oklevele 
az apátság részére adományozott javak felsorolásánál a következőket mondja : „. . .preterea 
ego magnus qui et Geisa, gracia dei pannoniorum rex consecratus auctoritate regali conscendens 
statui u t ecclesia illa décimas suas omnes. . . habeat. E t parochiam, ecclesiam videlicet béate marie 
semper virginis, de villa Knesech, quam antea, dum capella lignea esset, habuit, quia regalis 
fuit, habeat. . ."91 Az említett Knesech ma Kisapáti Bars megyében, Aranyosmarót mellett, neve 
1538-ban mint Apathffalwa aliter Egihazas Nesicz fordul elő.92 

A harmadik oklevél 1243-ból maradt fenn. IV. Béla a bólakúti apátságnak adományozza 
„Ecclesiam Sancti Gerardi de Minori Pesth, capellam regiam vacantem, de iure et cuius ad nos 
patronatus spectabat ius, cum duabus capellis ecclesie Sancti Gerardi (martiris), scilicet Sancti 
Andrée apostoli in Sassard et Sancti Martini in Ewrs, quarum. . . quarta pars magistralis ad 
eandem ecclesiam Sancti Gerardi pertinet. . ,"93 

A negyedik oklevelet a veszprémi káptalan adja ki. Benedek veszprémi püspök 1296-ban 
perbe fogja Pál Örsi, Mikó sasadi, Miklós csíki, János keszi, Domokos szentjakabi és Péter fehér-
egyházi plébánosokat, mivel megtagadták a tizedszolgáltatást és az esztergomi érsek zsinatán 
vesznek részt. A perbefogott plébánosok védekezésükben előadják „quod predicte decimé et 
visitatio concilii ad ecclesiam Strigoniensem pertineret, cum ecclesia Strigoniensis hanc prero-
gativam ex privilegio et antiqua consuetudine prescripta habere dignoscatur, quia omnes ecclesie 
et capelle regales seu reginales et eorundem plebani et rectores plenas décimas in omnibus debeant 
percipere et habere et concilium archiepiscopi visitare, super quo etiam privilégium venerabilis 
patris domini Ladomeri archiepiscopi sancte Strigoniensi ecclesie in medium preduxerunt". A veszp
rémi püspök kiküldöttei a királyi kápolnák perbefogott lelkészeivel szemben — miután a kivált
ságaikat felsoroló oklevél tartalmáról meggyőződtek — püspökük nevében a pert megszüntetik.94 

Az it t közölt négy Árpád-kori oklevélhez soroljuk még azokat a középkorból származó 
közléseket is, amelyek az ecclesia propria idejéből származó kápolnák emlékét az átalakulás utáni 
korban is megőrizték. Ezek közül első helyen említjük a XV. századi Hartvik-krónikának a székes
fehérvári bazilika királyi kápolna eredetéről beszámoló híradását. A krónika Szent István-legen
dája a bazilika alapításának eseményéről beszámolva elmondja, hogy a király azt saját kápolná-
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jának tar tot ta fenn „tanta predita venustate supradictam ecclesiam in propriam capellam rex 
retinens", tehát királyi kápolnát megillető kiváltságokkal ruházta fel.95 

Az ecclesia propria eredetű királyi kápolnákkal kapcsolatban 1410-ben egy pápai rendelke
zés lát napvilágot. XXIII . János pápa búcsút engedélyez a Mária-ünnepek alkalmával a budavári, 
valamint a váron kívül fekvő és Mária tiszteletére szentelt királyi kápolnákat látogató hívek 
részére („qui beaté Marie virginis in castro Budensi et extra idem castrum capellas regias. . . 
visita verint").96 

Végül ide soroljuk még II . Ulászlónak 1496-ban a pápához intézett folyamodványát, 
amelyben azt kéri, hogy a fehéregyházi pálosokat a kolostor ós a templom birtokában erősítse 
meg és egyben járuljon hozzá, hogy a plébánosi teendőket a békásmegyeri és nyéki kápolnákban 
is elláthassák, amelyek valamikor szintén királyi kápolnák voltak („que eciam capelle regie nun-
cupabantur").97 

Kíséreljük meg a felsorolt négy oklevél adataiból a királyi kápolnák szervezeti és jogható
sági viszonyainak tisztázását. Figyelmet érdemel a pécsváradi ós garamszentbenedeki apátság 
adománylevelének azon rendelkezése, hogy a királyi kápolnák paróchiáit is az adományozott 
javakhoz sorolja. A paróchia szónak ez időben a mai értelemtől eltérő jelentése volt, kizárólag 
körzetet jelentett. II . Bélának a dömösi prépostság adományait megerősítő 1138. évi oklevele az 
esztergomi egyházmegyét „paróchia archiepiscopi"-nak nevezi, de ugyancsak előfordul az is, hogy 
e szóval jelölik meg világi viszonylatban a vármegyék körzetét is.98 A paróchiának mai értelemben 
vett plébánia jelentése csak a XV. században terjed el, annak általános használatát kánonjogilag 
a trienti zsinat erősíti meg.99 Az alapítólevélben megjelölt körzetnek hangsúlyozása a királyi 
kápolnák szervezeti viszonyaira és az önálló s elkülönített tizedkerületre utal. 

A kispesti, sasadi, Örsi adománylevél egyik szembetűnő vonatkozása, hogy a király kegy
úri jogainak átruházásakor az egyházak tizedeit is eladományozza. A kegyurat megillető tized
részesedést az ecclesia propria intézményéből eredő jognak kell tekintenünk, ez a jog a kegyuraság 
kialakulása után továbbra is fennáll, az adományozást megelőzően tehát a királyt illette meg. Az a 
körülmény, hogy a sasadi és Örsi kápolna quarta magistralisa a kispesti Szt. Gellért-egyházat 
illette, ugyancsak arra utal, hogy e két kápolna ez időben a kispestinek leányegyháza volt, ebből 
a királyi kápolnáknak a megyéspüspöki plébániákkal való hasonló szervezeti viszonyaira követ
keztethetünk. Az esztergomi érsek a király kérelmére előzetes beleegyezését adja a kápolnák kegy
uraságának eladományozásához, ezzel lemond a kápolnák felett eddig gyakorolt joghatóságáról, 
tehát azok ez időben az exemptio kiváltságát élvezték. 

A parochiális királyi kápolnák hasonló kiváltságait tükrözi a veszprémi káptalan oklevele 
is, kiemelvén kiváltságos helyzetüknek két lényeges elemét, a megyóspüspöktől való anyagi 
függetlenséget, továbbá papjainak az érseki zsinaton való részvételi jogát, ami exemptus kivált
ságokból adódik. A kápolnák papságának azon jogkörét, hogy az összes tizedbevótelekből teljes 
részt kapnak, azzal hozhatjuk összefüggésbe, hogy a király az őt megillető tizedrészesedés igénybe
vételével nem minden esetben él, azok elengedését külön királyi kegynek és adománynak tulaj
doníthatjuk. Ez a jog azonban újból feléled, amikor a király a kápolnák kegyuraságát eladományoz
za, ugyanis azt tapasztalhatjuk, hogy a jogutód, az új kegyúr, igényt tar t az őt megillető tized
részre, ez a rész pedig — mint a kispesti, sasadi ós Örsi dézsmapereknél látni fogjuk — igen jelentős. 
Lehetséges, hogy az exemptus egyházak tizedeiből az esztergomi érsek is részesül, erre ugyan 
közvetlenül adat nem áll rendelkezésünkre, igénybevételéről csupán a megyéspüspök ós az érsek 
közti gyakori joghatósági perekből következtethetünk. Figyelemre méltó, hogy az oklevél meg
különböztetést tesz királyi egyházak és királyi, illetve királynéi kápolnák között. Lelkészeinek 
hasonló sorrendben történt említéséből azt kell értenünk, hogy az egyházaknak plébánosai, a 
kápolnáknak rectorai voltak, ami arra mutat, hogy a királyi birtokon a kápolnák mellett egyes 
plébániák is királyi kegyuraság alatt állottak. 

A négy oklevél adatainak értékelésével a következőkben foglalhatjuk össze a parochiális 
királyi kápolnáknak a XIII. századi kiváltságokból származó joghatósági helyzetét : személyi 
és anyagi vonatkozású passzív exemptio, amelyben az egyházi felügyelet jogkörét az esztergomi 
érsek gyakorolja és a lelkészek behelyezése királyi presentatio ós érseki institutio mellett megy 
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végbe, anyagiak tekintetében pedig (in temporalibus) a lelkészek részére a megyéspüspök jog
hatóságától elkülönült javadalmazást biztosít. Az exemptióból származó kiváltságos jogok gyakor
lása a hívek lelkigondozása tekintetében (in spiritualibus) nem mutatható ki, a plébánia teendő
körét ellátó budai prépostság hasonló viszonyaiból arra következtethetünk, hogy a megyéspüspök 
joghatósága ezen a téren változatlanul fennállott. 

A parochiális királyi kápolnák kiváltságos helyzetének és az egyházi és világi életben betöl
tö t t különleges szerepének nyomait két további oklevélben is megtaláljuk. III . Béla 1186-ban az 
esztergomi érsek és Pozsony megyei nemesek között támadt vitás ügyben úgy ítélkezik, hogy a 
bizonyságtételre kötelezett felek esküjüket királyi kápolnában tartoznak letenni.100 A kápol
náknak a királyi igazságszolgáltatásnál jelentkező közjogi szerepe szemléltető módon fejeződik ki 
a királyi ecclesiának mint magántulajdonnak a királyság intézményéhez fűződő kapcsolatában. 
Ugyanez tükröződik az egyházi kiváltságok terén is. XXII . Benedek pápa 1339-ben Erzsébet 
királynóra is kiterjeszti a férje, I. Károly részére engedélyezett azon kiváltságot, hogy a királyi 
kápolnákban, a királyi káplánok által, jelenlétében mondott istentiszteleteken a jelenlevők meg
határozott időre szóló búcsúban részesülnek.101 Búcsúk engedélyezése ennek a kornak gyakori 
jelensége, a pápák számos egyházat részesítenek ebben a kiváltságban. Az említett rendelkezés 
jelentősége a királyi kápolnákra vonatkozóan azonban abban domborodik ki, hogy a búcsúk 
elnyerését a király jelenlététől teszi függővé és a királyi méltóság szakrális hivatásának színhelyéül 
a királyi kápolnákat jelöli meg. 

A királyi kápolnáknak az egyházi és világi életben betöltött jelentőségét vizsgálva végül 
rá kell mutatnunk arra is, hogy Árpád temetkezési helye felett szintén királyi kápolna épült,102 

ami elsősorban az Árpádok nemzetségi hagyománykultuszáról tanúskodik, de utal egyben a királyi 
háznak ehhez az intézményhez fűződő legbensőbb kapcsolataira is. Erre a kapcsolatra mutat az 
ország főpapjai és nemesei által a bárók és hatalmasok kihagyásával megtartott 1298. évi ország
gyűlésnek egy cikkelye is.103 Az országgyűlés arra kötelezi a királyt, hogy a lábrakapott hatalmas-
kodásokat szüntesse meg, és ugyanakkor kimondja, amennyiben azt elmulasztaná — figyelmen 
kívül hagyván a királynak azon kiváltságát, hogy egyházi kiközösítés alá nem vonható —, a fő
papok közbejöttével a Szentszék útján a király kápolnáját helyezik interdictum alá. Ennek a 
sanctiónak alkalmazásához a király kénytelen maga is előzetes hozzájárulását megadni. A kápol
nák jelentőségének és szerepének más oldalára vet fényt IV. Béla 1269. évi oklevele, amelyben a 
veszprémi püspöknek visszadja más egyházakkal együtt a királyi kápolna eredetű szent jakabfalvi 
plébániát, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az udvar papjai a királyi hatalom védelme érdekében 
(„defensione nostre potencie") akarták exemptus plébániává minősíttetni.104 A királyi kápolna 
i t t a királyi hatalom szimbólumaként jelentkezik. 

Összegezve az i t t elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a királyi kápolnák egyházi és 
világi rendeltetése messze túlnövi azokat a kereteket, amelyek az ecclesia propria joggyakorlata 
által életrehívott egyéb királyi egyházaknál kimutathatók. Az intézmény hivatásában sajátos 
módon fonódnak össze ugyanazon elemek, amelyek a XI. és XII. századi magyar királyság magán
jogi, közjogi és egyházjogi hatáskörét jellemzik. 

A már ismertetett négy Árpád-kori oklevél alapján említett királyi kápolnáknál többet 
nem mutathatunk ki, az egyházmegyék joghatósági viszonyai azonban olyan adatokra hívják fel 
a figyelmünket, amelyekből további királyi kápolnák és plébániák hajdani létezésére következtet
hetünk. Csepel-sziget egyházainak tizedei a XIII. században a királyt illették meg, ennek a kornak 
i t t kimutatható plébániáit szintén királyi alapításúaknak kell tartanunk. A sziget királyi birtok
lásáról számos adat áll rendelkezésünkre. Anonymus híradása is valószínűleg korának viszonyairól 
számol be, amikor Árpád szállását ide helyezi. A közlésből még arra is következtethetünk, hogy 
a királyoknak i t t egy állandó jellegű lakóhelyük is volt, erről ugyancsak a középkor végéről van 
biztos tudomásunk, a források i t t egy királynéi nyaralót említenek.105 Az a tény azonban, hogy az 
oklevelek a szigetet mint keltezési helyet már a XII . században is említik ós V. István halálának 
helyét a krónikák ide teszik,106 arra mutat , hogy királyi lakhelye már az Árpád-korban is fennállott. 
IV. Béla 1269-ben, amikor a veszprémi püspöktől jogtalanul elvett egyházi javakat visszaadja, 
többek között átengedi a Dunának az esztergomi egyházmegyétől a pécsi és zágrábi (?) egyház-
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megyékig terjedő szakaszán az összes szigetet is. Ágnes királynénak 1296. évi okleveléből értesülünk 
arról, hogy a királyné elődei által a püspöknek adományozott nagyszigeti tizedeket, amelyeket 
ő — rosszakaratú tanácsadóira hallgatva — elvett, újból visszaadja a püspöknek.107 1297-ben 
az esztergomi érsek felhívja a veszprémi püspök ós a szentendrei főesperes ellen fellázadt nagy
szigeti papokat a megyéspüspök iránti engedelmességre.108 1327-ben a veszprémi püspök az érseki 
zsinaton azzal vádolja az esztergomi érseket, hogy tőle a visegrádi, Örsi, csíki, sasadi, segesdi, 
leveldi ós nagyszigeti plébániákat elfoglalta.109 A közölt események azt mutatják, hogy az érsek 
és püspök között támadt hatásköri villongás az említett plébániák exemptus-jogállása körül 
keletkezett. A királyi birtokon levő plébániák tizedeinek a megyéspüspök részére történt átadása a 
kegyúri jogok és az érseki joghatóság feladásával járt , ez érthető módon váltja ki a régi jogaihoz 
ragaszkodó papság ellenszegülését. A püspöknek azon vádja, hogy az érsek az említett plébániákat 
elfoglalta, nyilvánvalóan arra vezethető vissza, hogy a papság újból megtagadta a püspöki jog
hatóság elismerését és önként helyezte magát az érsekség alá, bár nincs kizárva, hogy ennek elő
idézésében az érsek keze is benne volt. 

De nemcsak a Csepel-sziget plébániái, hanem az ország más részein fekvő királyi birtokok 
egyházai között is akadnak olyanok, amelyek hasonló eredetre mutatnak. A XIII. századi köz
lések ugyanis a Buda környéki és Csepel-szigeti plébániákéval hasonló jellegű joghatósági perekről 
számolnak be. A joghatósági viszonyok utalásai mellett felmerül egy másik szempont is, amely 
hasonló irányba mutat . Amint a Buda környéki kápolnák további sorsával foglalkozó fejezetek
ben látni fogjuk, a kápolnák egy része a megváltozott viszonyok mellett is megőrzi régi egyházi 
kiváltságát és exemptus plébániává alakul át. Ez az átalakulási folyamat a XV. században feje
ződik be, ennek a kornak egyházi viszonyairól pedig forrásaink már részletes tájékoztatást nyúj
tanak. Az érseki joghatóság alatt álló exemptus intézményekről az esztergomi káptalannak 1397. 
évi visitatiója számol be.110 A kimutatás „bénéficie et dignitates extra ecclesiam sed subiecta" 
cím alatt az exemptus prépostságok és apátságok felsorolása után a következő plébániákat 
említi : Buda, Pesth, Wyssegrad, Pathak, Lamperzaza, Zewles, Wyhel, Segesd, Aranyas, Nagh 
Komar, Galambok, Apaczya Vasarhel, Kys Kaz, Leweld, Papa, ugyancsak a szebeni és brassói 
esperességek Erdélyben. 

Az i t t felsorolt plébániák múltjáról beszámoló adatok vizsgálatánál a következőket álla
píthatjuk meg : 

A budai plébánia keletkezésének körülményeit ismerjük, a tatárjárás után Űjbudavár 
felépítése idején létesül. XXIII. János pápa 1410. évi bullájának tanúsága szerint az egyház királyi 
kápolna eredetű, plébániaj el legét a tatárjárást követő időkben átépítésével egyidejűleg nyeri el. 
A kápolna eredetének és múltjának részletes ismertetésére a kispesti egyházakat tárgyaló fejezet
ben térünk ki. 

Hasonló a helyzet a Duna bal parti Pest plébániájánál. Rámutattunk arra, hogy az itteni 
birtoklási viszonyok az Árpád-ház korai foglalására utalnak ós területe szintén királyi birtok volt. 
A plébánia királyi kápolna eredetét okleveles adat is valószínűsíti. IV. Béla 1237-ben Pest egyházá
nak kegyuraságát a Duna jobb parti Kispest királyi kápolnáival együtt a bélakúti apátságnak ado
mányozta,111 szándéka azonban — mint arra Kispest múltjának ismertetésénél rámutatunk — 
az esztergomi érsek magatartásán hiúsul meg. Ugyanerre mutat IV. Bélának egy másik oklevele is. 
1244-ben Acus pesti plébánost ,,capellanus noster"-nak nevezi.112 Városi privilégiumokat felsoroló 
királyi oklevelek nem egy esetben biztosítják a polgárság részére az egyháziak exemptus jogállását. 
Pest város plébániája is ezen, az alapon őrizhette meg régi kiváltságát. 

Visegrádot szintén korai királyi birtoknak kell tekinteni. Ezt későbbi korokra nézve okle
veles források is alátámasztják. Az itt folytatott régészeti kutatások eredményei bizonyítják, hogy 
a római korból fennmaradt castrumot a XI —XII. században is lakták, valószínű, hogy ez az erődítés 
volt Salamon fogságának helye is, a hagyomány ugyan ezt az eseményt hibásan a ma is álló torony
hoz kapcsolta, ez a torony azonban csak a XIII. században épült.113 A veszprémi püspöknek az eszter
gomi érsek ellen hangoztatott 1327. évi panasza a visegrádi egyházat a Buda környéki kápolnákkal 
és a Csepel-szigeti plébániákkal együtt említi, ez is exemptus jogállásának korai eredetére mutat. 

Lamperzaza (Beregszász) és Zewles (Nagyszőllös) lakosai (hospesek) a XIII. században a 
tatárjárás után kapják kiváltságaikat. IV. Bélának „Luprechtzaza seu Beregzaz" hospesei részére 
adott 1247. évi kiváltságlevele egyházukra vonatkozóan a következőket mondja : „ecclesia verő 
eorum ad Archiepiscopatum Strigoniensem contineatur et sit sine iurisdictione magistratus",114 

tehát a király a kegyuraságot magának tartja fenn. Nagyszőllös hospeseinek első privilégiuma 
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1262-ből való.115 A két egyház exemptus jogállását az erdélyi szászok kiváltságához szokták hason
lítani, ez ellen azonban az szól, hogy V. István az exemptiót a szepesi szászok egyházainak nem adja 
meg, a kegyúri jog fenntartása pedig régi királyi tulajdonra utal. 

Pathak (Sárospatak) vallon hospeseinek kiváltságát 1201-ben Imre király állapítja meg-
Az idevonatkozó oklevél tanúsága szerint már korábban is voltak kiváltságaik,116 ezeket I. Lajos 
is megerősíti. Későbbi oklevelek Patakot királynéi birtoknak említik, Temesvári Pelbárt szerint 
II. Endre leánya, Erzsébet is itt született, tehát királyi lakhelye már az ecclesia propria idején is 
fennállhatott, így egyházának exemptus jogállása királyi kápolna eredetre utal. 

Hasonló viszonyokat mutatnak az Wyhel (Sátoraljaújhely) múltjáról beszámoló forrá
sok. II. Endre 1221-ben alapítja meg itt a Szt. Egyedről elnevezett kolostort, kiváltságait pedig 
1261-ben István ifjabb királytól nyeri el.117 Régi királyi birtoklásra vet fényt Anonymus közlése is, 
itt jelöli meg I. Endre orosz származású feleségének kedvenc tartózkodási, valamint a királyok 
gyakori vadászhelyét, amiből szintén királyi lak hajdani létezésére ós királyi egyházának korai alapí
tására következtethetünk. 

A Somogy megyei Segesd a középkorban a királyné ellátására rendelt birtok, ugyancsak 
székhelye a veszprémi egyházmegye segesdi főesperesi kerületének. A segesdi plébániára vonatkozó 
első közlés Pelagius és István bíbornokok már említett 1216. évi oklevelében maradt fenn, s a veszprémi 
püspök, valamint az érsek között fennállott joghatósági vitáról számol be. A helységére vonatkozó 
legkorábbi adat Rogerius leírásában maradt fenn, Kálmán herceg a muhi csata után Pesten átkelve 
a Somogy megyei Segesdre menekült,118 IV. Béla is gyakran tartózkodik itt, amiről több innen kel
tezett oklevele tanúskodik. 1250-ben Jakab segesdi plébánost a király „capellanum nostrum"-nak 
nevezi.119 A már több ízben idézett 1269. évi oklevél a segesdi plébániát is visszajuttatja a veszprémi 
püspöknek, tehát ezt megelőzően az érsek joghatóságához tartozott. 1320-ban a veszprémi püspök 
a segesdi, leweldi, sasadi, őrsi ós csíki plébánosokat kiközösíti, mert az érsek biztatására kivonták 
magukat az ő fennhatósága alól,120 az 1327. évi érseki zsinaton pedig ezt a vádját az érsekkel szem
ben újból megismétli. 

Aranyos egyházának területe — mint Segesd tartozéka — szintén királynéi birtok volt. 
Neve a XIII. században mint királyi és nádori oklevelek keltezési helye fordul elő, I. Károly 1327-ben 
„civitas reginalis Aranyas"-nak jelöli meg,121 ebből lakosainak kiváltságos helyzetére következ
tethetünk. 

A Zala megyei Nagh Komar (Komárváros) és Galambok szintén királyi birtok. 1263-ban 
s 1275-ben királyi hospesek kiváltságokat nyernek.122 Nagykomár egyben királyi lakhely is, IV. Béla 
tesz említést itt épült kúriájáról,123 a szomszédos Kiskomáron ,,Alba Curia" nevéről ugyanezt tételez
hetjük fel. A veszprémi püspök ós a zalai apát tizedperéről beszámoló 1256. évi oklevél Nagykomár, 
Galambok és Karos tizedeit, több más Zala megyei falu tizedeivel együtt az apát tulajdonaként 
említi, a per során három helység plébánosa azt vallja, hogy mindig a zalai apát fennhatósága alatt 
állottak, az ilyen vallomások megbízhatóságához azonban kétség férhet, tudjuk, hogy általában egy 
emberöltőt meghaladó időnél többre nem terjednek.124 1355-ben I. Lajos Nagykomár, Galambok 
és Karos falvak földesúri jogkörét Óbuda királynéi városrész ellenében a budai própostságnak adja, 
ezzel a földesurat megillető szolgáltatások is egyházi kézbe kerülnek. 

A káptalan vizitációjában felsorolt Kys Kazt a közölt névalakban azonosítani nem tud
juk, valószínűleg az előbb említett Karossal azonos. 

Apaczya Vasarhel (Somlyóvásárhely) plébániájának múltját nem ismerjük, a források 
beszámolása szerint az itteni bencés apácakolostor minden valószínűség szerint I. István alapítása, 
egyházának exemptus jogállása feltehetően királyi alapítású kolostor kiváltságos helyzetével függ 
össze.125 

Leweld (Városlőd) egyháza 1237-ben jut a veszprémi püspök birtokába, tehát azon évben, 
amikor Kispest, Sasad és Örs kápolnái a bélakúti apátság kezébe kerülnek.126 IV. Béla adomány
levele felismerhető módon világít rá a királyi egyház eredetére, ez kifejezésre jut elsősorban „cum 
omnibus pertinetiis, decimis ac aliisiüribus"szavaiból is. A király a továbbiakban arra kéri a. püspököt, 
hogy az egyház Beatus papjával szemben könyörületesen járjon el ós csak a püspöki dézsmát vonja 
le a maga számára, ez a kikötés utal a királyi egyházak papjainak az adományozást megelőző teljes 
tizedszedési jogára. Leweld földesúri jogköre 1270-ben királyi adományként Csák bán birtokába 
jut, 1387-ben pedig az itteni karthauzi szerzeteseké.127 Az egyház adományozását követő időkben neve 
együtt szerepel azokkal a királyi kápolnákéval, amelyeket az oklevelek az érsek és a veszprémi püspök 
közti perekkel kapcsolatban említenek. 

Pápa 1225-ben a veszprémi egyházmegye főesperesi székhelye, 1245 és 47-ben királyi job
bágyok, 1389-ben királyi udvarnokok lakják.128 Bár korai birtoklási viszonyaira vonatkozóan nem 
állanak adatok rendelkezésünkre, plébániájának exemptus jogállásából arra következtethetünk, 
hogy a X11I. század előtt is királyi birtok volt. Ugyanerre utal az itteni főesperesi szókhely is ; 
mint Visegrád, Fehérvár, Veszprém, Pest és Segesd eseteiben is tapasztalhatjuk, a főesperesi szók
helyek többségükben királyi birtokokon voltak elhelyezve. 
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1. kép. Királyi kápolnák és exemptus plébániák a XI —XV. sz.-ban 



Az exemptus plébániák múltjának ismertetésénél végül meg kell említenünk IX. Bonifác 
pápa 1400. évi bulláját, amelyben az esztergomi érseknek az egyházmegyéje területén kívül fekvő 
intézményei feletti joghatóságát megerősíti.129 A felsorolás magába foglalja az 1397. évi visitatió-
ban már említett plébániákat, ezen felül exemptusnak minősíti a budai Mária Magdolna- és Szt. 
Péter-templomokat, a buda-alvárosi Szt. Gellért, továbbá a sasadi, Örsi, fehéregyházi ós keszi 
egyházakat, úgyszintén a váci, beregi és németi (szatmárnémeti) plébániákat. Az exemptus 
plébániák számának ez időben történt felemelése ós a Buda környéki királyi kápolnák kiváltságos 
jogainak elismerése arra mutat , hogy az a per, amely a királyi kápolnák jogállása körül kisebb-
nagyobb megszakításokkal 200 évig elhúzódott, végre befejeződött. IX. Bonifác pápa bullája az 
exemptus plébániákat érintő lényeges intézkedéseket tartalmaz, véget vet a lelki és anyagi jog
hatóságból származó kettős alárendeltségi viszonynak, a plébániákat „in spiritualibus et temporali-
bus" az esztergomi érsek joghatósága alá utalja, ezzel megszünteti az évszázadokon át annyi 
vitának és pernek egyik forrását. 

Az a folyamat, amely az exemptus plébániák kialakulásához vezet, IX. Bonifác bullá
jával még nem fejeződik be, a jelek szerint további plébániák igazolják királyi kápolna eredetüket 
és emellett egyes városi egyházak is kieszközlik kiváltságos jogállásukat. Gergely milkói püspök 
1449-ben, nyilvánvalóan mint az esztergomi érsek vicariusa, az érsek megbízásából felkeresi 
a Duna mentén elhelyezkedő exemptus prépostságokat, apátságokat és plébániákat Visegrádtól 
Péterváradig.130 Útjáról készített feljegyzése a következő plébániákat sorolja fel : Visegrád, 
Maros, Szent jakabfal va, majd Budán a Mária-, Mária Magdolna-, Szt. Péter-, Szt. Gellért-, Szt. 
László- ós Szent György-egyházakat, Fehéregyházát, Pesten a Mária-plébániatemplomot, végül 
pedig a csuti plébániát. 1464-ben II . Pius pápa bullájában ismét felsorolja az esztergomi érseknek 
egyházmegyéjén kívül fekvő egyházi intézményeit.131 A bulla a váci és karosi egyházak kivételével 
újból említi IX. Bonifác által exemptnek nyilvánított plébániákat, ezenfelül megnevezi a marosi, 
szobi, helembai egyházakat, úgyszintén Szent jakabfal va, Újváros (Nova Villa), Tamásváralja, Erős 
(Erws), Tardas, Héreg (Hereg) és Borosjenő plébániáit. Figyelemre méltó i t t a marosi, szobi és 
helembai egyházaknak az érseki joghatóság alá való rendelése, miután ezek az egyházak egyébként 
is az érseki egyházmegyében fekszenek, úgy látszik, az exemptio i t t a főesperesi hatáskör kikap
csolása mellett a közvetlen érseki alárendeltséget fejezi ki. 

Az exemptus plébániákra vonatkozóan i t t felsorolt adatok elsősorban a királyi birtokok 
királyi alapítású egyházainak kiváltságos helyzetét szemléltetik. Alapításuk részben, a budai 
Mária Magdolna- és Szt. Péter-egyházhoz hasonlóan, a kegyuraság joggyakorlatának idejére eshe
tet t , ezeket a bennünket érdeklő királyi kápolna eredet szempontjából figyelmen kívül kell hagy
nunk. Nem tekinthetjük királyi kápolna eredetúeknek azokat az egyházakat sem, amelyek bár 
feltételezhetően az ecclesia propria joggyakorlatának időszakában létesültek, de — mint arra az 
említett 1296. évi oklevél is rámutat — királyi plébániák voltak. A kápolnáknak köz- ós egyház
jogi téren megnyilvánuló szerepe, a királyi házhoz fűződő közvetlen kapcsolata éles határvonalat 
húz a kápolnák intézménye ós minden más királyi alapítású egyház között. Ez az eltérés kifeje
zésre jut a királyi plébániák további sorsának alakulásánál is. így nem tekinthetjük királyi ká
polna eredetúeknek az említett Csepel-szigeti plébániákat sem, erre nem csupán az oklevelek 
plébánia megjelöléséből következtethetünk. Annak ellenére, hogy i t t is több évtizedes joghatósági 
pereknek vagyunk szemtanúi, a küzdelem itt nem az egyes egyházak birtoklásáért folyik, hanem a 
szigeti plébániák összességéért ós annak kimenetele is eltérést mutat , Csepel-sziget plébániái nem 
nyerik el az exemptio kiváltságát. Hajdani kiváltságos helyzetük i t t sem merül feledésbe, a meg
változott viszonyok mellett is konzerválják régi jogaikat, ez azonban csupán anyagi vonatkozásban 
érvényesül, felettes hatóságuk továbbra is a megyéspüspök marad. Joghatósági helyzetükről V. 
Lászlónak egy 1457-ben kelt oklevele tájékoztat, amelyben a király Csepel-szigeti jobbágyainak 
és az itteni egyházak lelkészeinek panaszára felszólítja a veszprémi püspököt, hogy a plébániáknak 
elődei által biztosított kiváltságait tartsa tiszteletben és egyben felhívja, hogy azok jogos birtok
lását igazoló okmányait mutassa be.132 Hét évvel később, 1464-ben a veszprémi egyházmegyének 
további egyházai nyerik el az exemptio kiváltságát, Csepel-szigeti plébániák azonban nem, régi 
jogaikból nyilvánvalóan csak a kedvezőbb tizedrószesedési feltóteleket mentették át. 
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Az, hogy a fentebb említett exemptus plébániák közül melyeknek eredete vezethető vissza 
a királyi kápolnák intézményére, ez — forrásaink alapján—egyedül a Buda környéki plébániákra 
vonatkozóan állapítható meg ; az ország más részein előforduló exemptus egyházaknál csak gyanít
ható, megbízható támpontot egy adat sem szolgáltat. Van azonban egy körülmény, amely a 
kérdés tisztázásához bizonyos mértékig irányt mutat ; nem tekinthetjük véletlennek, hogy az 
okleveles adatok alapján kimutatható parochiális királyi kápolnákat mint királyi kápolna eredetre 
„gyanús" exemptus plébániákat ott találjuk meg, ahol a királyi ház állandó jellegű lakóhelyeit 
kimutathatjuk, vagy jogosan feltételezhetjük. Egy királyi curia tartozékaként szereplő kápol
náról értesülünk a garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelében is, I. Géza a Komárom 
megyei Udvardon levő curia já t a Szt. Márton tiszteletére szentelt kápolnával együtt adja az apát
ságnak.133 Ugyanígy Székesfehérvár, valamint Óbuda környékének kápolnái és Visegrád egyháza 
elsősorban szemléltetik a kápolnáknak a királyi lakhely közelében való elhelyezkedését. Hasonló 
kapcsolatot mutatnak Nagykomár, Segesd, Aranyos, Sárospatak, Sátoraljaújhely egyházai is, a 
királyok vagy a királyi ház tagjai gyakori itt-tartózkodásának ténye bizonysággal kimutatható, 
ami állandó jellegű királyi lakhelyekre is utal. Mindezek mellett valószínű, hogy Balics134 felté
telezése is helytálló, és királyi, illetve királynéi kápolnák voltak az ország jelentősebb központ
jaiban is, mint pl. Esztergomban és Veszprémben. 

A királyi kápolnák elhelyezkedésénél mutatkozó rendszeresség egyben rávilágít a kápol
nák rendeltetésére is, valószínű, hogy többségükben a királyi ház tagjainak vallási kultusz-igényeit 
szolgálták. Erre a következtetésre kell jutnunk az intézmény sorsának további alakulásából is. 
A királyi kápolnák XIII. századi eladományozásával, amint arra már rámutattunk, maga az 
intézmény nem szűnik meg. Újabb királyi kápolnák létesülnek, ezeket azonban már magukon a 
királyi rezidenciákon találjuk, és a későbbi korok terminológiájának megfelelően az udvari kápolna 
szerepét töltik be. A tatárjárás után megindult várépítés változást hoz a királyi lakhelyek kiválasz
tásában is, a királyok és királynék állandó lakhelye a nagyobb biztonságot nyújtó vár ós erősség, 
ezeknek a falai között helyezkednek el az új királyi kápolnák is. Lelkészeik már nem a paróchia 
bevételeiből ós a hívek adományaiból tartják fenn magukat, hanem javadalmazásukról a király 
gondoskodik. A változást — úgy látszik — nyugati befolyás idézi elő, az angol és francia király 
udvaránál hasonló viszonyokat tapasztalhatunk. Az 1279. évi „Household ordinance of West
minster" adatai szerint az angol királyi udvar lelkészei mint „clers de la chapele le rei" szerepelnek 
és az udvar évi készpénzjavadalmazásban részesíti őket, ugyanez tűnik ki V. Fülöp francia király 
1318—19. évi udvari költségelőirányzatából is.135 

Az esztergomi káptalannak 1397. évi visitatiója foglalkozik az udvari kápolnák hivatását 
betöltő rezidenciális királyi kápolnák intézményével is. A királyi káplánok számát 12 főben 
jelöli meg, az intézményt mint Zsigmond király alapítását tüntet i fel, aki a káplánok javadalmazá
sára Esztergom város adóbevételét, 400 márkát bocsát rendelkezésükre, az összeg folyósítását 
azonban Zsigmond halálával beszüntetik. 

Arra vonatkozóan, hogy a rezidenciális királyi kápolnák hol helyezkedtek el, egyedül csak 
a budai királyi várral kapcsolatban maradt fenn adat. 1332-ben XXII . János pápa a fehérvári 
prépostot a nyulakszigeti apácakolostor és a budavári királyi kápolna papsága között támadt 
perben bíróul rendeli.136 1349-ben Erzsébet királyné VI. Kelemen pápához folyamodik, hogy a 
budavári királyi és királynéi Szt. Márton-kápolna részére — amelyet ő alapított és építtetett — 
búcsút engedélyezzen. A pápa az erre vonatkozó engedélyt ugyanez évben meg is adja.137 1381-ben 
a budai vár királyi kápolnájában helyezi el Remete Szt. Pálnak Velencéből hozott ereklyéjét, 
majd innen viszik tovább a budaszentlőrinci pálos kolostorba.138 1423-ban Ciliéi Hermann sziavon 
bán elcseréli a pálosokkal a budavári Szombat kapu melletti „Kammerhof" elnevezésű „magna 
curia"-t, amely I. Károlyó volt és amelyet I. Lajos adományozott a rendnek a hozzátartozó Szt. 
Márton-kápolnával együtt.139 Ugyanez évben Zsigmond a budai vár királyi kápolnájába hozatja 
és állítja ki a német-római császári koronaékszereket.140 1450-ben egy szomszédos iskola említése 
kapcsán neveznek egy, a Várban levő kápolnát capella regiának.141 1494—95-ben Ernuszt Zsig
mond királyi kincstartó s pécsi püspök feljegyzései között a várbeli királyi kápolna és káplánok 
részére folyósított összegek szerepelnek, ugyancsak megemlékszik erről 1526-ban a királyi számadás-
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könyv is, a kápolnát „capella S. Johannis in castro" és „capella regia de castro Budensi" néven 
említve.142 Szerémi György, aki maga is királyi káplán volt, a XVI. század első felében „Magyar
ország romlásáról" írt munkájában arról számol be, hogy a törökök közeledtének hírére a királyi 
káplánok menekítették Pozsonyba Alamizsnás Szt. János ereklyéjét.143 

A budavári királyi kápolnákra vonatkozóan i t t közölt XIV—XVI. századi adatokból 
mindenekelőtt megállapítható, hogy a Várban két királyi kápolna volt, Szt. Márton kápolnája a 
Szombat kapu (mai Bécsi kapu) melletti Kammerhofban, s Szt. János kápolnája a királyi palotában. 

Figyelembevéve a rezidenciális királyi és királynéi kápolnák eredetére, valamint rendel
tetésére jelen tanulmány keretében ismertetett szempontokat, indokoltnak látszik, ha ez alkalom
mal felvetjük a Szt. Márton-kápolnát magábanfoglaló Kammerhof eredetének és rendeltetésének 
sokat vitatott kérdését is. Az irodalomban (legutóbb Zolnay László144) a Kammerhof elnevezésből 
azt a következtetést vonták le, hogy az épület a XIII. században, mielőtt királyi szállás lett, a királyi 
pénzverde háza volt és nevét a kincstári intézménytől nyerte. A Kammerhofra vonatkozó legkorábbi 
közlés Horneek Ottokár verses krónikájában maradt fenn.145 Vencel budai megkoronáztatásának 
eseményeiről beszámolva kiemeli, hogy a szertartás után a királyt ós kíséretét a Kammerhofba 
vezették „Darnar fürten sy jn in den Chammerhof hin, In derselben Klaws Wont der Chunig mit 
Haws". Klaus, Kloster a latin Claustrum megfelelője, magyar jelentése elkerített lak, kolostor, 
zárda, ez a megjelölés semmiképpen sem illik egy királyi palotára. De ugyanakkor a Kammerhof 
elnevezés nem támogatja azt sem, hogy az épület a pénzverde háza lett volna, a „Kammer" szó ez 
időben nem kizárólagosan a kincstári apparátus igazgatását jelenti, elsődleges jelentése a királyi 
ház tagjainak legbelsőbb lakrésze, ágyasháza, a királyi család magánlakosztálya.146 E szónak hasonló 
értelmű alkalmazását megtaláljuk a bécsi Burgban is, ahol a császári ház tagjainak lakrészében 
elhelyezett házikápolnákat „Kammerkapelle"-nek nevezték.147 A Magna curia Kammerhof elneve
zése is inkább arra utal, hogy I. Lajos uralkodása idején az özvegy királyné várbeli háza volt. Erre 
mutat az a tény is, hogy 1339-ben a pápa Erzsébet személyére is kiterjeszti azt a kiváltságot, hogy 
a király jelenlétében a kápolnában mondott istentiszteleteken a jelenlévő hívek búcsúban részesül
hessenek, ez kétségtelenül Erzsébetnek a királynéi kápolnához és ezen keresztül a Kammerhof épüle
téhez fűződő rendkívüli és személyes kapcsolataira utal. Ez a körülmény nem támogatja azt a fel
tételezést, hogy az épületet I. Lajos még az anyja életében adományozta volna el, így hozzávető
leges pontossággal megállapíthatjuk az eladományozás időpontját is. I . Lajos anyja halálát köve
tően két esztendőre, 1382-ben halt meg, tehát a pálosok 1381 vagy 82-ben juthattak a Kammerhof 
birtokába. Ez megegyezik a, pálos évkönyvek azon közlésével, amely egy, a budai vár falain belül 
fekvő háznak a király által a rend részére törtónt 1382. évi adományozásáról számol be.148 A jelek 
arra mutatnak, hogy Erzsébet még életében számolt a Kammerhofnak mint királynéi szállásnak 
megszüntetésével. 1380-ban kelt végrendeletében magyar és lengyel udvarhölgyeire hagyja házának 
összes értékeit „universa ornamenta ipsius domus nostre communia, videlicet tapetia, culcitras, 
indumenta et alia clenodia in eadem remanentia".149 

Egy budavári királyi vagy királynéi lakról ad hírt V. István özvegyének, Kun Erzsébet
nek 1285. évi oklevele is.150 A királyné az 1282. évi tatár betörés idején házának előkelőivel, ifjaival, 
valamint budai polgárokkal a budai várba zárkózva nézi végig az ellenségre kitörő várbeliek harcát 
„cum in castro Budensi incluse propter metum Tartarorum fiussemus simul cum fidelibus baronibus 
ac iuvenis domus nostre ac civibus Budensibus"). Hogy az említett „domus nostra" valóságában egy 
királynéi házat jelent-e ós a Kammerhoffal azonos-e, el nem dönthető, de mindenesetre lehetősé
get nyújt annak feltételezésére, hogy az özvegy királynéknak már a XIII. és XIV. század fordulóján 
is a budai várban a királyi udvartól elkülönített szállásuk volt. A Kammerhof épülete Horneek Otto
kár verses krónikájának tanúsága szerint í n . Endre idején is fennállott. 

A királyi várban levő Szt. János-kápolna létesítésének időpontját nem ismerjük, a reája 
vonatkozó első adatnak Remete Szt. Pál ereklyéinek 1381-ben történt ideiglenes elhelyezésére 
utaló közlést kell tekintenünk, bár kétséges, hogy a kápolna ez időben ezt a nevet viselte, véd-
szentjének, Alamizsnás Szt. Jánosnak ereklyéit csak száz esztendő múltával, Mátyás idején hozzák 
el Konstantinápolyból Magyarországra.151 

Az 1397. évi canonica visitatióban feltüntetett királyi káplánok 12 főnyi létszáma arra 
enged következtetni, hogy a budaváriak mellett másutt is voltak rezidenciális királyi és király
néi kápolnák, ugyancsak erre mutat Erzsébet királynénak már említett végrendelete is. A királyné 
az aracsai monostorra hagy két ezüst serleget, úgyszintén a lippai Szt. Lajos-kolostorra egy gazdagon 
díszített aranykelyhet, ezek a felső királyi kápolna tartozékai, „in superiori capella nostra habitas". 
Az óbudai királyi várat a XIV. századi források királynéi várnak jelölik meg, ennek szomszédsár 
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gában építteti Erzsébet kedvelt klarisszáinak kolostorát is, akiknek körében gyakran tartózkodik, 
végrendeletében ide kíván temetkezni. A „felső kápolna" megjelölés két királynéi kápolna létezé
sére utal, a felső nyilvánvalóan a Kammerhofbeli Szt. Márton-kápolna, amelynek berendezé
séről és kegytárgyairól hagyakozik, az alsó pedig valószínűleg az óbudai királynéi vár Szt. 
Erzsébet-kápolnája, amelynek nevét Hunyadi János özvegyének egy 1477. évi adománylevelé
ből ismerjük.152 

Egy további rezidenciális királyi kápolna hajdani létezésére egy késő-újkori adat szolgáltat 
támpontot, 1728-ban Du Bruiel József Ignác, a pozsonyi vár káplánja a királyhoz intézett bead
ványában rámutat a várkápolna szegényes berendezésére, amelyet csupán egyetlen oltárkép 
díszít és kéri, hogy a császári-királyi kápolna (capella cesareo-regia) nevéhez méltó felszerelésben 
részesüljön. A megjelölés régi hagyományon alapulhat: a vár építtetője Zsigmond király, a reziden
ciális királyi kápolnák bőkezű pártfogója ; a kápolna hajdani kiváltságos helyzetéhez tehát alig 
férhet kétség.153 A kápolnának a királyi házhoz fűződő kapcsolatára utal Ulisses Macciolini olasz 
festő által 1570-ben kiállított nyugta is, aki a pozsonyi várkápolnában Károly főherceg megbízá
sából végzett festői munkákat.154 Feltételezhetjük, hogy a rezidenciális kápolnák száma az i t t 
felsoroltakét jóval meghaladta, ós minden jelentősebb királyi vagy királynéi vár kápolnája ezt a 
intézményt képviselte. 

A királyi kápolnák intézményének ismertetésénél végül foglalkoznunk kell a király környe
zetében már korán feltűnő királyi káplánok (capellani domini regis) és királyi kápolnaispán (comes 
capellae regiae) szerepével is. Az irodalomban Balics György,155 Miklossy Zoltán156 és Kumorovitz 
L. Bernát157 foglalkozott a kápolnaispánság intézményének kérdésével. Balics csupán két helyen 
— Székesfehérváron ós Veszprémben — tételez fel királyi kápolnákat mint I. István, illetve Gizella 
királyné alapításait, szerinte ezek mellett működő káplánságból alakult ki a királyi, illetve király
néi kancellária. Miklossy szerint a királyi capella a királyi capellanusok konventszerű testülete 
volt, élén a kápolnaispánnal, tagjai a scolasticus, cantor és magister, ennek bizonyítására azonban 
nem sorol fel meggyőző érveket. Kumorovitz kimutatja, hogy a királyi kápolnaispán feladata III . 
Béla idején a királyi pecsét őrzése, s oklevelek pecsótelése volt. A királyi udvarnál betöltött hatás
köre később, a XII. század nyolcvanas éveiben kibővül, átveszi a bizalmas jellegű királyi gyűrűs-
pecsét őrzését is. 1374-ig saját nevében, de királyi pecsét alatt mint hiteles hely, királyi okle
veleket állít ki, ugyancsak ő tölti be a királyi levéltár őrének tisztét is. 1374 után hiteleshelyi mű
ködése megszűnik ós az udvari bírósággal mint független szervvel működik együtt, ugyancsak 
oklevélátírást végez a király nevében. 1435-ben ezt a hatáskört azonban az udvari bíróság 
veszi át, a kápolna tagjai ezután kizárólag egyházi téren tevékenykednek. 

Fehórpataky a királyi kancellária kialakulásáról írt munkájában szintén foglalkozik a 
kápolnaispánoknak a királyi udvarnál betöltött szerepével.158 Megállapításai szerint a királyi 
káplánok egyeteme alkotta a királyi capellát, ezeknek tevékenységi köre a XI—XII. században 
oklevelek kiállítására is kiterjed, a kápolnaispán feladatköre az oklevelek pecsótelése. III. István 
idején a királyi capella intézményéből válik ki a kizárólagosan közjogi funkciót betöltő királyi 
kancellária. 

A nyugati fejedelmi udvarok clericusainak szerepével foglalkozó külföldi irodalom a magyar 
kápolnaispánsághoz hasonló szervezeti viszonyokat mutat ki. H. Bresslau szerint az udvaroknál 
működő lelkészek (capellani) összességének neve idővel szintén capella, ennek főnöke ós vezetője 
az archipresbiter, custos capellae vagy primicerius capellae, ez az udvari tisztség első ízben Pipin 
idején tűnik fel, Jámbor Lajos idején pedig már mint főkáplánt (Erzkapellan) említik.159 H. Schaller 
szerint a frank királyok udvari káplánjai, a fejedelmek tanácsadói, mint tudósok, költők és művészek 
kimagasló szerepet töltenek be koruk udvari életének kialakításában, mint az udvar írástudó tagjai 
pedig kezdetben ellátják a kancellária teendőkörét. Hatáskörük kiterjed a bel- és külpolitikára, 
egyházi vonatkozásban pedig ők gyakorolják a királyi egyházak feletti felügyeleti jogkört. A szicí
liai királyságban a capellanus maior vagy magiste capellanus a királyi udvartatás püspöke, akinek 
joghatósága az udvari káplánok összességére, az udvartartás tagjaira, valamint az udvari és feje
delmi egyházakra terjed ki, úgyszintén világi viszonylatban a kancelláriára és egyéb közjogi 
hivatást betöltő udvari szervekre.160 A cseh kápolnaispáni címről II . Ferdinándnak egy oklevele még 
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1622-ben is megemlékszik, amikor az olmützi püspököt Comes Regalis Capellae Bohemiae-nak 
nevezi.161 

Az intézménynek hazai kialakulása nálunk szintén fokozatosan ment végbe. A káplánok 
tisztségét a XI. században a királyi környezethez tartozó clericusok töltik be. Neveiket a királyi 
oklevelek kiállítói között találjuk, vagy pedig olyan esetekben szerepelnek, amikor királyi megbízás 
alapján járnak el. Asomogyvari apátság 1091. évi alapítólevelének záradókában királyi káplánok 
tanúskodnak : „. . .dator istius preceptii rex Ladislaus. Testes qui cum eum fuerunt : dux Lamber-
tus fráter eius. . . Michael, Seraphin, Copan capellani illius."162 A pécsi és kalocsai püspökség 1093. 
évi vitás határügyében pedig „cuius contraversie executores comités duo praesint, Capellani 
Thimoteus et Laurentius"-t olvashatunk.163 A kápolnaispán címnek első előfordulása a XII. század 
közepén mutatható ki, 1148-ban „regie capelle presidens" megjelölést találjuk,164 az 1171. és 1172. 
évi oklevelek Vido ispánt „comes capelle" ós „maglster capelle"-nek említik.165 A királyi kápolna
ispán elnevezés mint comes capellae a XIII . században állandósul, tisztségét az udvarnál betöltött 
jelentőségének megfelelően ekkor már főpapok töltik be, 1295-ben Benedek nándorfehérvári 
püspök egyben a kápolnaispán helyettese is (vicecomes capelle regie).166 A királyné kápolnaispánjá
nak nevéről értesülünk egy 1268. évi oklevélben, ahol Ambrus mester mint „comes capelle domine 
regine Ungarie" szerepel.167 

Az udvar mellett működő királyi káplánok testületének kialakulása is fokozatos fejlődést 
mutat , lelkészeinek különálló testületként való szereplése valószínűleg csak a XI. század végével 
következik be. Erre vonatkozóan a XII. század elejéről már biztos értesülésünk van, Kálmán 
király decretumában kivonja a királyi és hercegi káplánokat (capellani regis et ducis) a rendes 
egyházi bíróság hatásköre alól.168 A testületnek a középkorban használatos nevéről Zsigmondnak 
egy 1395. évi okleveléből értesülünk. A király János esztergomi érseknek adományozza ,,quondam 
possessionem comitatus capelle nostre regie Bayon vocatam in comitatu Pilisensi sitam ad dicto 
comitatu ipsius capelle nostre regie (nos) séparantes".169 A királyi káplánok testületének neve 
tehát comitatus capellae, kápolnaispánság volt. A kápolnaispán és kápolnaispánság javadalmáról 
XIV. és XV. századi oklevelek számolnak be, a Somogy megyei Kege (Kegye) falu 1337 és 38-ban 
a kápolnaispán birtoka,170 ugyancsak Zsigmond király a már meglevő javadalmakhoz 1406-ban 
újabb birtokokat csatol, ezzel a birtokok számát 28-ra emeli.171 

A királyi kápolnaispán ós ispánságnak különösen közjogi téren megnyilvánuló szerepét 
Kumorovitz és Fejérpataky fejtegetése alapján ismertettük, a már elmondottakból is megállapít
ható, hogy az intézmény mind a hazai, mind a külföldi királyi udvarok kialakulásánál jelentős 
szerepet töltött be. Az udvar clericusai hatáskörének közjogi téren kimutatható fokozatos háttórbe-
szorulása világosan mutatja azt az utat , amelyet a királyi udvar középkori fejlődése az egyházi 
és közjogi szerveinek különválasztásával az elvilágiasodás terén megtett. A keresztény világrendbe 
illeszkedő újdonsült királyság az egyház szervező erejére támaszkodik, a keresztény államrend 
szervezői pedig azok az egyházi személyek, akik a fejedelmek köré csoportosulnak és akikre művelt
ségük, tudásuk és szervezettségüknél fogva az új állam kialakításának feladata hárul. A királyi 
udvarok keletkezésének időszakában ők a fejedelmek tanácsadói, az udvar köz- és egyházigazgatási 
feladatkörének ellátói. Befolyásuk közjogi vonalon idővel mindinkább háttérbe szorul, amint a 
magyar kápolnaispánságnál is megállapítható, hatáskörük végül kizárólag egyházi vonalra, a 
királyi egyházak, legfőképpen kápolnák felülgyeletóre szorítkozik. 

Mindezek ismeretében tehát következőkben foglalhatjuk össze a királyi kápolnák intéz
ménye kialakulásának, virágzásának és elsorvadásának történetét : az első királyi kápolnák ala
pításának idejét I. István korára kell tennünk, ezt Anonymusnak Fehéregyházára vonatkozó 
közlése is alátámaszja. Kialakulásuk az ország területén elszórt királyi birtokon épülő királyi lakok
hoz kapcsolódhatott, mint a királyi ház vallásgyakorlásának színhelye. Mindezek mellett — mint 
Székesfehérváron és Fehóregyházán kimutatható — temetkezési hely is. Ugyanerre mutat a német 
királyi kápolnák rendeltetése is, az aacheni, magdeburgi, bambergi királyi kápolnák a IX—XI. 
században szintén királyi temetkezési helyek. A hercegi kápláni cím feltűnéséből arra következtet
hetünk, hogy a királyi és királynéi kápolnák mellett voltak hercegi kápolnák is, ezek valószínűleg 
a ducatus területén helyezkedtek el. 
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A királyi környezethez tartozó klerikusok az intézmény fejlődésének első szakaszában a 
kápolnák lelkészei lehettek, ezt a capellanus elnevezés is valószínűsíti. Befolyásuk növekedésével, 
valamint a királyi udvartartás közjogi funkcióit ellátó szervezeteinek kiépülésével a kápolnaispán
nal az élen különálló testületet alkotnak, ezzel szétválik a királyi kápolnaispánság és a kápolnák 
lelkészeinek szerepköre is. Az utóbbiaknak kiváltságos helyzete a XIII . században már csak a 
kápolnák exemptus jogállásához kapcsolódik, tisztségüket plebanus vagy rector címmel jelölik 
meg ós teendőkörük a hívek lelkigondozására szorítkozik. Feltehető, hogy az egyes kápolnák lelké
szei még a XIII. században is a kápolnaispánság tagjai, így elsősorban Pest plébánosa, akit IV. 
Béla 1244-ben mint királyi káplánt egy határ bejárására Szlavóniába küld,172 hasonló közjogi 
funkciót tölt be mint királyi káplán 1250-ben Segesd plébánosa is.173 A kápolnaispánság pályafutása 
világi hatáskörének visszafejlődésével — az udvarnál betöltött jogállásában — a kiindulópont
hoz való visszakanyarodást mutat , a residenciális kápolnák kialakulása idején a királyi kápol
nák lelkészi tisztét újból a királyi káplánok töltik be. 

A parochiális királyi kápolnák eladományozása a XII—XIII. század fordulóján követ
kezhetett be, a segesdi egyház joghatósági hovatartozásának ügye 1216-ban már a Szentszék 
előtt van, ez a pernek több éves előzményeire vet fényt. A kispesti, sasadi és őrsi, valamint leveldi 
kápolnáknak 1237. évi eladományozása ennek a folyamatnak az utolsó szakaszára eshetett. 
Figyelmet érdemel, hogy Csehországban és Szicíliában ugyanez időben történik a kápolnák el
adományozása. 

Az intézménynek a XII—XIII. század fordulóján törtónt felszámolását elsősorban az 
egyház és a király közti viszonyban beállott változásnak kell tulajdonítanunk, ennek egyik meg
nyilvánulása az invesztitúra eltörlése és a kegyúri joggyakorlat bevezetése. Ebben a megváltozott 
helyzetben a capella intézmény, amely — ez ideig is csak csökkent mértékben részesült az ecclesia 
jogaiból és a magánjogban gyökerezett tulajdonviszonyainál fogva — az ecclesia és a magán
istentiszteleti célokra épült oratórium közt foglalt helyet, elveszti létjogosultságát, mert a világos 
megoldásokat kedvelő kánonjog igyekszik a felesleges vitákra alkalmat adó átmeneti képződ
ményeket lehetőség szerint megszüntetni. Ezt a folyamatot kifejezően szemlélteti az intéz
mény átalakulása. A parochiális királyi kápolnák az ecclesia propria joggyakorlatának meg
szüntetése után teljes jogú ecclesiává (plébániává) alakulnak át, az örökükbe lépő residen
ciális kápolnák pedig kizárólag magánistentiszteleti célokat szolgálnak a király és közvetlen 
környezete számára. 

Amint a wormsi konkordátum nem vetett végett a császárok ós a pápák közötti harcnak, 
mert a XII. század közepén újult erővel lángol fel — 1122-ben ennek a küzdelemnek csupán az 
első szakasza zárult le —, úgy a laterani zsinat határozatainak végrehajtása sem megy végbe 
ellenállás nélkül. Ez az ellenhatás a királyi egyházak vonalán nálunk leghatározottabb formában 
a királyi kápolnák visszaszerzésére irányuló törekvésekben és az ezzel kapcsolatos joghatósági 
perekben jelentkezik, ennek egyik kifejezője a Buda környéki kápolnákról hírt adó 1296. évi 
oklevél is. Ezek a perek, mint már említettük, a XIV. század második felében azzal az eredménnyel 
fejeződnek be, hogy a királyi kápolnák jelentős része újból elnyeri az exemptio kiváltságát és 
érseki joghatóság alá kerül, ezzel kialakul a királyi vagy városi kegyuraság alatt álló exemptus 
plébániák intézménye. 

Habár a rezidenciális királyi kápolnákat csak az Anjouk korában tudjuk teljes bizton
sággal kimutatni, a régi és új intézmény közti átmenet egy vagy másfél évszázados fokozatos 
fejlődés eredményének tekinthető. Az intézmény a török hódoltság idején szűnt meg, fenn
maradását a Habsburg-ház hagyományai sem támogatják. A Babenbergek idején 1221-ben 
épült bécsi Burg lakóinak lelkigondozását kezdetben a szomszédos Szt. Mihály-egyház plébániája 
látja el. A Burgban működő káplánok címe 1282-ben „rector capellae Castri Viennensis", később 
„capellani aulae", tehát udvari káplánok, beosztásuk nem az udvari kápolna lelkészi tisztsége, 
hanem az „ubi aula ibi parochus" joggyakorlata alapján a császári család tagjaihoz fűződő sze
mélyes jellegű szolgálat. Az itteni egyház jogállása és címe a XVIII. századtól kezdve „k. u. k. 
Hof und Burgpfarre".174 A hajdani királyi kápolnák öröksége nálunk a török hódoltság meg
szűnése után csupán joghatósági vonatkozásban éled fel, Buda környéken, most már mint az 
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ország fővárosában, középkorra visszanyúló jogai alapján az esztergomi érsek gyakorolja nap
jainkig a főpásztori jogokat. Az első Árpád-kori királyaink alapította királyi kápolnáinknak 
még emléke is feledésbe merül, egyedül az exemptus plébániatemplomokon napjainkban is látható 
királyi kettőskereszt hirdeti még ennek az intézménynek emlékét. 

KISPEST (KELENFÖLD) EGYHÁZAI 

Kispest (Minor Pesth) vagy más néven Kelenföld (Creynfeld) a középkorban a Duna 
jobb partján, a mai Döbrentei tér és Tabán területén feküdt. Fejlődését és virágzását két ter
mészeti adottságnak köszönhette, a helységet érintő Duna-szakasz alkalmas révátkelőhely volt, 
ez összeköttetést biztosított a már korán kereskedelmi központtá fejlődött Duna bal parti Pest 
gazdasági vérkeringésével ; másik adottsága : a napjainkban is kiemelkedő jelentőségű meleg
vizű forrásai, gyógyhatásúkat már akkor is ismerték és alkalmazták, erről az 1298. évben említett, 
Szt. Erzsébetről elnevezett kórház is tanúskodik.175 Figyelembe véve ezeket az adottságokat, 
valószínű, hogy Kispest már korán kiemelkedett a környező telepek között, fejlődése városi 
jelleget öltött, és a tatárjárás előtti időkben kereskedelmi, valamint gazdasági téren Óbudával 
együtt azt a helyet foglalta el, amely utóbb a pesti hegyen épült Űjbudának jutot t osztályrészül. 

Kispest egyházairól beszámoló legkorábbi közlés a Szt. Gellért-legendában maradt fenn. 
A legenda arról ad hírt, hogy Gellért püspök vértanúságát követő napon a pesti Mária-templomban 
lett eltemetve, teste hót évig ebben a templomban pihent, amikor is a csanádi püspök és apát 
kérésére a király beleegyezését adta, hogy maradványait Marosvárra vigyék át.176 A közlésből 
ugyan nem tűnik ki kétséget kizáró módon, hogy az egyházzal kapcsolatban említett Pesten melyik 
Pestet kell értenünk, az a körülmény azonban, hogy a legenda a kispesti révet is pestinek nevezi 
(„cum autem ad portum Pest venissent"), a kérdés eldöntésénél némi támpontul szol
gálhat. Egy másik kispesti egyházról értesülünk a krónikának Gellért püspök vér tanúságáról 
beszámoló közléseiből. Megírják, hogy amikor a kispesti révhez érkező püspököt és társait a pogány 
lázadók elfogják és egy taligában letaszítják Kelenföld hegyéről, mellét lándzsával ütik át , fejét 
pedig kövön zúzzák szét. Ezt a követ a Duna hullámai áradáskor gyakran elérik, azonban hét 
esztendőn át nem képesek a vért róla lemosni, míglen a követ a marosvári egyházban helyezik 
el. Azon a helyen, ahol a püspök fejét szétzúzták, a hegy alatt Szt. Gellért vértanú tiszteletére 
emelt egyház ékeskedik.177 A következő egyházi vonatkozású közlés az 1225. évi eseményekről 
számol be : I II . Honorius pápa utasítja a váci püspököt, hogy a pesti plébános ós a veszprémi 
püspök közti kelenföldi tizedperben a püspök javára hozott ítéletet hajtsa végre.178 A per lefolyá
sából arról értesülünk, hogy Kispest tizedei a veszprémi püspököt illették meg. 1236-ban Róbert 
esztergomi érsek a király kérelmére beleegyezését adja, hogy a joghatósága alá tartozó kispesti, 
másként kelenföldi Szt. Gellért-egyház, valamint a sasadi Szt. András és Örsi Szt. Márton magist-
ralis kápolnák kegyuraságát tizedeivel együtt a bólakúti apátságnak adományozza.179 A felsorolt 
két oklevél adatai arra mutatnak, hogy Kispesten joghatósági vonatkozásban az óbudaihoz 
hasonló viszonyok állottak fenn, az érsek exemptus intézményei mellett a püspök joghatósága is 
érvényesült. Az egyházak kegyuraságának eladományozására vonatkozó előzetes érseki hozzájá
rulás úgy látszik félreértésre adott alkalmat. IV. Béla 1237-ben a bélakúti apátságnak adományozza 
mindkét Pest egyházainak kegyuraságát, a hozzátartozó kápolnákkal együtt.180 A sérelmet, 
amely mindkét Pest eladómányozásával az érseket érte, a tatárjárás eseményei sem tudták el
feledtetni. 1243-ban IV. Béla kénytelen megismételni adományozását, ebben a Duna bal parti 
Pest egyházának kegyuraságáról már nincsen szó, csupán a kispesti, sasadi ós Örsi kápolnákról ; 
az oklevél ugyanakkor kiemeli azok kegyuraságának jogalapját, az egyházat királyi kápolnának 
jelöli meg.181 

Kispesten tehát az adományozás révén a tizedbevételek felett a megyéspüspök és az 
új kegyúr, a bélakúti apátság osztozik, az új helyzet azonban olyan hatásköri ellentéteket vált 
ki, amelyek évtizedek leforgása alatt sem szűnnek meg. Az ellentétek okát arra kell visszavezet
nünk, hogy a kispesti egyházak joghatósági viszonyai már az eladományozást megelőző időkben 
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is tisztázatlanok lehettek. Az adománylevél ugyanis a Gellért-egyházat királyi kápolnának és 
exemptnek tüntet i fel, a király utóbb mégis „visszaadja" a püspöknek. Kíséreljük meg ennek a 
bonyolult kérdésnek a rendelkezésre álló adatok világánál való tisztázását. 

A kérdés megközelítéséhez foglalkoznunk kell Kispest másik egyházával, a budai vagy 
egyidejűleg pestújhegyinek is nevezett Mária-egyházról beszámoló közlésekkel. Mint arra már 
rámutat tunk, XXIII . János pápa 1410. évi bullája az egyházat más Buda környéki kápolnákkal 
együtt királyi kápolnának jelöli meg. Az oklevelet ugyan időbelileg két évszázad választja el 
a parochiális királyi kápolnák korától, a közlést mégis megbízhatónak kell tekintenünk, mert ez 
idő tájt fejeződik be a királyi kápolnák régi jogállásának visszaszerzésére irányuló per, és ekkor 
nyerik el újból érseki alárendeltségüket, hajdani joghatósági helyzetük tehát közismert volt. 
A budai Mária-egyházról beszámoló két legkorábbi oklevél a tatárjárást követő évekből maradt 
fenn. Az első a veszprémi káptalannak egy 1247. évi oklevele, amelyben több egyházmegyei 
kápolna köteles szolgáltatásait szabályozzák.182 A káptalan megállapítja, hogy a budaújhegyi 
Mária-egyház szolgáltatásai a veszprémi püspököt illetik meg. Ezt követően, 1248-ban, IV. Ince 
pápa a veszprémi püspök panaszára vizsgálatot rendel el a székesfehérvári prépost és káptalan, 
valamint az esztergomi és budafelhévízi keresztesek ellen, mert a püspök jövedelmét, köztük 
a budaújhegyi Mária-egyház jövedelmeit lefoglalták.183 A közöltekből arra következtethetünk, 
hogy a budavári Mária-egyházat, a többi királyi kápolnához hasonlóan, a XII—XIII. század 
fordulóján eladományozták és a veszprémi püspök joghatósága alá került, a tatárjárást követő 
években azonban it t is — egyelőre más királyi egyházak által támasztott jogigények révén — 
a királyi ház részéről megnyilvánuló visszaszerzési törekvések lépnek fel. 

Egy 1255. évi oklevél számol be arról, hogy IV. Béla az egyház kegyuraságát a nyulak
szigeti apácáknak adományozza.184 Az adománylevól az egyházat „in ipso castra construenda"-nak 
mondja, tehát akkor építették át. Ujbuda vára is ez időben épül fel, a király a jelek szerint nincsen 
tekintettel a püspöknek bár jogos, de ugyanakkor célkitűzéseit hátráltató jogigényeire. A hajdani 
királyi kápolna a megváltozott követelményeknek megfelelően a várépítéssel egyidejűleg királyi 
adományból épül újjá, majd pedig kegyuraságát a hozzá legközelebb álló rendnek, Margit leányát 
befogadó apácakolostornak ajándékozza. Az oklevél alábbi szavai „ius patronatus, quod 
nobis utpote verő patrono competebat" és „omnis honor et omne emolumentum, qui et quod 
nobis vei nostris filiis seu nepotibus deberetur ex hac nostra concessione, cui in ipsius ecclesie 
primaria et ante omnem consecrationem fundatione Strigoniensis archiepiscopi consensus acces
sit" világosan mutatják régi időkre visszanyúló királyi kegyuraságát, nemzetségi birtoklását és 
érseki alárendeltségét. A veszprémi püspök több, mint két évtizedig nem képes jogait érvényesíteni, 
amikor is — 1269-ben — fordulat áll be a király magatartásában, a jogtalanul elvont egyházi 
javakat visszaadja a püspöknek. A felsorolt egyházi intézmények között a budai Mária- és a 
kispesti Gellért-egyház is szerepel, az oklevél idevonatkozó része következő szavakkal világít 
rá a Mária-egyház rendezetlen joghatósági viszonyaira : „. . .ecclesia Beate virginis Marie in 
Monte Budensi noviter fabricata vocata plébánia apud vulgos . . .", tehát nem kegyúri egyház, 
mert bár eladományozta, vissza kell adnia a püspöknek, de nem is plébánia, csak a nép hívja 
annak, mert a megyéspüspök joghatósági területén, annak hozzájárulása nélkül létesült.185 Egy 
1285. évi pápai oklevél arról tudósít, hogy ez időben a Mária-egyház kegyurasága ismét a szigeti 
apácáké, ennek azonban megvoltak az előzményei. Amint a veszprémi káptalan magánlevél
tárának XVIII. századi elenchusában feltüntetett ós azóta elveszett 1277. évi oklevél kivonatából 
megtudjuk, IV. László megerősíti IV. Béla azon intézkedését, mellyel a püspököt a budai Mária
egyházért és a Gellért-egyház tizedeiért kártalanítja. A király tehát kegyuraságát vétel útján 
szerezte vissza. 

A kispesti egyházak eredete kérdésének tisztázását a veszprémi püspök és a bélakúti apát 
közti tizedperek adatai is elősegítik. A pereknek egy figyelemre méltó kísérőjelensége, hogy IV. Béla 
idején a perlekedő felek között az apát kerekedik felül, nyilvánvalóan övé a király támogatása. 
IV. Béla utódainak idején azonban megváltozik a helyzet, a püspök a több eredményt felmutató 
fél, a dézsma beszedésénél az apáttal szemben erőszakot is alkalmaz és törekvéseit — amint az egyes 
jelekből megállapítható — a király is támogatja. 
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A kispesti tizedper kezdete csaknem egybeesik a Gellért-egyház kegyuraságának elado-
mányozásával, erről IV. Ince pápának 1245. évi oklevele tanúskodik, amelyben a veszprémi püspök 
azon panaszára, hogy az apát az egyház jövedelmeit lefoglalta, vizsgálatot rendel el.186 

1291-ben a tizedek megosztására vonatkozó megegyezés jön létre a püspök és az apát 
között, a Gellért-egyház tizedei, valamint Sasad quarta magistralisa a veszprémi egyházé, viszont 
a püspök átengedi az apátnak jóindulata jeléül a Gellért-egyház terménytizedeit, fenntartván magá
nak annak teljes borbevételét.187 A kihangsúlyozott jóindulat azonban alighanem valamilyen, a 
püspök által el nem ismert jogigényt takar ; ha az apát tizedrészesedésének nem lett volna jogalapja, 
aligha részesült volna abból. 1295-ben a püspök Premier és Morthan budai polgároknak bórbeadja 
Buda-környék egyházainak tizedeit.188 Rákövetkező év szeptember 15-én, tehát szüret táján, a 
bélakúti apát az esztergomi érsek előtt írásba foglalja az egyezség visszavonására vonatkozó beje
lentését.189 A viszály újbóli fellángolásának okáról egy 1297. évi oklevélből értesülünk : a püspök 
bérlői dézsmáláskor elvitték az apát 25 hordó borát.190 Az érsek előtt lefolyó perekről több oklevél 
tanúskodik, a püspök esküvel igazolni tartozik a bor elvitelére előadott mentségeit. A jelek arra 
mutatnak, hogy a per várható kimenetele részére nem lesz kedvező. Ezt követően azonban olyasmi 
történik, amit a királyi kápolnákkal kapcsolatos pereknél másiitt is tapasztalhatunk. Az érsek 
1298-ban három esetben elhalasztja a pert, majd végül az titolsó halasztási határozatában megadja 
ennek okát : a halasztást a királynak és a királynénak a püspök részére kiadott rendelete írja elő.191 

Az apátnak a történtek után, úgy látszik, nem marad más hátra, mint a kiegyezés, ez 
ugyanez évben,192 majd pedig a végleges formában 1302-ben be is következik. Az erre vonatkozó 
megállapodásban a határokat pontosan megjelölve megosztják a tizedkerületeket, a püspök részére 
a budai vár kelenföldi kapujától kiindulva az Ördögárok hídjáig, majd innen hozzávetőlegesen a 
Hegyaljai út vonalán haladva a Fehérvár felé vezető útig terjed. Ettől a vonaltól a budai vár faláig 
terjedő terület dézsmája, úgyszintén Sasad quarta magistralisa a veszprémi egyházé, amelyből a 
sasadi pap öt hordó bort kap, az apátság részén a tized az apátságé, ebből a kelenföldi Gellért-egyház 
papja szintén öt hordó bort kap évente.193 

A megosztás két szempontból is figyelmet érdemel. Míg a püspök része a Tabánra és 
Naphegyre szorítkozik, az apátság körzete — valószínűleg összefüggően — magában foglalja a 
Gellérthegyet, a Sashegyet, valamint azok környékét. A közöltekből megállapítható, hogy az apát
ság Kispest dézsmaterületóből a nagyobb részt kapta, bár annak egyháza a veszprémi püspöké 
volt, tehát kegyurasága itt, úgy látszik, az egyházmegye magánkegyúri rendszerébe illeszkedik 
bele, míg Sasadon az egész dézsma az övé és ezzel a királyi adományból szerzett jogait teljes egészé
ben fenntartja. A körzetek közt jelentkező aránytalanságból egyben fogalmat alkothatunk magunk
nak mind a veszprémi egyházmegye, mind a királyi egyházak területén gyakorolt kegyúri tized
részesedésről. 

A másik szembetűnő sajátossága ennek a körzetmegosztásnak, hogy a püspök területe 
csupán a budai vár faláig terjed. A pesti hegyen épült Budavár belterülete tehát ez időben már nem 
tartozott a püspökséghez, ennek ténye kiegészíti a budavári Mária-egyház megváltására vonat
kozó 1277. évi szűkszavú közlést ; a király ez alkalommal csupán a tizedkerületnek a Vár belterü
letére eső részét váltotta meg. 

Az i t t elmondottakból következőkben foglalhatjuk össze a kispesti egyházak múlt
jának és joghatósági viszonyainak alakulását : A budavári Mária-templom eredetének kérdése 
az elmondottak alapján tisztázottnak tekinthető. A királyi kápolnák intézményére vonatkozó 
ismereteinkből arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az egyház mint királyi kápolna XI—XII. 
századi alapítású. Említésre méltó, hogy Budavárnak 1686. évi visszafoglalása után a templomban 
elhelyezett emléktáblán az egyház alapítójául I. Istvánt, alapításának idejét pedig az 1015. évben 
jelölték meg, valószínű, hogy ez a megállapítás egy fennmaradt és ekkor még élő hagyományon 
alapult.194 Ugyancsak erre mutatnak a Mária-templom restaurálásakor végzett régészeti kutatások 
eredményei is, a IV. Béla-korabelinek feltételezett alapfalakban másodlagosan román faragott 
köveket találtak.195 Némethy Lajos szerint ez az egyház a Gellért-legendában említett pesti Mária
egyházzal azonos és a vértanú püspököt ideiglenesen ide temették el,196 vizsgálódásunk ered
ményei nem zárják ki ennek lehetőségét sem. 

A kispesti dózsmaper lefolyásából levont következtetésünk arra utal, hogy a szintén 
királyi alapítású Gellért-egyház a veszprémi püspök joghatósági területén létesülhetett. A kró
nikák szerint is a vértanú halálát követő időkben, valószínűleg csak a szenttéavatás után épült, 
építése idején a püspök joghatósága i t t — talán egy általunk nem ismert másik kispesti egyház 
révén — már több évtizedes múltra tekintett vissza, az ebből előállott tisztázatlan joghatósági 
helyzet csak a XIII. század végével, a bélakúti apáttal létesített tizedmegosztással nyer rendezést. 
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Az apátnak i t t csupán korlátozott jogköre érvényesül, az egyház tizedeiből kénytelen a püspöknek 
is részt adni, és bár kegyuraságának alapja a királyi adomány, ezt nem gyakorolja kizárólagos, 
a királyi egyházakat megillető jogkörrel, hanem az egyház alapítását megelőző időkre visszanyúló 
püspöki joghatóság elismerése mellett. 

A kispesti Gellért-egyház további sorsáról XI. Benedek pápának a béli apáthoz intézett 
1303. évi okleveléből értesülünk.197 A veszprémi püspök panasza szerint a bélakúti apát elfoglalta 
a budai Szt. Gellért-egyházat és az ottani tizedekkel kapcsolatban is jogtalanul járt el. Az apátság 
itteni kegyuraságáról beszámoló utolsó adat 1351-ből maradt fenn a péterváradi apát és a kelen
földi plébános között létrejött szerződés kapcsán.198 Ezt követően nem találunk több utalást az 
egyház sorsára vonatkozóan, a források az apátság kegyuraságát nem említik többé. IX. Bonifác 
pápa 1400. évi bullája az exemptus plébániák közé sorolja „plébánia sancti Gerardi de suburbio 
oppidi Budensis"-t, ezzel az esztergomi érsek joghatósága alá kerül ós a királyi kápolna 163 év 
elteltével újból elnyeri hajdani egyházi kiváltságát. 

SASAD, ÖRS ÉS CSÍK EGYHÁZAI 

A három középkori falu közül napjainkig egyedül Budaörs maradt fenn, Sasad hajdani 
fekvését nem ismerjük, valahol a Sashegy déli lejtője táján lehetett, Csík nevét ós helyét a Buda
örstől nyugatra fekvő Csík puszta őrizte meg. Sasad Szt. András- és Örs Szt. Márton-egyházának 
XIII . századi története a kispesti Gellért-egyházhoz kapcsolódik, kegyuraságuknak az 1237, ill. 
1243. évi eladományozása idején ennek fiókegyházai voltak, Királyi kápolna eredetükről a már 
említett 1296. évi oklevél is beszámol, amikor a veszprémi püspök Pál Örsi, Mikó sasadi ós Miklós 
csíki plébánosokkal szemben megindított perét visszavonja, miután a többi Buda környéki királyi 
kápolna plébánosaival együtt igazolták régi kiváltságukat. A bélakúti apátságnak sasadi és Örsi 
kegyurasága fokozatosan szorul háttérbe, a kispesti tizedpereknél Örs már nem szerepel, 1319-ben 
pedig a sasadi egyházzal együtt a veszprémi püspök joghatósága alatt áll. A csíki kápolna hol az 
Örsi, hol pedig a keszi (Budakeszi) egyházak tartozéka. 

Az egyházak XIV. századi tizedpereinek — az irodalomban sasadi dézsmaper elnevezés 
alatt váltak ismeretessé — jellemző vonása az egyházak lelkészeinek régi kiváltságaik vissza
szerzésére irányuló küzdelme. A bélakúti apátság kegyuraságának megszűnése után a veszprémi 
püspök kizárólagos joga érvényesül itt , ennek megdöntése az a cél, amely a papságot nyílt ellen
állásra készteti a püspökkel szemben, akárcsak a Csepel-szigeti plébániáknál, vagy a segesdi és 
leveldi egyházaknál. A király ós udvara i t t sem nézi tétlenül a küzdelmet, minduntalan kicsillan 
a perek lefolyását megörökítő közlések sorai között a királyi háznak az a színvallása, amely 
a papság ügyének támogatásával a kápolnák visszaszerzését célozza. A perek jelentőségére ós hord-
erejére fényt vet a római szentszéknek minduntalani beavatkozása is, holott az alsópapság fegyel
mezetlenségével és engedetlensógével kapcsolatos ügyek általában egyházmegyei hatáskörön 
belül intéződnek el. 

A sasadi dézsmaper XIV. századi eseményeit a következőkben ismertetjük: 1319. novem
ber 25-én a veszprémi püspök Pál segesdi, István leveldi, Ferenc sasághi, Pál Örsi plébánosokat 
nyilvánosan kiközösíti, mivel az esztergomi érsek biztatására joghatósága alá helyezkedtek, meg
tagadták az őt megillető járandóságok fizetését, ezen túlmenően a sasadi és Örsi plébánosok az Örsi 
tizedeket is lefoglalták.199 Ugyanez év november 6-án a püspök ügyvédje bemutatja az érseknek a 
kiközösítő rendeletet és bejelenti, hogy a püspök a szentszék elé viszi az ügyet.200 1320. szeptember 
9-én újból kiközösíti a segesdi, Örsi, leveldi, sasadi és csíki plébánosokat.201 1321. november 27-ón 
XXII. János pápa megbízza a pécsi püspököt a sasaghi és őrsi plébánosok ügyének kivizsgálásával.202 

1322. május 10-én a pécsi püspök a segesdi, leveldi, sasagi, Örsi és csíki plébánosok ügyében a fele
ket Fehérvárra idézi.203 1327. február 4-én a győri, egri és pécsi püspökök bizonyítják, hogy az érsek 
a visegrádi, Örsi, sasagi, csíki, segesdi és leveldi, valamint több Csepel-szigeti egyházat jogtalanul 
saját joghatósága alá vont.204 Ugyanezen a napon megegyezés jön létre az érsek és a püspök között, 
hogy az ügy vizsgálatára 2 — 2 megbízottat küldenek ki.205 1340. május 15-én XII. Benedek pápa 
a csázmai prépostot a veszprémi püspök és a sasadi, őrsi és csíki plébánosok közti perben bíróul 
rendeli ki.206 1347. december 1-én az érsek Mihály Örsi és Benedek sasadi plébánosok perét királyi 
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parancsra egy évre elhalasztja.207 1349. május 6-án az érsek vikáriusa a pert királynéi parancsra 
újból elhalasztja.208 Ez ugyancsak megismétlődik június 2-án is.209 Június 3-án Balázs veszprémi 
kanonok tiltakozik a per hároméves halasztása miatt.210 1350. május 6-án az érsek a pert újból 
elhalasztja.211 1354. május 13-án a pápai ügyhallgató a fenti papokat a pápai curia bírósága elé 
idézi.212 A per további folyásáról még számos oklevél tudósít, VI. Ince pápa 1356-ban ez üggyel 
kapcsolatban még két esetben bocsát ki rendelkezéseket, a per maga azonban még évekig elhúzódik. 
Kimenetelének körülményeit nem ismerjük, a jelek arra mutatnak, hogy Sasad és Örs tekinteté
ben a püspök alulmaradt, egyedül Csík maradhatott meg a kezén. 

IX. Bonifác pápa 1391. szeptember 14-én megerősíti a sasadi és Örsi plébániák kegyura
ságának Zsigmond király által az esztergomi káptalan részére történt adományozását.213 Az 
1397. évi káptalani visitatio a két egyházat ugyan még nem sorolja az exemptus plébániák sorába, 
csupán kiemeli, hogy azok jövedelme az esztergomi káptalané. IX. Bonifác említett 1400. évi 
bullája Sasad és Örs plébániáit azonban exempteknek jelöli meg, ezzel elülnek azok a hullámok, 
amelyek a három királyi kápolna sorsának alakulása körül annyi viszályt idéztek elő. A felsorolt 
események bővebb magyarázatot nem igényelnek, önmagukban is szemléltetik a per hátterét és 
rámutatnak azokra a hatóerőkre, amelyek a királyi kápolnák régi jogainak visszaállításánál 
közreműködtek. 

FELSŐ- ÉS ALSÓKESZI EGYHÁZAI 

A középkori oklevelekben említett Keszi falu ma Budakeszi néven ismeretes. A falu 
maga ez időben két részre tagolódik, Felső- és Alsókeszire ; ezeknek három egyházát ismerjük, 
a felsőkeszi Mária-, az alsókeszi Szt. György-, úgyszintén a szőlőhegyen álló Szt. Lőrinc-kápolnát. 
A három egyház joghatósági viszonyai hasonló állapotokat tükröznek, mint azt Óbudán és Kis
pesten láthattuk, a belterületen Mária ós Szt. György kápolnája mint királyi kápolnák az eszter
gomi érsekhez tartoznak, a szőlőhegyen álló Lőrinc-kápolna, akár csak az Óbuda melletti Bánya, 
a veszprémi püspöké. Eladományozásuk és királyi kápolna jellegük megszüntetésének időpontját 
nem ismerjük, valószínűleg még a tartárjárás előtt következhetett be és a veszprémi püspök bir
tokába kerültek. Az a harc, amelyet a királyi kápolnák régi jogainak visszaállítására folytat
tak, i t t dúlt a leghevesebben ós ennek folytán az egyházak is gyakran cseréltek gazdát. 

A keszi egyházakra vonatkozó első adat 1264-ből maradt fenn, Pál veszprémi püspök 
Albert pap ellen a keszi Szt. György-kápolna elfoglalása miatt indított per szentszéki felebbezését 
engedélyezi Péter papnak.214 A püspök itteni jogköre tehát ez időben már több esztendős múltra tekint
hetett vissza. Közte és az érsek közti viszály váltakozó menetére jellemző, hogy 1290-ben az érsek 
visszaadja a püspöknek a Lőrinc-kápolnát, amelyet egy remete gondozására bízott. Ez az esemény 
arra mutat, hogy a Szt. György- és Mária-egyházak ez időben az érsek joghatósága alatt állhattak.215 

1295-ben a püspök Buda környéki tizedeinek Premier és Morthan budai polgárok részére történt 
bérbeadásánál a felsorolt tizedkörletek között Keszit is említi, ez nyilvánvalóan a Lőrinc-kápolna 
tizedeire vonatkozhatott.216 Ezt a veszprémi káptalannak már ismételten említett 1296. évi okle
vele is valószínűsíti, mert a püspök több Buda környéki királyi kápolna plébánosával együtt János 
keszi pappal szemben is elismeri a teljes tizedszedósi és az érseki zsinaton való részvételi jogát. 

1329. szeptember 16-án a budai káptalan előtt István veszprémi kanonok, banai plébá
nos, az egymázmegyóhez tartozó több plébánossal együtt kijelenti, hogy János keszi plébánosnak 
a püspök ellen benyújtott fellebbezését semmisnek tekinti.217 Ugyanez év december 13-án XXII. 
János pápa a zirci apát, a fehérvári prépost és a domonkosok budai perjelje által visszahelyezteti 
Budai János keszi plébánost az avignoni útja alatt az alsó- és felsőkeszibeliektől megnyirbált java
dalmainak teljes birtokába.218 János keszi pap tehát az igazáért a pápához is elment ; ismerve a 
kor utazási viszonyait, ami idő és fáradság mellett legfőképpen tetemes költséget jelentett, felve
tődik a kérdés, hogyan jutott el egy magyar falusi pap Franciaországba? János keszi pap a nehézsé
geket alighanem magas pártfogók segítségével oldhatta meg. A következő két évtized eseményei 
ismeretlenek előttünk, a per továbbviteléről tanúskodik a pápának a váradi püspökhöz, a bélakúti 
ós pécsváradi apátokhoz intézett 1350. évi felszólítása, vizsgálják ki, igaz-e az a hír, hogy Ádám 
alsókeszi plébános a felsőkeszi plébániát elfoglalta és a környéken tizedeket is szed.219 A jelek szerint 
tehát ebben az időben a veszprémi püspök kerekedett felül, de hamarosan újabb fordulat következik 
be, mert június 6-án a veszprémi káptalan ülésén kihirdetik a pápai curia, által hozott ítéletet, amely 
Ádám alsókeszi plébánost visszahelyezi a plébánia birtokába.220 Három nappal később ez meg is 
történik, Beké esztergomi kanonok Ádám papot ellentmondás nélkül visszahelyezi az alsókeszi Szt. 
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György- és felsőkeszi Mária-kápolnák birtokába.221 A püspök azonban nem nyugszik meg az ítélet
ben, ugyanez év december 13-án ügyvivője által megbíz több egyházi tisztségviselőt, folytassanak 
vizsgálatot és hallgassanak ki Buda környéki és keszi tanúkat, hogy Ádám pap valóban jogos-e a 
tizedszedésre és bírják rá a lakosságot, hogy neki adózzanak.222 A püspöknek a szentszéki ítélettel 
szembeni állásfoglalása súlyos következményekkel jár. Turrei Bozo, a pápa által a keszi perben 
kiküldött bíró kiközösíti a püspököt. Ennek a váratlan fordulatnak bekövetkeztéről Frigyes zsám-
béki prépost, a keszi per pápai kiküldött albírájának nyilatkozatából értesülünk, aki a püspököt 
— miután a plébánost tizedei birtokába visszahelyezte, a perköltséget megfizette, a fellebbezést 
visszavonta és az elmaradt jövedelmének megtérítését esküvel ígérte — feloldja a suspensio, excom-
municatio és interdictum alól.223 Az immár száz esztendeje elhúzódó viszály még ekkor sem csen
desedik el, 1362-ben a budai káptalan előtt a veszprémi püspök ügyvivője kijelenti, hogy a püspök 
Ádám keszi plébános damiánmálhegyi tizedeit nem szedi, miként azt a plébános rágalmazó módon 
hirdeti.224 Ádám pap azonban nem élvezhette sokáig szívós küzdelmeinek gyümölcsét, 1365-ben új 
fordulatot vesz a per. Busqueto Bernát pápai ügyhallgató ítéletéből megtudjuk, hogy a püspök 
Ádám őrsi plébánost azzal vádolta, hogy 1358-ban világi hatalom igénybevételével foglalta el az 
alsó- és felsőkeszi tizedeket. VI. Ince és V. Orbán pápák rendeletére az ügy auditor elé kerül, aki azt 
kivizsgálja, a tizedek háromnegyed részét a püspöknek, egynyolcad részét a káptalannak, egynyolcad 
részét pedig a plébánosnak ítélte, a szedett többlet visszatérítése mellett.225 

A világi hatalom igénybevételének vádja i t t ismét a királyi kápolnákkal kapcsolatos 
perek jellegzetes vonását mutatja, az említett világi hatalmon csak a királyi udvart érthetjük, 
más hatalomnak ez időben nem volt befolyása az egyházi ügyekre. Figyelemre méltó még az 
ítéletnek a tizedek megosztására vonatkozó rendelkezése is, a megosztás egyezik Róbert veszprémi 
püspök 1226. évi és IV. Béla 1255. évi okleveleiben foglaltakkal, a veszprémi egyházmegyében 
tehát, amint arra már e tanulmány bevezető részében rámutattunk, a plébánosokat a tized
bevételek egynyolcada illette meg. A keszi egyházak ügye ezzel még nem ér véget, a per még 
évekig elhúzódik és a plébánia több Buda környéki volt királyi kápolnával együtt 1400-ban nyeri 
vissza exemptus kiváltságát. 

SZENTJAKABFAL VA EGYHÁZA 

E falu a középkorban a mai Újlak vagy Neustifft helyén állott, egyházának XIII. századi 
múltjáról mindössze három oklevél számol be, 1296-ban a királyi kápolnák plébánosai felsoro
lásánál egy Domonkos nevű papjáról értesülünk. Az egyház eladományozása szintén a tatárjárás 
előtti időkre eshetett, a veszprémi káptalan 1247. évi okleveléből kitűnik, hogy a szolgáltatásai 
ekkor már a veszprémi püspököt illették meg.226 Sorsa ez időben a budavári Mária-egyházhoz 
kapcsolódik, a püspök visszaszerzési kísérletei 1269-ig nem vezetnek eredményre. IV. Béla 
— mint arra már rámutattunk — a jogtalanul elvett egyházakkal együtt Szent jakabfal va kápol
náját is visszaadja a püspöknek. 1296-ban látszólag újból kísérletet tesznek régi jogainak fel
élesztésére, ez azonban nem jár maradandó eredménnyel.227 A keszi per idején Lőrinc szentjakab
falvi plébános 1329-ben a kerület többi plébánosával együtt semmisnek nyilvánítja János keszi 
papnak a püspök elleni fellebbezését, ez egyházának joghatósági hovatartozására is fényt vet.228 

Egyházának nevét a Buda környéki királyi kápolnák pereiről beszámoló források többé nem 
említik, így feltételezhetjük, hogy a veszprémi püspök a XIV. században háborítatlanul birtokolta, 
ennek kell tulajdonítanunk, hogy IX. Bonifác pápa bullája sem sorolja az exemptus plébániák 
közé. Szentjakabfalva királyi kápolnája kiváltságos jogállását II . Pius pápa 1464. évi bullájával 
nyeri vissza. 

FEHÉREGYHAZA 

A magyar történeti és régészeti kutatásnak nincsen talán még egy olyan területe, amely
hez az elmúlt másfél évszázad során annyi érdeklődés és egyúttal oly sok balsiker fűződött volna, 
mint Fehéregyháza hollétének kérdése. A probléma napjainkig megoldatlan, a sorozatos ered
ménytelenség nyomán kialakult általános vélemény feladta a kórdós tisztázásának reményét, 
ezzel az ügy — legalábbis továbbiakig — lekerült a kutatás napirendjéről. Bennünket Fehér-
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egyháza elsősorban mint királyi kápolna és mint Buda-környéknek hajdani plébániája érdekel, 
így a róla beszámoló források adataival is elsősorban ebből a szemszögből kívánunk foglalkozni. 

Fehéregyházára az újkorban Anonymus krónikája irányította a figyelmet, kéziratának 
1746-ban a bécsi császári könyvtárban történt felfedezése ismét felelevenítette azt a közérjkori 
hagyományt, amely Árpád fejedelem sírjának helyét az Óbuda határában álló kápolnához kap
csolta. Híradása szerint Árpádot egy forrás felett, amelynek vize kőmederben folyik Attila váro
sába, temették el, ezen a helyen a magyarok megtérése után épült a Szűz Mária tiszteletére szentelt 
egyház, amelyet Fehérnek neveznek.229 

Az a tény, hogy Árpád sírja felett egy királyi kápolna épült, mindenekelőtt a királyi 
háznak nemzetségi hagyománykultuszáról tanúskodik, az egyházalapítás indokának főmotívuma 
i t t nem annyira a királyi birtokon megindított egyházszervezés, hanem a nemzetség egy kimagasló 
tagja, a honfoglaló ős iránti kegyelet. 

Fehéregyháza eredetéről beszámoló források adatai mellett korai alapításának tényét 
neve is valószínűsíti. A pécsváradi apátság alapítólevelében említett két királyi kápolna közül az 
egyik ugyanezt a nevet viseli, feltehető, hogy „a fehér" megjelölés mint Fehérvár vagy a Zala 
megyei Alba curia esetében, összefüggésben áll az Árpád-ház korai alapításaival. Az alapítólevélben 
szereplő Fehéregyháza ma már nem létező helység, Szebenytől délnyugatra feküdt Baranya 
megyében.230 \ 

A jelek arra mutatnak, hogy az óbudai Fehéregyháza a XIII . században nem osztozott 
a többi kápolna sorsában, neve a Buda környéki kápolnák eladományozását követő joghatósági 
perekben nem szerepelt, valószínű, hogy Árpád sírjához fűződő kegyelet segítette át azon a válságos 
korszakon, amely az intézmény átmeneti megszüntetésével kiváltságos helyzetét fenyegette, ós az 
egyház a középkor végéig királyi kegyuraság alatt állott. Erre mutat az a különös gondoskodás, 
amely Mátyásnak és II . Ulászlónak a kápolna fenntartása érdekében a pápához intézett folyamod
ványaiból is kitűnik, és végül 1483-ban azt eredményezte, hogy gondozásával a király a pálosokat 
bízta meg.231 1370-ben András veszprémi kanonok, budai főesperes a veszprémi székeskáptalantól 
bérbeveszi a főesperesség tized-negyedeivel együtt Fehéregyháza jövedelmeit is, ez az esemény 
látszólag arra mutat, hogy a kápolna ez időben a veszprémi püspök joghatóságához tartozott. 
Az a körülmény azonban, hogy a bérleti megállapodás az egész Pilis megyére kiterjedő budai fő
esperesség mellett Fehéregyházát külön kiemeli („quarta ipsorum in districu Budensi quasdam 
existentes . . . ac de alba ecclesia ipsi provenientes"), inkább arra enged következtetni, hogy nem 
tartozott a főesperességhez ós bevételeit a káptalan is bérelte csupán.232 IX. Bonifác 1400. évi 
bullája — mint arra már rámutat tunk — ezt az egyházat is az exemptus plébániákhoz sorolja, 
a veszprémi püspöknek anyagi érdekeltsége azonban ennek ellenére továbbra is fennáll. Ozorai 
Pipo 1407-ben utasítja fehérvári kamarását, hogy a püspöknek Fehéregyháza, Nándor és Nyék 
tizedjárandósága fejében 1800 forint értékű sót szolgáltasson ki.233 A joghatósági szempontból 
bonyolultnak tűnő ügy hátterére azonban némiképpen fényt deríthet a rendelkezésből kitűnő 
azon tudósítás, hogy ezeket a tizedeket György királyi kápolnaispán szedte. Fehéregyháza plé
bániájának körzete Békásmegyerre és Nyékre is kiterjedt. Mindkét falu az i t t végzett régészeti 
kutatások eredményei szerint is a középkorban egyházas hely volt, a feltárt maradványok alapján 
képet alkothatunk magunknak Buda-környék két hajdani királyi kápolnájáról. A nyéki kápolna 
Árpád-kori magva a XV—XVI. században újabb épületekkel bővült, eredetileg egy félköríves 
szentéllyel záródó kisméretű (5,30 X 7,73 ni belvilágú) kápolna volt.234 Hasonló kisméretű egyház 
volt a békásmegyeri is. Legkorábbi épületrészei szintén románkori eredetre mutatnak. Mindkét 
kápolna temetkezési helyül szolgált, a sírok azonban a feltárás idején már meg voltak bolygatva, 
így kormeghatározó lelet nem került elő.235 

Fehéregyházának az egyházi életben betöltött jelentőségére és szerepére legkifejezőbben 
a XV. századból fennmaradt források világítanak rá, plébánosainak tisztét királyi presentatio 
mellett jelentős egyházi móltóságot viselő lelkészek vagy befolyásos családok lelkósztagjai töltik 
be, a kinevezés körül támadt versengés minduntalan Szentszék, király vagy kormányzó és érsek 
beavatkozását idézi elő. A korból fennmaradt források adatait Gárdonyi Albert alább idézett 
munkája foglalja össze.236 
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1496-ban II . Ulászló felhatalmazást kér a pápától a pálosok számára, hogy a plébánia 
híveinek lelki gondozását is elláthassák, ezen felül a szombati napon Fehéregyházán áhítatos-
kodók és alamizsnálkodók részére búcsú engedélyezését kéri, azzal az indokolással, hogy az Egy
ház a főpapok és főurak körében nagy tiszteletnek örvend („ad quam praelatii et barones singu-
larem gerunt devotionis affectum").237 Az Árpád-ház hagyományai iránt megnyilvánuló kegyelet 
tehát még ekkor is élt. A másfél évszázados török hódoltság és a nemzeti hagyományoktól távol
álló idegen uralkodóház feledteti el a középkor nemzedékeinek gondosan ápolt hagyatékát. 

* 

A Buda környéki plébániák középkori kialakulásának története újabb adatokat szolgáltat 
fővárosunk múltjának megismeréséhez. Vessünk egy pillantást a XI—XIII. századi oklevelekben 
szereplő királyi kápolnákat, valamint a pápai bullákban exemptnek megjelölt plébániákat fel
tüntető térképre, a királyi egyházak elhelyezkedése kifejező módon szemlélteti Buda-környék
nek a királyi birtokok közt elfoglalt kiemelkedő szerepét, ami elsősorban a királyi kápolnáknak 
az ország más részeihez viszonyított szokatlan nagy számában nyilvánul meg. Elhelyezkedésük 
egyben szemünk elé tárja az ecclesia propria joggyakorlatának időszakában fennállott jelentősebb 
királyi birtokokat is, ezek két különálló birtokcsoportba sorolhatók, melyeknek magja a Dunántúl, 
illetve a Felső-Tisza vidék. Ezen csoportokon belül a következő jelentősebb királyi birtokterüle
teket állapíthatjuk meg : a Duna mindkét oldalára kiterjedő Buda környéki és visegrádi, továbbá 
Bars, Komárom, Fejér, Veszprém, Somogy és Baranya megyei, valamint felső-tiszai birtok
csoportot. 

Nem lehet kétséges, hogy ez a kép nem szemlélteti teljes egészében ennek a kornak az 
ország területén fellelhető összes királyi birtokát, kiterjedésük a felsorolt területeket jóval meg
haladhatta. A királyi kápolnák jelenléte csupán annak kifejezője, hogy a szóban forgó helységben 
egy olyan királyi kúria állott, amely a királyi ház tagjainak tartózkodási helyéül szolgált. El
helyezkedésük egyben gazdasági okokra visszavezethető jellegzetességet is mutat , a kápolnák 
többségét azokon a vidékeken találjuk meg, ahol a középkornak fejlett bortermelése is kimutatható. 
A budai borvidék, Somlyóvidék, Somogy nyugati része, Pécsvárad, a Hegyalja menti Sáros
patak, Nagyszőllös szőlőművelés alatt álló hegyoldalait és lankáit a királyi uradalmak legbelter-
jesebben művelt részeinek kell tekintenünk, i t t helyezkednek el a királyi ház tagjai által gyakran 
felkeresett királyi lakhelyek is. További kápolnák elhelyezkedése szintén közös vonást mutat . 
Ezeket az ország erdős részein találjuk, az i t t létesült királyi kúriák rendeltetése nyilvánvalóan 
vadászattal függött össze. Végül egyes királyi kápolnákat az ország jelentősebb központjaiban 
találunk meg, mint Székesfehérvárott, Óbudán és Pesten stb., ezek ugyancsak az ittlevő királyi 
lakokhoz kapcsolódhattak. 

A Buda környékén kimutatható királyi kápolnákat szintén a királyi ház tagjainak gyakori 
itt-tartózkodásával kell összefüggésbe hoznunk. Egy itteni királyi lakhely korai létezését forrá
saink is valószínűsítik, III . Béla Óbudán látja vendégül Barbarossa Frigyes német császárt Szent
földre vezetett hadjárata alkalmával. A kápolnáknak i t t tapasztalható csoportos előfordulása 
azonban ellentmond annak a feltételezésnek, hogy azok kizárólagosan magánistentiszteleti célokat 
szolgáltak volna, az óbudai királyi lakhely körzetében tizenegy királyi kápolna elhelyezkedésének 
ténye ez ellen szól. Azt sem fogadhatjuk el, hogy a királyi birtokokon létesült királyi alapítású 
plébániák kivétel nélkül királyi kápolnák lettek volna, mert ez esetben csoportos előfordulásukat 
más birtokon is észlelnünk kellene. 

Mint a királyi kápolnák rendeltetésének és szervezeti viszonyainak vizsgálatánál kimutat
tuk, az intézmény szerepének egyik legjellegzetesebb vonása a királyi ház személyeihez fűződő 
kapcsolat, elsősorban magánistentiszteleti célt szolgáló egyház, de egyúttal — mint Székes
fehérvár és Fehéregyháza kápolnáinál kimutatható — temetkezési hely is. I. Istvánt követő 
királyaink a XI. században még nem temetkeznek Székesfehérvárra, PétertTécsen, Aba Sámuelt 
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a sári nemzetségi monostorban, I. Endrét a tihanyi, I. Bélát a szekszárdi monostorban, I. Gézát 
Vácon, Salamont valahol a Balkánon vagy Dalmáciában, I. Lászlót pedig Nagyváradon temették 
el, Kálmán az első, aki újból megnyitja a Székesfehérvárra temetkező királyok sorát. Az i t t fel
sorolt hazai temetkezési helyek a sári monostor kivételével királyi ecclesia propriák, az Árpádok 
nemzetségi egyházai, kézenfekvőnek látszik tehát, hogy ebben a korban az Árpád-ház többi 
tagját az általános szokásnak megfelelően szintén nemzetségi egyházakban temették el, ennek 
helye pedig a nemzetség tagjainak otthonául szolgáló szállásterület lehetett. Figyelembevóve a 
Buda-környéket érintő Duna-szakasznak mindkét oldalán kimutatható királyi kápolnák szokat
lan nagy számát, fel kell vetnünk a kérdést : vajon az itteni kápolnák nem a nemzetség tagjainak 
sírhelyét jelzik-e? Az Árpádoknak ezen a térségen történő korai temetkezéséről krónikáink is 
megemlékeznek, amikor Fehéregyháza mellett fejedelmi temetkezési helynek jelölik meg a Pest 
megyei Taksony falut is, mint Taksony fejedelem sírhelyét, ugyanide temetkezik I. Endre pogány-
hitű testvére, Levente is.238 V. Istvánnak 1270. évi oklevele e falut az ugyancsak Pest megyei 
Zoyck és Ráad falvakkal együtt a ducatushoz tartozónak mondja, a Buda környéki királyi bir
tokon tehát nemcsak a király ós királyné, hanem a herceg is részt birtokolt.239 

Az it t elmondottak fővárosunk múltját új megvilágításba helyezik. Ennek a vidéknek 
gazdasági jelentőségét bortermelése mellett egyéb szempontok is kiemelik. A Dunán lebonyolódó 
kereskedelmi forgalom mellett az itteni révhelyeken összepontosul a még ókorból fennmaradt 
úthálózat is, az ezen át lebonyolított forgalmat Aquincum gazdasági szerepéből adódó római 
hagyatéknak kell tekinteni. A kereskedelemmel foglalkozó volgai bolgároknak Pestre történt 
telepítése is az áruforgalom útjában elhelyezkedő kereskedelmi gócok korai kialakulását mutatja. 
Azok a jelek, amelyekből ennek a vidéknek gazdasági szerepére és az Árpádoknak ehhez a terület
hez fűződő kapcsolataira következtethetünk, arra utalnak, hogy Óbuda földrajzi adottságából 
eredő központi szerepét a honfoglalás utáni időkben is megtartotta és az Árpád-nemzetségnek 
legjelentősebb szálláshelye volt. Óbuda elpusztul a tatárjárás idején, régi fényét és jelentőségét 
többé nem nyeri vissza, Szt. Péter-temploma, valamint Attila müvének tulajdonított városfala 
sem épül fel újra, a város képe a XV. századi leírások tanúsága szerint falu jelleget ölt. Buda
környék azonban — amelyet Anonymus Megyertől Szászhalomig és Diódig terjedően Kund fia, 
Kurszán birtokának jelöl meg ós a fejedelmi, majd a királyi nemzetség első szállásterülete — a 
tatárjárás után továbbra is betölti adottságából eredő régi hivatását. Térségein új királyi székhely 
épül, Óbuda hajdani jelentőségének hagyatéka pedig tovább él a pesti hegyen épülő új királyi 
erősség, Budavár nevében. 

Az a kép, amely a királyi kápolnák országos elhelyezkedéséből elénk tárul, még további 
következtetésekre is jogosít. A királyi birtokok fekvésénél mutatkozó rendszeresség, amely azok 
dunántúli és felső-tiszai elhelyezkedéséből adódik, csupán a XI. századi királyi egyházalapítások 
egy töredéke, a királyi kápolnák feltüntetésének eredménye. Amennyiben a királyi egyházalapí
tásoknak egyik leglényegesebb feltóteleként a királyi tulajdonból eszközölt jut tatást ismerjük 
fel, az eddig nyert képet — a XI. századi királyi területek megállapítása érdekében — ki kell 
egészítenünk az Árpádok XI. századi azon egyházi birtokadományozásaival, melyeket a veszpróm-
völgyi, pécsváradi, pannonhalmi, tihanyi, szekszárdi, garamszentbenedeki, dömösi, somogyvári 
és zalavári adománylevelek sorolnak fel, beleértve az Árpád-házzal rokon Koppány lázadása folytán 
királyi kézre szállott Somogy és Győr megyei területeket is. Az oklevelekben felsorolt birtokok 
javarésze a Dunántúlra esik, de amint a veszprémvölgyi, pécsváradi és tihanyi alapítólevelekből 
is kitűnik, kiterjed a Duna—Tisza közé is, úgyszintén a garamszentbenedeki és dömösi alapító
levelek tanúsága szerint a Dunától északra, Komárom, Bars és Hont megyékre. A felsorolt birtokok 
a királyi kápolnák jelenlétéből királyi birtoknak tekinthető területekkel együtt csaknem összefüggő 
területté egészülnek ki, az ezek közé feltételezhetően beékelődő vár- és egyéb nemzetségi birtokok 
területe a kisebbik részt képviselhette. Ezt az összefüggést mutató területet nagy vonásokban a 
következően határozhatjuk meg : A Duna Rába- és Dráva-torkolata közti szakaszának két 
oldalát érintő vármegyék, valamint a Dunántúlnak a Balatont övező megyéi. Az it t feltüntetett 
terület mellett a királyi birtokoknak egy másik összefüggő csoportja rajzolódik ki a Felső-Tisza 
vidéken, ennek területe Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa ós Szatmár megyékre terjed ki. 

90 



Az egymástól távol eső országrészeken jelentkező két különnálló királyi birtokcsoport a XI. 
századi magyar királyság hármas területi tagoltságára utal. Ha figyelembe vesszük az országnak 
térképünkön is feltüntetett települési határait — ebben Kniezsa István által kimutatott ered
ményekre támaszkodunk240 — , az említett két királyi birtoklású területet egy harmadik összefüggő 
országrész választja el, amelynek területe a Tisza középső és alsó szakaszának két oldalát érintő 
vármegyékéből adódik. A XI. századi magyar királyság hármas területi tagoltságáról krónikáink 
is megemlékeznek. I. Endre és öccse, Béla herceg között az ország megosztására vonatkozóan 
létrejött megállapodást következően írják le: „Tanácsot tar tván az országot három részre osztván, 
melyből kettő a királyi felségé maradt, harmadik a herceg birtokába bocsájtatott" (diviserunt 
regnum in trés partes, quarum due in proprietate regie maiestatis manserunt, tertia verő pars in 
proprietatem ducis est collata).241 Hóman ezt a megosztást következően értelmezi: „Bélának az 
ország észak ós északkeleti része jutott Nyitrától és Pozsonytól Ung, Szatmár és Bihar vidékéig. 
Tartománya déli határa a Duna, keleten a Kőrös folyó ós a bihari erdőség volt. A Dunántúl, 
a Duna—Tisza köze ós Maros-vidék Erdéllyel Endrét uralta."242 Megállapításai az i t t közölt szem
pontok alapján módosításra szorulnak, a királyság második országrésze nem Erdély, hanem 
a Felső-Tisza vidék öt megyéje volt. Erdély, az ország északi megyéi, valamint a Veszprém, Győr és 
Bars megyék vonalától nyugatra eső területek ebben a korban még gyepűelvéknek tekinthetők. 

Az i t t elmondottak arra mutatnak, hogy a királyi alapítású egyházak elhelyezkedéséből 
kialakuló kép a XI. századi királyi és hercegi fennhatóságú országrészeket is szemlélteti. Követ
keztetéseink, amelyek idáig vezetnek, a királyi kápolnák intézményére vonatkozó ismereteinkre 
támaszkodnak. A róluk beszámoló négy Árpád-kori oklevél új oldaláról világítja meg a magyar 
királyság kialakulásának egy alapvető, de ugyanekkor eddig áttekinthetetlen problémáját. 

J E G Y Z E T E K 

E tanulmány nyomdai szedése után jutott kezünkhöz Wilhelm Lüders ,,Capella. Die Hofkapelle 
der Karolinger bis zur Mitte des neunten Jahrhunderts. Capellae auf Königs- und Privatgut" c. munkája, 
mely az analógiák révén szemléltetően világítja meg a magyar intézmény kialakulásánál érvényesülő frank
német befolyást. (Megj.: Archiv für Urkundenforschung. I I . köt. 1. füz.) A két intézmény legjelentősebb 
rokon vonásaként ki kell emelnünk a kápolnáknak a királyi lakhelyhez való kapcsolódását és a királyi 
prépostságoknak királyi kápolna eredetét. I t t kell megemlítenünk V. Istvánnak a f elszászi királyi kápolna 
(apud Doraum nostram in Ugocha) kiváltságait megerősítő 1272. évi oklevelét is. (Fejér, C. D. V/l . 176. old.) 

Rövidítések Mon. Rom. VesTjr. I—IV = Monumenta Romana Episc-
Bártfai, Óbuda = Bárt fai Szabó L., Óbuda egyházi opatus Vespremiensis. I—IV. köt. 

intézményei a középkorban. Bp. 1935 Szentpétery, Reg. I—III = Szentpétery I., Az Árpád-
Bártfai, Pest megye = Pest megye történetének ok- házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 

leveles emlékei. 1002—1599-ig. Bp. 1938 I—III. köt. Bp. 1923—1930 
Osánki, I—IV = CsánkiD., Magyarország történelmi Szentpétery, Scriptores I—II = I. Szentpétery, Seri

földrajza a Hunyadiak korában. I—IV. köt. ptores Rerum Hungaricorum. I—II. köt. Bp. 
Fejér, C. D. I—XLII = G. Fejér, Codex diplomatics 1934—38 

Hungáriáé ecclesiasticus et civilis. I—XLII. köt. Theiner, I—II = A. Theiner, Vetera monumenta hi-
Buda 1829—44 storica Hungáriám sacram illustrantia. I—II. köt. 

Gárdonyi, Bpest = Gárdonyi A., Budapest történe- Roma 1859—1860 
tének okleveles emlékei. I. köt. (1148—1301). Bp. 
1936 1 Corpus Iuris Hungarici. I. István decr. 34. fej. 

Gárdonyi, Fejéregyház = Gárdonyi A., Az óbudai 2 Szentpétery, Scriptores I. 95. 
Fejéregyház problémája Történetírás, I. évf. 3 Györffy Gy., Kurszán és Kurszánvára. Bud. 
1. sz. Rég. XVI. köt. 9. 

Knauz, Mon. Strig. I—III = F. Knauz, Monumenta i Gárdonyi, Bpest. 29. sz. 
ecclesiae Strigoniensis. 979—1349. I—HL köt. 5 Bártfai, Pestmegye. 441. 
Esztergom 1874—1924 6 Knauz, Mon. Strig. III. 106. sz. 

Kumorovitz, Veszpr. Reg. = KumorovitzL. B., Veszp- 7 Bárt fai, Pest megye. 474. sz. 
rémi regeszták. 1301—1387. Bp. 1953 8 TJo. 1237. sz. 
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9 Orsz. Lt. Zichy lt. Fase. 142. No 64. 469. old. 
10 Gárdonyi, Bpest. 1. sz. 
11 Holub J., Zalamegye története a középkor

ban. Pécs 1929, 332. 
12 Mon. Rom. Vespr. I. 87. sz. 
13 Bártfai, Pest megye. 7. sz. 
14 Gárdonyi, Bpest. 23. sz. 
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könyv. 52. fej. 
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218 Kumorovüz, Veszpr. Reg. 208. 
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223 Uo. 539. sz. 
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229 Szentpétery, Scriptores. I. 
230 Follajtár, Baranya vármegye eltűnt helységei. 

A Magyar Szociográfiai Intézet Közleményei. I. évf. 
307. 

231 Gárdonyi, Fejéregyház. 14. 
232 Bártfai, Óbuda. 76. sz. 
233 Orsz. Lt. Dl. 42.912. 

234 Garády 8., A Hidegkúti út 48. sz. telkén 
feltárt nyéki templom. II. Arch. Ért. (1934) 165. 

235 Garády 8., Ásatásokabékásmegyeriún. „Puszía-
templom"-ban és mellékén. Bud. Rég. XV. köt. 417. 

236 Gárdonyi, Fejéregyház. 14—15. old.: , , . . . IX. 
Bonifác pápa 1401. október ll'-i oklevele szerint 
Brumeni Tamás volt fejéregyházi plébános, aki elő
zetesen a csázmai képtalanban őrkanonoki tisztet 
viselt. Báránd Miklós 1441. július 29-én IV. Jenő 
pápához intézett folyamodványában a fejéregyházi 
plébániában való megerősítését kérte azzal az indok
lással, hogy a plébániát Wydamon János halála után 
I. Ulászló király bemutatása alapján foglalta el. 
Báránd Miklós halála után hosszabb per indul meg 
a plébánia birtokáért. 1443-ban ugyanis I. Ulászló 
király Jánosnak adta a plébániát, amivel szemben 
Dénes esztergomi érsek 1445-ben Wmarus Pétert 
nevezte ki, majd 1446-ban Hunyadi János Garai 
Miklóst mutatta be, ami ellen Péter a pápai székhez 
fellebbezett. 1453-ban viszont Garai Miklós vitte a 
pápai székhez az ügyet és sikerült azt saját javára 
elintéztetni. Mátyás királynak 1480. július 23-án IV. 
Sixtus pápához intézett folyamodványa szerint Karai 
László budai prépost élvezte a plébánia jövedelmét, 
amelynek egy idő óta nem volt valóságos plébánosa, 
hanem a javadalmat élvező nagyobb javadalmasok 
helyett vikáriusok végezték a lelkipásztori teendőket." 

237 Gárdonyi, Fehéregyház. 17. 
238 Szentpétery, Scriptores. I. 344. 
239 fíártjai, Pest megye. 61. sz. — Feltehető, 

hogy az Árpádok taksonyi pogány sírja felett 
— Fehéregyháza példájára — szintén keresztény 
egyház, valószínűleg hercegi kápolna épült. Az 
ccclcsia propria idején itt létesült nemzetségi egy
házaknak emlékét azonban az exemptio intézménye 
nem őrizhette meg, a királyi kápolnák szervezeti 
viszonyaiból tudjuk, hogy ez a kiváltság csak a királyi 
és királynéi kápolnákat illette meg. Ennek a feltétele
zésnek némiképpen támpontot nyújtanak az I. László 
sírját befogadó nagyváradi egyház hasonló viszonyai. 
Mint kimutatjuk, ez a város szintén a ducatus terüle
tén feküdt, templomát, amely a középkornak egyik 
legjelentősebb kultuszhelye, mint királyi temetkezési 
helyet nemzetségi egyháznak kell tekintenünk, 
exemptus jogállásának ugyanakkor nyomát nem 
találjuk. Ennek hiányát nem tulajdoníthatjuk annak 
a körülménynek, hogy a város püspöki székhely. I. 
Géza váci temetkezési helyén IX. Bonifác bullája 
exemptus plébániát tüntet fel. 

240 Kniezsa I., Magyarország népei a XI. szá
zadban. Bp. 1938. 

241 Szentpétery, Scriptores. I. 345. 
242 Hóman B., Magyar történet. I. 264. 
Ezen a helyen fejezzük ki köszönetünket 

mindazoknak, akik e tanulmány megírásánál taná
csaikkal és útmutatással segítségünkre voltak, így 
elsősorban Kubinyi Andrásnak, aki a tárgykörre 
vonatkozó bel- és külföldi irodalmi ismeretei révén 
részesített értékes támogatásban, továbbá Fügedy 
Eriknek, Gerevich Lászlónak, Györffy Györgynek, 
Horváth Antal Tibornak, Kumorovitz L. Bernátnak, 
Mezey Lászlónak és Szűcs Jenőnek, akik ugyancsak 
fontos adatokra hívták fel figyelmünket. 
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M. J AN KOV ICH 

DIE ENTWICKLUNG DER PFARREN DER UMGEBUNG VON BUDA IM 
MITTELALTER UND DIE INSTITUTION DER KÖNIGLICHEN KAPELLEN 

Der am rechten Donauufer liegende Teil 
unserer Hauptstadt unterstand im Mittelalter 
der Jurisdiktion des Bistums von Veszprém. Die 
Gründungsurkunde von 1002 des Königs Stephan 
schließt Visegrád, d. h. das Komitat Pilis der 
Diözese von Veszprém an. Die in der neuge
gründeten Diözese in Angriff genommene kirch
liche Organisation regeln die Gesetze König 
Stephans. Über dessen Verlauf können wir 
leider kein übersichtliches Bild mehr gewinnen, 
es ist jedenfalls wahrscheinlich, daß die 
kirchliche Organisation in der Zeit Ladislaus 
I. jenes Niveau erreicht hat, das zur endgülti
gen Ausgestaltung der Diözesen führte. 

Wenn wir uns mit der Entstehung der 
Pfarrein in der Umgebung von Buda näher 
befassen wollen, müssen wir allererst die Frage 
klären, wer zur Zeit der Bistumsgründung 
Grundherr dieses Gebietes war, um auch die, 
bei der Entstehung der niederen Institutionen, 
wirksamen weltlichen Faktoren mit in Betracht 
ziehen zu können. Aus unseren mittelalter
lichen schriftlichen Quellen läßt sich ermitteln, 
daß dieser Teil des Komitats Pilis fort
dauernd königliches Besitztum gewesen ist, 
das sich auch auf das linke Donauufer aus
dehnte. Neben der Aussage der schriftlichen 
Quellen ist die Tatsache des königlichen Be
sitzes auch dadurch belegt, daß wir hier die 
Spuren der vom König gegründeten ecclesia pro
pria Institution, die königlichen Kapellen, vor
finden. Um eine Parallele zwischen den 
bischöflichen und königlichen Gründungen zie
hen zu können, müssen wir uns mit den Ele
menten der zwei, auf die Entstehung der 
Pfarrein einwirkenden Faktoren eingehender 
beschäftigen, die dabei auftauchenden Abwei
chungen kommen vor allem in den perso
nellen und materiellen Beziehungen der Pfar
rein zum Ausdruck. In der Diözese von Vesz
prém bezogen im 13. Jahrhundert die Geist
lichen in den Pfarrein die Hälfte des vierten 
Teils des Zehnten, das heißt ein Achtel des
selben als Einkünfte, während die Priester 
der königlichen Kapellen aus jeder Zehntgat
tung den ganzen Teil erhielten. Mit Bezug auf 
das Personelle kommen diese Differenzen darin 
zum Ausdruck, daß die königlichen Diözesen 
das Privilegium der Exemption genießen und 
der Jurisdiktion des Erzbischofs von Esztergom 
(Gran) unterstehen. 

Die Pfarrei von Bánya 

Bánya dürfte vor dem Mongoleneinbruch 
eine selbständige dorfähnliche Siedlung in der 
Nachbarschaft von Óbuda (Altofen) gewesen 

und zur Zeit des Mongolenzuges der Vernichtung 
anheimgefallen sein. Den mittelalterlichen 
Quellennachrichten entnehmen wir, daß die 
Siedlung in der Gegend gelegen ist, wo heute 
die Bécsi- und Vörösvari-Straßen zusammen
treffen. Die in diesem Gebiet in Naturalien 
geleisteten kirchlichen und weltlichen Abgaben 
sprechen dafür, daß die Kirche unter der 
Jurisdiktion des Bischofs von Veszprém gestan
den ist, während die grundherrlichen Rechte 
vom Probst von Buda ausgeübt wurden. Die 
Margarethenkapelle, eine Filialkirche der Pfarre 
von Bánya, stand in unmittelbarer Nähe der 
Stadt Óbuda (Altofen) und war die Kirche 
der Kovácsi- oder Kovács-Gasse benannten 
Siedlung, wo die königlichen Münzer und Me
tallhandwerker wohnten. In der Literatur pfleg
te man bisher die Pfarre von Bánya mit Fe
héregyháza gleichzusetzen, dem widerspricht 
aber die Tatsache, daß letztere eine königliche 
Kapelle war. 

In 1355 kauft Ludwig I. die Altofner Burg 
der Königin mit dem dazugehörigen Stadtteil 
der Probstei ab und gleichzeitig wird die Grenz
linie zwischen den beiden Stadtteilen gezogen. 
Nach der Untersuchung der Verhältnisse, die 
in der Jurisdiktion der Kirchen bestanden, 
können wir feststellen, daß diese Grenze den 
Grenzlinien der bischöflichen und königlichen 
Kirchen folgt und somit Rechtszustände wi
derspiegelt, die auf Jahrhunderte zurückgrei
fen. Nach dieser Teilung erwähnen die Urkun
den die Pfarre von Bánya an keiner Stelle 
mehr und damit ist ihre Existenz auch de iure 
zu Ende. 

Die Propstei von Buda (Óbuda- Altofen) 

Die Seelsorge der Gläubigen in Óbuda 
oblag der Propstei von Buda. Ihre Kirche 
war die Domkirche von St. Peter. Die Chronik 
aus dem Jahre 1112 von Gallus erwähnt, König 
Peter habe die »ecclesia de Bazoario« gegrün
det ; diese Mitteilung bezieht sich höchstwahr
scheinlich auf die Kirche von Óbuda. Das 
scheint uns auch aus der Mitteilung des arabi
schen Geographen Idrisi belegt, der Óbuda 
unter dem Namen »Baduara« erwähnt. Diese 
Namensform Óbudas war in Südeuropa ge
bräuchlich, der Kardinal Gentilis erwähnt Óbuda 
in 1308 unter dem Namen »Bedoara«. Die im 
13. Jahrhundert bestehenden Verhältnisse in 
der Jurisdiktion lassen die Vermutung zu, daß 
die Gründung der benachbarten Pfarre von 
Bánya jener der Kirche in Óbuda vorausgegan
gen ist. Die Propstei in Óbuda war ebenfalls 
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eine königliche Gründung und über den »exemp
ten« Rechtsstand, den sie genoß, benachrichtigt 
uns eine Urkunde aus 1216, demnach der Erz
bischof von Esztergom hier bloß in perso
neller und materieller Beziehung Rechte genoß, 
in spirituellen Angelegenheiten aber die Prop-
stei der Jurisdiktion des Bischofs von Veszp
rém unterstand. 

Die Institution der königlichen Kapellen 

Der Ursprung der Institution der könig
lichen Kapellen wurzelt in der Rechtsübung 
der ecclesia propria. Im lateranischen Konzil 
von 1179 schaffte Papst Alexander III . mit 
der Einführung des Patronats die Institution 
der ecclesia propria ab. Diese Änderung wirkte 
insofern auf die königlichen Kapellen aus, daß 
sie um die Wende des 12. zum 13. Jahrhunderts 
von den Königen als Schenkungen vergeben 
wurden. Quellenmaterial, das über königliche 
Kapellen berichtet, ist nur äußerst spärlich 
vorhanden. Im ganzen können wir auf 4 solche 
Urkunden hinweisen: die Gründungsurkunde der 
Abtei von Pécs várad von Stephan I. aus dem 
Jahre 1012; die Gründungsurkunde der Abtei 
von Garamszentbenedek aus dem Jahre 1075 
von Géza L, endlich die Urkunden aus 
dem 13. Jahrhundert des Kapitels von Vesz
prém und Bêlas IV. in den die königlichen 
Kapellen der Umgebung von Buda erwähnt 
werden. Aus diesen Urkunden läßt sich er
kennen, daß die Kapellen einen von den 
Diözesen separaten Zehntbereich hatten, ihre 
Priester ganze Teile von jeder Zehntgattung 
bezogen und das Vorrecht der Exemption 
besaßen. Letzteres fand darin seinen Aus
druck, daß sie an der Synode des Erzbischofs 
von Esztergom teilnehmen durften. In Spiri
tuellen war indessen auch hier die Juris
diktion des Bischofs der Diözese in Kraft. 

Die Anzeichen sprechen dafür, daß die 
tatsächliche Zahl der königlichen Kapellen die 
von den Urkunden erwähnte Kapellenzahl um 
ein Bedeutendes übertraf. Die Prozesse, die 
im 13. und 14. Jahrhundert in Angelegen
heiten der Jurisdiktion geführt wurden, weisen 
darauf hin, daß die Pfarrgemeinden der in 
königlichen Besitz gewesenen Csepelinsel eben
falls solche königliche Pfarrein waren. Auch 
in anderen Teilen des Landes sind ähnliche auf 
königlichen Grundbesitzen befindliche Pfarren 
aufzuweisen. Die visitatio von 1397 des Graner 
Kapitels zählt die bevorrechteten (exempta) 
Pfarrkirchen auf, und es ist sehr wahrscheinlich, 
daß ihre Privilegien darauf zurückzuführen 
sind, daß sie ursprünglich königliche Kapellen 
gewesen sind. Forschen wir in der Vergangen
heit dieser aufgezählten Orte nach, stellt sich 
eben heraus, daß sie tatsächlich königliche 
Besitze bildeten, bei den meisten von ihnen 
kann sogar die einstige Existenz der könig-
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liehen Wohnstätte nachgewiesen werden. Die
ser Umstand erklärt aber zugleich auch die Be
stimmung der königlichen Kapellen : sie dienten 
dem Hausgottesdienst des königlichen Hauses. 

In der Zeit, die auf die Verschenkung der 
königlichen Kapellen folgte, machten sich sei
tens der Könige und ihrer unmittelbaren 
Umgebung Bestrebungen bemerkbar, welche 
auf die Zurückgewinnung der Kapellen ge
richtet waren. Die Versuche führten zu Pro
zessen, die beinahe anderthalb Jahrhunderte 
währten. Bezeichnend für alle diese Prozesse 
ist der hartnäckige Kampf, den die Priester
schaft der Kapellen führte, um wieder in ihre 
alten Rechte und Privilegien eingesetzt zu 
werden, und den das Königshaus — zumeist 
verborgen —• unterstützte. Am Auslauf des 
15. Jahrhunderts enden diese Prozesse damit, 
daß die Kapellen, die bisher der Jurisdiktion 
des Diözesenbischofs unterstanden, neuer
dings das Privilegium der Exemption gewannen, 
damit war aber die Institution der exempten 
Pfarrkirchen ausgebildet. Mit der Verschen
kung der königlichen Kapellen im 13. Jahr
hundert war die Institution selbst nicht 
gänzlich aufgehoben worden. Der Bau von 
Burgen, der nach dem Mongoleneinbruch 
in Angriff genommen wurde, verursacht Ände
rungen auch mit Bezug auf die Wahl der kö
niglichen Wohnsitze. Im Zusammenhang damit 
entstehen neue königliche Kapellen an den 
königlichen Residenzen, deren Verhältnisse 
hinsichtlich der Organisation gewisse Diffe
renzen aufweisen, insofern sie nicht mehr aus 
dem Zehnt und den Spenden der Gläubigen 
unterhalten werden, sondern ihre Priester vom 
König einen Jahresgehalt beziehen. 

Die hier angeführten Angaben über die 
Institution zusammenfassend, können wir fest
stellen, daß die ersten Kapellen in der Zeit 
Stephans I. entstanden sind und in ihrem 
Werdegang eine allmähliche Entwicklung er
kennbar ist. Schon seit Beginn des 12. Jahr
hunderts sehen wir ihre Geistlichen eine se
parate Körperschaft bilden. Daraus, daß wir 
neben königlichen Kaplanen auch über Káp
láné von Königinnen oder von Prinzen Kennt
nis haben, dürfen wir auch auf die Existenz 
von Kapellen schließen, die den Königinnen 
oder Prinzen gehört haben. Die weitere Ent
wicklung der Institution wird belegt durch den, 
gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts aufkom
menden und zur ständigen Umgebung des 
Königs gehörenden Titel des königlichen Ka
pellengrafen, des comes capellae, zu dessen Wir
kungskreis die Aufsicht der königlichen Ka
pellen gehörte. 

Die Institution ging unter der Türkenherr
schaft zugrunde. Die anderthalb Jahrhundert 
dauernde Verheerung verwischte sogar die Erin
nerung, an sie, an den Kirchen der exempten 
Pfarreien sichtbare königliche Doppelkreuz 
bewahrt allein ihr Andenken. 



Die Kirchen von Kispest (Kelenföld) 

Kispest oder Kelenföld lag im Mittelalter 
an der Stelle des heutigen Tabán, am Nordab
hang des Gellértberges. Über ihre Kirchen ge
ben uns die Chroniken Aufschluß. Béla IV. 
schenkt in 1236 die Geller t-Kapelle, als könig
liche Kapelle, der Abtei der Zisterzienser von 
Bélakút. In der Zeit, die auf die Schenkung 
folgte, entstand ein Prozess zwischen dem Abt 
und dem Bischof von Veszprém hinsichtlich 
des Zehntrechtes von Kispest. Daraus ist zu er
sehen, daß die Verhältnisse der Marien- und 
Gellértkirchen in Fragen der Jurisdiktion 
nicht geordnet waren. In 1302 kommt es zu 
einem Ausgleich zwischen dem Abt und dem 
Bischof, demzufolge die Zehntbezirke der Kir
chengemeinden geteilt wurden. Das Vorge
hen bei der Teilung läßt die Vermutung zu, 
daß die Marienkirche Prioritätsrechteb esaß 
und eine frühere Gründung war als die Geliert
kirche, und zwar können wir ihre Gründung 
in das 11. Jahrhundert setzen, wofür sich 
eine Bekräftigung in der päpstlichen Bulle 
von 1410 findet, die auf den Ursprung der 
Kirche als eine königliche Kapelle anspielt. 

Die Pfarrein von Sasad, Urs und Csík 

Die drei Orte lagen sämtlich westwärts 
von Buda, ihre Pfarrkirchen waren königliche 
Kapellen. Das Patronat über die Kirchen von 
Sasad und Ors verschenkte Béla IV. zusam
men mit der Gellértkapelle von Kispest. Die 
im 14. Jahrhundert geführten Kirchenprozesse 
wurden von ihren Geistlichen entfacht, die 
bestrebt waren, ihre alten Flechte zurückzuge
winnen und die wieder den Bischof von Vesz
prém auch die Unterstützung des Königs
hauses genossen. Papst Bonifaz IX. ver
leiht in 1400 den Kirchen von Sasad und Ors 
das Privilegium der Exemption. Sie kamen 
folglich unter die Jurisdiktion des Erzbi
schofs von Esztergom, die Kirche von Csík 
dagegen verblieb im Besitz des Bischof von 
Veszprém. 

Die Pfarrkirchen von Felső- und Alsókeszi 

Wir kennen drei Kirchen der zwei mittel
alterlichen Dörfer, die einst im Gebiet der 
heutigen Gemeinde von Budakeszi lagen. Zwei 
von den Kirchen, die im Dorfe selbst standen, 
waren königliehe Kapellen, die dritte, in der 
Peripherie befindliche Kapelle gehörte dagegen 
dem Bischof von Veszprém. Den Zeitpunkt 
ihrer Verschenkung kennen wir nicht. Die 
erste Urkunde, die uns über den Streit zwi
schen dem Diözösenbischof und der Geistlich
keit benachrichtigt, ist aus 1264 erhalten. Der 

wechselvoll verlaufende Prozess währte über 
100 Jahre und der Kampf war hier am heftig
sten. Ein Priester der Kirche von Keszi ging 
sogar bis nach Avignon um sein Recht und der 
Papst verhing bei einer Gelegenheit den Kir
chenbann über den Bischof von Veszprém, 
weil dieser sich im Zusammenhang mit dem 
Prozess des Ungehorsams schuldig gemacht 
hatte. Auch hier machte sich die Unterstützung 
des Königshauses zugunsten der Sache der 
Priester fühlbar. Die Kirche von Keszi er
hielt in 1400 ebenfalls ihr Privileg der Exemption 
zurück. 

Die Kirche von Szentjakahfalva 

Das Dorf lag im Mittelalter an Stelle des 
heutigen Űjlak. Seine Kirche war einst eben
falls königliche Kapelle. Ihre Verschenkung 
erfolgte noch in den Jahren vor dem Mongo
lensturm, in 1247 gehört sie bereits dem Bischof 
von Veszprém. Im Lauf des 13. Jahrhunderts 
gewinnt sie vorübergehend ihre Vorzugsstel
lung zweimal zurück. Die Urkunde Bêlas IV. 
aus 1269 teilt mit, daß die Priester des Hofes 
die Rückgewinnung der Kirche im Interesse 
der königlichen Macht angestrebt haben. Der 
Name der Kirche kommt in den Jurisdiktions
prozessen des 14. Jahrhunderts nicht vor. Sie 
scheint also unbehelligt im Besitz des Bischofs 
von Veszprém verblieben zu sein. Dement
sprechend fehlt sie auch aus der Aufzählung 
der exempten Pfarren in der Bulle des Papstes 
Bonifaz IX. Die ehemalige königliche Kapelle 
erhält erst im Jahre 1464 die Exemption. 

Fehéregyháza 

Auf diese Kirche richtete sich das Augen
merk in der Neuzeit dank der Chronik des 
Anonymus. Nach Entdeckung der Handschrift 
in 1746 lebte jene mittelalterliche Überlieferung 
neu auf, die die Grabstätte Arpáds mit der an 
der Grenze Obudas stehenden Kapelle in Zu
sammenhang brachte. Im 13. Jahrhundert 
teilte Fehéregyháza nicht das Los der übrigen 
Kapellen. Ohne Zweifel war es die gegenüber 
dem Grabe Arpáds bewahrte Pietät, die der 
Kirche über diese kritische Periode hinweg
half. Im 15. Jahrhundert ist sie exempte 
Pfarrkirche, die Pfarrer rekrutieren sich aus 
Geistlichen, die bereits mit höheren kirchlichen 
Würden bekleidet sind oder einflußreichen Fa
milien angehören. In 1483 vertraut König 
Matthias dem Paulanerorden die Betreuung 
der Kirche an. Aus dem an den Papst gerich
teten Gesuch Wladislaws IL erfahren wir, daß 
die Kirche sogar noch zu jener Zeit bei geist
lichen und weltlichen hohen Würdenträgern 
in hohem Ansehen stand. Die Pietät gegen
über den Traditionen des Árpádenhauses war 
also auch damals noch lebendig und erst die 
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anderthalb Jahrhunderte dauernde Türken-
herrschaft und das den nationalen Überlie
ferungen fernstehende fremde Herrscherhaus 
lassen das von den Generationen des Mittel
alters sorgsam gepflegte Vermächtnis in Ver
gessenheit geraten. 

Die Karte , auf welcher die königlichen 
Kapellen sowie die in den päpstlichen Bullen 
aufgezählten exempten Pfarrein aufgetragen 
sind, veranschaulicht auch die Verteilung der 
königlichen Besitztümer im Land. Die Exi
stenz von königlichen Kapellen in diesen Gütern 
bedeutet nur soviel, daß in dem in Rede ste
henden Ort ein Landhaus des Königs gestan
den ist, das als Aufenthaltsort für die Mit
glieder der königlichen Familie diente. Die 
in der Umgebung von Buda nachweisbaren 
königlichen Kapellen müssen ebenfalls mit den 
häufigen Besuchen von Mitgliedern des Königs
hauses in Zusammenhang gebracht werden. 
Die Erfahrung, die wir indessen hier machen 
das gruppenweise Vorkommen der Kapellen, 
widerspricht jener Annahme, daß diese auß-
schlieslich den Zwecken privater Gottesdienste 
gedient hätten. Bei der Untersuchung der 
Bestimmung der Verhältnisse in der Organi
sation dieser Institution, konnten wir nach
weisen, daß eine ihrer hauptsächlichsten Cha
rakteristiken die persönliche Beziehung zum 
Herrscherhaus war. An erster Stelle kommt 

sie natürlich als eine den Zwecken des Pri
vatgottesdienstes dienende Kirche, dann aber 
auch als Begräbnisstätte in Betracht. Die 
Nachfolger Stephans I. ließen sich im 11. Jahr
hundert noch nicht in Székesfehérvár (Stuhl
weißenburg) begraben. Wir dürfen also anneh
men, daß diese an beiden Donauufern der Um
gebung von Buda in ungewöhnlich großer Zahl 
vorkommenden königlichen Kapellen auch als 
Begräbnisstätten für die Angehörigen des 
Árpádengeschlechtes gedient haben. Unsere 
Annahme wird übrigens sowohl durch das Grab 
Árpáds in Fehéregyháza, als auch durch die 
Begrabung von Taksony und Levente in Tak
sony in der Nähe von Pest gestützt. 

Unsere Ausführungen beleuchten die Ver
gangenheit unserer Haupts tadt von einer neuen 
Seite. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, 
daß die Gegend um Buda mit Óbuda (Altofen) 
zusammen ihre aus der geographischen Lage 
ergebende zentrale Rolle auch in der Zeit nach 
der Landnahme beibehalten ha t und das 
wichtigste Siedlungsgebiet des Árpádenge-
schlechts war. Das Bild, das sich aus der Lage 
der königlichen Kapellen im Land ergibt, klärt 
uns die Verteilung der königlichen Besitztümer 
im Land veranschaulicht zugleich, welche Land
teile im 11. Jahrhundert unter königlicher 
Oberhochheit gestanden sind. 

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N 

Abb. 1. Königliche Kapellen und exempte Pfarren 
im 11 — 15. Jahrhundert 

Abb. 2. Die Pfarrein in der Umgebung von Bxida im 
13. Jahrhundert 


