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ELÔSZÓ ÉS AJÁNLÁS

Különleges öröm egy ilyen szép könyvet kézbe venni, különösen ak-
kor, ha témája városunk története. Minden lokálpatrióta örül, ha váro-
sáról ilyen gazdag anyagot feldolgozó kötet jelenik meg. A tanulmány-
kötet külön értéke, hogy a teljesség igényével tárja fel Budaörs törté-
netének néhány korszakát. Ez a kötet egy tematikus sorozat elsô da-
rabja, s remélem, hasonlóan igényes könyvek követik majd.

A kötet dokumentumok, írásos és egyéb emlékek alapján dolgoz-
za fel Budaörs történetét a kezdetektôl – a középkoron át – egészen
1720-ig. Érdekessége a Bercsényi Zsuzsanna életrajz, hiszen ez a té-
ma mindmáig feldolgozatlan volt. A múlt megismerése dokumentu-
mok, tárgyi emlékek alapján izgalmas és nagyszerû dolog. E kötet
segítségével egy új, érdekes világ tárul fel elôttünk, megszólaltatha-
tunk tovatûnt, már csak nyomaiban létezô évszázadokat.

Ma különösen fontos, hogy felfedezzük, megismerjük gyökerein-
ket. Az ezredforduló társadalma rengeteg kihívással néz szembe.
A globalizálódó világ elônyei és hátrányai, az információs társada-
lom robbanásszerû megjelenése, a Gutenberg-galaxis bomlása és át-
alakulása, hétköznapi életünk gyakran zaklatott változékonysága és
kiszámíthatatlansága elfeledtetheti velünk, hogy honnan jöttünk és
kik vagyunk. Újra létfontosságú identitásunk megtalálása. Nem elég
a vonzó jövôkép, vagy az EU-csatlakozás ígérete és eufóriája. Úgy
kell megtalálnunk helyünket a modern Európában, akár személyen-
ként is, hogy ismerjük múltunkat, értékeinket. Tisztában kell len-
nünk gyökereinkkel. E gyökerek egyik legfontosabb ága pedig saját
környezetünk, településünk, városunk múltjának ismerete, hagyo-
mányainak feltárása és ápolása. Ez a színvonalas kötet ebben segít
bennünket, budaörsieket.

Budaörs ma történelmének, fejlôdésének meghatározó pillanatait
éli. Sok minden történt az elmúlt években. Budaörs nagyon sokat
változott, fejlôdött, és még nagy fejlôdés elôtt áll. Ilyenkor vissza
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kell pillantani, megnézni a múltat, annak ismeretében értékelni a
történéseket. A város kulturális identitásának kikristályosodásában
meghatározó korábbi kultúrája, hiszen történelme, fejlôdése renge-
teg tapasztalattal szolgál mindannyiunk számára.

A sorozat kiötlôje és elindítója Filipszky István, lelkes lokálpat-
rióta, aki nagy gonddal, szeretettel, hozzáértéssel foglalkozik váro-
sunk múltjával. Kutatási eredményeinek méltó módon történô meg-
jelentetésében évek óta társa a kötet szerkesztôje és kivitelezôje.
Alkotó együttmûködésüket, gondos, igényes munkájukat dicséri e
kiadvány is. 

A kötet szerzôi szakterületük kiváló ismerôi, ismert és elismert ku-
tatók: Dr. Érszegi Géza professzor, egyetemi tanár, a Magyar Országos
Levéltár fôlevéltárosa, dr. Hiller István professzor, az ELTE docense,
dr. Káldy-Nagy Gyula professzor, az ELTE tanszékvezetô tanára és
Filipszky István könyvtárigazgató neve egyaránt garancia az igényes,
kiváló színvonalú tudományos munkára.

Nagy örömmel ajánlom e kötetet mindenkinek, akit érdekel Bu-
daörs múltja, kultúrája, aki szeretne egy kicsit búvárkodni városunk
történetében.

Budaörs, 2003 szeptemberében

Wittinghoff Tamás 
Budaörs város polgármestere
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„Sem adományért, sem barátságért, sem félelemért 

hamisat  be nem irtam;  azmi keveset irtam, igazat irtam.”

Tinódi: Krónika, 1554

AZ OLVASÓHOZ

Kedves Olvasó!

Városunk helytörténeti irodalmának szép számú gyûjteménye remé-
nyeim szerint újabb értékes kötettel gyarapodik. Jelen kiadvány a ben-
ne közöltek miatt igen fontos munkának tekinthetô.

Budaörs helytörténetének írása során eljutottunk oda, hogy kije-
lenthetjük: bárki, aki a település múltjában kíván tájékozódni, ma már
az e témával kapcsolatos kiadványok között megtalálhatja az ôt érdek-
lô idôszak, azon belül az adott esemény hosszabb-rövidebb leírását.
Lényeges ezt leszögezni, hiszen visszatekintve az e témával foglalko-
zó, gyarapodó számú kötetekre elmondhatjuk, hogy mélységükben és
sokszínûségükben helytörténeti kiadványaink állják az összehasonlí-
tást a vele azonos nagyságrendû települések hasonló irodalmával. Kö-
szönhetô ez többek között Önkormányzatunk odafigyelésének, támo-
gatásának, de köszönhetô a Budaörsön települt vállalkozások, magán-
személyek hathatós szponzori és támogató tevékenységének is, mely-
nek eredményeként ez a könyv is kiadásra kerülhetett.

Áttérve a kötet rövid, elôzetes bemutatására: három tanulmány ol-
vasható benne. Az írások mindegyike Budaörs történetének egy-egy
igen fontos eseményével, korszakával ismerteti meg az olvasót. Jelen-
tôségüket emeli szerzôtársaim országosan elismert szaktekintélye is.
Számomra végtelenül megtisztelô, hogy az általuk készített tanul-
mányokkal együtt, egy kötetben jelenhet meg a többéves kutatásaim
eredményeit összegzô írásom is. 
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Vegyük sorra rövid elôzetesként a tanulmányokat és azok szerzôit:

Dr. Érszegi Géza: Budaörs elsô okleveles említése
A szerzô professzor, a Magyar Országos Levéltár fôlevéltárosa.

A tanulmány településünk elsô fennmaradt írásos emlékét, a
IV. Béla királyunk által a bélakúti cisztercita monostor részére 1236.
augusztus 29-én kiállíttatott adománylevelét mutatja be, körültekin-
tô alapossággal, nagy szakmai hozzáértéssel, ugyanakkor mindenki
számára érthetô módon. 

Dr. Hiller István: Gróf Bercsényi Zsuzsanna élete 
A szerzô történész, professzor, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem
docense, 2002-tôl az Oktatási Minisztérium államtitkára, 2003-tól mi-
niszter, a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterériumának vezetôje.

Budaörs történetének egyik legjelentôsebb alakja gróf Zichy 
Péterné gróf Bercsényi Zsuzsanna. Az ô személyében tisztelhetjük
városunk 1720-ban, német ajkú lakossággal történt újratelepítôjét.
Emlékét napjainkban Budaörsön a róla elnevezett Városi Könyvtár
ôrzi. A szerzô 1997 áprilisában az intézmény névadó ünnepségére
készítette tanulmányát, melyet gr. Bercsényi Zsuzsanna dombor-
mûvének felavatásakor mondott el a nagy számban megjelent
résztvevôk elôtt.

Dr. Káldy-Nagy Gyula: Budaörs török kori összeírásai 
A szerzô professzor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Török kori
tanszékének vezetôje.

A professzor úr két korábbi kötetében már közölte a települé-
sünkre vonatkozó 1546. és 1559. évi összeírások adatsorait. Megke-
resésemre e munkáit bôvítette ki 1596-ig, a középkori Örs falu lako-
sainak kitelepítéséig fellelhetô valamennyi összeírással. Írása nagy
jelentôséggel bír helytörténeti irodalmunkban. Teljességgel megis-
merhetjük belôle az akkor itt élt adózó személyek névjegyzékét,
amelyben található nevek minden valószínûség szerint azonosak a
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kitelepítésre került adózó személyekkel. E tény további kutatások-
hoz kínál alapot. Több egyedülálló adat mellett elôtûnik városunk
elsô név szerint ismert bírójának alakja is.

Filipszky István: Budaörs fennmaradt írásos emlékei a kezdetektôl 1720-ig
Egy település történetének megismerésekor az egyik legfontosabb

terület a reá vonatkozó írásos dokumentumok ismerete. Ezeket gyûj-
töttem össze a jelzett idôhatárok között. Abban a megtiszteltetésben
részesültem, hogy miután területi, és ezen belül kronologikus sorrend-
ben tárgyaltam kutatási eredményeim anyagát, engedély kaptam dr.
Káldy-Nagy Gyula professzor úrtól, hogy az ôáltala fellelt, összegyûj-
tött és lefordított adatokat saját tanulmányomban felhasználhassam,
amelyek biztos támaszt jelentettek számomra munkám végzése során.

Kedves Olvasó!

Remélem, e rövid bevezetô után érthetôvé válik törekvésem a kötet
megjelentetésére. Bizonyos vagyok abban, hogy településünk helytörté-
nete ezáltal is alapvetô fontosságú adatokkal gazdagodik. A mû megje-
lentetésére kötelez a tanulmányokban fellelhetô adatokon túl a kötet
társszerzôi iránti feltétlen megbecsülésem és tiszteletem is, akik mind-
hárman szerzôi honorárium nélkül bocsátották rendelkezésemre értékes
írásaikat, melyért ezúton is kifejezem hálás köszönetemet.

Budaörs, 2003. május 12.

Filipszky István 
könyvtárigazgató, helytörténész
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DR. ÉRSZEGI GÉZA

BUDAÖRS ELSÔ 
OKLEVELES EMLÍTÉSE





Budaörsöt és Sasadot legkorábban Róbert esztergomi érsek 1236. évi
oklevelében találjuk megemlítve. Természetes, hogy a település nem
ekkor vette kezdetét, azonban fontos azt tudni, mely idôponttól kezd-
ve lehetünk biztosak a település létezésében. Ámbár viszonylag korai
oklevélben fordul elô a település neve elôször, mégsem tudjuk ezt az
elsô elôfordulást korabeli eredeti oklevelekkel megerôsíteni, csak egy,
a XVI. század legelején készült hiteles oklevél tartotta meg ugyanis azt
az 1236-ra keltezett szöveget, amelyben elôször olvashatjuk Budaörs és
Sasad nevét. Az oklevelet Ráskai Balázs tárnokmester adta ki 1504-ben,
Buda és Pest városok közötti per kapcsán.1

A királyi jövedelmek kezelôje – a tárnokmester –, korán a kirá-
lyok fô jövedelmi forrását jelentô királyi városok fellebbezési fóru-
ma lett. Általában a városok egymás közötti pereiket a tárnokszék,
a tárnokmester bírói széke elé vitték.2 Ráskai Balázs tárnokmester
1499 óta töltötte be ezt a tisztséget, s így a Pest és Buda városok kö-
zötti per is elôtte folyt. Általában évente egyszer ülésezett a tárnoki
szék, amikor is lefolytatták a folyamatban lévô perek soron
következô tárgyalásait. 1504-ben Vízkereszt nyolcadára, vagyis janu-
ár 13-ra tûzték ki a tárnoki szék ülését. Ebben az évben azonban kü-
lönleges oka volt, hogy a tárnoki szék tárgyalásai is Vízkereszt nyol-
cadán voltak. Vingárti Geréb Péter, a nádor 1503-ban elhunyt, s míg
nem találtak helyette alkalmas személyt, a nádori bíróság ügyeit is a
tárnokmesterére, Ráskai Balázsra bízta a király, II. Ulászló.3 Pest és
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1 Az oklevelet az Esztergomi Székesfôkáptalan Magánlevéltára ôrzi a Lad. 66. fasc. 2.
No 10. jelzet alatt. A fényképe megvan a Magyar Országos Levéltárban Dl. 238252
jelzeten. Szövegét lásd a függelékben. Más összefüggésben megjelent: Érszegi
Géza: Róbert érsek oklevelei. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum. Essays in
church history in Hungary. A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munka-
közössége folyóirata. Szerk.: Szántó Konrád. 7 (1995) p. 31–53. Továbbiakban:
Érszegi, 1995, Róbert érsek. Budapest története. Szerk.: Gerevich László. Bp., 1975.
I. 272, 308.

2 Stefánia Mertanová: Ius tavernicale. Studie o procese formovania práva teverníckych
miest v etapách vyvoja tavernyckeho súdu v Uhorsku (15–17. stor.) h.n. 1985.

3 Fógel József: II. Ulászló udvartartása (1490–1516). Bp., 1913, 57, 50.



Buda perében az elôbbi volt a felperes, sietett is a maga igazának
bizonyítására, ezért Miklós, Pest város jegyzôje igazuk bizonyítására
terjedelmes írást mutatott be, a kôi káptalan 1503. január 13-án kiál-
lított oklevelét. Az oklevél kiállítására a káptalan a királytól, II.
Ulászlótól kapott utasítást 1502. december 19-én. Persze ezt nem
kell úgy elképzelnünk, hogy a király maga avatkozott bele szemé-
lyesen a két város perébe. Volt neki arra megfelelô intézménye, ahol
a királyra váró peres ügyeket tárgyalták: a királyi személyes jelenlét
nevû bíróság.4

ô parancsolta meg tehát a király nevében 1502. december 19-én
a kôi káptalannak, hogy mutassák be a királynak Pest városa érde-
kében kiadott parancslevelét a péterváradi (bélakúti) konventnek, s
tegyenek jelentést a királyi parancslevélre adott válaszról.

A kôi káptalan Szerém vármegyében feküdt, s a legközelebbi hite-
leshely volt Péterváradhoz.5 A hiteleshelyek, többnyire káptalanok és
konventek részben magánszemélyek számára hiteles oklevelet állítot-
tak ki, részben az ország nagybírái kérésére eljártak bizonyos ügyek-
ben és írásban jelentést tettek eljárásukról.6 A kôi káptalan tehát, mi-
vel közel volt Péterváradhoz és hiteleshely, érthetô, hogy neki paran-
csolta meg a királyi személyes jelenlét, hogy mutassa be a király pa-
rancslevelét a péterváradi konventnek. Hogy mi lehetett a parancsle-
vélben, az a kôi káptalannak a királyhoz, vagyis a személynökhöz
szóló levelébôl javarészt kihüvelyezhetô. Pest városa jogainak igazo-
lására azt kérte a személynöki bíróságtól, hogy adassa ki a pétervára-
di konvent levéltárában lévô azon okleveleket, melyek Pest város jo-
gait érintik. A konvent hiteles másolatban ki is adta a levéltárában lé-
vô, Pest városának jogait érintô iratokat, melyekrôl a kôi káptalanban
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4 Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyes-házi kirá-
lyok alatt. Bp., 1899, 37–50.

5 Gyetvai Péter: Egyházi szervezés, fôleg az egykori déli magyar területeken és a
bácskai Tisza mentén. Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae VII.
München, 1987, 48, 58–60, 65, 67, 71.

6 Eckhart, Franz: Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. Innsbruck, 1914.



19

1. Budaörs elsô fennmaradt írásos említése 1236. augusztus 29-én. 
Az eredeti oklevél 1504. január 15-én kelt átirata
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7 Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom, 1900, 130.
8 Lásd a 31. számú jegyzetben jelzett oklevelet.

ugyancsak hiteles másolatot készítettek, s a paksamétát megküldték a
királynak, s tôle Ráskai Balázs tárnokmester ítélôszéke elé került, aki
ekkoriban a nádor elé tartozó pereket is vitte. Ekkor lépett közbe
Kövendi Székely János, aki ekkor Esztergomban a (Becket) Szent Ta-
más hegyen lévô káptalannak a feje, vagyis a prépostja.7 Az esztergo-
mi érsek, Bakócz Tamás nevében azt kérte a bírótól, hogy a kôi káp-
talannak a péterváradi konventben ôrzött oklevelekrôl készült hiteles
másolatáról neki is adjanak másolatot. Ennek a hiteles másolatnak kö-
szönhetjük, hogy fontos korai oklevelek szövegei – mégha csak hite-
les másolatban is – fentmaradtak korunkra. Legalább ez a példány, az
esztergomi káptalan levéltárában, megérhette korunkat. Hogy azon-
ban milyen állapotban érte meg korunkat a Ráskai Balázs által kiadott
oklevél, sajnos meg kell állapítanunk, nem maradt ránk jó állapotban.
Több helyen hiányos a szövege, mivel itt-ott elszakadt a papír, amire
írták. Az emiatt megcsonkult szövegek eleve nem adnak biztos tám-
pontot az oklevelekben szereplô tények igazolására, s még abban
sem lehetünk mindig biztosak, mi irható az oklevél sérüléseinek, mi
pedig a másolás rovására.

Nézzük azonban sorjában, milyen oklevelek szövegét tartalmaz-
za Ráskai Balázs kiadmánya. Négy oklevelet találtak a péterváradi
konventben, amelyek érintették Pest város jogait. Az elsô 1243-ból
való volt, s IV. Béla király adta ki annak bizonyságául, hogy az ál-
tala a kalocsai egyházmegyében Bélakúton (azaz Péterváradon) ala-
pított ciszterci rendi monostornak adományozta a kis-pesti Szent
Gellért egyházat a sasadi Szent András és a (buda)örsi Szent Márton
kápolnákkal.8 IV. Béla király oklevele, amely az adományozást ta-
núsítja, csonka szöveggel maradt fenn, s talán a leginkább azt saj-
nálhatjuk, hogy éppen a napi keltezést nem tudjuk pontosan meg-
állapítani. Csak azt tudjuk, hogy szeptember elsô napját megelôzô
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valamelyik napon adták ki. Az oklevél szövege nem ad gyanúra
okot, sôt még meg is erôsíti az oklevélben foglaltakat IV. Kelemen
pápa 1265. szeptember 13-i bullája.9 A bulla szövege szintén csak hi-
teles másolatokból ismert: átírta ugyanis ennek a szövegét is a kôi
káptalan a már említett 1503-i oklevelében, de van egy korábbi át-
írása is, amelyet Bertalan pápai ügyhallgató, ún. auditor litterarum
contradictarum nevében készítettek 1265. szeptember 17-én az itáli-
ai Perugiában, ahol akkoriban a pápai udvar tartózkodott.10 A bulla
formulás részei nem adnak okot a gyanúra, legfeljebb az arenga kez-
dô szavai, a „Merita vestre religionis” keltenek ritkaságukkal fel-
tûnést.11 IV. Kelemen pápa a királynak és a néhai esztergomi érsek-
nek a bélakúti monostor javára tett intézkedéseit erôsíti meg, látha-
tóan IV. Béla király 1243-i oklevelének szellemében. IV. Béla király
oklevelében elsô ízben találkozunk azzal, hogy az esztergomi érsek
is beleegyezését adta a kegyúri jog átruházásához. Mivel IV. Kele-
men pápa 1265-i bullájában néhainak nevezi azt az esztergomi érse-
ket, aki hozzájárulását adta ehhez, egyértelmûen következtethetünk
arra, hogy egy 1265-nél korábbi esztergomi érsekrôl van szó.

9 Lásd a 33. számú jegyzetben jelzett oklevelet.
10 Bertalan auditor litterarum contradictarum 1265. évi oklevelét a Veszprémi Érse-

ki Levéltár ôrzi a Litterae mancae No 3 jelzet alatt. Fényképe megvan a Magyar
Országos Levéltárban Dl 200018 jelzeten. Az auditor litterarum contradictarum
szerepe akkor kezdôdött, amikor az audientia publica alkalmával a peres felek
elôtt az elkészült oklevél szövegét felolvasták, s azzal valamelyik fél nem értett
egyet. Ilyen esetben az auditor litterarum contradictarum próbált a felek köött
megegyezést létrehozni. Herde Péter: Audientia litterarum contradictarum. III.
Tübingen, 1970. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom,
XXXI–XXXII.)

11 Egyetlen ilyen kezdetû pápai oklevélre sem bukkantam, azonban [az Initien-
verzeichnis zu August Potthast, Regesta pontificum Romanorum (1198–1304).
Monumenta Germaniae historica. Hilfsmittel 2. München 1978. alapján] feltételez-
hetô, hogy a „Meritis vestre religionis” kezdet volna a helyes, ilyen kezdetû pápai
bullák találhatók a ciszterciek számára kiadottak között. Pl. Potthast, Augustionus:
Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum MCXCVIII ad
annum MCCCIV. Berolini MDCCCLXXV. II. No 12254. stb.
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Ennek az esztergomi érseknek, Róbertnek (1226-1239) valóban
meg is találjuk az írásos belegyezését a péterváradi monostor okle-
velei között, mégpedig 1236. augusztus 29-i keltezéssel. S hogy
meglepetésnek se legyünk híján, mindjárt két olyan oklevelet is ta-
lálunk, amelyik Róbert érsek beleegyezését tartalmazza.12

Az egyik hosszabb szövegû, ebben Róbert esztergomi érsek el-
mondja, hogy IV. Béla király a saját lelkiüdvéért a kalocsai egyház-
megyében Bélakúton alapított ciszterci monostort Isten és Szûz Má-
ria tiszteletére, s oda az Apostoli Szentszék révén szerzeteseket hí-
vott, megajándékozta ôket, s Róbert érsek egyetértésével többek kö-
zött nekik adta a kis-pesti Szent Gellért egyház kegyúri jogát. Kérte
egyúttal az érseket, hogy magát a Szent Gellért egyházat minden jö-
vedelmével és kápolnájával adja a monostornak. Róbert érsek a ki-
rály kérésére tehát az ô joghatósága alá tartozó kis-pesti, más néven
kelenföldi Szent Gellért egyházat minden tizedével és a sasadi Szent
András, illetve (buda)örsi Szent Márton kápolnákkal együtt kápta-
lana beleegyezésével a szerzeteseknek adta ellátásukra. Fenntartot-
ta azonban annak jogát, hogy a templom papját, aki misézni és a
szentségeket kiszolgáltatni köteles ott, az apát és a szerzetesek mu-
tassák be az esztergomi érseknek megerôsítésre, mivel neki tartozik
számot adni a nép lelkigondozásáról.13

A másik oklevélnek sokkal rövidebb a szövege, s arról szól, hogy
Róbert esztergomi érsek, miután IV. Béla király a lelkiüdvéért, a kis-
pesti Szent Gellért egyház plébániai és kegyúri jogait a tizedeivel az
általa Bélakúton alapított monostornak adományozta, a király kéré-
sére az esztergomi káptalan beleegyezésével megerôsíti ezt az intéz-
kedést, azzal a feltétellel, hogy a templom papját, aki ott a népnek
a misézik és kiszolgáltatja a szentségeket, az apát és a szerzetesek
az esztergomi érseknek mutassák be megerôsítésre, mivel neki tar-

12 Lásd a 32. és 34. számú jegyzetben jelzett oklevelet.
13 Lásd a 32. számú jegyzetben jelzett oklevelet.
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tozik számot adni a nép lelkigondozásáról, az apátnak és szerzete-
seinek pedig az anyagiakról.14

A két oklevél szövege egyaránt a kôi káptalan által átírtak között
van. A rövidebb szövegû oklevelet a kôi káptalanban az eredetijérôl
másolták át, a hosszabb szövegûnek azonban – úgy látszik – már
nem volt meg az eredetije, sôt az eredetijét utoljára akkor látták,
amikor Lodomér esztergomi érsek 1286-ban átírta azt.15 Sajnos azon-
ban Lodomér érsek átíró oklevele sem maradt fent eredetiben, csak
annak hiteles másolata, Miklós szerémi püspök 1300. január 15-én
kelt oklevelében.16

Az ugyanazon a napon, ugyanazon személy által kiadott két, egy-
mástól eltérô szövegû oklevél kétségtelenül gyanús. Mivel egyik ok-
levél sem maradt ránk eredeti formában, így nincs módunkban el-
lenôrizni azok külsô jegyei közül sem azt, mire írták, sem azt, mivel
pecsételték meg, illetve milyen az írása. Szövegét azonban összevet-
hetjük a korabeli oklevelekkel. Az azonos intézmény által kiadott hi-
vatalos írásokat, az okleveleket azonos formulákkal fogalmazták
meg, s így lehetôvé vált már annak idején is annak felismerése, me-
lyik készült az illetô intézményben, s melyik csak annak nevében,
azaz melyikük a hamis, melyikük a valódi.

Róbert érsek szerencsénkre sokat tevékenykedett: nemcsak
egyházi ügyekben, de világiakban is eljárt. Ennek nyomát több he-
lyen felfedezhetjük, sôt még eredeti oklevelét is ismerjük.17 Ez az
oklevél ugyan nemcsak az ô, hanem mások nevében is kelt, még-
is feltételezhetjük, hogy az oklevél megíratásáról az érsek gondos-
kodott. Ebben az oklevélben az érsek másokkal, ispánokkal közö-
sen királyi megbízásra királyi birtokok visszaszerzése ügyében járt

14 Lásd a 34. számú jegyzetben jelzett oklevelet.
15 Lásd a 35. számú jegyzetben jelzett oklevelet.
16 Lásd a 36. számú jegyzetben jelzett oklevelet.
17 Magyar Országos Levéltár, Dl 237206. Ferdinandus Knauz: Monumenta ecclesiae

Strigoniensis. Strigonii, 1874, I. 315.
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el. Sok olyan formulát találunk ebben az oklevélben, amely a
bélakúti két oklevélben is szerepel. Az érsek megnevezése, az ok-
levél általános címzése, valamint az oklevél céljának megadása
azonos valamennyiükben. Még a keltezés is sok hasonlóságot mu-
tat, hiszen a bélakúti oklevelek egyike és Róbert érsek eredeti ok-
levele egyaránt az Úr megtestesülésétôl számított idôt adja, míg a
bélakúti bôvebb szövegû oklevél mindössze az Úr esztendejérôl
szól. Ez utóbbi akár hiba is lehet, de felfoghatjuk gyanús jelnek is.
Róbert érsek egy másik oklevelébôl szinte csak a keltezés maradt
ránk.18 Ez a keltezés nagyon hasonlít a bélakútiakéra: ugyanúgy
megadja a keltezés helyét, mint a rövidebb szövegû oklevelünk
(igaz a hosszabb oklevél nem hoz kelethelyet), római mintára ad-
ja meg a napi dátumot a két bélakúti és a csak keltezésérôl ismert
oklevél. Amiben viszont nem hasonlít a bélakúti oklevelekre az az,
hogy elôbb adja meg a napi keltet, s csak utána hozza az évet. Er-
re azonban joggal vehetjük elô azt a magyarázatot, hogy a máso-
lás során változtatták meg a sorrendet, s eredetileg a végén lehe-
tett a napi kelet, miként Róbert érsek eredeti oklevelében is az év
után következik a hónap megjelölése.

A leginkább feltûnô az, hogy sem a rövidebb, sem a hosszabb
szövegezésû oklevél nem tartalmazza az oklevelek egyik legfonto-
sabb formulás részét, a megerôsítô záradékot. Ebben annak kellett
volna szerepelnie, hogy az érsek a hozzájárulását jelentô oklevelét
pecsétjével erôsítette meg.19 Ha csak az egyik oklevél szövegébôl hi-
ányzana ez a formula, joggal magyarázhatnánk a többszörös átírás-
ra, azonban mindkét szövegbôl hiányzik, s ez kétségessé teszi mind-
két oklevél hitelét.

18 Magyar Országos Levéltár, Dl 80870. „Strigonii tredecimo calendas Septemberis
anno ab incarnacione Domini millesimo ducentesimo vigesimo octavo.”

19 Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. A magyar történettudomány kézikönyve.
Szerk.: Hóman Bálint. II/3. Bp., 1930, 20.
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Mint látjuk, a két oklevél tartalma sem azonos, ráadásul ellentét-
ben van IV. Béla király 1243-i oklevelével is20, hiszen az mind a ki-
rály bemutatási jogát, mind pedig az esztergomi érsek megerôsítési jo-
gát a monostornak juttatta, s ezt az 1265-i pápai bulla21 is megerôsí-
tette. Ám a két oklevél adatai nem egyeznek IV. Béla király 1237-ben
kelt oklevelével sem, amellyel Bélakúton megalapította a ciszterci
monostort.22 Ebben ugyanis az áll, hogy a király Róbert esztergomi ér-
sek hozzájárulásával nemcsak Kis-Pest, hanem mindkét Pest plébáni-
áit a monostornak adta. Nem kétséges tehát, hogy a Róbert esztergo-
mi érsek nevében 1236-ban kiadott mindkét oklevél hamisítvány.

Vajon mi lehetett az oka annak, hogy ehhez az eszközhöz kellett
folyamodniok jogaik védelmére a bélakútiaknak? Gyakran megesik,
hogy a valóság nem fedi azt, amirôl az írás szól. Ilyenkor régen is az
írást változtatták meg, ha úgy tetszik, meghamisították az írást. Ugyan
mi lehetett az a kényszerû ok, amely ebben az esetben hamisításhoz
vezetett? Világiak által alapított egyházi intézmények gyakorta kerültek
nehéz helyzetbe, hiszen világi alapítójuknak éppúgy joga volt felettük,
mint az illetékes egyházi hatóságoknak. Különösen nehéz helyzetbe
kerülhettek idônként a királyok által alapított egyházak. Hogy milyen-
be, azt a bélakútiak esete is jól mutatja. A magyar királyok által alapí-
tott egyházak felett a joghatóságot az esztergomi érsek gyakorolta at-
tól függetlenül, melyik egyházmegye területén feküdtek az illetô egy-
házi intézmények.23 Ámbár a bélakúti monostor a kalocsai egyházme-
gyében épült, mégis – mivel királyi alapítású volt – az esztergomi ér-

20 Lásd a 31. számú jegyzetben jelzett oklevelet.
21 Lásd a 33. számú jegyzetben jelzett oklevelet.
22 Magyar Országos Levéltár, Dl 216. Budapest történetének okleveles emlékei.

Csánky Dezsô gyûjtését kiegészítette és sajtó alá rendezte Gárdonyi Albert. Bp.,
1936. I. 35–36.

23 Szeredy József: Egyházjogi, különös tekintettel a magyar Szent Korona területé-
nek egyházi viszonyaira, valamint a keleti és protestáns egyházakra. Pécs 1879.
II. 773. és Kollányi Ferenc: A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban. Bp.,
1906, 181–185.
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sek joghatósága alá tartozott. A neki ajándékozott kis-pesti Szent Gel-
lért egyház pedig a veszprémi egyházmegye területén feküdt, de szin-
tén az esztergomi érsek joghatósága alá került. S itt nemcsak arról vi-
tatkoztak, hogy az egyházi tevékenységben ki a bélakútiak és kis-pes-
tiek egyházi felettese, hanem a Szent Gellért egyház, valamint a hozzá
tartozó sasadi Szent András és a (buda)örsi Szent Márton kápolna jö-
vedelmei felett is.24 Ez a jövedelem a termés után járó tized volt. En-
nek egy részére valamennyien: a kegyúri jogot gyakorló bélakúti apát-
ság éppúgy igényt tarthatott mint a veszprémi püspök, sôt a Szent Gel-
lért egyház is igényelhette a kápolnák tizedjövedelmének negyedét.
Ezért szögezte le IV. Béla király az 1243-i oklevelében, hogy a tizedjö-
vedelmével együtt adja a bélakúti monostornak a Szent Gellért egyhá-
zat, valamint azt is, hogy a kápolnák tizedjövedelmének negyede a
Szent Gellért egyházat illeti, s az ott szolgáló pap bemutatásának joga
a bélakúti monostoré éppúgy, mint annak megerôsítésének joga. Ezt
IV. Kelemen pápa is megerôsítette 1265-ben.25

Az más kérdés, hogy mind a veszprémi püspök, mind az esz-
tergomi érsek megpróbálta visszaszerezni jogait mind a lelkiek,
mind az anyagiak terén. Különösen azután igyekeztek jogaikat ér-
vényesíteni, mikor IV. Béla király halála elôtt, 1269-ben ígéretet
tett arra, hogy a veszprémi egyháznak visszajuttatja a kis-pesti
Szent Gellért egyházat, melyet tôle vett el.26 Valószínûleg azt a
méltánytalanságot, hogy elvette a Szent Gellért egyházat a veszp-

24 Pataki Vidor: A péterváradi ciszterciek a középkori Kelenföldön. A Ciszterci Rend
Budapesti Szent Imre Gimnáziumának Évkönyve az 1941–42. iskolai évrôl.
Közzétette Brisits Frigyes. Bp., 1942, 19–55. és Ferenc L. Hervay: Repertorium his-
toricum ordinis Cisterciensis in Hungaria. Bibliotheca Cisterciensis 7. Roma, 1984,
133–140.

25 Lásd a 23. jegyzetben idézett irodalmat.
26 Budapest történetének okleveles emlékei. Csánky Dezsô gyûjtését kiegészítette

és sajtó alá rendezte Gárdonyi Albert. Bp., 1936, I. 103–108. Az oklevél hite-
lességével kapcsolatban gyanú merült fel. Szentpétery Imre: Az Árpád-házi kirá-
lyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp., 1923, I. No 1617. Budapest története.
Szerk.: Gerevich László. Bp., 1975. I. 302, 308.
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rémi egyháztól, azért követte el a király, mert megneheztelt a
veszprémi káptalanra, amely nem a szándékainak megfelelôen vá-
lasztott az egyházmegye élére püspököt.27 Hihetôleg a veszprémi
püspökökkel való pereskedés vitte rá a bélakútiakat, hogy Róbert
érsek nevében elkészítsék a bôvebb szövegû oklevelet, amelynek
megfogalmazásához láthatóan jó alapot nyújthatott IV. Béla király
1243-i oklevele, sôt olyannyira jól felhasználták, hogy talán még a
királyi oklevél napi kelte is egy az egyben átszármazott, s így meg-
ôrzôdött Róbert érsek oklevelében.

Az esztergomi érsek írásbeli beleegyezésének hiánya valószínû-
leg akkor kezdte nyomasztani a monostor lakóit, midôn 1279-ben a
budai zsinaton elôírták, hogy csakis az illetékes megyéspüspök, ese-
tünkben az esztergomi érsek hozzájárulásával lehet bárkinek a kegy-
urasága alá tartozó egyházi intézményt elajándékoznia.28 Erre ké-
szülhetett el Róbert érsek nevében az oklevél rövidebb változata.

Hogy eredetileg valóban létezett egy olyan oklevél, amelyben
Róbert esztergomi érsek hozzájárulását adta a kelenföldi egyház
kegyuraságának átengedéséhez, nem tudjuk. Mindenesetre, ha volt
is ilyen oklevél, nem mondhatott ellent IV. Béla király 1237-i alapí-
tólevelének, amelyben a király viszont mindkét Pest plébániáit oda-
adta monostorának. Persze lehet, sôt biztosan nem véletlen, hogy a
megyéspüspök hozzájárulást ismételten elôíró budai zsinat évében,
1279-ben íratják át a bélakútiak IV. László királlyal a Róbert érsek

27 Gutheil Jenô: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 1977, 217–218, Zelandus püspök
megválasztásának idejét pontosan nem tudjuk megállapítani. Az azonban biztos,
hogy elôdje, Bertalan püspök 1243. június 5-én fordul elô utoljára oklevélben, s
csak 1244. április 21-én említik újra a veszprémi püspöki széket, immár üresen,
mivel Zelandus megválasztását nem ismerte el a király. Ezek alapján sem lehe-
tetlen, hogy a két esemény összefügg, vagyis, hogy szándékai ellenére megválasz-
tott püspök miatt vette el a veszprémi egyháztól IV. Béla király a kelenföldi Szent
Gellért egyházat, s adta a bélakúti monostornak.

28 Sacra concilia ecclesiae Romano-Catholicae in regno Hungariae celebrata ab
anno Christi MXVI Usqur ad annum MDCCXV. Ed. Carolus Péterfy. Posonii 
MDCCXLI. 118–119.
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beleegyezésére utaló részt is tartalmazó alapítólevelüket, amelyet et-
tôl kezdve eredetiben senkinek sem mutattak be.29

Évszázadokon át többször felmerült, miként lehetne megoldani
azt a lehetetlen helyzetet, amelybe egykori uralkodójuk, IV. Béla ta-
szította a bélakútiakat, de mindez végérvényesen a múlté lett akkor,
amikor 1526-ban két nappal a tragikus végû mohácsi csata elôtt a
töröké lett az egykori bélakúti monostorból lett erôd Péterváradon.

Aligha valószínû, hogy további kutatásokkal ne lehetne tisztázni
a górcsô alá vett források ellentmondásait. Csak ezen kutatások
alapján lehetne kimondani a végsô szót a Budaörsrôl szóló elsô ok-
levelekrôl. Addig is azonban, míg a további kutatások eredményre
nem vezetnek, joggal büszkélkedhet a település azzal, hogy 1243-
ban, vagyis 760 éve már leírták a nevét hiteles okiratban.

Függelék

A Budaörsre vonatkozó legkorábbi oklevelek teljes szövege egyetlen
oklevélben található hiteles másolatban, egy elindult per benyújtott bi-
zonyítékaiban. Eredetileg abban a sorrendben találhatók, ahogy bemu-
tatták ôket, a közlésnél azonban idôrendbe szedtük a szövegeket,
mégpedig úgy, hogy az oklevél latin szövegét teljes terjedelemben, és
a négy legkorábbi oklevél szövegét pedig a latinnal párhuzamosan
magyar fordításban is közöljük.

A latin szövegben ( ) zárójel mutatja, ha egy szót egyetlen betûvel
rövidítettek az oklevélben; [•] zárójel jelzi, ha az oklevél valahol cson-

29 IV. Béla király 1237. évi alapítólevelével kapcsolatban eddig nem merült fel gyanú.
(Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp.,
1923, I. No 621.) Félô azonban, hogy a mindkét Pest plébániáira vonatkozó rész
aligha lehetett benne az eredeti oklevélben. Az oklevél más adatának módosítására
l. Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt. Bp., 1899,
II. 494. 48. jz.
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ka, de a szöveg rekonstruálható;  < >zárójel pedig azt jelenti, ha a má-
solás következtében valami az oklevélbôl véletlenül kimaradt; { }vala-
mint  közé kerültek azok a betûk, amelyek feleslegesek, *** azt jelzik,
hogy az oklevél csonka, s kiegészíteni sem sikerült. Természetesen
mivel a latin szövegben jelek mutatják, hol csonka az oklevél, ezért a
magyar fordításban nem jeleztük külön ezeket a részeket.

Az elsô két oklevél latin szövegében a környezetüktôl eltérô be-
tûvel azok a részek láthatók, melyek mindkét oklevélben elôfordul-
nak.

A többszörösen átírt oklevélszövegek egymáshoz való viszonyát
az alábbi rajz mutatja, valamint az egyes szövegeknél  jelzi, melyik
szöveget kik és hányszor írták át.

IV. Béla király
(1243)

Kôi káptalan
(1503)

Kôi káptalan
(1503)

Róbert esztergomi
érsek
(1236)

IV. Kelemen pápa
(1265)

Róbert esztergomi
érsek
(1236)

Lodomér esztergomi
érsek
(1286)

Miklós szerémi
püspök
(1300)

Miklós szerémi
püspök
(1300)
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1504. január 26.

Ráskai Balázs tárnokmester és a nádori perekkel megbízott bíró a kôi
káptalan 1503. január 15-én II. Ulászló király parancsára kiadott 
oklevelét, melyet a Buda és Pest város perében mutattak be, Kövendi
Székely János esztergom-szenttamási prépost, Bakócz Tamás esztergo-
mi érsek képviselôje kérésére hiteles átírásban kiadja.

Eredetije szakadt, több helyen csonka papíron, szöveg alá nyomott 
pecsét töredékével megtalálható: Esztergomi Székesfôkáptalan 
Magánlevéltára, lad. 66. fasc. 2. No 10 (fényképe: Magyar Országos Le-
véltár, Dl 238252).
Regesztája: Érszegi, 1995, Róbert érsek pp. 43-45.
Kiadása: Érszegi, 1995, Róbert érsek pp. 47-52.

Nos Blasius de Raska thavernicorum serenissimi principis domi-
ni nostri domini Wladislai Dei gracia regis Hungarie et Bohemie
etc. magister ac in causa et causis in presencia palatinali verten-
tibus per prefatum dominum nostrum regem graciosissimum iudex
deputatus memorie commendamus, quod cum in causa inter cir-
cumspectos iudicem et iuratos ceterosque cives et totam commu-
nitatem civitatis Pesthiensis ut actorem ab una ac prudentes et cir-
cumspectos similiter iudicem et iuratos ac ceteros cives et totam
communitatem civitatis Budensis veluti in causam attractos parti-
bus ex altera in termino octavarum festi epiphaniarum Domini
proxime preteriti, ad quem scilicet terminum universe cause libera-
rum civitatum regalium ad sedem nostram iudiciariam per appel-
laciones devolute et deducte generaliter fuerant prorogate, in
eadem sede nostra iudiciaria coram nobis mota et vertente per cir-
cumspectum Nicolaum notarium dictorum iudicis ac iuratorum et
ceterorum civium dicte civitatis Pesthiensis in personis eorundem
quedam littere capituli ecclesie de Kew personali presencie prefati
domini nostri regis ad suum regie maiestatis litteratorium manda-
tum rescripcionales in papiro clause emanate et confecte coram
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nobis in iudicio fuissent exhibite, mox venerabilis Iohannes Zekel
de Kewend prepositus ecclesie sancti <Thome> martiris de pro-
montorio Strigoniensi in persona reverendissimi domini Thome
miseracione divina tituli sancti Martini in Montibus sacrosancte
Romane ecclesie presbyteri cardinalis Strigoniensis locique eius-
dem comitis perpetui primatis dicti regni Hungarie et apostolice
sedis legati nati summi et secretarii aule prefati domini nostri regis
cancellarii etc. cum procuratoriis litteris eiusdem in nostram exur-
gens presenciam paria prescriptarum litterarum annotati capituli
ecclesie de Kew rescripcionalium eidem domino cardinali iurium
suorum et ecclesie sue predicte ad cautelam per nos dari [pos-
tulavit].

Quarum tenor talis est:
Serenissimo principi et domino domino Wladislao Dei gracia re-

gi Hungarie et Bohemie etc. domino ipsorum naturali graciosissimo
capitulum [ecclesie de] Kew oracionum devotarum suffragia perpe-
tua cum fidelitate. 

Vestra noverit serenitas nos litteras eiusdem v(estre) s(erenitatis)
exhibitorias nobis preceptorie loquentes et directas summo cum
honore recepisse in hec verba:

Wladislaus Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nos-
tris capitulo ecclesie de Kew salutem et graciam.

Eidem fidelitati vestre harum serie firmiter precipientes man-
damus, quatinus alias litteras nostras pro parte fidelium nostrorum
circumspectorum iudicis et iuratorum ceterorumque civium civi-
tatis nostre Pesthiensis fidelibus nostris priori et conventui ecclesie
Waradini Petri preceptorie loquentes et directas per vestrum testi-
monium idoneum eisdem priori et conventui presentari faciatis et
quitquid iidem ad contenta earundem litterarum nostrarum pre-
ceptorie fecerint vel responderint, id nostre personali presencie
suo modo fideliter rescribere debeatis secus non facturi!
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Datum Bude feria secunda proxima post festum beate Lucie vir-
ginis anno Domini millesimo quingentesimo secundo.30 

Nos igitur mandatis v(estre) s(erenitatis) in omnibus obedire
volentes – ut tenemur – unum ex nobis videlicet magistrum Valen-
tinum de Kew lectorem socium et concanonicum nostrum ad premis-
sa fideliter exequenda nostro pro testimonio transmisimus fide
dignum, qui tandem exinde ad nos reversus nobis retulit eo modo,
quod ipse feria sexta post festum beati Pauli primi heremite proxima
alias litteras eiusdem vestre serenitatis pro parte fidelium circumspec-
torum videlicet iudicis et iuratorum ceterorumque civium civitatis
eiusdem vestre serenitatis Pesthiensis priori et conventui ecclesie
Waradini Petri preceptorie loquentes et directas iuxta contenta littera-
rum vestre serenitatis exhibitoriarum nobis directarum presentasset et
exhibuisset, quas iidem prior et conventus predicte ecclesie Waradini
Petri capellani eiusdem v(estre) s(erenitatis) fideles summa cum reve-
rencia acceptassent ac secundum earundem tenorem omnes litteras et
litteralia instrumenta eorundem per divos reges vestre scilicet sereni-
tatis predecessores pretacte ecclesie graciose concessas, que eciam in
aliqua earum parte antiqua iura et libertates prenotate civitatis v(estre)
s(erenitatis) Pesthiensis tangerent et denotarent in nostri hominis seu
testimonii presenciam pro iurium predictorum civium defensione
adduxissent et paria earundem nobis inscriptis misissent. 

Quarum tenor *** sine omni dolo et fraude inscribi fecimus et
sigillo eiusdem capituli *** sequuntur modo infra scripto:

30 II. Ulászló király 1502. december 19-i levelében megparancsolja a kôi káptalannak,
hogy hiteles emberével mutattassa be Pest város érdekében kiadott parancsát a
péterváradi konventnek, s annak eredményét jelentse neki. Regesztája: Érszegi,
1955, Róbert érsek p. 45. No 10. Kiadása: Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 48.
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Bela Dei gracia rex Hungarie,
[Dalmacie], Croacie, [Rame,
S]ervie, Gallicie, Lodomerie
Cumanieque rex omnibus tam
presentibus quam [futuris pre-
sentes] litteras inspecturis salu-
tem in omnium Salvatore.

Ad univers[orum tam presen-
ci]um quam futurorum noticiam
harum serie volumus pervenire,
quod nos saluti anime nostre
providere [cupientes mon]asterio
Bele Fontis Colocensis dyocesis
Cysterciensis ordin[is, quod nos
con]strui fecimus, [eclesia]m
sancti Gerardi de Minori Pesth
capellam regiam vacantem de
iure et [quodcunque] ad nos
patronatus spectabat ius, cum
duabus capelli[s ecclesie] sancti
Gerardi [martiris capell]is scilicet
sancti Andree apostoli in Sasard
et sancti Martini in Ewrs, quarum
[decimarum qua]rta pars magist-
ralis ad eandem ecclesiam sancti
Gerardi pert[inet, dedim]us,
donavimus [et contu]limus iure
perpetuo possidendam ita, quod
presentacio sacerdotis, qui in ea
[divina] officia et sacramenta
ministrabit, que ad nos pertine[t,
institucio vero eiusdem] per ven-
erabilem [patrem] Strigoniensis

Béla, Isten kegyelmébôl Ma-
gyarország, Dalmácia, Horvátor-
szág, Ráma, Szerbia, Halics,
Lodoméria és Kunország királya
mindenkinek, aki most vagy a
jövôben ezt az oklevelet látni
fogja, üdvöt mindannyiunk Üd-
vözítôjében.

Kívánjuk, hogy ezen sorok-
kal minden akár most akár a jö-
vôben élônek tudomására jus-
son, hogy mi lelkünk üdvével
törôdve a kalocsai egyházme-
gyében lévô ciszterci rendi béla-
kúti apátságnak, melyet mi ala-
pítottunk, a kis-pesti Szent Gel-
lért egyházat, amely mint királyi
kápolna jogilag üresedésben
van, és minden olyan jogot, ami
a kegyuraságára vonatkozik, a
Szent Gellért egyház két kápol-
nájával, vagyis a sasadi Szent
András és az örsi Szent Márton
kápolnákkal együtt, melyek tize-
dének törzsnegyede az ugyan-
azon Szent Gellért egyháznak jár,
odaadtuk, adományoztuk és át-
adtuk örök jogon való birtoklásra
azzal, hogy a jogunk papjának a
bemutatására, aki benne az is-
tentiszteleteket tartani és a
szentségeket kiszolgáltatni fog-
ja, általunk, valamint az ô beik-
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ecclesie archiepiscopum in ius
cedat eiusdem monasterii pleno
[iure. 

Ut igitu]r huius nostre dona-
cionis series robur obtineat
perpetue [firmitatis] nec per
quempiam [nostris nostr]o-
rumque succesorum tempo-
ribus aliqualiter retractari valeat
aut [possit revoc]ari, presentes
eidem monasterio concessimus
litteras dupplici[s sigilli nostri]
munimine [roborat]as.

Datum anno gracie millesi-
mo ducentesimo quadragesimo
tercio [quarto Kalen]das
Septembris, regni autem nostri
anno octavo.31

Par alteri[us littere].
Robertus Dei gracia Strigo-

niensis archiepiscopus univer-
sis Christi fidelibus presentes
litteras inspecturis salutem in
Domino.

tatásának joga a tisztelendô esz-
tergomi érsek atya által ugyan-
ezen monostorra szálljon át tel-
jes joggal.

Hogy pedig ezen ajándéko-
zásunk sora örök érvényét meg-
tartsa és sem a mi idônkben
sem utódaink idején senki vala-
miképpen vissza ne vonhassa,
ugyanezen monostornak kiad-
tuk ezt a kettôs pecsétünk erejé-
vel megerôsített oklevelünket.

Kelt a Kegyelem ezerkettô-
száz-negyvenharmadik eszten-
dejében szeptember elseje elôtti
negyedik napon, uralkodásunk
nyolcadik évében.

Róbert, Isten kegyelmébôl
esztergomi érsek minden Krisz-
tus hivônek, aki ezt az oklevelet
látja, üdvöt az Úrban.

31 IV. Béla király 1243. augusztus 29-i oklevelével az általa Bélakúton alapított ciszter-
ci monostornak adományozza a betöltetlen kis-pesti Szent Gellért egyházat a hozzá
tartozó sasadi Szent András és a (buda)örsi Szent Márton kápolnákkal együtt azzal,
hogy a plébános bemutatásának joga, ami ôt illeti, és a megerôsítés joga az eszter-
gomi érsek által a monostoré legyen. Regesztája: Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 43-
44. No 5.; Kiadása: Monumenta diplomatica civitatis, Budapest. Collectionem
Desiderii Csánky auxit typoque paravit Albertus Gárdonyi. Bp., 1936, I. 40-41;
Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 49.
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Universitati vestre tenore
presencium fieri volumus mani-
festum, <quod> cum dominus
Bela illustris rex Hungarie ad
honorem Dei genitricis et virgi-
nis Marie pro remedio anime
sue monasterium Bele Fontis in
dyocesi Colocensi de novo con-
struxisset seu construi fecisset
abbatem et monachos ordinis
Cysterciensis in eodem per
sedem apostolicam constitui
procurans et inter alia dona seu
beneficia sua eciam patronatum
seu aliud quodcunque ius, quod
in ecclesia sancti Gerardi mar-
tiris de Parvo Pesth habebat, ex
consensu nostro eidem monas-
terio iure perpetuo contulisset,
petunt eciam insuper a nobis
cum instancia magna et devo-
cione, ut et nos ipsam ecclesiam
beati Gerardi martiris cum
omnibus proventibus suis et
capellis ipsi monasterio Bele
Fontis conferremus.

Nos igitur ad huiusmodi pie
peticionis et devote eiusdem
domini regis Bele instantiam
inclinati precipue propter
divine miseracionis retribu-
cionem et gloriose Virginis ob
amorem sepe dictam ecclesiam

Ezen oklevelünk tartalma út-
ján mindannyitoknak kinyilvání-
tani kívánjuk, hogy Béla úr, Ma-
gyarország kiváló királya az Is-
tenszülô Szûz Mária tiszteletére
és a saját lelki üdvéért a kalo-
csai egyházmegyében újonnan
felépíttette a bélakúti monostort
és az Apostoli Szentszék által
gondoskodott arról, hogy a cisz-
terci rendbôl való apát és szer-
zetesek legyenek ott, továbbá
egyéb adományai és javadalmai
között a kegyúri és bármilyen
más jogát, amivel a kis-pesti
Szent Gellért vértanú egyház fe-
lett rendelkezik, a mi egyetérté-
sünkkel ugyanezen monostor-
nak adta örökjogon, valamint
azt is kérte tôlünk nagy ájtato-
san, hogy mi is adjuk oda a
Szent Gellért vértanú egyházat
magát minden jövedelmével és
kápolnájával a bélakúti monos-
tornak.

Mi tehát Béla király úr e ke-
gyesen és ájtatosan sürgetô ké-
résének engedve Isten irgalmas
jutalmáért, meg a Boldogságos
Szûz iránti szeretetbôl a kelen-
földi vagy kis-pesti Boldog Gel-
lért vértanú említett egyházát,
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beati Gerardi martiris de Parvo
Pesth seu Creynfeld ad nostram
et ecclesie nostre Strigoniensis
iurisdicionem ac institucionem
immediate et per omnia perti-
nentem cum universis decimis
suis maioribus et minoribus ali-
isque proventibus suis omnibus
necnon duabus capellis suis
sancti Andree videlicet Sassard
et sancti Martini de Ewrs eccle-
siis magistralibus cum consen-
su et beneplacito capituli nostri
Strigoniensis contulimus ipsi
monasterio Bele Fontis ad sus-
tentacionem monachorum ibi-
dem successive commorancium
pleno iure ac perpetuo possi-
dendam salvo iure instituendi
nobis et ecclesie nostre
Strigoniensi remanente, ut vi-
delicet sacerdos, qui in ipsa
ecclesia beati Gerardi martiris
divina officia plebi celebrari et
sacramenta ecclesiastica con-
ferre debea{n}t ad presenta-
cionem abbatis et fratrum dicti
monasterii Bele Fontis per
Strigoniensem archiepiscopum
confirme{n}tur et ei de cura
plebis in spiritualibus respon-
dere tenea{n}tur.

amelyik közvetlenül minden
vonatkozásban az esztergomi
egyházunk joghatósága, vala-
mint megerôsítési joga alá tar-
tozik, minden tizedével, kicsik-
kel és nagyokkal, valamint
minden más jövedelmével,
nemkülönben két kápolnájával,
tudniillik a sasadi Szent András
és az örsi Szent Márton fôegy-
házakkal az esztergomi kápta-
lanunk egyetértésével és tetszé-
sével a bélakúti monostornak
adtuk a folyamatosan ott élô
szerzetesek fenntartására teljes
örökjogon birtokul, de fenn-
tartjuk magunknak és esztergo-
mi egyházunknak a megerôsí-
tés jogát, ti. azt, hogy a papja,
aki a népnek istentiszteleteket
tartani és egyházi szentségeket
kiszolgáltatni tartozik, a béla-
kúti apát és az említett monos-
tor szerzetesei bemutatása
alapján az esztergomi érsek ál-
tal legyen megerôsítve és a nép
lelki gondozásában neki tartoz-
zék felelôsséggel.
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Datum anno <ab incarna-
cione> Domini millesimo
ducentesimo tricesimo sexto
<Strigonii> in ecclesia beati
Adalberti quarto Kalendas
Septembris. 32

Par tercie littere.
Clemens episcopus servus

servorum Dei dilectis filiis
abbati et conventui monasterii
Bele Fontis [Cysterc]iensis ordi-
nis Colocensis dyocesis salu-
tem et apostolicam bene-
diccionem.

Merita vestre religionis mer-
entur, ut in his, que digne pos-
sumus, vestris precibus favora-
biliter annuamus.

L[ect]a siquidem coram no-
bis vestra peticio continebat,
quod carissimus in Christo fi-
lius noster rex Hungarie illus-

Kelt az Úr megtestesülésé-
nek ezerkettôszáz-harminchato-
dik esztendejében Esztergom-
ban, a Szent Adalbert egyház-
ban szeptember elseje elôtti ne-
gyedik napon.

Kelemen püspök, Isten szol-
gáinak szolgája kedves fiainak a
kalocsai egyházmegyében lévô
ciszterci rendi bélakúti monos-
tor apátjának és szerzeteseinek
üdvözletünket és apostoli áldá-
sunkat.

Szerzetetek érdemei révén
megérdemlitek, hogy kérései-
teket, melyek méltóak, jóakara-
túan teljesítsük.

Felolvasták elôttünk kérvé-
nyeteket, amely azt tartalmazta,
hogy Krisztusban igen szeretett
fiunk, Magyarország kiváló kirá-

32 Róbert esztergomi érsek 1236. augusztus 29-én kelt oklevelével IV. Béla király
kérésére az általa Bélakúton alapított ciszterci monostornak adja a kis-pesti, más
néven kelenföldi Szent Gellért egyházat tizedjövedelmével és a sasadi Szent
András, illetve (buda)örsi Szent Márton kápolnákkal, fenntartva annak jogát, hogy
a monostor apátja és szerzetesei által bemutatott papját az esztergomi érsek erôsítse
meg, s lelkiekben neki tartozzék felelôsséggel. Regesztája: Érszegi, 1995, Róbert
érsek p. 43. No 3.; Kiadása: Georgius Fejér: Codex diplomaticus ecclesiasticus ac
civilis. Budae IV/1. 60–61. Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Ed. Ferdinandus
Knauz. I. 316–317; Monumenta diplomatica civitatis Budapest. Collectionem
Desiderii Csánky auxit typoque paravit Albertus Gárdonyi. Bp., 1936. 34–35; Érsze-
gi, 1995, Róbert érsek p. 51.
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tris et bone memorie archiepis-
copus Strigoniensis monasterii
vestri, quod idem rex constru-
xit, ut dicitur, incrementum
spiritualiter et temporaliter
affectantes dictus rex patrona-
tus, idem vero archiepiscopus
inst[itucio]nis de suo assensu
capituli iura, que in sancti
Gerardi de Minori Pesth sancti
Andree in Sassard et sancti
Martini in Ewrs ecclesiis dyoce-
sis Wesprimiensis habebant,
vobis liberaliter concesserunt,
prout [in litteris in]de confectis
plenius dicitur contineri.

Nos itaque vestris supplica-
cionibus inclinati conces-
sionem huiusmodi – sicut pie
ac provide facta est – ratam et
gratam habentes [eam] auctori-
tate apostolica confirmamus et
presentis scripti patrocinio
communimus.

Nulli ergo hominum liceat
hanc paginam nostre confirma-
cionis infringere vel ei ausu
temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare pre-
sumpserit, indignacionem Dei
omnipotentis et beatorum Petri
et Pauli apostolorum eius se
noverit incursurum.

lya és a jó emlékezetû esztergo-
mi érsek monostorotoknak, me-
lyet ugyanazon király alapított,
mint mondják, lelkileg és anya-
gilag is javára kívántak lenni és
ezért az említett király a kegy-
úri, az érsek pedig a káptalana
egyetértésével a beiktatási jogát,
amellyel a veszprémi egyház-
megyében lévô kis-pesti Szent
Gellért, a sasadi Szent András és
az örsi Szent Márton egyházak
felett rendelkeztek, nektek bô-
kezûen átengedték úgy, ahogy
– mint mondják – az errôl szóló
oklevelük azt tartalmazza.

Mi tehát kéréseteknek en-
gedve ezt az engedélyt úgy,
ahogy az kegyesen és elôrelátó-
an történt, jóváhagyjuk, apostoli
tekintélyünkkel megerôsítjük és
ezen írásunk védelme alá he-
lyezzük.

Egyetlen ember se merje ezt
a megerôsítésünket tartalmazó
oklevelünket meghamisítani
vagy vakmerôen vele szembe-
szállni. Ha bárki kísérletet mer-
ne tenni erre, tudja meg, hogy
a mindenható Isten, valamint
Szent Péter és Pál apostolok
haragját vonja magára.
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33 IV. Kelemen pápa 1265. szeptember 13-i bullájával a kalocsai egyházmegyében
Bélakúton lévô ciszterci monostor konventje kérvénye megerôsíti a monos-
toralapító IV. Béla király és az esztergomi érsek intézkedését, mellyel a király, a
kis-pesti Szent Gellért egyház és a hozzá tartozó sasadi Szent András, valamint a
(buda)örsi Szent Márton kápolna kegyúri jogát, az érsek pedig a plébános
megerôsítésének jogát a monostorra ruházta. Másik példánya: Bertalan auditor lit-
terarum contradictarum 1265. szeptember 17-i átírása Veszprémi Érseki Levéltár,
Litterae mancae No 3. Regesztája: Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 44. No 6. Kiadása:
Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. Bp., 1896, I. 151. Érszegi, 1995,
Róbert érsek p. 50.

Datum Perusii Idibus Sep-
tembris pontificatus nostri anno
primo.33

Kelt Perugiában szeptember
tizenharmadikán, pápaságunk
elsô esztendejében.

Par quarte littere.
Nos Nicolaus miseracione divina episcopus Sirmiensis significa-

mus, quibus expedit tenore presencium universis, quod accedens
ad nostram presenciam frater prior monasterii Bele Fontis ordinis
Cysterciensis et exhibuit nobis quasdam litteras sub sigillo venera-
bilis patris domini Lodomerii condam archiepiscopi Strigoniensis
petens a nobis cum instancia, ut ipsas litteras de verbo ad verbum
rescribi et nostro sigillo communiri faceremus.

Quarum quidem litterarum tenor talis est:
Nos Lodomerius miseracione divina archiepiscopus Strigoniensis

eiusdemque loc[i com]es perpetuus significamus, quibus expedit,
universis presencium per tenorem, quod vir religiosus frater
Wyllermus abbas monasterii Bele Fontis *** domus de Creynfeld
nomine suo et sui conventus coram nobis constitutus exhibuit nobis
privilegium domini [Roberti archiepiscopi Strigoniensis eccles]ie pre-
decessoris nostri non cancellatum non abrasum *** nec in aliqua sui
parte [viciatum] *** humiliter et cum instancia supplicans, ut nos
ipsum privilegium ratificare et confirmare dignaremur ac propter
pericula *** continue per Hungariam *** sigillo nostro renovare.
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[Robert]us Dei gracia [Strigo-
nien]sis archi universis Christi
fidelibus presentes litteras in-
specturis salutem in [Domino.

Univer]sitati vestre tenore
presencium volumus fieri mani-
festum, quod cum dominus
Bela illustris rex Hungarie pro
remedio anime sue omne ius
plebanie et patronatus ***ersi-
tate seu quodcunque aliud ius,
quod in ecclesia sancti [Gerardi
martiris de P]arvo Pesth [habe-
bat, c]um universis decimis suis
monasterio Bele Fontis contulit.

Nos ad pe[ticionem eiusdem
domini regis] ex consensu et
beneplacito capituli nostri dic-
tam co[ncessionem ratam e]t
gratam ***pam duximus confir-
mandam ita tamen, quod nobis
et ecclesie nostre sit [salvum ius,
q]uod in dicta ecclesia sancti
Gerardi habeamus scilicet ut
[sacerdos, qui] in ea plebi [divi-
na of]ficia et sacramenta minist-
rabit, ad presentacionem ab-
batis et fratrum dicti [monasterii]
per Strigoniensem archiepis-
copum instituatur et ei de cura

Róbert, Isten kegyelmébôl
esztergomi érsek minden Krisz-
tus hivônek, aki ezt az oklevelet
látja, üdvöt az Úrban.

Ezen oklevelünk tartalma út-
ján mindannyitoknak kinyilvání-
tani kívánjuk, hogy Béla úr, Ma-
gyarország kiváló királya a saját
lelki üdvéért minden plébániá-
val és kegyurasággal kapcsola-
tos, valamint bármely más jogát,
amivel a kis-pesti Szent Gellért
vértanú egyház felett rendelke-
zik, minden tizedével a bélakúti
monostornak adta.

Mi úgy ítéltük, hogy a király
úr kérésére káptalanunk egyetér-
tésével és tetszésével ezt az en-
gedményt jóváhagyjuk és meg-
erôsítjük olymódon, hogy ne-
künk és egyházunknak megma-
radjon a jogunk, amivel a Szent
Gellért egyház felett rendelke-
zünk, vagyis hogy a papja, aki
benne az istentiszteleteket tartja
és a szentségeket kiszolgáltatja,
az említett monostor apátja és
szerzetesei bemutatása alapján
az esztergomi érsek által legyen
megerôsítve és a nép lelkigon-

Cuius quidem privilegii tenor, quem de verbo ad verbum pre-
senti pagine inseri fecimus et inscribi, talis est:
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[plebis in spirit]ualibus, [abbati
v]ero et monachis de tempora-
libus teneatur respondere.

Datum anno [ab incarnac]io-
ne Domini millesimo ducentesi-
mo tricesimo sexto S[trigonii in
ecclesi]a beati Adalberti quarto
Kalendas Septembris.34

dozásáért neki, az apátnak és a
szerzeteseknek pedig az anya-
giakért tartozzék felelôsséggel.

Kelt az Úr megtestesülésének
ezerkettôszázharminchatodik
esztendejében Esztergomban a
Szent Adalbert egyházban szep-
tember elseje elôtti negyedik
napon.

Nos igitur attendentes ipsam peticionem prefati abbatis Bele
Fontis fore iustam legittimam et devotam necnon salubrem dicti
domini Roberti predecessoris nostri provisionem non sine magno
pietatis fervore ipsi monasterio factam equali caritatis studio imitari
cupientes sepe dictum privilegium domini Roberti nobis exhibitum
de fratrum nostrorum capituli Strigoniensis consilio et consensu
approbavimus, ratificavimus, confirmavimus et confirmatum presen-
ti scripto duximus renovandum.

In cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes lit-
teras nostras sigillo nostro et sigillo eorundem fratrum nostrorum
capituli Strigoniensis fecimus roborari.

Datum Strigonii in ecclesia nostra kathedrali anno Domini mille-
simo ducentesimo octuagesimo sexto decimo Kalendas Iulii.35

34 Róbert esztergomi érsek 1236. augusztus 29-i oklevelével megerôsíti IV. Béla király
intézkedését, amellyel a kis-pesti Szent Gellért egyházat a tizedeivel az általa
Bélakúton alapított monostornak adományozta, s az esztergomi káptalan bele-
egyezésével fenntartja annak jogát, hogy a monostor apátja és szerzetesei által
bemutatott papját az esztergomi érsek erôsítse meg, aki a lelkiekben az esztergo-
mi érseknek, anyagiakban pedig a monostornak tartozik felelôsséggel. Regesztája:
Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 43. No 4. Kiadása: Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 51.

35 Lodomér esztergomi érsek 1286. június 22-i oklevelében a bélakúti ciszterci monos-
tor apátja, Vilmos kérésére átírja elôdje, Róbert esztergomi érsek 1236. augusztus
29-i oklevelét. Regesztája: Érszegi 1995, Róbert érsek p. 44. No 7. Kiadása: Érszegi,
1995, Róbert érsek p. 50–51.



Nos igitur audito instrumenti tenore proscripto ipsum instrumen-
tum non rasum non cancellatum, immo tenorem ipsius ad instanci-
am fratris Iohannis prioris Bele Fontis de verbo ad verbum rescrip-
tum nostro sigillo fecimus roborari.

Datum in Sancto Yrineo dominica proxima ante festum purifica-
cionis beate virginis Marie anno Domini millesimo trecentesimo.36 

Tandem huiusmodi presentacionis et exhibicionis litterarum
vestre serenitatis exhibitoriarum personali presencie eiusdem vestre
maiestatis fideliter rescripsimus.

Datum tercio die diei exhibicionis et presentacionis premissarum
anno Domini millesimo quingentesimo tercio.37 

Unde nos peticionibus prefati Iohannis Zekel prepositi per eum
modo quo supra in persona prefati domini Thome cardinalis
Strigoniensis nobis factis iustis utputa et legittimis inclinati tenorem
prescriptarum litterarum annotati capituli ecclesie de Kew rescrip-
cionalium de verbo ad verbum sine diminucione et augmento ali-
quali presentibus litteris nostris patentibus transcribi et transsummi
facientes eidem domino Thome cardinali Strigoniensi ecclesieque
eiusdem predicte iurium suorum ad cautelam duximus conceden-
dam communi iusticia suadente.

Datum Bude decimo quarto die termini prenotati anno Domini
millesimo quingentesimo quarto.

36 Miklós szerémi püspök 1300. január 31-i oklevelében átírja a bélakúti ciszterci monos-
tor perjele, János testvér kérésére Lodomér esztergomi érsek 1286. június 22-i
oklevelét. Regesztája: Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 44. No 8. Kiadása: Érszegi, 1995,
Róbert érsek p. 50–51.

37 A kôi káptalan 1503. január 15-i levelével II. Ulászló királynak jelenti, hogy az 1502.
december 19-i parancsára kiküldte hiteles emberét, Kôi Bálint olvasókanonokot a
péterváradi konventhez, aki a királyi parancs értelmében átvette a Pest városát érin-
tô, a konventben található oklevelek hiteles másolatát, s azokat saját hiteles
átírásában felküldi a királynak. Regesztája: Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 45. No 11.
Kiadása: Érszegi, 1995, Róbert érsek p. 48–52.
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1738 júliusában Matthias Modlhammer ki sem látott a rengeteg mun-
kából. A jó nevû óbudai ácsmester hetek-hónapok óta megfeszített
erôvel dolgozott, hogy elkészüljön a megrendelt munkával, olyan
munkával amelynek elkészültét sok ember, egy egész közösség évek
óta várta. Budaörs lakói hosszú ideje tervezték, hogy saját templomuk-
ba fognak járni, hogy gyermekeik saját iskolában fognak tanulni, hogy
fiatalok és idôsebbek még inkább otthonuknak érezzék azt a helyet,
ahol élnek és laknak. Modlhammerban mindannyian megbíztak, s a
készülô épületekért, a templomért és az iskoláért sokáig dicsérték a
helybeliek a mester keze munkáját. Kemény évek álltak az itt lakók
mögött, dolgos és sokszor testet-lelket próbára tevô hétköznapok, de
türelmüknek, szorgalmuknak és alkotóerejüknek már szemmel látható
volt az eredménye: otthont, új otthont teremtettek!

Politikai törekvések, államhatalmi akarat, szorgalom és erô azon-
ban még így is kevésnek bizonyult volna a cél eléréséhez. Szükség
volt olyan személyre, aki vagyonával, tekintélyével, hozzáértô segít-
ségével helyben teremti meg a lehetôséget az alapozásra, s biztosít-
ja a feltételeket a békés és kiszámítható élethez. Akinek érdekében
áll az elôrelépés, a termelés és gazdálkodás megindulása s folyama-
tossága, aki nyújt és nyer is egyben azzal, ha a török uralmát felszá-
moló háborúk nyomán elnéptelenedett község ismét eleven és jó-
módú település lesz, ha közös fáradozásuk eredményeképpen újjá-
éled Budaörs.

Történelmi folyamatokat, a nemzetközi politika összefüggéseit
nehéz egyetlen eseménnyel, egyetlen nappal megjeleníteni, mégis
elengedhetetlenek olyan fogódzók, olyan kiindulási pontok, ame-
lyek egy adott közösség életében a nagy változásokat szimbolizál-
ják. „Helyben megélt történelem” – emlegetjük gyakran, hiszen a 
história nem egyszerûen távoli döntéshozók elhatározásából, tárgya-
lóasztalok mellett kiötlött teóriákból áll, hanem a megélt és átélt 
valóságból, a mindennapok történetébôl. 
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Az a periódus – amely Magyarország történetében a török kiûzé-
sével, s a  Rákóczi-szabadságharc   befejezésével   kezdôdött – össze-
tettségében és ellentmondásosságában mind a mai napig történeti ku-
tatások tárgya. Budaörs életében az 1721. április 21-i nappal jelképez-
hetô leginkább. „...von Ihr frauer grafin neu aufgerichteten Undt
besötzten torff Budaörs In Wohnem” – „... a grófné asszony által újon-
nan alapított és telepített falu, Budaörs lakói” – szerepel a nevezetes
napon keltezett okmány alján, s hat név, amelyek közül ugyan csak
egy volt az országosan ismert, mégis lényegesnek gondolom, hogy a
mai napon elhangozzék a másik öt is: Sebastian Senn, Christian
Dintzl, Andreas Singer, Simon Freu és Adam Kassler neve. 

Amikor a hatodikról beszélünk, s felelevenítjük emlékét, úgy hi-
szem méltányos, hogy a többiekrôl se feledkezzünk meg. Grafin
Zichy – olvasható a még hiányzó név, gróf Zichy Péterné gróf Bercsé-
nyi Zsuzsanna neve, aki 1691. március 17-én született Tavarnakon.
Világrajöttének napja azonban nem volt felhôtlen örömnap a család
életében, mivel születésekor édesanyja – Homonnay-Drugeth Kriszti-
na – 36 évesen belehalt a szülésbe. Zsuzsanna a bátyjával, a nála más-
fél évvel idôsebb Lászlóval félárva maradt. Féltestvérük, az édesany-
juk elsô házasságából származó Forgách Pál gróf pedig édesapja
után ezen a napon másik szülôjét is elvesztette. 

Zsuzsanna és László édesapja, gróf Bercsényi Miklós tehetséges
és ambiciózus nemesember hírében állt, s a következô két évtized
magyarországi politikai eseményeinek meghatározó személyisége
lett. A nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc mellett a szabadság-
harc legjelentôsebb alakja, akinek tisztelete legendákat szôtt a ma-
gyar történeti emlékezetben már saját korában, a szabadságharc el-
bukása utáni évtizedekben, a számûzetés idôszakában is. 

Zsuzsanna elsô éveit a családi birtokon, az egészségére felügye-
lô nevelônôk környezetében élte meg, majd 1694-ben édesapja az
orsolyiták pozsonyi rendházába adta, ahol egész gyermek- és ifjúko-
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rát eltöltötte. Apácajelöltként kitûnô oktatásban, neveltetésben ré-
szesült: megtanult írni, olvasni, s minden olyan viselkedési normát,
amelyre szüksége lehetett. Édesapjával nem vagy csak egészen rit-
kán találkozott; Bercsényi Miklós ugyanis 1703 elôtt politikai okok-
ból többnyire külföldön tartózkodott, a szabadságküzdelem zászló-
bontása után pedig a katonai és diplomáciai fejleményekkel foglal-
kozott. Kapcsolatuk sohasem szakadt meg, de az édesapának kijáró
tiszteleten túl valós családi viszony sohasem épült ki közöttük.

Mindamellett Bercsényi minden lényeges kérdésrôl tudott, s ami-
kor 1707-ben Zsuzsanna élete fordulóponthoz érkezett, a generális
illendô levelet kapott leányától: „Édes szerelmes ur Atyám....valósá-
gossan irom, mivel látom groff Zichy Péter ur hozzám valo igaz sze-
retetét én is megh vallom, hogy hasonlóképpen hajlandosaghom eô
Kegelméhez, nem vélem, hogy Nagyságodat azzal megbántanám
Nagyságodat alázatosan kérem, méltóztassék ez iránt maga akarat-
ját énnékem Kegyelmed irása által megh jelenteni, hogy tudhassam
mihez köll magamat alkalmaztatni.”

Nyilvánvalóan házassági szándékbejelentésrôl, s belegyezési ké-
relemrôl volt szó, amely a konkrét helyzetet illetôen több szempont-
ból sem lehetett egyszerû ügy. Mielôtt azonban a részletekbe bele-
mennénk ismerkedjünk meg a kérôvel.

A férjjelölt – gróf Zichy Péter – 1674-ben született, jól ismert magyar
fôúri családban. Nagyapja, Zichy István sokat tett a család újbóli fel-
emelkedéséért. 1655-ben befolyásos tisztet szerzett, a Magyar Kamara
elnöke lett. Ez a pozíció nagy felelôsséggel járt, ám betekintést és rá-
látást nyújtott az ország anyagi helyzetére és a lehetôségekre, amelyet
aztán egyébként a Zichyek jól ki is használtak. Zichy Istvánnak két fia
volt, Pál és István, ez utóbbi, ifjabb Zichy István volt az édesapja Zichy
Péter grófnak, Bercsényi Zsuzsanna majdani férjének. 1676-ban, két
évvel Péter fia születése után kapott István grófi címet. Idôsebb Zichy
István, a Magyar Kamara elnökeként, 1659-ben jutott a lehetôséghez,
hogy 57 518  Ft-ért a visegrádi uralomhoz tartozó területek jó részét
megszerezze. Ekkor került Budaörs is a Zichyiek birtokába.



A század második fele azonban kevés békét hozott, ugyanakkor
évszázados remények és elképzelések váltak valóra, mégha nem is
úgy és abban a formában, ahogy másfél évszázad magyar politiku-
sai, gondolkodói sokszor elképzelték. A török kérdés megoldása, az
Oszmán Birodalom uralmának felszámolása a XVII. század utolsó
két évtizedében Európa egyik központi kérdése lett. Kara Musztafa
1683-ban még azzal a reménnyel vezette hatalmas seregét, hogy Bé-
cset, a Habsburgok központját elfoglalja, támadásának lendülete s
végcélja azonban megtört a védôk, s a lengyel király Sobieski János
ellentámadásán. Nem egyszerûen a Hofburg s Bécs szabadult fel,
hanem a pápa, XI. Ince szervezômunkája nyomán létrejött a Szent
Liga: a Vatikán, Velence, a Habsburg Birodalom, Lengyelország,
majd késôbb Oroszország összefogása megpecsételte a török ural-
mat az egykori Magyar Királyság területén. 

1686-ban Lotharingiai Károly és Bádeni Lajos vezetésével, jelen-
tôs magyar erôk részvétetével felszabadult Buda, majd néhány év
alatt – a Temesköz kivételével – gyakorlatilag az egész ország. 11 év
kellett, hogy Bécs alól a Magyar Királyság déli részén – idén éppen
300 esztendeje – mérjenek döntô csapást a szövetségesek a törökök-
re, és Savoyai Jenô gyôzelmét világraszóló ünneplés, majd a karló-
cai béke kövesse. Diadalok, tûzijátékok, a gyôzelmeket megörökítô
színielôadások mellett azonban súlyos ára volt a hódoltság felszá-
molásának.

Magyarország másfél évtizeden keresztül hadszíntér volt, ennek
összes terhével. A XVI. század vége óta, Báthory István erdélyi feje-
delem és lengyel király uralkodása óta senki elôtt nem lehetett kétsé-
ges, hogy az Oszmán Birodalom magyarországi jelenlétét nem lehet
egy diadalmas csatával megszüntetni. Csak az álmok és illúziók terén
volt feltételezhetô, hogy egy fordított Moháccsal, egy ütközettel felszá-
molható mindaz, amit az egyébként igen szervezetten, kitûnô köz-
igazgatási, igazságszolgáltatással rendelkezô Oszmán Birodalom
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150 év alatt kiépített. A visszavívó háborúk azonban minden korábbi
képzeletet felülmúló pusztítást végeztek, s ez nemcsak azt jelentette,
hogy pogány török amerre látott égetett, perzselt és gyilkolt, vagy
hogy a fegyveres összecsapások nyilvánvaló károkkal jártak. 

A Szent Liga seregeinek folyamatosan megoldatlan problémája
volt az ellátás, a beszállásolás, az áttelelés kérdése, a sokezres euró-
pai sereg többnyire úgy látta el magát ahogy tudta, vagyis felélte az
ország még létezô élelmiszertartalékát, nem egyszer lehetetlen kö-
rülmények közé juttatva a helyi lakosságot. A felszabadító háborúk
tehát sokaknak Magyarországon óriási gyötrelmeket hoztak, a kato-
nai hadmûveletek, a létbizonytalanság és állandó félelem az egyik
oldalról, a hadsereg ellátása, elviselése a másik oldalról együttesen
okozta számos település elnéptelenedését, kihalását. Sokszor a véd-
telen községek lakói életükkel fizettek a háborúk során, máskor a
lakók életkörülményei annyira bizonytalanná és kiszámíthatatlanná
váltak, hogy inkább választották az elvándorlást, a nagyobb, meg-
erôsített helyekre költözést, s feladták korábbi lakhelyüket.

„Impopulationspatent” – így nevezték azt az 1689-ben kiadott csá-
szári és királyi rendeletet, amely az elnéptelenedett települések bete-
lepítésérôl, az újjátelepítés kérdéseirôl rendelkezett. A Habsburg Biro-
dalom német területeirôl, a Német-római Császárság elsôsorban kö-
zépsô és déli részein, Bajorország, illetve a mai Baden-Würtenberg és
Rheinland-Pfalz tartományok lakosai közül számítottak a legnagyobb
betelepülô csoportokra, akik kedvezményekre, privilégiumokra
számítva, és egy új otthon reményében kerekedtek fel. A nemzetközi
politikai, az európai hatalmi viszonyok azonban hosszabb ideig nem
kedveztek az elképzeléseknek. A spanyol örökösödési háború, a fran-
cia–Habsburg ellentétek a nyugati katonai-politikai hadszíntéren, a
megoldatlan kérdések, s nem kevéssé a visszavívó háborúk alatt és
után létrejött problémák miatt kitört Rákóczi-szabadságharc a keleti,
magyarországi katonai-politikai hadszíntéren a legkevésbé sem terem-
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tett elônyös viszonyokat, s hátráltatta a Magyar Királyság lakatlan te-
rületeinek újranépesítését. Csak a fegyveres konfliktusoktól terhelt
idôszak után, az 1711-es szatmári békekötést követôen nyílt komoly
esély arra, hogy az „Impopulationspatent” elvei a gyakorlat szintjére
emelkedjenek.

Budaörs a legtöbbet szenvedett települések közé tartozott. 1690-
ben, amikor a háborús front már átvonult a vidéken, Pest–Pilis–Solt
vármegye összeírásakor Eörs, vagyis Budaörs az elhagyott helyiségek
sorába került, csakúgy mint Torbágy, Törökbálint, Budakeszi, Boros-
Jenô, Nyék és még hosszan sorolhatnánk. A területet a Zichyek rend-
szeresen bérbeadták, s úgy tûnik pénzügyi helyzetük újból és újból
szükségessé és fontossá tette, hogy csinosabb zálogösszegek fejében
ne használják az egykori Budaörs vidékét. A pénzügyi zavarok sok te-
kintetben más kérdésekre is jobban rávilágítanak. Felületes ismerete-
ket nyújtanának ugyanis kizárólag azok a tények, felsorolások, ame-
lyek gróf Zichy Péter hivatali karrierjének állomásait jelzik. Rámutat-
nak-e a valóságos helyzetre a címek: az 1694-es dátum – Zsámbék fô-
kapitánya; az 1695-ös – Szabolcs vármegyei fôispán; az 1699-es – ka-
marás és belsô titkos tanácsos; vagy az 1707-es – fôasztalnokmester. 

Vagy inkább lényegesebb összefüggésekre derít fényt egy bead-
vány – egy memoriális –, amelyet 1707-ben írt Zichy Péter az ural-
kodóhoz, I. József királyhoz. A dolog megértéséhez annyit kell tud-
ni, hogy Zichy Péter korábban már nôs ember volt, elsô felesége
Homonnay-Drugeth Klára azonban fiatalon elhunyt. A beadványban
Zichy gróf súlyos helyzetét ecseteli, s arról beszél, hogy bizonyos
feltételek ha nem teljesülnek, szörnyû extrém szituáció állhat elô.
Homonnay-Drugeth Zsigmondné, Klára édesanyja ugyanis kijelen-
tette, hogy amennyiben Zichy Péter nem Homonnay-Drugeth utódot
vesz feleségül, hanem valaki mást, akkor ôt, tehát Zichyt kizárja az
igencsak tetemes örökségbôl, amely valóban csapás lett volna szá-
mára. Homonnay-Drugeth utód azonban igencsak kevés volt, az
egykor hatalmas, népes család a kihalás szélén állt. Zichy Péter szá-
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mára az egyedül számba jöhetô megoldás egy pozsonyi apácazárdá-
ban növekedô 16 éves hölgy volt: Bercsényi Zsuzsanna. Zsuzsanna
édesanyját ugyanis Homonnay-Drugeth Krisztinának hívták, s Ber-
csényi Zsuzsanna így egyenesági Homonnay-Drugeth leszármazott-
nak volt tekinthetô. Homonnay-Drugeth Zsigmondné nyíltan ki is
mondta Zsuzsanna nevét, s Zichy Péter azonnal hozzálátott a hely-
zet megoldásához.

Házassági stratégiák minden korban születtek, vagyonok, érde-
kek, szövetségek többnyire épp így kerültek megpecsételésre. Hogy
pontosan hogyan gondolkodott egy több száz évvel ezelôtt élt em-
ber, arról persze igen nehéz konkrét esetben is nyilatkozni. Hiszen
ki az, aki valóságos intim titkokat, a személye vagy családja féltve
ôrzött belsô titkait papírra veti, s az utókorra hagyja? Úgy tûnik,
mégis vannak kivételek.

A kora újkori Magyarország egyik ismert családjának tagja,
Friedrich Teuffenbach ilyen ember volt. Teuffenbachot erôsen fog-
lalkoztatta mar a házasság gondolata. Családot akart, feleséget, ott-
hont, ahová hazatérhet a politika, a katonaság összes nyûgje elöl.
Egyik este tehát, amikor végigolvasta Nagymihályi Ferenc neki írt
memoriáléját, s nagy magányában úgy érezte elég már ebbôI az
egész politikából, tollat ragadott, s ahelyett, hogy jól megfogalmazott
válaszlevelet írt volna, megfordította a papirost, s elkezdte föl-
skribálni az ekkor számára sokkal fontosabb gondolatokat, hogy
milyen legyen a feleség?

„Memoriale 
1. hogy az leany szep 
2. hogy joszaga lesz Annya utan 
3. h(ogy) Az nemsek (nemességek) Regi s fô 
4. h(ogy) sok fô emberel attiafias 
5. h(ogy) az alatal sokjo s baratimot czinalok 
6. h(ogy) annak szerit tehetek az mint regen kivantam 
7. h(ogy) ez moddal boszut alhatok az en ellensegemen 
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8. h(ogy) az jüvedelem megh beôwül 
9. h(ogy) az requi(si)tatios credity nagyob lesz
10. h(ogy) gradatio [elôrelépés] valami jûvendô tisztséghöz lesz.“
Majd négyszáz év távlatából is elképesztô ôszinteség, még akkor

is, ha nyilvánvaló, hogy Friedrich Teuffenbach sok mindenre szánta
a feljegyzést, csak arra nem, hogy más olvasgassa.

llyesmiféle gondolkodásmód alapján döntött Zichy Péter is: „in
quern extreme egestatis status ego et proles meae devenire sunt, nisi
hac matrimonii viam conservemur” – „ebben a különösen szûkös
helyzetben magam és utódaim lecsúszhatnak, hacsak nem ennek a
házasságnak az útján fogunk járni” – szólt a királynak írt beadvány.
József király a beleegyezését adta, de hát az orsolyiták kolostorának
elhagyásához ez kevés volt, így Zichy megmozgatva minden kap-
csolatát, Keresztély Ágost esztergomi érsek bíboros-prímáshoz for-
dult a szükséges engedélyért. Az érsek az egyház csatornáin XI. Ke-
lemen pápához fordult, aki engedélyezte, megadta a dispenzációt,
amirôl Keresztély Ágost értesítette Zichyt. 

1707 utolsó napjaira nem volt már akadálya az esküvônek, s
1708-ban Bercsényi Zsuzsanna gróf Zichy Péter felesége lett. 1709.
május 21-én született elsô gyermekük, Miklós. Zichy élhetett nemes
szenvedélyének, verseket írt – nem túl jókat, de kedveseket –, sôt
ifjú feleségének még imakönyvet is írt németül, hogy könnyebben
beletanuljon a német nyelvbe. Zsuzsanna közelsége mellett – úgy
tûnik –, azért a versíráshoz más ihletôt is szívesen fogadott, mivel
Szentendrének, amely ekkor szintén az ô birtokában volt, 1708-ban
a korábbiakhoz képest még kikötött 200 akó budai vörösbort is.
A birtokok tényleges intézése, a gazdálkodás az évek során egyre in-
kább Bercsényi Zsuzsanna kezébe mentek át.

1718-ban lejárt a budaörsi területekre 1710-ben 8 évre kötött bér-
leti szerzôdés Georg Christoph Zenegg kamarai inspektorral, s a
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2. Budaörs újratelepítôje, gróf Zichy Péterné gróf Bercsényi Zsuzsanna.
Tavarnak, 1691. március 17. – Óbuda, 1745. október 2.



Zichyek újabb bérletet nem kötöttek. Lehetôség nyílt másfajta elkép-
zelések valóra váltására. A vidékre nem túl vagyonos, de jószándékú
és szorgalmas emberek érkeztek az „Impopulationspatent” szellemé-
ben a birodalmi területekrôl, s Bercsényi Zsuzsanna támogatta és
elôsegítette az új otthont és új hazát keresôk céljait. Közös megálla-
podásban rögzítették a feltételeket, nem egyedi, hanem a már má-
sutt is gyakorlattá lett, szintén az „Impopulationspatent” alapján
megfogalmazott tételeknek megfelelôen. 

Ez volt az 1721. április 21-én kiállított szerzôdés, amely Budaörs-
nek új életlehetôséget teremtett. A lakosok 3 évig mentesültek a föl-
desúri szolgáltatások és robot kötelezettsége alól, a házhely mellett
mindenki kapott egy darab szántót és rétrészt, s ezt örökölhetôvé
tették. Zichy Péterné 3 évre vállalta az uralkodói adók terhét. A bu-
daörsiek jogot nyertek a szôlôtelepítésre, s 5 évre nem kellett utána
kilencedet szolgáltatni, az év egy részére megkapták a borkimérési
jogot, ezt az év másik részére Bercsényi Zsuzsanna fenntartotta ma-
gának. Ugyanakkor keményen szabályozták az elvándorlást, az eset-
leges szökés vagy eltávozás után a közösség együtt tartozott anyagi
felelôsséggel. 

A szerzôdés nem adott módot a könnyed életvitelre, de biztos és
kiszámítható jövôt ígért, s mindenképpen alkalmas volt arra, hogy Bu-
daörs élô, eleven település legyen, fejlôdjön és gazdagodhasson.
A szerzôdéseket eleinte meghatározott idôre kötötték, 1727-ben újabb
három évre, majd 1730-ban Budaörsön újabb 3 esztendôre, míg 1733-
ban Óbudán már nem kötötték idôhatárhoz a megegyezést. Jól mu-
tatja az otthonosodást. hogy ez utóbbi megegyezésnél már a közös-
ség saját pecsétjét használta, „Buda-Eörscher gemein Insigel” – állt a
pecséten. A budaörsiek maguk közül elöljárókat, bírót választottak, a
közösség elismert fejét, aki eljárt a fontosabb kérdésekben és képvi-
selte Budaörsöt. Martin Schönle, Christian Dentzel,  Martin Arnolt,
Martin Harnodel, Leonardus Haarlocher,  Georg Hudschneider voltak
az elsôk, 1739-ig a Gemeinderichter-i címmel felruházottak. 
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Idôközben, 1726. január 25-én Bercsényi Zsuzsanna özvegyen
maradt, Zichy Péter 52 éves korában meghalt. A Zichy-javak gond-
noka törvény szerint is egyértelmûen Bercsényi Zsuzsanna lett, errôl
nádori kiküldött elôtti felhatalmazás is szólt. Bercsényi Zsuzsanna
férjével együtt, majd annak halála után egyedül, illetve gyermekei-
vel, kiváltképp Miklós fiával sokat tett a birtokok, az ott élôk és kö-
zösségek fejlôdéséért. A kiscelli kápolna, Óbuda, Zsámbék, Békás-
megyer számos helyen ôrizte tevékenysége és segítsége nyomát.
Mindvégig figyelemmel kísérte Budaörs fejlôdését, s meghatározó
szerepe volt a további fontos lépéseknél is, a már említett templom-
építésnél, és az iskola létrehozásában. 

1725-ben még látszottak a középkori templom alapfalai, amely a
török idôkben elpusztult. Lejegyzésre került, hogy „per Turcam
destructae lapides ejusdem Budam vecti”, vagyis hogy „Budára szál-
lították a törökök a templom köveit”, így nem felújításról, hanem új
templom építésérôl kell beszélnünk. A templomnak a Szent családot
ábrázoló képet adományozott, amely korábban az óbudai Zichy-
kastély házi kápolnájában volt. Érdeklôdését és gondoskodását jól
bizonyítja végrendelete is, amelyben a budaörsi templomra száz fo-
rintot hagy, s a szentmisékre a budaörsi plébánosoknak is 25 forin-
tot juttat. „Hosszas  nyavalyája  súlyos fájdalminak ritka  példájú
békességes szenvedésekkel elérvén a halált ezen folyó October Havá-
nak 2-ik napján, éltének 54-ik esztendejében az árnyékvilágból
boldoghul kimula” – ezekkel a szavakkal tudósította Zichy Miklós
gróf 1745. október 2-án féltestvérét, Zichy Ferenc gyôri püspököt.

Meddig, hogyan élt az emléke tovább? Kik ápolták a tiszteletét?
Hiszen fiának, Miklósnak nem voltak utódai, 1758-ban bekövetke-
zett halálával a család egyeneságon kihalt. Egyszerûen a múlt felele-
venítése, régen élt személyek életének gyors áttekintése a cél, vagy
létezik másféle felelôsség is. Felelôsség és törvényekben sohasem
rögzített kötelesség, amely nem rokoni, vérségi kapcsolatok alapján
szervezôdik, s amely nemcsak ünnepi alkalmakkor kerül elôtérbe.
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Minden közösséghez hozzátartozik a múltja, vele és benne él.
Ahogy a jelenben, úgy a korábbiakban is mindig voltak keserûbb és
örömtelibb idôszakok, amelyekre nehezen, vagy szívesebben emléke-
zünk. A történelemnek, a történésznek nem az a feladata, és célja,
hogy a múlt alapján tanácsokat adjon a jövô alakításához, de egész-
séges közösség és egészséges társadalom csak úgy létezhet, ha egy-
ségben tudja látni és kezelni az elmúlt idôszakokat saját életével. Bu-
daörs számára, az Önök számára Bercsényi Zsuzsanna tevékenysége
ilyen alap lehet. Méltó az emlékezésre, s a közösség tiszteletére!

A megemlékezés elhangzott 1997. április 18-án, a budaörsi Városi
Könyvtár névadója dombormûvének avatásán.

3. A gr. Bercsényi Zsuzsannát ábrázoló dombormû a Városi Könyvtár falán.
Alkotója: Stremeny Géza budaörsi szobrászmûvész
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Kedves Olvasó !

Budaörs története a földjébôl elôkerült hiteles régészeti adatok alap-
ján hétezer éves múltra tekinthet vissza. Jelen kötet e hatalmas idô-
szak ránk maradt írásos emlékeit gyûjti egybe a kezdetektôl 1720-ig,
a város gr. Bercsényi Zsuzsanna földesúrnô által németajkú lakosság-
gal történt újratelepítéséig. 

Az elsô fennmaradt írásos emlékek a római korból származnak.
A városunk területén kialakult nagyméretû falu épületeit és más tár-
gyi emlékeit 1958 óta folyamatosan tárják fel a Budapesti Történeti
Múzeum, valamint a Pest Megyei Múzeum régészei Kamaraerdô te-
rületén. Eseti elôfordulások azonban arra figyelmeztetnek, hogy az
egykori Ófalu területére is átnyúlt az említett település.

A népvándorlás korából csupán feliratok nélküli tárgyi emlékek
maradtak ránk.

A honfoglalás után közvetlenül négy település: Örs, Csik, Horhi
és Bobald jött létre városunk jelenlegi közigazgatási határain belül,
melyek a török korig folyamatosan lakottak voltak. Tanulmányom-
ban a falvakról fennmaradt írásos anyagokat közlöm, ezen belül
kronologikus sorrendben tárom ezeket az olvasók elé.

1546 után Horhi és Bobald települések lakói elmenekültek, a fal-
vak elnéptelenedtek.

Csik falu 1566-ban pusztult el egy tatárdúlás következtében, bár
régészeti és írásos emlékeink egyaránt arra utalnak, hogy ezen idô-
szak egyes szakaszaiban volt élet a mai Törökugrató és a Huszon-
négyökrös-hegy környékén.

Örs falu lakóit Pálffy Miklós hadvezér, esztergomi várkapitány,
telepítette ki a tizenöt éves háború viharaiban, 1596. április 6-án,
egyetlen éjszaka alatt.

A török hódoltság végét jelzô 1686. év környékünkön lezajlott
hadi eseményeirôl hadi naplók és más visszaemlékezések sokasága
számol be.

Az 1686-tól 1719-ig tartó idôszakban a mai Budaörs területén ál-
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landó lakosság nem települt. Gr. Zichy Péter földesúr által 1719-ig
folyamatosan árendába adott területen azonban ekkor kezdôdött
meg az elvadult földek újra termôvé tétele 1695-tôl 1701-ig a tabáni
és törökbálinti rácok, majd 1701-et követôen a folyamatosan válto-
zó bérlôk által. Az állandóságot gr. Zichy Péterné gr. Bercsényi Zsu-
zsanna jelentette, aki 1719-ben Georg Christoh Zenegg kamarai el-
nöktôl, a terület utolsó bérlôjétôl a saját nevére visszaváltotta Örs és
Csik pusztákat, valamint Budakeszi falut. Rá egy évre Örsre német
lakosságot telepített, lerakva ezáltal városunk újkori történetének
alapjait.

A tanulmányokban felsorolt írásos emlékeink sora természetesen
nem adhatja a címben szereplô téma teljességét. Gondoljunk itt csu-
pán a most is folyó kamaraerdei római kori ásatásokra, ahonnan
még jócskán kerülhetnek elô feliratos emlékek, késôbbiekben köz-
lendô adatok. Gondoljunk ugyanakkor a négy középkori falu írásos
emlékeinek a kutatások, valamint a véletlenek révén ismertté váló új
adataira.

A tanulmány azonban felvállalja azt, hogy a meglévô írásos em-
lékek bemutatásával képet adjon településünk korai történetének
mára már feledésbe merült eseményeirôl. Remélem, munkám segíti
majd a jövô Budaörssel foglalkozó helytörténészeit a téma mind mé-
lyebben való kutatásában, teljesebbé tételében.

Köszönettel tartozom a tanulmányban közölt több dokumentum
lelkiismeretes és hiteles fordításáért Tuza Csillának, a Magyar Orszá-
gos Levéltár munkatársának és Bucsi Lajos, Kisújfaluban élô refor-
mátus tiszteletes úrnak. Köszönetet mondok további Andreas Ritter
úrnak, aki két becses adatra hívta fel a figyelmemet, melyet e kötet-
ben közzétettem.

Filipszky István
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BUDAÖRS FENNMARADT ÍRÁSOS EMLÉKEI 
A RÓMAI KORBÓL

Bármerre lépünk, városunkban ôsi és újabb kori emlékek köszönnek
a hely történetét ismerô emberekre. Budaörs krónikájának jeles lapja-
it a majd’ kétezer évvel elôttünk itt élt rómaiak is írták. Ittlétük, virág-
zó kultúrájuk nyomait sok tárgyi, és az ezeken fennmaradt írásos em-
lékük ôrzi. Ma már ezek Budaörsön is megtekinthetôk, a Régészeti
Gyûjtemény kiállításán.

A háromszáz éven keresztül virágzó település nyomait – bár már
korábban is kerültek Budaörsrôl értékes leletek a Magyar Nemzeti
Múzeumba –, 1958 óta folyamatosan kutatják. A feltárás napjainkban
is tart. Elegendô csupán megemlíteni az elmúlt év munkálatai során
felszínre hozott temetôt, az idén pedig a települést.

Eddig feltárt római kori emlékeink feliratai reményeim szerint
elôbb-utóbb összegzésre kerülnek a régészek által. Most csupán mu-
tatóként sorolok fel itt néhányat ezek közül.

l. „Föld Anyának Marcus Antonius Victorianus II Aquinceni telepü-
lés férfija Ulpiával, tiszteletre méltó feleségével örömest tett érdemes
fogadalmat.”
Ford.: Bucsi Lajos. PMRT 63.o. 5/2. SzFM 78.117.1.

2. „A legyôzhetetlen Mithras istennek Marcus Aurelius Frontanianus,
Marcus Aurelius Fronto, a II. Kisegítô Légió katonái az ô és a ma-
guk tiszteletére templomot készítettek.” 
Ford.: Bucsi Lajos. PMRT. 66. o. 5/13. Halitzky – Miller.

3. „Külön társulás, Marcus Aurelius Frontinianus és Marcus Aure-
lius Fronto, a II. Kisegítô Légió katonái, testvérek templomot készí-
tettek III. Antonius consulsága (idején).”
Ford.: Bucsi Lajos. PMRT. 66. o. 5/13. Halitzky – Miller.
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4. „Gaius Julius Maximianus telepi tanácsos és az Aquinceni fôpap
idején annak felesége kegyes gondozásában.” 
Ford.: Bucsi Lajos. PMRT. 66. o. 5/13. MNM F1/1905. 1. Mahler 1906.
46.

HELYNÉVMUTATÓ
Aquincen (Aquincum)   l, 4

SZEMÉLYNÉVMUTATÓ
Antonius (III.) római consul   3
Frontinianus, Marcus Aurelius római polgár   2, 3 
Fronto, Marcus Aurelius római polgár   2, 3 
Maximianus, Gaius Julius telepi tanácsos   4
Victorianus, Marcus Antonius aquincumi polgár   1
– Victorianus felesége, Ulpia   l
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ÖRS/BUDAÖRS FENNMARADT ÍRÁSOS EMLÉKEI 
A LÉTREJÖTTÉTÔL 1596-IG

A középkori Örs (a késôbbi Budaörs) falu közvetlen a honfoglalás
után létesült település. Elsô ránk maradt írásos emléke egy 1236. au-
gusztus 29-én kiadott, adományozásról szóló oklevél, melyben IV.
Béla királyunk eladományozza az idôk homályába veszô korban
épült királyi kápolnát a bélakúti cisztercita apátságnak. Ettôl az idô-
ponttól a falura vonatkozó írásos emlékek hosszú sora maradt fenn.
Dokumentumok sokasága bizonyítja a hét évszázadon keresztül itt
élt színmagyar lakosság létét, tehetségét, szorgalmát, szülôföldje irán-
ti ragaszkodását.

A település adóösszeírásai révén képet kaphatunk arról a jómód-
ról, melyben az itt élô családok éltek. A vonatkozó oklevelek jó ré-
sze a falunak a „Sasadi tizedperben”, Magyarország mai napig leg-
hosszabb jogi perében játszott kitüntetett szerepének köszönhetô.

E gazdag és virágzó település létének vetett véget az itt élô la-
kosság 1596. április 6-án bekövetkezett kitelepítése, mely esemény
jó egy évszázadra megszakította Budaörs falu életének folyamatos-
ságát.

63



1. 1236. augusztus 29., Esztergom
Róbert esztergomi érsek megerôsíti IV. Béla király azon intézke-
dését, hogy az általa alapított bélakúti cisztercita monostornak át-
engedte a kelenf’öldi Szent Gellért egyház patronátusát, valamint
a sasadi és örsi kápolnákat. [patronatum ecclesie Sancti Gerardi
de parvo Pest seu Creynfeld (...) cum duabus capellis suis Sancti
Andree de Sassad et Sancti Martini de Ewrs ecclesiis]. 
Bártfai Szabó 22. Átírta Lodomér érsek 1286. jún. 22-én. Bakács 37.,
Fejér IV. l. 60., Knauz l. 316, Budapest okl. I. 34. 1. Az alapító oklevél
keltezése 1237. június 24., megjelent ugyanott 35. l. Esztergomi kápt.
m. lt. 66-2-10, DF 238252.
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2. 1243. augusztus 23. körül
IV. Béla király a bélakúti ciszterci apátságnak adott birtokok közt
felsorolja a Kis-Pesten levô Szent Gellért királyi egyházat a hozzá
tartozó sasadi és örsi templomokkal [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 ecclesi) – is scilitet Sancti Andree apostoli in
Sasard et Sancti Martini in Ewrs.]
Bártfai Szabó 26. Átírta a kôi káptalan 1503. január 13-án (1504).
Esztergomi kápt. m. lt. 66-2-10, DF 238252. Budapest okl. I. 40. l.
Bakács 44.

3. 1265. szeptember 12., Perugia
IV. Kelemen pápa megerôsíti IV. Béla király és Benedek esztergo-
mi érsek azon intézkedését, hogy a bélakúti ciszterci apátságnak
a király a patronatust, az érsek az institutiot a veszprémi egyház-
megye területén fekvô Szent Gellért (de minori Pesth), Szt. And-
rás (in Sasad) és Márton (in Wrs) egyházakra nézve átengedik. Az
intézkedés ellen Bertalan amiensi fôesperes a veszprémi püspök
nevében tiltakozik.
Bártfai Szabó 51. Átírta Bertalan pápai káplán, 1265 . szept. 17. Ere-
detije Veszprémi püsp. lt. Litt. manc. 3. DF 200018. Mon. Vesprem I.
151. Budapest 83., Bakács 95., Kôi káptalan 1503. január 13-án
(1504). Esztergomi kápt. m. lt. 66-2-10. DF 238252.

4. 1265. szeptember 17., Perugia
Bertalan pápai káplán átírja IV. Kelemen pápa 1265. szept. 12-i
oklevelét, amelyben többek között Wrs Szt. Márton egyházának
kegyúri jogában a bélakúti apátságot megerôsíti.
Bakács 96. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Litt.-manc. 3. DF 200018. Mon.
Vesprem. I. 151., Budapest 83. Bártfai Szabó 51. (szövegváltozat).
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5. 1282
Erzsébet királyné megerôsíti, hogy a Telky-i Szent István monos-
tor apátja, János a Kechkekyvrs falu területén lévô Peslev-hegyen
egy szôlôt, amely határos Izsép fiainak, Fabiannak és Demeter-
nek, valamint Perk fia Jakabnak szôlôjével, a buda-alsóvárosi Sink
fia Pálnak 3 1/2 márkáért eladja. Az eladásnál jelen volt Lampert
kurialista, Krachyn, Mogh és Lôrinc fia Péter jobbágyok.
Bakács 184. Eredetije DL 1130. HO. VI. 283., Budapest 204. Bártfai
Szabó 104.

6. 1290., Buda
A felhévizi konvent elôtt Vrsegh-i Gybed János fiai, György, Mik-
lós, Mihály és János a Thusman-hegyen levô szôlôjük felerészét,
amely határos Gerlakkal és Kelenfölddel, András buda-alsóvárosi
polgárnak 20 márkáért eladják.
Bakács 224. Eredetije DL 1304. Budapest, 263. Bártfai Szabó 132.

7. 1295. június 15., Budavár
Buda város hatósága elôtt Benedek veszprémi püspök a S. Andreas
és S. Jacobus, a budai tizedkésbôl pedig Kezu, Vrsy, Neek és
Thaten 1295. évi valamennyi dézsmáját Prenner (dictus) Kunch
mesternek és Morthan (dictus) Hermannak 140 márkáért adja bér-
be. Az összeget három részletben tartozik fizetni: Márton, Mária
tisztulása és György nap nyolcadán. (nov. 18., febr. 9., máj. 1.)
Bakács 251. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Dec. Buda 5. DF 200052,
Budapest 290. Bártfai Szabó 146.

8. 1296. augusztus l., Veszprém
A veszprémi káptalan bizonyítja, hogy Benedek veszprémi püs-
pök, miután az alábbi egyházak plébánosai, Ladomér esztergomi
érsek levelével igazolták, hogy az érsek régi kiváltsága, hogy min-
den királyi és királynéi egyház és kápolna dézsmája az övé, és
papja az ô zsinatán köteles megjelenni, az ellenök indított perrôl
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lemondott. Az oklevél felsorolja Pál örsi, Mykou sasadi, Miklós
széki (de Cheh), János keszei, Domonkos szentjakabi és Péter fe-
héregyházi plébánosokat. 
Bártfai Szabó 151. Eredetije: Esztergomi kápt. m. lt. 45-1-3., DF
237414. Átírta a budai káptalan 1352. ápr. 18. Esztergomi kápt. m. It.
45-1-5, DF 237416, Wenzel X. 248. Bakács 258., Knauz II. 390, Bu-
dapest okl. I. 301. l.

9. 1298. május 9., Esztergom
Damus pro memoria. A Benedek veszprémi püspök és a bélakúti
apátság között a tizedszedés joga miatti Lodomér esztergomi ér-
sek rendelkezésének megfelelôen kijelölik az eskütársakat: P...
Wrs-i pap, Pál és Gyán Echy-i polgárok, Kezeu (dictus) Hench,
Neweeg-i Tamás és Sámuel. 
Bakács 268. Átírta Gergely esztergomi érsek 1298. július 10. Veszpré-
mi püsp. lt. Buda 8, DF 200067. Budapest okl. I. 327, 329, 331, 341. l.
Bártfai Szabó 156.

10. 1318. november 25., Veszprém
István veszprémi püspök tiltakozik az ellen, hogy Pál segesdi,
István leveldi, Ferenc sasadi (Sasag) és Pál örsi (Vrs) plébánosok
az esztergomi érsek biztatására magukat az ô fennhatósága alól
kivonták, a neki járó tizedet nem fizették, ami ellen a püspök a
Szentszékhez fellebbez (Hártya eredetije a veszprémi káptalani
magánlevéltárban). A püspök a fentieket és a széki (de Cheik)
plébánost 1320. szeptember 9-én kiközösíti.
Bártfai Szabó 181. Fejér VIII. 7. 131., Knauz II. 780., v. ö. Monum.
Eccl. Strigoniensis III. 14. és 713. l. 1320. szeptember 27-én István
püspök az ügyet János nyitrai, László pécsi és Benedek csanádi püs-
pökök elé terjesztette, november 13-án pedig újra a Szentszékhez
küldte fel. A hártya eredetije, mindhárom püspök pecsétjével, a
veszprémi káptalan magánlevéltárában. Utóbb hozzájuk csatlakozott
Miklós gyôri püspök is. Vö. A Veszprémi Püspökség. oklt. II. 39. I.
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11. 1319. november 25., Veszprém
István veszprémi püspök többek között Ferenc Sasag-i és Pál
Vrs-i plébánosokat kiközösíti, minthogy az esztergomi érseknek
vetették magukat alá, s az Vrs-i tizedkerület püspöki és káptala-
ni tizedét lefoglalták.
Bakács 361. Átírta Benche, a veszprémi püspökség procuratora
1319. dec. 6-án. Veszprémi kápt. m. lt. Eccl. et. cap. 16. DF 200801.
Kumorovitz 103. Bártfai Szabó 181(szövegváltozat).

12. 1319. november 25. (Wesprimini, in quind. Martini)
István veszprémi püspök egyházmegyéje négy papját: Pál
Segusd-i, István Lueueld-i, Ferenc Sasag-i és Pál Vrs-i plébáno-
sokat, mivel beleegyezése nélkül Tamás esztergomi érsek biz-
tatására és tanácsára joghatósága alá helyezkedtek, és megta-
gadták a visitatio címén ôt megilletô procuratio és egyéb illeté-
kek (et alia episcopalia iura) fizetését, az utóbbi kettô pedig az
Vrs-i tizedkerület püspöki és káptalani tizedeit (decimas de
cutello Vrsiensi nobis et ecclesie Vesprimiensi debitas) is lefog-
lalta – miután atyai intését semmibe vették – nyilvánosan kikö-
zösíti.
Benche, clericus püspöki ügyvivô 1319. dec. 6-i átírásában. Vk. m. lt.
Vespr. eccl. etcopit. 16. Kumorovitz 103. Bakács 361. Bártfai–
Szabó 181. Szövegváltozat.

13. 1319. december 6., Veszprém
Benche, a veszprémi püspökség procuratora átírja István veszp-
rémi püspök 1319. nov. 25-i oklevelét a Sasag-i és Vrs-i plébá-
nosok kiközösítésérôl. Minthogy az említettek az esztergomi ér-
seknek vetették magukat alá, aki támogatta a plébánosok elsza-
kadási törekvését, a Szentszék elé terjeszti az ügyet.
Bakács 362. Eredetije Veszprémi káptalani m. lt. Eccl. et cap. 16. DF
20080I. Kumorovitz 104.
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14. 1320. szeptember 29., Veszprém
„Mi, István, Isten kegyelmébôl veszprémi püspök és e hely örökös
grófja, a királyi udvar kancellárja, tudatjuk mindazokkal, aki-
ket illet, hogy minden egyház vagy templom az egyházmegye te-
rületén az apostoli egyházmegye hatáskörébe tartozik, hogy
apostoli joga az egyházmegyének és kötelessége is ismertetni, ha
valami kiváltság megszûnik. A veszprémi egyházmegyében lévô
Segesd (Segusdino), Lô (Leuend), Sasad (Sasag), Örs (Urs),
Csejk (Cheik) egyházak papjai, Isten félelmét elhagyva a veszp-
rémi egyház és a mi rendelkezésünk szerinti egyházlátogatást
és más püspöki rendeletet elutasították. Magukat és egyházukat
az esztergomi érsek joghatósága alá helyezték a nevezett érsek
beleegyezésével, és a mi beleegyezésünk megkérdezése nélkül. A
nevezett örsi és sasadi lelkészek rosszat rosszra halmozva, híve-
ik lelkével nem törôdve, a tizedet Örs és Sasad a veszprémi egy-
háztól, ahová a magyar királyságban régi apostoli szokás sze-
rint tartozott, maguknak tartották meg újból és újból. Atyailag
többször intettük és kértük ôket, hogy engedelmesek legyenek,
térjenek vissza a boldog Mihály anyaegyházhoz. Fáraói lélekkel
makacsul, visszatérni nem akarnak. Mi megátalkodott durva-
ságukat tovább nem tûrjük. Hivatalos kötelességünk a további
elnézést megszüntetni és a nevezett lelkészeket ezennel kiközö-
sítjük, és a kiközösítést írásban nyilvánosságra hozzuk.
Kelt Veszprémben, Mihály arkangyal ünnepén, az Úr 1320.
évében.”

1320. szeptember 29.
„És minthogy az esztergomi érsek, a saját érdekében, ha akarja
elismeri, ha akarja nem ismeri el a kiközösítés ezen módját jogos-
nak, én István, a veszprémi egyház lelkésze és mint a veszprémi
püspök, az apostoli székhez fellebbezek és apostoli döntést, hatá-
rozatot kívánok.
Mivel a nevezett István veszprémi püspök beadványa jogszerûnek
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látszik, azt írásunkkal helyeseljük, igazoljuk.
Kelt Fehérvár, Szent Vince hitvalló ünnepén a fenti évben. 
Isten kegyelmébôl Miklós püspök.”
Mon. Eccl. Strig. III. köt. 966. Ford.: Bucsi Lajos.

15. 1320. szeptember 29., Veszprém
István veszprémi püspök többek között Cheyk és Wrs plébáno-
sait kiközösíti, mert magukat az esztergomi érseknek vetették alá
és a tizedet sem szolgáltatták be. Átírta Ivánka váradi püspök,
1320. nov. 13-án.
Bakács 368. Veszprémi püsp. lt. Litt. adj. 10/b/1. DF 200103., – Mik-
lós gyôri püspök, u. akkor Veszprémi püsp. lt. Misc. 11. DF 200105.
László pécsi, János nyitrai és Benedek csanádi püspök u. akkor.
Veszpr. püsp. lt. Dec. ep. 10, Litt. adj. 10/b/2. DF 200102, 200104.
Knauz III. 713. Kumorovitz 109. Bártfai Szabó 181.

16. 1321. november 17., Avignon
XXII. János pápa utasítja a pécsi püspököt, folytasson le vizsgá-
latot Ferenc Sasagh-i, Miklós Cheyk-i és Pál Wrs-i plébános el-
len, akik az esztergomi érsek joghatósága alá vetették magukat.
Átírta László pécsi püspök 1322. máj. 10-én.
Bakács 375. Veszprémi kápt. m. lt. Csajág 1. DF 200805., Mon.
Vesprem. IV. 318. Knauz III. 14. Kumorovitz 114.

17. 1321. november 27., Avignon
XXII. János pápa a pécsi püspököt vizsgálat lefolytatására utasít-
ja, mert Wrs és Sasagh plébánosai megtagadták a veszprémi püs-
pöknek a tized beszolgáltatását. Átírta László pécsi püspök 1322.
máj. 10-én.
Bakács 376. Veszprémi kápt. m. lt. Csajág 1. DF 200805., Mon.
Vesprem. IV. 318. Knauz III. 14. Kumorovitz 115.
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18. 1321. december 1. elôtt, Avignon
XXII. János pápa megbízza a pécsi püspököt, folytasson le vizs-
gálatot, vajon a veszprémi püspök panasza Pál Wrs-i Ferenc
Sasag-i, János Cheyke-i és más plébánosok ellen helytálló-e.
Bakács 377. Eredetije Veszprémi püspöki lt. Misc. 159. DF 200106.
Mon. Vesprem II. 39. Kumorovitz 116.

19. 1322. május 10., Pécs
László pécsi püspök Pál Wrs-i és Ferenc Sasagh-i plébánosokat
XXII. János pápa 1321. nov. 17- és 27-i parancsára megidézi,
mert István veszprémi püspökkel szembeszegültek.
Bakács 380. Eredetije Veszprémi kápt. m. lt. Csajág l. DF 200805.
Mon. Vesprem IV. 318. Knauz III. 14. Kumorovitz 121.

20. 1325. március 14., Buda
A budai káptalan I. Károly király febr. 17-én kelt parancsára a
pécsváradi konvent és Neuygh-i András fia Miklós közötti birtok-
perben elvégzi Neuygh és Sasad határjárását: A határ keletrôl
kezdôdik út melletti kônél, amely Neuygh és Sasad között határ-
jel, majd dél felé a Budáról jövô útig halad, s azon átkelve nagy
távolságban dél felé három szöglet-határjelig megy, amelytôl ke-
letre van Sasad, délre Aronfewlde, nyugatra Neuygh. Ezután egy
Aruk-hoz jut s azon át nyugat felé fordulva jó távolságra egy
földhatárjelig megy, amely délrôl a Kanai egyházat, északról
Neuygh-tôl választja el; ezután ugyanarra haladva a Zeek nevû
tóhoz vagy mocsárhoz közel Neuygh és Kana közti földhatárje-
lig halad, majd bemegy Zek-be s az abban levô szeg kôhatárje-
lig, amelytôl keletre van Neuygh, délre Kana, nyugatra
Kemeche; ezután észak felé az Azou nevû völgybe jut, amelynek
keleti fele része Neuygh-hez, a nyugati fele Kemechehez tarto-
zik; ezután észak felé az Aruk-ba jut s azon át a szôlôk között a
Wrs-rôl jövô úthoz, s azon átkelve a Kesw-rôl jövô útig megy, s
azon is átmenve a Kemechehegye tövéhez ér, s emellett levô ré-



gi földhatárjelekhez, amelyektôl délre Kemeche, keletre van
Neuegh, innen kelet felé fordul a Kezmezew mezônél levô föld-
határjelig jut, majd dél felé a Kalachwelgy nevû völgyhöz, egy
igen nagy földhatárjelhez jut, amelytôl keletre van Sasad nyugat-
ra Neuygh, majd felmegy a Mehhegh-re s azon egy határjelül
szolgáló álló kôhöz, majd errôl lejön a Sasadra vezetô úthoz a
sasadi Szent András apostol temploma elôtt, amely útnak keleti
fele Sasad, nyugati Neuegh, s innen a határ visszatér a kezdô kô-
határjelhez.
Átírta I. Lajos király, 1380. febr. 28-án. Bakács 408. Esztergomi kápt.
m. lt. 45-8-7., DF 237552. Knauz III. 61. Bártfai Szabó 203.

21. 1327. február 4., Visegrád
Miklós gyôri, Csanád egri és László pécsi püspökök bizonyítják,
hogy a B... esztergomi érsek által összehívott zsinaton Henrik
veszprémi püspök elôadta, hogy a visegrádi, örsi, széki (de
Cheyk), sasadi, segesdi, leveldi és egyéb nagyszigeti plébániák a
veszprémi egyházmegyéhez tartoztak, de azokat az érsek erô-
szakosan elfoglalta. Erre B... érsek azt ajánlotta, válasszanak ki
2-2 bírót az ügy elintézésére. Ez megtörtént, a püspök Csanád
egri püspököt és János honti fôesperest, az érsek pedig Miklós
gyôri püspököt és Miklós pozsonyi prépostot választották ki bí-
rákká, de az érsek a többször kitûzött és elhalasztott határidôk-
re sem intézkedett a bírák összehívásáról. (Hártya a veszprémi
kpt. magánlevéltárában.)
Bártfai Szabó 211. Mon. Ecles. Strigon. III. 716. l. DF 200140,
Bakács 429,   Knauz III. 716. l. Kumorovitz, l74.

22. 1332–1337. Pápai tizedjegyzék
A tizedszedôk feljegyezték a templommal bíró községeknek, vagy
templomoknak, vagy a templomok védôszentjének, valamint a
plébánosoknak nevét azzal, hogy ezek vallomása szerint mennyi
volt a jövedelme, amely után a pápának tizedet kellett adniuk.
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7. Az 1332–1337. között lefolytatott pápai tizedösszeírás Örsre vonatkozó oldala



Esztergomi fôegyházmegye
S. Martini in insula magna (Szigetszentmárton): András plébá-

nos jövedelme 5 márka. (182)
Loren (Lórév): Tódor plébános jövedelme 2 1/2 márka. (182)
S. Nicolai in insula magna (Szigetszentmiklós): Péter plébános

jövedelme 5 márka. (182)
S. Michaelis in insula magna (Szigetszentmihály): Antal plébá-

nos jövedelme 2 márka. (182)
Tucul eccl. b. Marie virg. (Tököl): jövedelme 2 1/2 márka (184) 
S. Andreas (Szentendre): Pál plébános jövedelme 3 márka.

(184) 
Vrs (Örs): Mihály plébános jövedelme 20 márka. (184)
Morosio (Nagymaros): Henrik plébános jövedelme 15 márka.

(218) 
Vetisza (Verôce): Máté plébános jövedelme 13 márka. (219)
Vac (Vác): István plébános fizet 2 márkát. (220)

Honti fôesperesség
S. Ladislai de Curlo (Szob): A pap jövedelme több mint egy már-

ka és egy fertó. (189)
S. Laurentii de Michala (Mikola): Miklós plébános fizetett 3 ga-

rast. (189) 
Bersen (Börzsöny): Péter plébános jövedelme 2 1/2 márka. (220)
Villa cruciferorum (Kemence): Pál plébános jövedelme 2 márka.

(221) 
Bernecha (Bernece): Benedek plébános jövedelme 1 1/2 márka.

(223)

Váci püspökség Szolnoki fôesperesség
Nova (Újfalu): Pál plébános jövedelme 1 márka. (254) 
Sac (Ság): Bertalan plébános jövedelme 1 1/2 márka. (254) 
Zeux (Szôd): Márton plébános jövedelme 2 márka. (254) 
Botuna (Battyány): János plébános jövedelme 1 1/2 márka. (254) 
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Magna Toca (Káta): P. plébános jövedelme 3 márka. (254) 
Tuca (Duka): Pál plébános jövedelme 2 márka. (254)
Chor (Püspökszilágy): János plébános jövedelme 4 márka. (254)
Wosian (Verseg): András plébános jövedelme 4 márka. (254)

Szigetfôi fôesperesség
Woyssa (Varsány): Pál plébános fizet 5 garast és 4 dénárt. (254)
Rady (Rada): Miklós plébános fizet 5 garast és 4 dénárt. (254) 
Gunchev (Dömsöd): Pál plébános fizet 16 garast és 4 dénárt. (254) 
Peret (Pereg): János plébános fizet 7 garast. (255)

Pesti fôesperesség
Minor Otoy (Abony): Pál plébános fizetett 10 garast. (254) 
Seglar (Cegléd): M. plébános jövedelme 8 márka. (254)

Veszprémi püspökség Budai fôesperesség
Chic (Csik): Miklós plébános fizet 5 garast. (373) 
Telky (Telki): Péter plébános fizet 5 garast. (384) 
Erd (Érd): Miklós plébános fizet 2 garast. (384) 
Horky (Horhi): Pál plébános fizet 4 garast. (384) 
Berky (Berki): Miklós plébános fizet 4 garast. (384) 
Yeney (Jenô): Jakab plébános fizet 3 garast. (384) 
Gerche (Gercse): Pál plébános fizet 3 garast. (384) 
Kezin (Keszi): János plébános fizet 16 garast. (384) 
Probor (Perbál): István plébános fizet 4 garast. (384)
Kaluz (Kalász): a plébánosi állás üresedésben, Ferenc 1 márka

25 garast fizetett be. (384)
Gyod (Diósd): Domonkos plébános fizet 4 garast. (384) 
Curbag (Torbágy): János plébános fizet 4 garast. (384) 
Sambok (Zsámbék): Tamás plébános fizet 3 garast. (384) 
Eredetije Biblioteca Vaticana No. 184., fénymásolata OL, U 130.
Series I. tom. 1. Budapest, 1881. (Az adatok után álló zárójelben 
levô számok ennek lapszámára utalnak.)  Forrás: Bakács 474.
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Az idézett anyag Örsre vonatkozó szakasza: 
„...Továbbá Mihály, az Vrs-i, a Buda melletti Szent Márton egyház
plébánosa eskü alatt a saját jövedelmét 20 márkára becsülte, és az
érseknek, miként fenn említettük, nem fizette még azt ki, két már-
ka tartozása van.”
Rat. coll. Ford.: Tóth Krisztina.

23. 1340. május 15., Avignon
XII. Benedek pápa meghagyja a csázmai prépostnak, hogy a
veszprémi püspöknek Wrs, Sasag és Check plébánosai elleni pe-
rében a fellebezés kizárásával hozzon ítéletet.
Bakács 518. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Dec. ep, 3. DF 200186.
Mon. Vesprem. II. 89. Kumorovitz 329. Bártfai Szabó 260.

24. 1347. december l., Buda
Csanád esztergomi érsek János veszprémi püspöknek Mihály
Vrs-i, Benedek Sasad-i plébánosok elleni perét 1348. november
25-re halasztja.
Bakács 618. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Misc. 124. DF 200197.
Knauz III. 651. Kumorovitz 407.

25. 1349. június. 2., Esztergom
János gömöri fôesperes, vicarius, János veszprémi püspöknek
Mihály Wrs-i és Benedek Sasad-i plébánosok elleni perét Márton
nyolcadára (nov. 18.) halasztja. 
Bakács 628. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Misc. 145. DF 200199.
Knauz III. 684. Kumorovitz 415.

26. 1349. június 3., Esztergom
Az esztergomi káptalan elôtt Balázs mester veszprémi kanonok,
János veszprémi választott püspök jegyzôje bejelenti, hogy a
püspöknek Mihály örsi és Benedek sasadi plébánosok elleni pe-
rében, akik harmadik éve folytonos halasztásokkal húzzák az
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ügy eldöntését, és sok hiábavaló kiadása volt, ezt nevezettektôl
visszaszerezni kívánja.
Bártfai Szabó 307. Veszprémi kpt. magánlevélt. v. ö. Monum. Eccl.
Strigon. III. 684. l. Bakács 629. Veszp. püsp. lt. Misc. 25. DF 200200.

27. 1349. július 3., Esztergom
Az esztergomi káptalan elôtt János veszprémi püspök tiltakozik
az ellen, hogy Mihály Vrs-i és Benedek Sasad-i plébánosok elle-
ni perében a csalfa prókátorok mesterkedései következménye-
képpen oktalan halasztások történtek .
Bakács 629. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Misc. 25. DF 200200.
Knauz III. 684. Bártfai Szabó 307.

28. 1350. május 6., Esztergom
Miklós esztergomi érsek, János veszprémi püspöknek Mihály
Wrs-i és Benedek Sasad-i plébánosok elleni perét János nap
nyolcadára (júl. 1.) halasztja.
Bakács 640. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Misc. 125. DF 200203.
Kumorovitz 422.

29. 1352. április 18., Buda
A budai káptalan Ádám Kezu-i, Lökös Alba-i, Mihály Wrs-i, Ja-
kab Cheek-i, valamint a szentjakabfalvi és a sasadi plébános ké-
résére átírja a veszprémi káptalan 1296. aug. 1-jei oklevelét,
amely szerint Kezu, Wrs, Cheek, Fejéregyház, Szentjakabfalva és
Sasad tizede az esztergomi káptalant illeti meg, s a veszprémi
püspök a nevezett plébánosok elleni perétôl visszalép.
Bakács 660. Eredetije Esztergomi kápt. m. It. 45-1-5. DF 237416.
Bártfai Szabó 317. Fejér VI. 2. 58. l., Monum. Eccl. Strig. II. 390.

30. 1354. május 13., Avignon
Ylkanói Péter káplán és ügyhallgató, János veszprémi püspök
panaszára a veszprémi, fehérvári és a pozsonyi, prépostot utasít-
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ja, hogy Mihály Vrs-i és Benedek Sasad-i plébánosokat a Szent-
szék elé idézzék.
Bakács 695. Eredetije Veszprémi püsp. levéltár. Litt. adj. 15. DF
200206 Mon. Vesprem. II. 161. Kumorovitz 460. Bártfai Szabó 333.

31. 1357. augusztus 11., Buda
Seyfryd pannonhalmi és Henrik Pelis-i apát felszólítja a fehérvá-
ri káptalant, hogy János veszprémi püspöknek Mihály Vrs-i és
Benedek Sasad-i plébánosok elleni perében tanúkat idézzen
meg, s hallgasson ki.
Bakács 723. Átírva a fehérvári káptalan által 1357. aug. 24-én.
Veszprémi püsp. It. Misc. 27. DF 200210. Mon. Vesprem. IV. 345.
Kumorovitz 478. Bártfai Szabó 347.

32. 1357. augusztus 24.
A fehérvári káptalan Seyfryd pannonhalmi és Henrik Pylis-i apát
1357. aug. 11-én kelt kérésére (ld. 723.) a veszprémi püspöknek
Wrs és Sasad plébánosai elleni perében István Kezy-i János
Pechel-i, Pál Newegh-i Szt. Jakab egyház plébánosát és másokat,
mint tanúkat aug. 25-re Tatára megidézte.
Bakács 724. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Misc. 28. DF 200211. Mon.
Vesprem. IV. 346. Kumorovitz, 479. Bártfai Szabó 347.

33. 1390. szeptember 11., Várad
Zsigmond király a Sasad és Wrs királyi birtokokban levô királyi
egyházakat, a patronátussal együtt, az esztergomi káptalannak
adományozza, hogy a Szent Adalbert egyház kanonokjai állásuk-
nak megfelelôen tudjanak élni.
Bártfai Szabó 460. Hártya eredetije az esztergomi káptalan magán-
levéltárában. 1435. június 4-én átírta a váci káptalan, hártya erede-
tije uo. Fejér XI. 1. 573. l. Bakács 1028.
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34. 1391. szeptember 14., Róma
IX. Bonifác pápa hozzájárul, hogy a gyér lakosságú Sasad és Vrs
kegyúri jogát Zsigmond király az esztergomi érsekségtôl elvéve,
az esztergomi káptalannak adja.
Bakács 1035. Esztergomi kápt. m. lt. 44-2-13. DF 237301. Mon.
Vesprim. II. 279. ZSO. I. 2210.

35. 1395. április 29., Buda
Zsigmond király meghagyja az esztergomi káptalannak, hogy
Örs (Wrs) és Szék (Chÿk) birtokokon lakó királyi jobbágyoktól
ôsi kiváltságaik és jogaik ellenére tizedet ne követeljenek, mert
ezáltal a két falu esetleg  elnéptelenedik. Átírva De Ponto Antal
esztergomi érseki helynök 1396. február 28-iki oklevelében,
amely szerint a tizednemfizetés miatt perbe vont Weres János,
Zwcz Demeter, Pathkan Miklós és Nycus cheÿki, Mezaros dictus
Demeter budai és ewrsi hospesek mutatták fel eredetijét.
Bártfai Szabó 474. Az esztergomi kpt. magánlvt. 45-1-11 Fejér. X. 2.
283. Bakács 1066. DF 237421.

36. 1396. február 28., Esztergom
De Ponto Antal vicarius, sebenicoi püspök az esztergomi kápta-
lannak Weres János, Swcz Demeter, Pathkan Miklós, Cheyk-i
Nikus és Buda-i Mészáros Demeter Wrs-i hospesek ellen a Vrs-i
hegyen levô szôlôk dézsmájának megtagadása miatt indított pe-
rében, habár az alperesek Zsigmond király 1395. ápr. 29-i okle-
velét mutatták be, a dézsma további fizetését írja elô.
Bakács 1077. Eredetije Esztergomi kápt. m. lt. 45-1-11., DF 237421.
Fejér, X. 2. 372. ZSO. I. 4282. Bártfai Szabó 476.
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37. 1397. Az esztergomi érsek egyházlátogatása
(Örsre vonatkozó részek)

(...) 
Sasad-i és Ewrs-i tizedek
Továbbá a sasadi és a Buda melletti Ewrs bortizedei, amelyet
Zsigmond, Magyarország királyának rendeletébôl az apostoli
szék az esztergomi egyház kanonokjainak adott, amelybôl bizo-
nyos részt a plébánosoknak adnak; a maradékot elosztották a
kanonokok között, mivel ebbôl sem a prépost nem bír ötödöt,
sem az olvasókanonok tizedet.
(...) 
Ahol a prépost nem bír ötödöt (...) Továbbá a sasadi és a Buda
környéki Ewrs bortizedébôl.
(...) 
Azoknak az esztergomi plébániáknak a büntetése, amelyek nem
küldték el a zászlójukat a körmenetre (...) Továbbá azt mondták a
káptalani urak, hogy ôk maguk bírják és tartják fenn az esztergomi
joghatóság alá tartozó sasadi Szent András és Ewrs-i Szent Márton
plébániát, amelynek tizedét ôk szedik be, ahogy fenn mondtuk.
(...) 
Azoknak a káptalani uraknak a büntetése, akik hiányoztak Szent
Adalbert ünnepén (...) Ha pedig valaki ennek a rendelkezésnek
ellentmondva távol marad, fosszák meg az évi jövedelmétôl,
amelyet a sasadi és a Buda környéki Ewrs-i bortizedekbôl és a
Kisbarsi egész jövedelembôl kap.
(...)
A tizedszedôk bére és a káptalan jövedelme a tizedszedésbôl
(...) Sasadon és Ewrs-ön nem kapnak többet a tizedszedôk bér-
ként, mint egy urna bort és azt osztják szét egymás között.

Kollányi: Visitatio Capituli Strigoniensis.
Egyházlátogatások Budaörsön. Ford.: Tóth Krisztina. Budaörs, 2002.
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38. 1397
Az esztergomi káptalan ez évi Canonica visitatio-jában levô Pest
megyére vonatkozó adatok: Dunántúli falvak: Damas, Barathy,
Saagh nevû föld (fol. X.) Sasad és Ewrs bortizede Zsigmond ki-
rály rendelkezésébôl az esztergomi káptalané, amelybôl bizo-
nyos részt kap a plébános (fol. XI. v.). Szabályozott prépostsá-
gok: Sambok, Chewth. Apátságok: Thelky, Wyssegrad melletti Szt.
Andreas (fol. XXIV. v.).
Bakács 1101. Eredetije: Esztergomi kápt. m. lt. Lad. 50. DF 237946.

39. 1400. május 1., Róma
IX. Bonifác pápa megerôsíti Zsigmond király azon rendeletét,
hogy a kevés lakossal bíró Sasad és Örs plébániákat, hogy az
esztergomi káptalan tagjainak ellátását megjavítsa, a káptalannak
adományozta és János esztergomi érsek azon intézkedését, hogy
Almádi (Almud) Péter sasadi plébánost állásából elbocsátotta.
Bártfai Szabó 486. Eredetije Esztergomi kápt. m. lt. 44-3-2., DF 237308,
Fejér X. 2. 795. Mon. Vesprim. II. 319. ZSO. II 240. Bakács 1134.

40. 1411. szeptember 8., Esztergom
„(Esztergom, Mária szül.) Zsigmond ... Magyarországnak ... ki-
rálya ... gondoskodik ... Örs és Sasad nevû birtokokon letelepe-
dett embereirôl és a többiekrôl is (akiknek Örs területén) szôlô-
területük van ... Részben ... Esztergomi egyház kanonok urai
részére ... tudtul adatik, miként mindenki a szôlôjébôl, a régi-
ekbôl is, amelyekbôl mindig és régóta tizedet adni szoktak ... bi-
zonyos biztosítékokkal, tudniillik, hogy a szôlôbôl nem tizedet
adtak, hanem bizonyos szolgáltatást végeztek ... ôket a tizeddel
megcsalni (igyekeztek) ... és mert a gyûjtés helyét is ... magá-
nak a gyûjtésnek (hasonlóan nem engedték) ... Azért kedvetek-
re ... szigorú királyi rendelettel ... parancsolatként küldjük,
hogy minden szôlôtöknek Örs (egész) területén, amelyrôl az
uraknak tizeddel szoktak szolgálni ... azoknak az uraknak és
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tizedszedôiknek, szolgálni, adni tartoztok , és a tized begyûjté-
sére, és a tizedgyûjtôknek is hasonlóképpen békés helyet készíte-
ni tartoztok.”
Ford.: Bucsi Lajos. BTOE III. köt. 578.

41. 1420. január 13., Buda
Buda város Jakab deák esztergomi várnagy birtokaiból 1985 fo-
rint értékû hitelezôjének, Cap-i Miklós fia András özvegye részé-
re kihasít, így a vár piacán két házat, Örs faluban pedig Erd-i
László és Bernhard Gáspár szôleje felé vezetô út szomszédságá-
ban egy szôlôt.
Bakács 1366. Eredetije DL 64201. (Kapy cs. lt.)   Bártfai Szabó 586.

42. 1420. január 13. Buda
Buda város hatósága (Michael dictus Nodlar bíró és az esküdtek)
Cap-i Miklós fia András özvegye, Anna asszony kérésére, mint-
hogy neki Jakab budai polgár, volt esztergomi várnagy 2200 fo-
rint adásságából még 1626 forinttal tartozik, s mivel az utóbbi a
tanács felhívására nem jelent meg, alábbi ingatlanait 1985 forint
értékben az özvegynek ítélte oda. (Quasdam hereditates suas
videlicet duas s domos in foro sabbati castri predicti prescripti
Jacobi sibi incivem contiguas in vicinitate relicte Johannis filü
Thome parte ab una et domo animarum parte ab altera, necnon
unam vineam in territorio Ors in vicinitate La.dislai de Erd et
cuiusdam vie tendentis versus vineam Casparis Bernhardi sitas et
habitas et novem tunellas vini cum dimidio.) 
Bártfai Szabó 586. Eredetije DL 64201. (Kapy cs. lt.)   Bakács 1366.
Szövegváltozat.

43. 1424. december 30., Róma
V. Márton pápa utasítja a bécsi skót és a pannonhalmi apátot,
hogy erôsítse meg Zsigmond király ama intézkedését, amely sze-
rint Vrs és Sasad plébániák területén a tizedet az esztergomi káp-
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talannak kell fizetni. Átírta Ferenc budavári és Ágoston pesti plé-
bános 1435. ápr. 27-én.
Bakács 1442. Esztergomi kápt. m. lt. 45-3-8. DF 237450.

44. 1425. augusztus 20., Róma
V. Márton pápa IX. Bonifác pápa engedélyére hivatkozva meg-
erôsíti Zsigmond király ama rendelkezését, amely szerint Wrs és
Sasad területérôl a tized az esztergomi káptalant illeti.
Átírta a váci káptalan, 1435. jún. 4-én.
Bakács 1449. Esztergomi kápt. m. lt. 45-3-7. DF 237449. Fejér X.
6. 727.

45. 1435. április 24., Buda
Miklós, a buda-alsóvárosi Szent Gellért egyház plébánosa az Ágos-
ton pesti plébánoshoz, mint Martilalis püspök zsinati auditor meg-
bízottjához írt levelében felsorolja a sasadi dézsma ügyében megje-
lent tanúkat: Lôrinc sasadi plébános, Péter szabó Zentfalváról, Ist-
ván és Lôrinc Thekelrôl, Lôrinc fia Gáspár Wrsrôl, Bethes Mátyás u.
onnan, Balázs Sambokról, Chwi Péter Logodról, Máté fia János
Budaalvárosból, Rewez Simon fia Imre Pestrôl, Albert logodi bíró,
Zenthe Imre Wrsrôl, István fia Lôrinc u. onnan, Kalmar Janko Bu-
dáról, István a budavári Mária Magdolna-templom plébánosa,
Nawalyas Tamás özv. Katalin, Tegez Péter özv. Margit Budavárból,
János fia Péter Logodról, István tímár, Gergely thekenews, Pál, a
Szent László-kápolna káplánja, Nawalyas Miklós Budavárból, Soos
Pál Logodról, Kis Antal és János fia Ferenc u.onnan, Pintér Márton
Budáról, Szlav Imre, Potroh János, Keresztély suszter, Bornemisza
Péter bíró Budáról, Kapas Márton Budavárbul, Antal logodi esküdt,
Gombos János, Nagy Pál és Cypo Pál Budáról, Nehéz Pál Sasadról,
Wÿazaros Imre, Wadwerew Péter, Predicator András Budavárból,
Ferenc budavári plébános betegségére és arra hivatkozva, hogy
nem tud magyarul (quia ipsi testes hungari erant) maga helyett Pál
káplánt küldte a kihallgatásra.
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Átírva Siry János fia Mihály pápai közjegyzô 1435. április 26-án
kelt oklevelében: hártya ered. az eszterg. kpt. magánlevélt. A ti-
zedperben az ítéletet a bázeli zsinat 1435. augusztus 24-én az
esztergomi káptalan javára mondta ki.
Bártfai Szabó 647. Esztergomi kpt. m. lt. 45-2-15. DF 237 442.
Bakács 1535.

46. 1435. április 26., Buda
Sáry János fia Mihály, pápai közjegyzô átírta Miklós buda-
alsóvárosi plébános ápr. 24-én kelt és a pesti plébánosnak szó-
ló felszólítását, s bizonyítja, hogy a sasadi dézsmaper ügyében
lefolytatott tanúkihallgatáson, amelyen a plébános helyett, aki
beteg volt és magyarul nem tudott, Pál káplán jelent meg, és a
tanúk közt Thekelrôl István Lörinc, Wrsrôl Lôrinc fia Gáspár és
Bethes Mátyás, Sambokról pedig Balázs vallott.
Bakács 1537. Eredetije Esztergomi kápt. m. lt. 45-2-15, DF 237442.
Bártfai Szabó 647. Szövegváltozat.

47. 1435. április 27., Buda
Ferenc budavári és Ágoston pesti plébánosok a bázeli zsinat ré-
szére átírják V. Márton pápa 1424. dec. 30-i oklevelét, Vrs és
Sasad tizedjövedelmének az esztergomi káptalan részére történt
megerôsítésérôl.
Bakács 1538. Eredetije Esztergomi kápt. m. lt. 45-3-8. DF 237450.

48. 1435. jún. 4., Vác
A váci káptalan az esztergomi káptalan kérésére átírja V. Már-
ton pápa 1425. aug. 20-i oklevelét, amelyben IX. Bonifác pápa
engedélyére hivatkozva hozzájárul, hogy Zsigmond király Wrs
és Sasad határai között a dézsmálási jogot az esztergomi káp-
talannak adta.
Bakács 1539. Eredetije Esztergomi kápt. m. lt. 45-3-7. DF 237449.
Fejér C. 7. 689.

85



49. 1464
A község Sasad, Keszü (Budakeszi), Buda és Pest mellett Eürs
néven szerepel a II. Pius pápa által kiváltságolt plébániák között.
(Ebben az idôben az esztergomi érsek Chudor nevû nemesei
laktak községünkben.)
Rupp 1870–1876. Eszterle, 1929. Riedl, 1933. Hauser, 1985.

50. 1527. december 5., Esztergom
I. Ferdinánd király Szapolyai János Zelyna várát Szlavóniában;
továbbá az ô általa Kaly Jánosnak adott budai zsidóházakat, és
a néhai Ádám diák (noiarius maioris cancellariae suae) két örsi
szôlejét Myhalewyth Péternek, Jánosnak és Andrásnak adja.
Bártfai Szabó 1479. Kir. Könyvek I. 71. 1. MZSOK V/1. 339. dok.

51. A családfôk száma az 1546. és 1590. közötti
török összeírásokban

Gál, 1988.
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52. A török földesúri jövedelmek (akcséban), a XVI. századból
fennmaradt adóösszeírások szerint 

Gál, 1988.

53. Örs falu összesített adatai 1546-tól 1590-ig

Az 1546-ban összeírt 3 családfô az 1559. évi defter szerint mind
meghalt és egyetlen fiuk sem maradt. 1559-ben azonban 36 be-
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költözött családfôt, 26 nôtlen fiút és 1 nôtlen testvért vettek nyil-
vántartásba. Az összeírtak száma a következô három év alatt 17%-
kal csökkent, bár a családfôk száma csak 1 fôvel lett kevesebb.
1580-ra a nyilvántartásba vettek száma további 6%-kal apadt, de
ezen belül a családfôk száma 14%-kal gyarapodott. 1590-re vi-
szont a családfôk száma csökkent 7%-kal, míg az összeírtak száma
csak 1 fôvel lett kevesebb. Az 1559. évi összeíráshoz viszonyítva
tehát a három évtized alatt a nyilvántartásba vettek száma 24%-kal
fogyatkozott meg, de ezen belül a családfôk száma eggyel nôtt.
Foglalkozásra utaló adatok: 1562-ben 1 bíró, 1580-ban 1 kovács,
1590-ben 2 diák.

Gazdaságtörténeti adatok
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1546-ban, 1559-ben és 1562-ben nyilvántartásba vették még Szinán
Bajraktár majorságát, melyrôl az elsô két összeírásban az alábbi-
akat jegyezték fel: Mivel a nevezett majorság üres és elhagyott, bir-
tokba adása jogos. Szinán Bajraktár, a jól védett Buda egyik defter-
csausa a tapu-illetéket megfizette és vállalta, hogy a tizedet megad-
ja, így az új szultáni defterben a nevére íratott. A jövedelem 100
akcse, mégpedig búzatized 5 kile és kevert tized 10 kile. 1559-ben
pedig a búzatized volt 10 kile, a kevert tized 12 kile. 1562-ben röv-
iden csak ennyit jegyeztek fel róla: Bajraktár Szinán csaus majorsá-
ga, a nevezett (Örs) falu közelében. Jövedelmét nem tüntették fel.

Az 1546. évi összeírás adatai szerint a termelési viszonyok Örs
faluban jók voltak: egy-egy család gabonából átlag 300 kilét ter-
melt. A bortermelés családonkénti átlaga - ha ekkor külbir-
tokosoknak nem volt itt szôlôjük - 1830 pint lehetett. Dzsizje-
adót és kapuadót mind a három családfô fizetett, ami ugyancsak
jó anyagi körülményeikre utal. A gabonatermelés átlaga 1562-re
114 kilére csökkent; a bortermelés családonkénti átlagát nem
lehet megállapítani, mert a musttized mennyiségét ekkor a kül-
birtokosokéval együtt tüntették fel. Az 1580. évi kimutatásból
azonban már tudjuk, hogy a bortermelés családonkénti átlaga
250 pint lett, és a gabonatermelésé tovább csökkent 60 kilére.
1590-ben lényegében új adatfelvétel nem készült.
Az apróállatállomány saját fogyasztásukat bôven biztosíthatta.
A földesúri jövedelmek teljes összege és azok haszonélvezôi:
1546-ban 2000 akcse, Szinán Bajraktár, a budai beglerbég egyik
csausa, tímár-birtokos. 
1559-ben 29 336 akcse, Rüsztem budai pasa, hász-birtokos.
1562-ben 49 336 akcse, Rüsztem budai pasa; hász-birtokos.
1580-ban 40 000 akcse, Hizir bin Ali budai pasa, hász-birtokos. 
1590-ben 40 000 akcse, haszonélvezôjére nincs adatunk.

Káldy-Nagy, 1985.
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54. 1546
Örs falu összeírt adózó családfôi. Örs falu a nevezetthez tartozik:
Kôrös György nôs, Csemôd András nôs, Ödön Tomás nôs. 
Káldy-Nagy, 1977.

55. 1546. Török Bálind majorsága Örs faluban
Mivel a nevezett majorság elhagyott és mûveletlen, a padisah
törvénye szerint azt másnak tapuba adni jogos, miután szántói és
rétjei tapu-illetékét Pir Mehmed és Musztafa megfizette; a szük-
séges járandóságok megadásának feltételével, azok ebben az új
szultáni defterben rájuk írattak.
Káldy-Nagy, 1977.

56. 1550–1554. Oláh Miklós összeírása a prédiális 
nemesekrôl
Leel szék birtokai Komárom megyében:
Leel 6 kúria; Thany 6 kúria, Zylas 6 kúria, Gadocz 6 kúria, Eörs
6 kúria. Összesen 20 forintot fizetnek. Ebbôl a szék alispánja a
jegyzôvel együtt 2 forintot kap.
Egyházlátogatások Budaörsön 24-25. o. Ford.: Tóth Krisztina.
Budaörs, 2002.

57. 1550-1554. Oláh Miklós birtokösszeírása
Oláh Miklós esztergomi érsek az 1550-1554-es években
összeíratta birtokait. Az összeírásokban községünk is szerepel.
Ekkor az alábbi egyházi nemesek éltek községünkben: Fitzó,
Gyber, Muray, Prágay.
Hauser, 1985.

58. 1559. Örs falu összeírt adózó családfôi
1559-ben az 1546-ban összeírtakról: Kôrös György nôs, meghalt,
(áthúzva) Budához íratott, Csemôd András nôs, meghalt, Ödön
Tomás nôs, meghalt.
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Az 1559-ben összeírtak:
Háti Orbán nôs, fia Tomás nôtlen, Kis András nôs, Gonda Anbrus
nôs, fia János nôtlen, fia Máté nôtlen, Dinódi Ferenc nôs, Nagy
Ferenc nôs, fia János nôtlen, Kis Matiás nôrs, Ohaj Máté nôs, fia
Simon nôtlen, fia Petre nôtlen, Kis Pál nôs, fia Márton nôtlen, fia
István nôtlen, Karos Imre nôs, fia István nôtlen, fia Petre nôtlen,
Csontos Márton nôs, testvére György nôtlen, Nikos Éliás nôs, fia
Bertalan nôtlen, fia János nôtlen, Tód Gyôrgy nôs, fia Lukács
nôtlen, fia Anbrus nôtlen, fia Benedek nôtlen, Vas András nôs, fia
Benedek nôtlen, fia Éliás nôtlen, Nagy Balázs nôs, fia Gá1 nôtlen,
Kis Borbás nôs, Varga Balázs nôs, Veres Pál nôs, fia Anbrus nôtlen,
Szalai Tomás nôs, fia János nôtlen, Lacki Antal nôs, Budai Mihál
nôs, Lacki István nôs, Forgács Gellérd nôs, Farkas Mihál nôs, Vas
György nôs, Vas Gergel nôs, Kerepes Pál nôs, Kerepes Tomás nôs,
Kerepes Anbrus nôs, Kis Kerepes Pál nôs, Gonda István nôs, fia
Gergel nôtlen, Tód János nôs, Vas Lôrinc nôs, megismételt,1 fia
Márton nôtlen, Krisztán János nôs, fia István nôtlen, fia Petre
nôtlen, Nagy Antal nôs, fia András nôtlen, Szalai Gergel nôs,
Pásztor Mihál nôs, Dinódi Matiás nôs, fia Gáspár nôtlen.
A dzsizje-adót fizetôk száma 16. 
A régi összeírtak száma 3, meghalt 3, az újonnan összeírtak
száma 61. 
Szinán Bajraktár majorsága.2 Mivel a nevezett majorság üres és
elhagyott lévén, tapu-ba adása jogos; miután a jól védett Buda
egyik defter-csausa, Szinán Bajraktár a tapu-illetéket róla megfizette;
a tized megadásának feltételével az új szultáni defterben az a
nevére íratott. A jövedelem: búza tized 10 kile, kevert tized 12 kile.
Káldy-Nagy, 1977.

1 A néven keresztül át írt „megismételt” bejegyzés feltehetôleg tévedés, mert az
összeírásban még egy Vas Lôrinc nem szerepel. 

2 Az 1562. évi összeírás szerint Szinán Bajraktár majorsága Örs falu közelében
volt található.
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8. (Buda)Örs és környéke a XVI. század második felében



59. 1562. Örs falu a nevezetthez (a budai náhijéhez) tartozik.
Összeírtak: Orbán bíró, a nevezett fia Tamás, Kis Mihál, Gonda
Anbrus, a nevezett fia János, a nevezett fia Máté, Szalai Balás,
Nagy Ferenc, a nevezett fia János, Ócsai Simon, Kis Pál, a nevezett
fia Márton, Keserü Imre, a nevezett fia Petör, Nagy Antal, Nikos
Éliás, a nevezett fia Bertalan, a nevezett fia János, Tóth György a
nevezett fia Lukács, Nagy Kôrös Tamás, Kis Berta, Kis Borlobás,
Szalai Tamás, a nevezett fia János, Farkas Mihál, a nevezett fia
György, a nevezett fia Petör, Kôrös Lôrinc, Tatai Jakab, Kis Kôrös
Balás, a nevezett testvére Pál, Gonda István, a nevezett fia Petör,
Tót János, Mészáros Tamás, Vas Lôrinc, a nevezett fia Petör,
Krisztián János, a nevezett fia Tamás, Szalai Gergel, Diódi Matiás,
Csontos Márton, Verös János, Oláh János, Mészáros György, Nagy
Gáspár, Szalai Benedek, Szabó János, ôrség István, Kôrös György. 
A dzsizje-adót fizetôk (hane) száma: 34.

A jövedelem: 49 236 (akcse), abból
kapuk száma 34 1700
kevert tized 150 kile 900
a Benei Ferenc-féle szôlô jövedelme 250
méhkastized 300
szénatized 50
a Pálfi Petre-féle szôlô jövedelme 250
fokhagyma- és vöröshagymatized 100
búzatized 250 (!) kile 13 000
musttized, a kívül levôkével együtt 8500 pint 31 250
sertésadó 396
vágóhídi illeték 40
a Kis Alberd-féle szôlô jövedelme 250
templomadó, a kincstáré 50
bírságpénz, menyasszonyadó és hordóadó 250

Káldy-Nagy, kézirat, 2002.
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60. 1567. június 27. 
(török idôszámítás szerint 974. év zil hudzsa 20-án) 
A budai pasa hász-birtokainak jövedelmei:
Nahie Buda ugyanazon szandzsákban 93 000 akcse 
A birák tezkereinek jövedelme 50 000 akcse
Ó Buda város jövedelme 8 000 akcse 
Musztafa pasa berátja értelmében 18 000 akcse 
Zsámbék falu 4 020 akcse 
Örs falu 29 336 akcse 
Musztafa pasa berátja értelmében 49 336 akcse 
Egeis (Ecseg) falu 2 500 akcse 
Alsó-Szállás falu 4 490 akcse 
Sóskút falu 3 350 akcse 
Tôke falu (Böge) 10 070 akcse 
Tata város 850 akcse 
Karácsonyszállás falu 4 270 akcse
Velics–Kammerer, 1890, Hauser, 1985.

61. 1569., 1570., 1571. Hans Tätzgern, komáromi Burggraf 
feljegyzése a késôbbi óbudai uradalom falvairól
A következô „török faluk” szolgáltak Komárom várához: 
Szentendre: évi 14 magyar forinttal, 
Pócsmegyer: 12 forinttal, 
Békásmegyer: 5 forinttal,
Budaörs: 32 forinttal, 
Budakeszi: 28 forinttal, 
Tótfalu: 8 forinttal, 
Bogdán: 8,50 forinttal, 
Tök: 25 forinttal, 
Zsámbék: 20 forinttal,
Óbuda: 20 forinttal.
Gál, 1988.
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62. 1575. A komáromi vár azévi urbáriuma
Az új Burggraf Hans Hirschen. Királyi rendeletre keszegfalvi
Posár Lukács vezetésével háromtagú bizottság a helyszíneket vé-
gigjárva írta össze az adózó falvakat, melyek akkor a következôk
voltak: Zsámbék, Tök, Perbál, Budakeszi, Csik, Budaörs, Óbuda,
Békásmegyer, Szentendre, Monostor, Pócsmegyer, Vácrév, Tót-
falu, Bogdán, Torda. Utólag beírva Bolgárfalu puszta.
Ugyanez az urbárium tartalmazza a következôket: „A magyar
királyok idejében", vagyis 1541 elôtt Óbuda, Budaörs, Csik,
Budakeszi, Zsámbék, Tök és Perbál Budához tartozott, s ezen
belül Tök és Perbál a zsámbéki királyi vadászkastélyhoz szolgált,
Szentendre, Bogdán és a szigeten fekvô falvak a visegrádi kirá-
lyi várhoz tartoztak. Békásmegyeren az urbárium szerint három
birtokos osztozott: a pilisi apátság, a budai Szent Zsigmond káp-
talan és a „cseri” apácakolostor.
Gál, 1988.

63. 1575. április 10. Musztafa basa Miksának.*
„My Muztaffa passa...

Feölsegös romay cyazar, keözönetwnk es magunk aianlasanak
vtanna; ennek elötte valo napokbannis jm nem regön, jrtunk
vala my te fldnek, az mastany tatay kapitan Rozonberger felöl,
mynemw meltatlan dolgokat myuel Buda tartomaniaban, az
hatalmas ciazar varasin faluin, es az my hozzank tartozo egi
nehany faluinkon, möli dolog felöl te fldtwl, semmy valaszunk
nem jwue, azt nem tuggiuk, ha be zolgaltattake hiuen az my
leuelönket te fldnek auagy nem, mynd szwntelen leueleket, verös
nyarsakat, kwldöz reaiok, jly ok alat, hogi ha oda Tataban nem
zolgalnak, eökrökkel, zekerekeI fat nem hordanak, es meszet
nem egetnek es az var epitesere segitsegwl embeörth nem adnak,
mynd el eghettety niasoltattia dulattia wket, mastannis mynd
vntalan niakon kötue hordattia zegeniöket, verety, tömlöciözteti
byrsagollia wketh,

95

''

''

''
''

''
''

''

''

''



96

9. Budaörs a komáromi vár 1575. évi urbáriumában



Jol tuggya penig azt fld, hogy az my kegielmes feyedelmwnkel,
ennek elötteis vgy vegezöt fld, az frigj dolgaban, hogi az w fölsege
byrtokaban valo varasok, faluk, semmy zolgalattal es sarci-
oltatassal ne bantatnanak; ez peniglen ez maga gondolatlan eb,
mindön nap bozzusagankra jgieközik szömwnk lattara, azert
my jo akaratunkbol, keriewk te fldt; hogi te fld, paranciollia meg,
az maga gondolatlan roznak hogi effele dolgaitul meg szwnniek,
es az hatalmas ciazar jozagiban ne praktykallion se az my hoz-
zank tartozo egi nehani közel valo faluinkath ne szomiuhozza,
ha varath akar epiteny, oda föl az fld, byrtoka alat ottan körni-
wlis eleghen vannak; hol meg nem szwnig, az my kegielmes
feiedelmwnknek hireuel aggiuk, azt hizzwk hogi w Fölseghe az w
byrodalmanak puztulasat nem kiuannya, gongia lezön rola, ha
penig ennek az hituan louasznak praktikaj ty akaratotokbol
vagion, aggia tuttunkra fld, es my olj keppen vyselwnk gondot
rea, hogi byzoniaban effele keueli roz my kedueönk ellen nem
fogh praktikalny; erre hamar es jo valazt varunk fldtwl, Isten fldl,
Datum budae 10 die Apryllis a. I575.”
(Kívü1 rendes latin czimzés : II. Miksa római császárnak.)
*Ugyanezen datum alatt Trautson Jánosnak, ugyanezen tartalommal, benne a

Budához tartozó falvak felsorolása: „tudny illik, O Buda, Bekas Megier, Zent

Endre, Buda Eörs, Sos Kuth; Etyek es erdiekre myad zwnetlen leaeleyt kwldözj".

Takáts–Eckhart–Szekfû, 1915.

64. 1579. május-június, Buda
Üvejsz pasának a budai vilájetrôl írt számadásai: 
Budáról való jövedelem 20 000 akcse 
Óbuda Szen pusztával 19 314 akcse 
Örs 48 118 akcse 
Csek 1 120 akcse 
Sóskút 4 132 akcse 
Ecseg 3 758 akcse 
Békás-Megyer  2 795 akcse 
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Zanko 5 019 akcse 
Góta (Boga?) 10 069 akcse 
Pervál 1 000 akcse 
Barácska 400 akcse
Velics–Kammerer, 1890. I. 322. l. Borovszky, Bártfai-Szabó 1684.

65. 1579. november 14. Vejsz basa Ernô fôherczegnek
„My Veyz passa ...
Feölsegös Ernestus hercyeg közönetwnk es magunk aianlasanak
vtanna; ezt akariuk fldk, twttara adni hogi az tatai es az töb veg-
beliek cyatazasi myath ez tartoman el puztul, vgi annira hogi
sem az hatalmas cyazar dolgaban jarok, sem az magok dolgok-
ban jarok, sem taligasok, sem juhok meg nem maradhatnak
miattok,
Ez minapon egi ciaust kwldöttwnk vala Simontornia tartomani-
aban 17 loual lesben allottanak, reaiok tamattak eggiet meg öltek
bennök kettöt et uyttek az ciaus nehezen szaladot el,
Ismeg jm minap az tatai kapitan akaratiabol 13 haidu jwt volt
ki, az budai taligasokra wtöttek, eggiet meg öltek benneök, kettöt
meg kötöztek uolt,
Ismeg valami mezarosoknak ezör juhokat ragattak el,
Nem regön jsmeg Sambokrol egi kociual Budara jwttek volt
elesert, jnnet hogi haza mönnek volt Sar varrol Szyli Tamas
Tataban jwt uolt Tatabol ki mönt, Buda es Sambok  közöt egi
hidnal lesben allot reaiok rohanth es negi törököt vit el,
Ismeg ez holnapnak 4. napian valamy szegeni raczok mönnek
uolt Budarol Sambokka, kikre Buda Eörsön tul az tatayak rea
tamattanak, eggiknek az veyt felesegeuel giermökeuel el vittek kik
semmi gonoz jaratban nem voltanak,
Az tatay kapitan az frigiben egi zöris maszoris jllien meltatlan
dolgot myueltet, nem tuggiuk ha w magais az frignek ellensegeie,
vagi az frigi töröknek latroknak gazdaia wnnön magais jllien
dolgokat myueltet, masunnan valokalis azont miuelteti, ez el
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mult napokban vi variak altal költöztenek, nala haltanak onnet
cyataztanak, Sar varrol jsmeg Szyli Tamas nala halt 16, loual
onnet ki jwt negi törököt vit el, Komarombol jsmeg altal jwttenek
nala haltanak, onnet Geztös ala zaguldottanak,
Ismeg az wrnnön szolgai az jnhokat el ragattak, w magais frigi
törö, es az masunnan valokkalis zolgait bociattia az mit predal-
hatnak egi arant oztiak, ebböl teccyk hogi as frig töröknek
latroknak gazdaia, my az tartomannak romlasat mind vntalan
fölsegödnek eleiben aggiuk, lattiuk hogi semmi hazna nincien
azert te fld, paranciollia meg neky hogi az zegeni raczoth mind
felesegeuel giermökeuel bociassa el, es az sok ellenközö dolgoktul
szwnniek meg vagi hogi nem birtok vele, az w hazug valazat el
hiuen, ahoz kepöst valazt ne tegietök, hanem jgassag szörent
aggiatok elönkben; my w uele könnien bezelhetwnk cyak hogi
reank ne nehezzellietök, es ne mongiatok hogi hirötökke nem
attuk, ez jnnet törtent dolgok,
Az Dunantul, jsmeg, az tokayak, szakmariak, cyerepiek, kallayak,
egryek, onadiak, es mind ot az körniekben valok ellenközö dolgai
meg nem szwnnek, mynt jm mastan, ez honak 18 napian az
hatalmas ciazár adoia zedesere 53 embört kwldöttwnk uolt Kakat
vizen tul, Kwn Högiös faluban, vezteksegben leuen, senkiuel nem
ellenközuen, masfel zaz louagnal többen az tyeytök reaiok rohan-
tanak, kyt hazban egettenek, kit le vagdaltak, kit el uittek, myndön
marhaiokkal, haromnal töb el nem szabadult bennök az hatalmas
ciazar dolgaban jaruan, semmi ellenközö dologban nem jaruan,
meltoe jllien dolgot miuelny, ez micioda frigy ebbôl semmi io nem
köuetközik, azert ki akarattiabol myueltek kik myneltek jgazan
vegere mönaen, megbwntessed fld, es az el vit emböröket hatra
bociatassatok mert meltan vizza kiuanniuk wket, myert hogi
semmi ellenközö dolgokban nem voltak foglalatossak, vagi my
akarattia fldnek, azoknak hamis vadolasokat el hiuen, valazt ne
tegiön fld, hanem jgaz valazt mkyhöz mies tuggiuk magwnkat tar-
tany, mert bizony az frigi meg bomlasanak nagi okot ad, meg sok
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szonk volna fldl, de mikor embörwnk föl negiön jzenwnk es
vgian megis jriuk az hyt leuelet ne keslellie fld, Isten eltesse fldt,
Date Budae 14 die Nouembris 1579.” Kívül magyarul: Ernô her-
czegnek.
Takáts–Eckhart–Szekfû, 1915.

66. 1580. Örs falu török összeírása
Kopasz Mihál, fia Balás nôtlen, Fodor Jakab, Tót Vince, Simon
Balás, Szalai Balás, Szalai Antal, Szalai Máté, Mészáros Máté, Keszi
Bálind, Diondi (Diódi?) Ferenc, Buzás Miklós, Kis Györözsi
(Györös?), fia János nôtlen, Nagy Tomás, fia István nôtlen, Patkós
Sebestyén, Nagy Dimitri, Gonda Anbrus, Gonda János, fia Imre
nôtlen, Szalai Mihál, Kis Pál, Török Balás, Tót Gáspár, Balás
kovács, fia Petri (nôtlen?), Szalai Petri, Szabó Balás, fia János
nôtlen, fia Borbán (?) nôtlen, Lôrinc Benedek, fia Petri nôtlen,
Györözsi Pál, fia Alberd nôtlen, Nagy Ferenc, Ócsai Sebestyén,
Nagy Benedek, fia Imre nôtlen, Kis Matiás, Damokos Benedek,
Varas György, Feketi István, Tót Lukács, Györözsi Petri, Szûcs
Petri, Kis András, Patkós Jakab, Sebestyén János. 
A dzsizje-adót fizetôk száma: 40.

A jövedelem: 40 000, abból
kapuk száma 40 2000
kevert tized 20 kile 120
a budai lakosok szôlôinek must tizede 5550 pint 27 750
a tököliek szôlôinek musttizede -
egy darab ... tartozó szôlô jövedelme -
a Benei Ferenc-féle szôlô jövedelme ... pint -
sertésadó 200
tûzifa- és szénadó 542
bírságpénz 250
búzatized 220 kile 2640
a saját szôlôik musttizede 1000 pint 4000
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a csepeliek szôlôinek musttizede -
a templom két szôlôjének musttized jövedelme, 400 pint -
a Kis Alberd-féle szôlô jövedelme ... pint -
méhkas tized 200
vágóhídi illeték 228
menyasszonyadó és hordóadó 60
Káldy-Nagy, kézirat, 2002.

67. 1580–1587 között. Kalajkiloz (Piperés) Ali budai pasáról
szóló vers. (A pasa a tisztséget 1580-tól 1587-ig viselte.)

Icon Vicissitudinis

Ali pasa igen jámbor vala,
Szép, temérdek veres szakálla vala, 
Jó nyilas és pályafuttató vala,
Szép játékja hozzá illendô vala.

Ali pasát láttam Óbuda felôl,
Egy magas fát ásatott föl a mezôn, 
Egy gombot csináltatott az tetején 
Ló futtában meglövi azt az mezôn.

Budaörs felôl is lám csináltatott,
Budakeszi útnál is ásatott, 
Vassal hosszan lám összefoglaltatatt, 
Tetejében fellôtt nyilát ott látod.

Az Ali egy gyantáros szép sima fát, 
Felállatott egy nagy magas fenyôfát, 
Az hegyében feltétetett egy kupát, 
Annak adja, ki fölmássza az nagy fát.
Takáts, 1915.
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68. 1588
A kamarai rovó által két részletben beszedendô 1588. évi 1 forint
25 dénáros dica kivetésénél figyelembe vett Pilis megyei
helységek, utalással a befolyt összegekre.
Regestum super dica Sacrae Caesareae Maiestatis in comitatu
Pilisiensi (kihúzva: per) Turcis subiectorum (így!) pro utroque
termino a singula porta per fl. 1 den. 25.

In anno domini 1588. (Praesentatum 11. julii 1589.)

O Bwda
Zent Endre: portae 6
Poch Megier: portae 7 
Bekas Megier: portae 7 
Toth falw: portae 7 
Bwda Eörs
Bwda Kezzy 
Teok
Sambok 
Kezteöcz 
Chionok: portae 7 
Felseo Chwth 
Tobayd: portae 6 
Tokod
Wall: portae 4 
Wn: deserta 
Bychke 
Bayna
Sapph 
Bayoth 
Zent Miklos 
Chypel 

Wereb: portae 3 
Achya
Gywro: portae 2
Marthon Wasara: portae 4 
Felseö Zent Pether
Haros 
Theökeoly 
Soskwth: portae 4 
Ettyek: portae 4
Berky: portae 3 
Erd
Zazhalom 
Waczrew 
Thorda 
Bogdan 
Kys oroz falw 
Monosthor 
Summa facit portas 64.

Melchior Szenassy dicator 
Pilisiensis manu propria
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(Más kézzel) Perceptio:
Dica huius comitatus una cum donativo Suae Serenissimae et
expensis dominorum comissariorum de prenotatis portis 64
Turcis subiectis facit fl. 80. 
(A bal margón ugyanazon kézzel:) Dica fl. 64. Donativum fl. 12
den. 80. Expensae fl. 3 den. 60
Erogatio: 
Dicator pro suo salario percepit fl. 10.
Militibus, quoram auxilio pecuniam exegit, pro expensis solvit fl. 4. 
Pro expensis rationum causa Posonii factis erogavit fl. 6.
Ad Cameram administravit in paratis die 11. Juliii 1589 fl. 59

(A bal margón ugyanazzal a kézzel:) De dica fl. 43. De donati-
vo fl. 12 den. 80. De expensis fl. 3 den. 20.
Restat apud dicatorem fl. 1.
De reliquis pagis Joannes Araniassj dicam exegisse dicit iste
dicator. (A bal margón megint más kézzel) Acceptantur.
(Lejjebb:) Restantia haec conceditur dicatori pro suo labore

(Külön cédulán, Szénássy dikátor írásával:) 
O Bwda: Araniassy vette.
Kezteöcz: portae 3. Araniassy vette fel. 
Bayna: Araniassy vette.
Sapph: Araniassy vette.
Monostor Araniassy vette. 
Bogdan: Araniassy vette.
Szakály F., 1995.

69. 1590. Örs falu török adóösszeírása
1590-ben: Kovács Petör, Tót Gáspár, fia Petör, Török Balás, fia
Petör, Szalai Mihál, Konda (Gonda) János, fia Mihál, Nagy Deme-
tör, Nagy Benedek, Balás diák, Balás János, Bankai Sebestyán,
Bankai János, Gonda István, fia István, Nagy Benedek, Balás (!)
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10. Budaörs a komáromi vár 1592. évi urbáriumában
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diák, Banka Petör, Kis Tamás, Kis János, Buzás Miklós, Kopaz
Balás, Éliás Pál, Kis Bálind, fia János, Damokos Benedek, Damo-
kos Imre, Alberd Máté, Kis Jakab, Tonpai (Tompai) Lôrinc, Petô
Petör, fia Imre, Nagy Alberd, fia Máté, Szalai Balás, fia Imre, Nagy
Tamás, fia Gergel, Fekete István, Sarla (Sarlai?) István, Kis András,
Simon Balás, fia György, Nagy Benedek, fia János, Sári Miklós. A
dizsizje-adót fizetôk száma: 37.
A jövedelem: 40 000 akcse, abból
kapuk száma 37 1850
kevert tized 110 kile 990
a budai lakosok szôlôinek musttizede 5000 pint 25 000
a tököliek szôlôinek musttizede –
egy darab ... tartozó szôlô jövedelme 400 pint –
a Benei Ferenc-féle szôlô jövedelme ... pint –
sertésadó 472
tûzifa- és szénadó 1850
bírságpénz 490
búzatized 200 kile 3000
a saját szôlôik musttizede ... pint –
a csepeliek szôlôinek must-tizede ... pint –
a templom két szôlôjének must-tizede ... pint 400
a Kis Alberd-féle szôlô jövedelme ... pint –
méhkastized 400
vágóhídi illeték 228
menyasszonyadó és hordóadó 260
Káldy-Nagy, kézirat, 2002.

70. 1592. A komáromi vár azévi urbáriuma.
1592-ben Mátyás fôherceg rendeletére, a jövedelmek gyarapítá-
sa végett, megújították az 1575. évi urbáriumot Az összeíró bi-
zottság tagjai ezúttal Kubinyi László, a pozsonyi Magyar Kamara
tanácsosa, Hans Armpruster pozsonyi fôharmincados és Hans
Hundert komáromi vámszedô voltak. Ez alkalommal az össze-
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írók már bizonyosan nem jártak a helyszínen, hanem berendel-
ték a falvakból az embereket.
Ami a Pilis megyei hódolt helységeket illeti, a szöveges részt
egyszerûen átmásolták az 1575-ös urbáriumból (némi másolási
hibákkal), a szolgáltatásokat azonban jónéhány helység eseté-
ben felemelték. Óbuda pénzadója 20-ról 25 forintra nôtt, ugyan-
akkor Szentendréé 14-rôl 10 forintra csökkent. Óbuda, Zsámbék,
Tök, Budakeszi Budaörs, Szentendre, Bogdán, Pócsmegyer
ezentúl a pénzadón felül évente egy meghatározott (5-12 forint
közt váltakozó) értékû török, azaz perzsa szônyeget volt köteles
beszolgáltatni.
Gál, 1988.

71. 1592. Budaörs összeírása a komáromi vár urbáriumában
Budaörs 
Ez a falu közel fekszik Budakeszihez, valamikor ez is a budai
uradalomnak tartozott szolgálattal, most azonban a komáromi
uradalomnak tartozik 2 nappal: György 16 forint, Mihálykor
ugyannyi, 16 forint és egy török szônyeg kb. 10 vagy 12 ft.
OL, U, et C. 4/45. Ford.: Tuza Csilla.
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BUDAÖRS FENNMARADT ÍROTT EMLÉKEI 
1596-TÓL 1686-IG

1596. április 6-a éjjelén Pálffy Miklós császári hadvezér a Buda vissza-
vívására tett kísérletek elôkészületeként, valamint a visszafoglalt,
romos Esztergom újjáépítése miatt kitelepítette Budakeszi és Budaörs
teljes lakosságát, mintegy 755 „keresztény lelket”. Ezáltal lakatlanná vált
– a mai Budaörs közigazgatási határain belül – a középkorban létezett
négy település közül az utolsó is, ahol még folyamatos élet volt.

A fennmaradt emlékek között kutatva azonban még ebbôl a
szomorú korból is tárgyi és írásos emlékekre bukkanunk, melyek
városunkra vonatkoznak. Az egykori Csik falu területén 2002-ben
lezajlott ásatások azonosíthatóan XVII. századi élet nyomait bizo-
nyítják a településen. Ezt támasztja alá a közölt török kori összeírás
is melyben Csik falura vonatkozó adatot találhatunk 1633-34-bôl.

Ekkor keltezôdik az 1766-ig itt birtokos Zichy-család adomány-
levele 1659-bôl. Bizonyosnak tûnik, hogy a további kutatások
nyomán még újabb emlékeket sikerül majd felszínre hozni a korból.
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11. Budaörs kitelepítése 1596. április 6-án.
„Etliche froeliche...”
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72. 1596. április 6. Budaörs lakóinak kitelepítése
Néhány örvendetes beszámoló a keresztényeknek örökös ellen-
ségük felett az 1596. esztendô április 5. és 15. között aratott alsó-
és felsô-magyarországi gyôzelmérôl. Hasonlóképpen arról, hogy
a nagyméltóságú Pálffy Miklós úr, császári Felségének tanácsosa
és esztergomi kapitánya ugyanakkor hogyan hozott el bizton-
ságban Buda alól 755 keresztényt 80 megrakott szekérrel, több
mint 1000 ökörrel és más állatokkal együtt.
Továbbá arról, hogy a komáromi katonák a Totis Medinbe
vezetô hosszú utat – három támadást visszaverve –, a törökkel
megütközve hogyan tették meg.
Valamint arról; hogy Nádasdi István úr, Budian és Tresovi urak a
gyôri törököket Gyôr és Pápa között Szent Márton hegyénél
megverték, levágták és a maradékukat menekülésre kényszerítet-
ték, és továbbá még arról, ami még ebben a hónapban történt.
„Etliche froeliche...” Gárdonyi: 1936. PMRT  Ford.: Tuza Csilla.

73. 1596. április 6. Budaörs lakóinak kitelepítése
Pálffy Miklós úrnak, császári Felsége tanácsosának másik levele
arról, hogyan szabadított meg 755 keresztény lelket Buda alól
javaikkal együtt, s vitte ôket 1596 áprilisában Esztergomba.
Miként az igen megbízható hírforrás elért hozzám, alapos megfon-
tolás után nem akarván ezt a jó lehetôséget elszalasztani, és eszter-
gomi hadinépemet tegnap este jól szervezett rendben Buda felé ve-
zettem, azon oknál fogva, hogy ugyanis a Buda alatt fekvô telepü-
lés, Buda Zetsche és Buda Kesz lakóit állataikkal együtt elvezessem
és idehozzam, melyet hadinépem Isten segedelmével igen jól vég-
hez is vitt, tehát a két falucska népe, miként ez Óbudán is történt,
éjszaka nekikészülôdött, és 755 keresztény lélek 80 megrakott sze-
kérrel, rajta mindenük, amijük csak volt, 12-14-16 ökör által vontat-
va, melyek összesen több mint ezret számláltak, azon felül még
igen számos háziállattal egyetemben a mai napon ideérkeztek. Ezek
között a keresztények közt igen sok tehetôs ember van, akik igen
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szép vagyonukat is magukkal hozták, és ôk is, mint mindenki más,
a törököknek adóztak, mivel azonban már a mi országunkban van-
nak, már nem tartoznak a töröknek, ezáltal igen nagy összegtôl esik
el a török. Az Újvár és Esztergom közötti lakatlan területre telepítet-
tem ôket, hogy mûveljék a földet, néhány nemes is van köztük, ki-
ket alkalom adtán majd felhasználhatok, hogy békében és gyorsan
megépítsék itt Esztergomnál a hajóhidat. A vallon és magyar lovas
hadinépet is a környezô falvakba akarom áttelepíteni, azután a gya-
logosokat, az lassabb lesz, aztán még egyszer megkísértem a sze-
rencsémet, és Isten segedelmével az ellenségnek még nagyobb kárt
akarok tenni, mint amit most talán gondolni lehet.
„Etliche froeliche...” Gárdonyi, 1936. PMRT  Ford.: Tuza Csilla.

74. 1596. április 6. Még egy tudósítás Budaörs kitelepítésérôl
...........................................
BUDACOSSI (Budakeszi) és BUDAORSI (Budaörs)
Két hódoltsági mezôváros Buda alatt, melyeket a mieink 1596-ban
kifosztottak, sok keresztényt kiszabadítottak és Esztergomba vittek.
Zeiler, 1664.

75. 1608. augusztus 3., Óbuda
Az óbudai bírák és polgárok levele a magyar kamarához.
„Az mi tisztessegös kösönetönknek alaszatos es hwseges zol-
gatatunknak aianlasanak utanna ti Nagsagtoknak az örök min-
denhato Attia Uristentöl és a w szent Fiatul, az mi urunk Jesus
Christustol io szerenczet, egesseget, töb es sok iauaiual megadat-
tatni szivönk zerent keuanunk.
Miert hog az mi nag szwksegünk arra keszerít es vizen minkét, hog
ty Nagtokat levelönk altal meg keressük es segitseget es otalmat
Nagtoktul kewanniunk, annak okaiert illien dolog felöl irunk
mostan Nagtoknak: Mikor az orzag bolgasban essöt es sok heliek,
varasok es faluk elpuztultak volna, mi es ackor az töb heliekel puz-
tulasban esienk es kezel maid tizeneg estendeig budoszasban
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voltunk. Annak utanna az vrak hireuel es akarattiaual mikor
volna benne modunk; megint haza zallank, immar as pusztara
zalvan, minthog w felsegeie az kiralie voltunk mind eltig, esmeg w
felsegenek feiet hajtottunk es valamivel tartoztunk az elebbi szoka-
sunk zerent megattuk. Miulta az Török nemzetsegh kezte ez
orzagot birnia, azulta az Komaromi Vdvarbiro birt bennönket ö
felsége vtan és annak fizettuk valamivel tartoztunk, ennek kiuele
soha heliunkbe lakuan mas urat nem kerestunk. Mostan az Vaci
Capitan ismeg fenieget bennönk, mint igaz taual is czelekedek, de
Kolonicz vram w Nagsaga, minthog orzag capitannia volt, zabad
es menedek leuelet adot, hog minket töb senki ne birion, se ne
banczon, se ne zolgaltasson, hanem az mint regen volt, most is ug
legien. Eg kewesse el allot wala rolunk, mostan im ismeg eröskep-
pen raitunk vagion. 
Immar ol levelet kwldet reank Kolonicz vram w Nagsaga neue alat,
mintha azt vgian ômaga irta volna, hog az w elebbi adatot leuele
erötelen lenne, hanem vgian oda Vaczia haiollunk. Ewel nem
elegeduen megent mas leuelet iratot reank az Hunt varmegie viceis-
panniaual, hog ot Komaromban öszuen ieoluen vegeztek volna,
hog OBuda Vaczia tartana. Annak fölötte naponkent izenget
reank, hog fel menniönk hozzaia, mert ha fel nem megiunk, megb-
wntet bennönket. Mi sem merunk szinten elmulatni, hanem mig
vege lezen ez dolognak, valami embört kuldönk fel hozzaia, hog
addig engeztellie. Azert könörgünk j Nagtoknak az hatalmas
Istenert, hog ebbe lasson Nagtok io iteletet, ha valamel varas auag
falu w felsegeie volt mindenkoron, ha mas valakj arthattia magat
ahoz. Hog penig az mi eleink eo felsege hiuei voltanak, megbi-
zonittatik az mj peczetinkel, mel harom peczetönk, kibön Budanak
harom capuianak abrazattia vagion, kit az kiral w felsege az mj
eleinknek adot. Soha azert ez OBuda sem Vaczhoz, sem egiebhez
nem halgatot, sem az regi kereztienek ideiben, sem az idegen török
nemzetsegnek ideiben. Mi es penig soha masuwa nem foglaltuk
magunkat mindannj vezedeimes idöbennis, mig heliünkben meg



marathattunk, ez vtannis nem kewanonk mast, ha ez helben meg-
marathatvnk. De ha Vaczia fognak birnia, soha mj meg nem
alhattiuk, hanem el kel pusztulnok, mert az sok fele valo vonast
elvnniuk es lehetetlen, hog megmaradhassunk. Azert könörgünk
Nagtoknak, hog Nagtok visellie gondonkat, ne vonnianak hol ide
hol amoda, hanem az mint az regj iambor kereztien feiedelmek
ideieben volt, most is ug legien es az w felsegeiet senkl ne tulajdon-
icza maganak. Ha Vacznak capitannia wagion annak tartoman-
nia, kj oda tart, w Naga is aual elegedgiek meg es az w felsegeienek
hadgion beket, az kj mind öröke öwe volt. Isten eltesse es tarczia
meg ti Nagtokat nag sok esztendeiglen. Datum ex Veteri Buda, 3.
Augusti 1608. Mindniaian mi OBuday birak es polgarok kiczintul
fogva Nagtoknak alazatos es hw szolgai örömest zolgalnak.”
Eredeti ívalakú levél, a szöveg mellé nyomott pecséttel. A levél hátlapján
a következô címzés olvasható: „Ez leuel adassek az mi tekentetes
nagsagos es kegiepem es urameknak az Kamaros uraknak, kjral w
felsege hiv gonduiselö zolgainak es kamarasainak szorgalmatos io
es igaz gonduiselöinek mint kegielmes uramiknak.”
O. L. „Neoregestrata acta fesc. 268. nr.2.” Gárdonyi, 1936.
Szakály F., 1981.

76. 1608. szeptember 26. Óbuda
Az óbudai bírák és polgárok megismételt levele a magyar
kamarához, melyet az örsiek is aláírtak. 1608. szeptember 26-án
a következô alakban ismételték meg kérésüket:
„Az mi tisztesseges es alazatossagbol ualo köszönetwnknek es
öröcke ualo szolgalatunknak vtanna Nagtoknak mint kegielmes
vradinknak az Attia Vristentöl es az w szent Fiatul, az mi vrunk
Jesus Christustül nag sok io szerenczet, egesseget es az io igei-
kezedben minden tiztessegis elömenetelt, orzagunknak bekes-
seges meg maradasausl egietemben, megadattatnj nag sziuönk
zerent keuanunk.
Mÿ szegen es ez nag sok vezedelmes idökben meg niomorodot
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12. Az óbudai bírák és polgárok kérelme a magyar kamarához
1608. augusztus 3-án



Obudaiak Szent Endrediek, Tordaiak, Tootfaluiak, Bogdaniak,
Budakesziek es Budaörsiek alazatos es megkeseredet sziuel feiünket
es terdünket meghaituan Nagtok elöt könörgünk Nagtoknak mint
kegielmes vrainknak, hog legien io szoszoloia, gondviseloie es otal-
mazo ez meg neuezöt nag niomorusagot szenuedö helieknek, mert
Isten vtan az mj nag niaulinkban es háborgatasunkban ninczen
kihez az mj megniomorodot orzagunkban allapottianak es
rendinek io vegre valo elrendeleseben es vegeszeben munkalkodu-
an forgolottok, kit az felseges Uristen engedgien hog mindeneket
Nagtok Isten ereie altal nag bodogul veghez vihessen. Mikeppen
legien penig dolgok ez meg newezet zegeni helieknek, azt is
Nagtokkal ig ielentivk meg levelünknek rendiben: Regenten ezek az
heliek, mikor Budaban kereztien feiedelmek laktak, az kiral w
felsege hiuéi es zabadosi voltanak mindenkoron, de minek vtanna
idégen nemzetre szallott immar, az török rendire, mindenkor az
Budaj Passa szamara voltak, az kereztieneknek penig rendekre
veszuen ismeglen mint regenten vgian ez vtann is kiral w felsege
szamara voltanak mindennkoron, mert az vrak elein is ig vegeztek,
hog az kj w felsege szamara volt, ez vtannis vg legen. Azert min-
denkoron, miolta ez török nemzetseg Budat birta, vgian ez heliek
feiedelem szamara voltak es Komaromban volt tiztartoiuk, azok
birtak w felsege wtan bennönket, mind ez oraiglan oda attuk, az
mj adonk volt. Mostan immaron az Vaci Capitan erössen haborgat
bennönket es oda Vacza akaria ezeket ez helieket foglalnj, hog oda
zolgaltassuk, ig akaria az kiral w felsege iobbagit maganak tulaj-
donitanj es masuva foglalni, az kj soha eröcke sem török ideieben,
sem penig kereztienek ideieben Vaczhoz nem tartozot, sem nem
szolgalt. Ennek elötte valo esztendökbennis, mikor ez orzagban nag
haborwsag, visszavonas es partolas tamadot vala, sokfele akartak
ez helieket szakaztani es kölömb kölömb fele vra akart lenni, de
mind addig iartonk keltunk es forgolottunk, hog soha mas vrat mj
nem valaztottunk, hanem w felsegeie voltunk es mind eltig w
felsegenek hiuei akarunk lennj, es valamj az mj fizetesunk volt
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zepen meg fizettuk es az vtannis minden engedelmessegel w
felsegenek akarunk lennj mint igaz es termezet zerent valo
feiedelmünknek. 
Noha azert ez megneuezöt heliek ez vezedelmes idökben pusztwlas-
ban voltanak, de mostan ismeglen megwyulasban vadnak Isten
segedsege altal, mindazaltal az vrak hire nekül nem szallottunk
haza, hanem az vrak akarattiabol es bisztatasabol, hog sehonnan
nem lezen nekünk bantasunk, de im mint következik dolgunk az
Vaci Capitan miat, kit soha bizon nem remenlettunk, annak okaiert
mj szegen megneuezet niomorwlt heliek az hatalmas Vristennek
neueben ti Nagtoknak mj kegielmes vrainknak es orzagunknak
hwsegös gondviselöinek mostan alazatosan könörgunk es suppli-
calunk, hog w felsegenek zegen megniomorodot iobbaginak min-
denek ellen visellietek gongiat, otalmazzatok meg idegen vrtul, tar-
czatok meg az regj kereztienj feiedelmeknek törueniebe, es az
feiedelemnek iobbagit imide es amoda ne hadgiatok senkinek szag-
gatni. Mert ha ez ig lezen, hogy Vaczá is fognak birnia, oda is adot,
tizedet zolgalatal egietemben raitunk kezdnek tenni, mj semmikep-
pen azt el nem szenuethettiuk, hanem ismeglen nekunk el kel pusz-
tulnunk. Eddig is csak az Nagtok giwlekezetetul vartunk, hog mj
valaszunk lezen, de bizonnial el hidgie Nagtok, hog ha mas keszre
ereztitek kiral w felsege iobbagit, ezeknek pusztulasok követközik,
mert minden modon igen fenieget bennünk, hog vago marhakot
viteti el, vag mi magunkban vitet el es erös fogsagban tartia es wg is
kesze ala vezön bennönket Azért visellie Nagsagtok ondunkat es
menczen meg twle vgian Istenert kervnk Nagsagtokat, mert ha sok-
fele szaggatnak es az regj kereztienek töruenieben meg nem tar-
tanak, el kell pusztulnunk. Isten eltesse es tarczia meg ti Nagtokat
meg sok io esztendeiglen az zegen megniomorodot orzagunknak
megmaradasara Actum in Veteri Buda, 26 Septembris 1608. Az
zegen megnimorogot OBudaiak, Szent Endrediek, Tordaiak,
Totfaluiak, Bogdaniak, Buda Kesziek es Örsiek Nagsagtoknak mint
kegielmes vraiknak alazatossan zolgalnak.”
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13. Az örsiek által is aláírt 1608. szeptember 16-án kelt panaszos levél
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Nagy alakú levél, melynek harmadik oldalán három elmosodott
pecsétlenyomat látható, a lenyomatok felett pedig a következôk
olvashatók: „Hog mi kiral ô felsege szabadosi voltunk ez peczetek
bizonsagot. teznek vala.”
O. L. „Neoregestrata acta fesc. 268. No 3.” Gárdonyi, 1936.
Szakály F., 1981.

77. 1629. október 4. A nagyszombati zsinat 
Az exempt plébániák felsorolásában megtalálható a királyi és az
érseki tulajdonban lévô Örs. Az exempt plébániak neve betû-
rendben (38 db) 
(...)
Királyi Örs 
Érseki Örs 
(...)
Péterffy, 1742.
Egyházlátogatások Budaörsön. Ford.: Tóth Krisztina.

78. 1659. július 30. I. Lipót adománylevele gr. Zichy Istvánnak
„Mi Lipót, Isten kegyelmébôl választott örökké felséges római császár
és Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvát-
ország és Szlavónia királya, Ausztria fôvezére, Burgundia, Bra-
bantia, Styria, Karinthia, Karniola vezére, Morávia ôrgrófja,
Luxemburg, Alsó- és Felsô-Szilézia, Wiertheimberg és Theka, Alsó- és
Felsô-Lusathia vezére, Habsburg Tyroli gróf és Goritia királya. 
A jelenlevôknek emlékezetébe ajánljuk azokat a jelentôs dolgokat,
amelyek mind fontosak. Azt, hogy még a régi idôben, tudni illik,
az Úr 1615. évében, az istenített, akkori fejedelem és úr, II. Mátyás
római császár, örökké felséges király a rossz emlékezetû komáromi
uradalmat, vagy inkább az összes javadalmat, ami az
uradalomhoz tartozott, bárhol is legyen az, az összes haszonnal és
tartozékaival együtt, ugyanazon régen elismert joggal, az egykor
kiváló és ügyes Raifenbergi Theodor János lovagra, a komáromi
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14. Az 1659. július 30-án kelt adománylevél elsô oldala



fôkapitányság elvállalásával együtt, 17 000 florens összegért, flo-
rensét 60 német keresztes pénzzel számítva átválthatósági joggal
ráíratta, és kötelezte bizonyos átírási összegre, amelyekért
Raifenberg Theodor ezeket a komáromi javadalmakat, amíg élt,
használhatja, birtokolhatja. ô azonban nagyon esendô, és a
javadalmak így a Raifenberg örökösök kezére kerültek, a kapitányi
tisztségre Komáromban a nagyságos Kollonich Ernô lett volna a
legalkalmasabb, aki azonban a javadalom megváltására nem
rendelkezett még eszközökkel, akkor a kegyes emlékû II. Ferdinánd
császár elôdünk jóvoltából és királyi beleegyezésével a tekintetes és
nagyságos Esterházy Miklós gróf királyi palotaôr a Raifenbergi
örökség leírási összegét megadta és ezzel a javakat megváltotta, és
azoknak egy részét, tekintettel a Kollonich Ernônél mondottakra,
ingyen visszaadta, mást pedig, úgymint a 7 falut, az egykor híres
Zichy Pál javadalma testébôl, Lôrincz altábornagynak 17 000 flo-
renért átíratta, azzal a feltétellel zálogolta, hogy ha bármely
komáromi kapitány vagy örököse a nevezett 17 000 florént a
dunántúli elöljáróság területébôl. 
Továbbá a husoni halászhelyek, úgymint: Harcsás; Bellesleg, Sebes
Tanya, Felsô Görbe Tanya, Alsó Görbe Tanya, Csikentô, Kígyos,
Neszmély Tanya, ismét másik Neszmély Tanya, mind teljes
egészében Komárom megyéhez tartoznak. Ismét Tök birtok,
Budakeszi, Ó Buda, Szt. Endréd, Bogdan, Tóth falu; elhagyott bir-
tokok: Monostor, Torda, Váczi Rév, Szt. Péter és Várad a Pilis
megyében vannak. Más minden valóságban megfizeti, maga
Zichy és örökösei az írásban nevezett 7 falut minden tartozékával
visszatéríteni kötelesek, a tekintetes Kolonich Ernô halála után a
komáromi ezredességet vagy fôkapitányságot is. A tekintetes és
nagyságos Puchaimi Kristof Jánosnak a király, a szent fejedelem
kegyes gyûjteményébôl, és III. Ferdinánd úrnak és felséges római
császárnak, szülônknek és közvetlen felejthetetlen emlékû
fejedelmünknek kívánságát követve, amelyeket Kollonich birtokolt,
az említett Esterházy palotaôr egyetértésével Puchaimi gróf kezére
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és birtokába jusson hasonlóan ingyen, mint egykor az említett 7
falu a fent említett Zichy Pál kezén volt és halála után a mi
hûséges, nagyságos Istvánunkra, az említett Pál fiára volt bízva és
valóságban ott van ma is. Pedig ezeknek az összes komáromi
javadalmaknak birtokjogilag az elôbb említett komáromi
uradalomhoz tartoznak, az elôbb jelzett szent, császári és királyi,
atyai fenség, azt Puchaimi János Kristofnak és örököseinek és
mindkét nembeli utódainak adta hû szolgálataikért, alka-
lmasságukra való tekintettel, a Szent Koronához való ragaszkodá-
sukért és mindenek elôtt pedig az elôírt 17 000 florens összegért, a
fönt említett 7 faluval összefüggésben, aztán a másik 37 180 flo-
rens összegért, amelyet a saját pénzébôl, eszközeibôl a komáromi
elöljáróságunk megerôsítésére kiadott; összesen valójában 54 180
florenst, 60 keresztviselôvel számítva beírta és zálogolta...
Végül azonban mihelyt Puchaimi Kristof János élete és tisztsége
egyformán megszûnt, azután az annyit emlegetett komáromi
javadalmak; azok átírásával a nemes és nagyságos Polixen
Mária, született Lainingen és Abermuti grófnô kezére kerültek.
A maradék az özvegynek jutott, bizonyos elkerülhetetlen
szükségletekkel, fôleg azonban az adósoknak az említett úrral és
nejé-vel kötött megállapodás elévülése miatt, amely egy bizonyos
nemesi birtokkal és Braxator házzal együtt a Komárom város
területén lévô város alatti területen van. Hasonló képpen az
egész Szt. Pál birtokra és minden gróf által vásárolt és szerzett és
Komárom megyében bejegyzettre is vonatkozott. És a sok bajt
megért Puchaim gróf birtokát és házastársi részét 3400 florens
értékben, a pozsonyi káptalannal bejegyzett írásos elismervény
szerint, ünnepélyesen, közvetlen az exaudit vasárnapon az Úr
I645. évében a vett és kapott javakkal együtt kezébôl kiadni
akarja, amire a mi tekintetes és nagyságos Puchaim Erich Adolf
grófunkat, mint a mi komáromi kapitányságunk annyi bajt
megélt legfôbb elöljáróját tartja a javak megváltására a legalkal-
masabbnak.
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Ezeken a maga módján megnyugodott az elévülés következtében
mivel attól megszabadult, ezáltal Puchaim Erich Adolf javaiban
való megerôsödésére szolgált és a mi Ausztriánk fôvezérségében a
jelen változást elôidézte. Azért bizonyos javak részére, az alábbi
kijelentések módjával és tekintetbe vételével az ilyen lemondást és
a maradék javak névre vételét, visszakebelezését kezdetben elô-
nyilatkozatával Zichy István bizonyos összevonással és felté-
telekkel ugyanazon összefoglalásban, annak a Zichy Istvánnak
önként és jóakarattal felajánlotta.
Mivel tehát azt, amit a megnevezett Zichy István, a 4 falut,
úgymint Újfalut, Almást, Szentpétert, Komárom városával együtt
és a Szt. Pál nevû nemesi birtokot, az összes nyájakkal, csor-
dákkal, majorságokkal, földekkel, legelôkkel, vezetésekkel, amit
elôre bocsájtunk, a maga tulajdonának tartotta, a Puchaimi gró-
foknak és a komáromi fôkapitányságon következôknek a belee-
gyezésével azok hasznáról önként és ingyen, minden beírási
összeg visszaûzetése nélkül nem vonakodott lemondani. Ezért mi
is Zichy István ilyen készségével, jóindulatával megelégedve,
igazi, kívánt hûséget, és hûséges szolgálata érdemeit elismerjük,
amit eddig elôbb a mi magyar királyi Szent Koronánk
eseményeiben, a felséges  ausztriai házunk iránt tanúsított és a
mi felségünkért is állhatatosan buzgólkodott, és a jövôben annál
bátrabb lélekkel fog serénykedni. Az egész mindenféle java-
dalom, amely a mi Komáromunkhoz tartozik, és kell is, hogy oda
tartozzon, nevezetesen azonban: Nagymegyer város, a pozsonyi
Izsáp, Ekecs, Nagy Tany, Kert-Csicsó, Megyercs, Bogya, Szôny és
a Komárom városában említett kôház és amit a téren a magunk
költségén emeltünk, egy kereskedôházacska és kert kapcsolódik
az épülethez folytatólagosan. Továbbá Braxatórium és birtokocs-
ka másik nagyobb kert szomszédságában, amihez pedig keletrôl
a Jézus társaság tisztelendô atyái komáromi székhelyének kertes
háza, nyugatról pedig a tiszteletre méltó Pirgler Gáspár közelíti
meg. Emellett van az elhagyott Aszód major, vagy király földe, 
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a Husoni halászhely. E birtokhoz tartozik Kecs, Bök, Felsô- 
és Alsó-Aranyos, Füzik Tó, Monostor, szántóföldek, javadalom is,
ha azokat talán eddig jogtalanul mások birtokolták, az említett 
jog alapján Komárom városának visszaadassanak, minden
használati eszközzel, hasznával, vagyis szántóival, rétjeivel,
megmûvelt és parlagon hagyott földjeivel, legelôivel, hegyeivel,
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völgyeivel, szôlôjével, pincefelszerelésével, állóvizeivel, folyóival,
halastavaival, halászati eszközeivel, halászásra elzárt folyó-
vizeivel, malmaival és minden olyan hellyel, amely valamilyen
hasznot hajt, betû szerinti megnevezéssel a régi határokkal ismét
a Komárom város tulajdona és annak is kell maradnia, és
57 580 magyar florén ôsszegben amit Zichy Istvánnál említettük
és minden férfi örökösnek, a már megszületettnek és Isten
kegyelmébôl ezután születendôknek örökös joggal megválthatat-
lanul, a nôági örökösöknek megválthatóan, és mindkét esetben a
fent megállapított összegben, vagyis 57 580 florénban állapítot-
tuk meg. Ezt a mindkét nembeli örökösök egymás közötti megál-
lapodása alapján tettük, jóváhagytuk, írásba foglaltuk. 
Elrendeljük és jólelkûen, jóakaratunkkal meggondoltan engedé-
lyezzük, hogy maga Zichy István és örökösei és azok utódai,
ugyanazon Zichy István beleegyezésével a férfinem örökös joggal
és visszavonhatatlanul rendelkezik, a nôi nem számára annyira
végzetes komáromi uradalomban, kivéve az említett 4 falut és
Komárom városát és a Szt. Pál nevû birtokot, amit már oly régen
birtokoltak és élvezték minden gyümölcsét, hasznát, amibôl
maguknak jókora jövedelmet nyertek, biztosítottak. Eddig nôág-
nak az egész 57 580 összeget a használatos királyi pénzben a mi
felségünk és a mi törvényes örököseink által, vagyis a magyar
királyok és a komáromi kapitányságunk által megállapított idôre
nem történt teljes egészében elégtétel. Hasonlóan az említett
Komárom városában lévô kôházát, a kereskedô házikóval és
együtt a ház folytatásában lévô kerttel, a Braxator házzal és
nemesi birtokocskával és a szomszédos másik nagyobb kerttel, az
oly balsorsú Zichy Istvánéval, mindkét nem számára megváltás
nélkül, éspedig az elôbb említett összegen kívül elhagyni óhajtjuk
és azokat különleges jóindulatunkból minden elôírt tar-
tozékaikkal, földekkel, legelôkkel azaz rétekkel és összes
hasznukkal, jövedelmükkel akármilyen néven is vannak felje-
gyezve, határozottan kinyilvánítjuk és tudatjuk, lemondunk
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róla, hozzátéve a szôlôt, a bor készítô eszközöket, serfôzôt, ha-
sonlóan valamennyi magyarországi nemesi kúriához, szabad-
ságnak, sérthetetlenségnek örülhetnek. 
Engedélyezzük ezen Zichy Istvánnak és örököseinek is, akiket
mindenféleképpen említettünk már, hogy a Csibó faluban lévô
kôházból, vagy más alkalmas helyen, a maga számára várkas-
télyt építsen és szereljen fel, hogy a komáromi várhoz hasonlóan
teljes biztonságban lehessen. Továbbá pallosjogot nyer minden
birtokán, valamint a kiadásaival és bevételeivel rendelkezik,
valamint a kômûvesek és más mesteremberek elismerésével vagy
orvos kinevezésével. A férfi ág kihalása esetén, az összes javak
elosztása idején, minden, a pénzösszeggel együtt a nôi ágra
szálljon és számíttassék. Mert ha valóban, idôközben az elôbbi
négy falut valami módon a fönt említett Puchaim Henrik ingyen
visszaadta, akkor mi, vagy utódaink a magyar királyság királyai
vágy, Puchaim Henrik gróf vagy utódai, tudni illik a komáromi
kapitányság, más valakinek zálogba adni, vagy más módon
átadni akarjuk és szükségesnek tartjuk. Az nem lehet senki másé,
mint az említett Zichy Istváné és örököseié, ezzel a javak eme
része is egészen a többi részhez kapcsolódik, egyesül. Ha azon-
ban a nemesi házak és azok tartozékai a javaiban annyiszor
ismételt Zichy Istvánnál megválthatatlanul összegyûjtve találtat-
nak, azokat a volt birtokosok közbenjárásával, az említett Zichy
Istvánnak és említett örököseinek határozottan a jelenlegi
adománylevéllel csak mindent a legjobban összefoglalni akarjuk,
azonban úgy, hogy azok az összes javak a megváltása idején
ingyen, a mi felségünkhöz visszatérnek, és uradalmunkhoz kell
hogy tartozzanak, amelyeket azután Zichy István és örökösei,
utódai saját pénzükön megvehetik, vagy bérelhetik az udvartól,
kúriától. Úgy gondoljuk, hogy a nôi nem számára azok értékének
gondját meg kell határozni. Továbbá hozzá kell vennünk, hogy
örököseink, törvényes utódaink t.i. a magyar királyok, a gyakran
említett Zichy István, örökösei és utódai az említett, nevezett
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komáromi uradalmunknak, nyugodtan, békességben használ-
hatják, fôleg pedig az eddig említett 57 580 florén összeget
valóban a kastélyépítésre kiadott költségre és az említett kúriák
megvásárlására fordítsák, a mi saját és királyi kincstárunk segít-
ségével, gondoskodásával. Az intézôk és prókátorok, ügyvédek,
felügyelôk mindenféle kiadásaival, költekezésével szemben
védelmezni akarjuk és kell is ôrizkedni tôlük.
Sôt még adunk, ajándékozunk, írást adunk, nemesítjük, engedé-
lyezünk, osztogatunk is. Szokatlan törvény szerint határozok: Ez
a mi titkos pecsétünk, amelyet mint magyar király használunk,
a változások megakadályozására, az írás határozott biz-
onyságával. Kezeírását adta a mi hôn szeretett Fôtisztelendô,
Krisztusban atyánk, Szelepcsényi György úr, a kalocsai és bácsi
egyesült egyházmegyék választott érseke, a nyitrai püspökség
adminisztrátora, a megyének örökös fôispánja, a mi belsô titkos
tanácsosunk, és a mi magyar kiráIyi udvarunknak kinevezett
kancellárja, a mi Austriánk, Bécs városában, az Úr 1659. évében
júl.30-án. Római királyságunk második, Magyarország és a töb-
biek negyedik, Csehországnak pedig harmadik évében.
Szelepcsényi György kalocsai érsek”
Ford.: Bucsi Lajos. Az adománylevél eredetije: OL, Zichy-lt. Fasc. 142.
No 27. Ezenkívül számos másolata található a családi levéltárban.

79. 1659. Adalék az adománylevélhez
Az óbudai uradalom 1659-ben, mintegy mellékesen, a komáro-
mi uradalom tartozékaként került idôsebb Zichy István kezére.
Az 1659. július 30-án I. Lipót által kibocsátott adománylevél az
akkor még török uralom alatti terület helységeit hiányosan sorol-
ta fel: a hódolt helyek közül csak Óbuda, Szentendre, Tótfalu,
Bogdán, Tök, Budakeszi lakott településeket és Monostor,
Torda, Vácrév, Szentpéter, Várad puszta falvakat nevezte meg. 
A komáromi urbáriumokban szereplô Pilis megyei helységek
közül Pócsmegyer már korábban Esterházy-birtok lett,
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kimaradása tehát indokolt. Nem világos azonban, miért hiányzik
a felsorolásból számos olyan hely, amely korábban a komáromi
uradalomhoz tartozott, és 1686 után is az azt birtokló Zichyek
uradalmának részeként szerepelt. Ilyenek: Zsámbék, Budaörs,
Perbál, Csik, Békásmegyer, Bolgárfalu, továbbá Szántó, amelyrôl
viszont nemcsak az adománylevét hallgatott, hanem már elôzô-
leg valamennyi komáromi urbárium is. Egy közös vonásuk van
ezeknek a helyeknek: 1659-ben mind lakatlan volt, (illetve
Zsámbékot csak török katonák lakták). Ez azonban még nem
indokolja kellôen a felsorolásból való kihagyásukat, hiszen, mint
láttuk; más pusztákat éppenséggel megnevezett a donatio
(Monostor valószínûleg tévedésbôl került a puszták közé, hiszen
már 1643-ban újra lakott hely volt).
Semmi nyoma nincs annak, hogy idôsebb Zichy István valaha is
helyesbíttette volna az 1659-es adománylevélnek ezeket a
hiányait, illetve tévedéseit. Ennek ellenére, 1686 után a kihagyott
helyek is Zichy-birtokként jelentek meg, ami mindenesetre mutat-
ja, hogy ezeket is már régtôl fogva - feltehetôen már a XVI. század
második felétôl kezdve - vitathatatlanul összetartozónak, egyazon
uradalom részeinek tekintették. Az okleveles korrekció hiánya
talán azzal magyarázható, hogy a XVII. század közepén a hódolt
helyek jelentôsége Zichy István többi uradalmához képest, s még
a komáromi uradalmon belül is csekély volt. A család vagyon-
szerzôje ekkor még aligha sejtette, hogy kiterjedt birtokainak
éppen ez a része lesz az, amelyet utódainak – fiának, unokáinak
és dédunokáinak – foggal és körömmel kell majd védelmezniük
a kincstárral szemben, s amelyrôl végül, egy évszázaddal késôbb,
mégis csak le kell mondaniuk a korona javára.
Gál, 1988.

80. 1684
Augusztus 14-én Lotharingiai Károly nyíltan feltárta az uralkodó
elôtt, ha nem jön gyors segítség, a 21 000 fôre csappant, kifáradt,
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kedvét vesztett sereg, amelybôl már csak 5000 tudott hiányta-
lanul szolgálatot teljesíteni, s amely távolról sem volt elég a vár
körülzárására, sôt még arra sem, hogy az ostromárok ôrségét
tisztességgel fel lehessen váltani, ez a sereg minden erôfeszítés
ellenére sem tarthatja az eddigi eredményeket.
Segítséget vártak. Starhemberg Rüdiger sürgette, hogy hagyjanak
fel az egyre reménytelenebbnek látszó vállalkozással.
Végre megérkezett a várva várt segítség. Miksa Emánuel bajor
választófejedelem vezetésével szeptember közepén, de Budaörs
mögött feltûnt a szeraszkir 20 000 fônyi felmentô serege is. 
22-én megtámadta az ostromlók körgyûrûjét, a várbeliek is ki-
csaptak és teljesen tönkretették a Naphegy felôli oldalon az
ostrommûveket, kéthónapi véres munka minden gyümölcsét.
25-én újra támadt a szeraszkir, s nemcsak jelentékeny veszte-
ségeket okozott a császáriaknak, hanem ezenfelül sikerült 600
embert bevetni a várba.
Nem segített a helyzeten az újabb császári csapatok érkezése
sem, a felmentô török sereg meghiúsította a takarmány beszer-
zését, elvágott minden élelmiszerszállítmányt.
Több mint három és fél hónapi ostrom után, mely a keresztény
seregeknek csak emberben 23 000 katonájába került, november
legelején a fôvezér megfúvatta a takarodót.
Károlyi, 1936. Hauser, 1985.
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VÁROSUNK FENNMARADT ÍRÁSOS EMLÉKEI 
1686-TÓL 1720-IG

1686 jelentôs dátum az ország életében. A fôváros, Buda felszabadítása
a másfél évszázados tôrök uralom alól újra rendezi a hányatott sorsú
magyarság életét. Az 1684. évi sikertelen, majd az 1686. évi sikeres
ostrom idején jelentôs hadmozgások történtek Budaörs területén is.
Ezekrôl több helyen találunk leírást a korabeli hadinaplókban, vissza-
emlékezésekben. Sok késôbbi feldolgozás olvasható a múltban és a
jelenben kiadott kötetek oldalain is a városunk térségében lezajlott har-
cokról, eseményekrôl. Miután ezek összegyûjtése nem feladata e kötet-
nek, csupán tájékoztató jelleggel ragadok ki ezek közül egyet-egyet.

Elôrehaladva az idôben, a városunkra vonatkozó fennmaradt írá-
sos emlékek száma egyre gyarapodik. Az ismert iratok határ-
perekrôl, árendálásokról szólnak. Ekkor válik újra mezôgazdaságilag
hasznosított területté Budaörs földje.

Ezek mind városunk újjáéledésének egy-egy fejezetét jelzik, mely
folyamatot betetôzi Budaörs I719-tôl itt birtokos földesúrnôjének,
gr. Bercsényi Zsuzsannának 1721. április 21-én kötött szerzôdése az
általa 1720-ban e területre telepített német ajkú telepesekkel.
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81. 1686
Augusztus 10-én a nagyvezér, Szulejmán pasa Adonyban állo-
másozott, mely 5 és 1/2 mérföldnyire van Budától. 11-én Ham-
sabégre (Érdre) érkezett és 12-én Tétényen át Promontóriumra
(Budafokra) vonult, mely csak valamivel egy mérföldnél távo-
labb van Budától. Promontóriumnál végzôdik a hosszan elnyú-
ló fennsík, mely észak felé síkságba megy át és a Gellért hegy,
illetve a Sas-hegy déli lejtôjéig tart. Ezen a síkságon alakította
ki a nagyvezér hadrendjét, valahányszor Hamsabégrôl Buda fe-
lé elônyomult Promontóriumtól északra, Budaörs irányába.
Augusztus 14-ének kora reggelén a törökök ismét leereszkedtek
a síkságra és a Választó tábora irányába haladtak, de hamarosan
balszárnyukat kifejlesztették a herceg állásai felé. Nyilvánvalóan
már az éj védôleple alatt egy megkerülô csapat megindult a
hegyvidék felé. Ez a 8000 fôs csapat janicsárokból, szpáhikból és
nyolc lövegbôl állott. A janicsárok lapátokkal, kapákkal és ak-
nákkal bôven el voltak látva. A csapat minden valószínûség
szerint, úgy látszott, Budaörsrôl Budakeszi felé vette útját. Ezt a
felmentô csapatot szétverték.
Ziglauer, 1886. Hauser, 1985.

82. 1686. Lotharingiai Károly jelentése
Augusztus 14-én, napkeltekor Szolimán megint elfoglalta állását
kettôs arcvonalban a Kamaraerdô háton, majd változatos moz-
dulatok után három hadtestet alkotott, a jobbszárny a még a
védelmi gyûrûn belül levô bajorokkal, a középsô a Kamaraerdô
háton, Lotharingiai Károly seregével állt szemben, a balszárny
pedig, mint harmadik hadtest, arcvonalára merôlegesen észak-
nak kanyarodott, s úgy látszott, hogy nagy része a Csiki hegyek-
tôl nyugatra fekvô ún. Fekete mocsár (a mai halastó) felé indul.
Hauser, 1985.
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83. 1690
1690-diki összeírás, népes és elpusztult helyek.
... 3. A harmadik (pilisi) járásban: Budaváros némely uj
lakosokkal, Zsámbék (praesidium) melyben némely magyar
katonák vannak, és jelenleg a várhoz tartoznak, Vörösvár, hol
postamester lakik, némely lakosokkal, Ráczkevi város a
peregiekkel, Tököly, Becse, Sziget-Szent-Miklós, Makád, Bia,
Tök, Páty, Ó-Buda, Kalász, Pomász, Szent-Endre; Pócs-Megyer,
Monostor, Tótfalu, Bogdán. Ezen harmadik járásnak van össze-
sen 5 1/2 és 1/32 portája.
Elhagyott helyek: Torbágy, Csék (valószínûleg a mai Csép,
(helyesen Csik) Török-Bálint, Eörs, Szent-Márton, Szôlôs, Háros,
Csepel, Gyál, Rôre, (alighanem Lóré), Teleki, Kozáron, Boros-
Jenô, Buda-Keszi, Felsô-Keszi, Nyék, Hidegkut, Békás-Megyer,
Kissing, Eôröm, (ma Üröm), Boronyi, Sómár, Szántó, Szenek,
Szent-László, Leányháza, Pócs-Megyer, Bulgár, Tótfalu, Tahi,
Várad, Szent-Péter, Torda, Váczrév, Pilis-Szentkereszt, Szent-
Lélek, Sz.-András, Tinnye.
Galgóczy.

84. 1691. június 7., Pest
Pest Vármegye ülése.
Ifj. Gr. Zichy István nevében Kemény István nemes tiltakozik,
mert Csék, Keszi és Örs pusztákat a szomszéd lakók maguk
részére akarják elfoglalni.
OL. Zichy nemz. lt. fasc. 205., l., 12. sz. Riedl, 1933.

85. 1695. március 26.
„Én, alulírott, a nemes és nemzetes Zichy István generális
jószágigazgatója és teljhatalmú megbízottja jelen levél tartalma
által vallom mindenkinek, hogy elöljáróm tudtával és belee-
gyezésével a budai rácoknak két pusztát adtam bérbe a régi és
törvényes határokon belül, legelôkkel, szántóföldekkel, erdôkkel,
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ligetekkel, minden hasznával és haszonvételével egyetemben,
tudniillik a Buda Eörs és Csík nevû pusztákat, 50 (quinquagin-
ta!) tallérért, mégpedig Papulyas Lôrincnek, Illia Ambrusnak,
Keszik Andrásnak, Vilor Istvánnak, Nemcsovics Györgynek és
társainak, oly módon, hogy a bérleti díj felét a megerôsítéskor, a
bérbevétel elôtt fizetik, a másik felét pedig Szent Mihály ünnepén.
Amely dolog erôsségére és emlékezetére kiadtam jelen levelet.
Komárom, 1695. március 21. Szentkereszti István.
Ama napon kifizették a fele összeget, 25 birodalmi tallért, és 50
polturát, melyrôl nyugtát adtam.”
A lap alján más kézírással:
„Hogy eme kiadott másolat az eredetivel szóról szóra egyezik,
megerôsítem.
Buda, 1695. március 26. Zenegg Kristóf”
OL-KA Berichte und Schreiben. Ford.: Tuza Csilla.

86. 1695. március 30.
Az adatok szerint a budai határban lévô szántóföldekhez a
tabáni katolikus rácok l695. március 21-én Zichy Istvántól áren-
dába vették a Buda melletti Örs és Csik pusztákat, évi 500 tal-
lérért. A budai városi tanács a bérleti szerzôdés megkötése után
azonnal tiltakozott a kamarai administratiónál és magának
követelte az árendálás jogát. A tanács fellépésének az lett az
eredménye, hogy a rácoktól elvették a bérletet, és a városnak
adták át. A budai tanács viszont a földesúrnak fizetendô áren-
daösszeg és a városnak adandó kilenced fejében átadta a
pusztákat a rácoknak, s ezek a terület 1/4 részét szántóföldként
mûvelték, a többit parlagon hagyták. 1696-ban 113 mérô búzát,
653 mérô rozsot és 5 mérô zabot vetettek itt el. 
Nagy Lajos, 1959. OL. Kamarai lt. CL. et C7-42. OL-KA Berichte
und Schreiben, 1695. márc. 30. No. 94., ápr. 23., No 71.
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87. 1695. április 5.
„Nemes Uram!
Vettem a március 26-án kelt levelet, semmit sem tudok a schis-
matikusok hatalmaskodásairól Buda Eörs és Csék pusztákat
illetôleg. Teljes jogom van hozzá, hogy bérbe adjam a rám bízott
uradalmat, ama pusztákat is, és sem a budai polgármester úr,
sem más nem birtokolhatja eme jogot. Adományozási joga csak
[Zichy] generálisnak van ôfelsége dekrétuma alapján, és bárki
bármit akar tenni, azt csakis ôfelsége dekrétuma alapján teheti,
és óvakodjék attól, nehogy meg nem érdemelt bûnök miatt bün-
tettessék, ugyanis nem vagyunk kötelesek jogainkat és
adományainkat bejelenteni, csak ahol ez szükséges, illô és
illetékes helyen, és illetékes bíróság elôtt, ama puszták hasznát és
élvezetét birtokolni a földesúr joghatóságában áll.
Már négy évvel ezelôtt protestáltam Pest vármegye közgyûlésén
azok ellen, akik ama birtokokat erôszakkal használják, élvezik
gyümölcseit és termékeit, emberek elfogásával és fogságba vetésév-
el, amirôl a vármegye pecsétjével megerôsített bizonyságlevelem is
van; királyságunk jogai szerint a valódi bérlôket ama erôsza-
koskodókkal szemben a mondott praediumokról, avagy pusz-
tákról elmozdítani nem lehet; vagyis meg kell védeni ôket. Az
alispán úrral bejárjuk a határköveket, és meg fogjuk állapítani,
hogy országunk szokásai szerint vannak-e kimérve és letéve.
Ajánlom magamat és maradok, Szent Kereszty István, Zichy
István gróf meghatalmazottja és jószágigazgatója. Komárom,
1695. március 30.”
„Hogy eme kiadott másolat az eredetivel szóról szóra egyezik,
megerôsítem: 
Buda, 1695. április 5. Zenegg de Scharfenstein György-Kristóf”
OL-KA Becrichte und Schreiben. Ford.: Tuza Csilla.
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88. 1695. április 20.
„Szentkereszti István, nemes és nemzetes Zichy István gróf
jószágigazgatója ezúton vallom mindenkinek, bármilyen rangú,
rendû, tisztségû vagy méltóságú embernek, jeles uraknak,
tisztviselôknek, és egyebeknek, hogy a következô történt: bizonyos
rácok, tudniillik Papuljas Lôrinc, Villoff István, Ambruz Illia,
Keszich András, Nemchouicz György Buda Eörs és Csek birtokok
bérlôi a bérleti idô alatt, a közösség nevében ilyen bérleti
feltételekkel: ettôl eltérô dolgokról azonnal értesítenek engem,
ama birtokosok pedig ötven telepest akarnak hozni magukkal,
többségükben rácokat, olyanokat, akiket ôk maguk választanak,
földmûvelôket; azonban nem a közösségnek lett kiadva a bérleti
jog, ezért (ahogy nekem a dolgot megjelentették), a budai rác
bíró, István és Péter jogosan, és igazságosan erôsítette meg ama
birtokosok használati jogát, hogy birtokolhassák és élvezhessék
ama birtokokat, 50 birodalmi tallérért, két részben fizetve, a tar-
tozékokat és felszerelést (közönségesen Portai Aranyos
Szerszamot), és a helységekben található felszerelést 15 birodal-
mi tallérért bérlik, még ebben az elsô évben fizetve. Amely dolog
emlékezetére kiadtam mindig használt pecsétemmel és kezem
írásával megerôsített levelemet. Kelt a királyi privilegizált város-
ban, Komáromban, 1695. április 3-án. Szentkereszti István”
„Hogy eme kiadott másolat az eredetivel szóról szóra egyezik,
megerôsítem. 
Buda, 1695. április 20. Zenegg de Scharffenstein György-Kristóf”
OL-KA Bechrichte und Schreiben. Ford.: Tuza Csilla.

89. 1695. április 23.
„Méltóságos Uram!
Nagyméltóságú Uram: E hó 20-án küldött, Hueber parancsnoknak
címzett utasítására azt tudom válaszolni, hogy a sóeladás marad
ahogy eddig volt; Hudsman ... meggyôzôdhet róla, hogy a szám-
lákat teljességgel benyújtották, és erre többször is felszólítást és
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utasítást küldtünk, a mellékelt jelentés részletezi a számlákat és a
kiadásokat, az ismételt felszólításoknak eleget téve. A tized bérlete
miatt, mivel a váci vikárius avagy számtartó a múltkoriban tartott
közgyûlésen nem jelent meg, írtunk neki a falvak összeírásának
beküldése végett, hogy be lehessen hajtani a pénzt, de válasz nem
érkezett, és emiatt kénytelenek voltunk magunk írni emiatt a
vikáriusnak, amire rögtön válaszolt is, hogy a püspök úr a belsô
településeket úgy egy évvel ezelôtt maga hasznába vette és lefoglal-
ta, és a kamarai adminisztrációnak semmi több bérleti díj, mint
egy évvel ezelôttig nem jár, ami 721 Ft-ot jelent. 
A pesti pálosoktól kértük az Azhára és Szudra vonatkozó kérdés-
es dokumentumot a parancs szerint, legalább másolatban
küldenék át, erre azt válaszolták, hogy nem akarják a királysá-
got megkárosítani, hanem a kérdéses helységre vonatkozó doku-
mentumokat a maga idejében és az illetékes helyen már bejelen-
tették, és Zenegg úrnak jóakaratúlag és kötelességtudatból indít-
tatván bemutatták, és az udvari kamara átengedte a tizedet a
Kötschkemet-ieknek és Szeglet-ieknek. Mai napon kelt rendelettel
megkerestük a szegedi és lippai fegyverraktárakat is, mellékelve
az udvari kamara parancsa, mellékeljük még az udvari
kamarához benyújtott esztergomi jelentéseket és emlékiratokat a
Greaid-i harmincadhivatal jelentésével és az esztergomi harmin-
cadhivatal jelentésével együtt. A gyulai számtartó sürgeti egy rak-
tár felállítását, talán megírhatnánk neki, hogy többet foglal-
kozunk ezzel. A szerb patriarchának császári Felségéhez benyúj-
tott kérvényét vizsgálat végett a beküldött jelentéssel együtt mel-
lékeljük, a leírásban szereplô állítás, tudniillik, hogy ô, a patriar-
cha, rendelkezik bizonyos alapokkal, hogy ama szigetet biz-
tosíthassa hittestvéreinek, azt is figyelembe kellene venni, hogy a
katolikusok által elfoglalt templomot ama akatolikusoknak kel-
lene adni, itt vitathatatlanul elég hely lenne. 
Hogy Comet úr mit szól ehhez, kiviláglik a csatolmányokból, és
Herr Kuopp a mai postával megint egy nagyobb serfôzô üstöt
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kért. Hogy a karmelitáknak mennyi földjük van a nekik koráb-
ban kiutaltból, és ezen hány régi ház van, és hány szôlôhegyet
mûvelnek a fent említett atyák, mutatja a következô összeírás.
Néhányan a budai szôlôhegyek lábánál fekvô pusztát, Budos Ers-
t és Szög-et, Szichy gróf rácainak akarják bérbe adni, de Buda
városa, akiknek feljegyzését a rácokkal kötött szerzôdés máso-
latával együtt beküldték, több tanú is akadt, hogy az említett
pusztáról vallanak, és a pálosok is elôjogot formálnak rá. Így a
két perlekedôhöz egy harmadik is csatlakozik, ami a mi szerény
véleményünket illeti, a tekintetes udvari kamarának ezt a régi
lakott települést ôfelsége részére be kellene kebeleznie, és bérbe
kellene adnia, Vilssersheimb chirurgus kéri, hogy jelen-
tkezhessen, és ez alkalommal kegyelmet kaphasson, amelyre
vonatkozóan további utasítást várunk, maradunk alázatos és
hûséges szolgái. Buda, 1695. április 23. P. S.

Ami követelése az esztergomi élelmezési biztosnak az érseki mal-
omból az érsek úr halála után még fennáll, arról jelenthetjük,
hogy az irattárban található adatok alapján azt kikerestük, azt
kikövetelték, de éjszaka kitalálták, hogy Esztergomnak az érsek
részére történt átadásával az udvari kamara parancsa, ami a
kismalomra vonatkozott, valószínûleg nem érvényesíthetô.”
MOL – Magyar Kincstári Levéltárak – Budai Kamara Levéltára – 
E 281. Berichte und Schreiben 1695. márc. 30. No 94. Ford.: Tuza
Csilla.

90. 1696. Buda város birtokszerzési kísérletei
...A mezôgazdaság nehéz helyzetére mutatnak Buda birtokszer-
zési kísérletei is. Ezek során 1696-ban Törökbálint és Fekete-
szentegyház pusztákat kéri a bécsi kamarától, azonban az
adományról lekésett, a budai jezsuiták szerezték azt meg maguk-
nak. A sikertelen kísérlet után gróf Zichy Ferenctôl(?) bérbe veszi
Budaörs és Csék birtokokat, azonban 1701-ben a Zichyek a bér-
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letet felmondják. 1701-ben újból kérik a neoacquistica commis-
siótól Törökbálintot, Budaörs és Csék praediumokat, kétség-
bevonva ezekre a javakra a jezsuiták, illetve a Zichyek jogát.
Nagy, 1956.

91. 170(?) Szabó Ferenc tiszttartó levele gr. Zichy Péterhez
„Egy terminust kölletik pratigálnunk és Comissio millit, Vizi
ispány Uramtul, hogy Bíró Uramat szükségképen kiköletik
menni. Én ugyan addig providiálni fogok a körül levô falukban,
jó bizonylyokat keresnyi az ott levô határok véget. Méltóságos
urat kérem, hogy legyen azon, Budakeszy, Budaörsi és Csik
Határlevelét is elôkerestetni, mivel nem kevés kára lenne
Méltóságos úrnak, úgy Méltóságos Asszonynak, ha egy darab
földtôl el Esik.”
Hauser, 1985.

92. 1701. A tekintetes kamarai adminisztrációnak
„Kegyelmes Uraim!
Ismertes nagyságtoknak, és biztosan még fülükbe is csengenek jelen-
téseink, melyeket igen gyakran terjesztettünk már a tekintetes
császári kamrai adminisztráció, és a tekintetes udvari kamara elé
szegény polgárságunk panaszai és kibírhatatlan terhei miatt, abban
a reményben, hogy kegyelmes meghallgatásra találunk, és ügyünk
elôbbre halad, ebbôl azonban eddig még semmi nem valósult meg,
sôt, az az érzésünk, mintha az itteni polgárságot gúzsba kötnék, és
sérelmet szenvedne, mivel a falakon kívül esô területünkön Zichy
gróf jószágigazgatója két Budához közel fekvô pusztát, Buda Eörs-öt
és Csek-et birtoklevelünk ellenére bérbe adta a katolikus rácoknak,
polgárságunk jóléte érdekében, mellyel a kamarai adminisztrációt is
szolgálja, [ezeket a földeket] már a hódítás idején is élvezte a város,
mivel ezek gazdálkodását is elôsegítették, s nélkülük legelô
hiányában egy polgár sem tarthatna állatot a nyáron, és a téli élel-
met ezen állatoknak nem tudná beszerezni. 

146



És mivel a város eme bérbe adott településeket magának óhajtja
megszerezni, a görög katolikus vallású rácok ezen okból kifolyólag
a legelôk kiosztásánál nem tisztességesen jártak el, és a bérletben,
a termésben konkurálni akarnak, és hogy ilyesféle viták véget
érjenek, a városi magisztrátusnak, mint a rácok felettes szervének,
kell ez ügyben eljárnia, és hogy a szegény polgárok ne rövidüljenek
meg, megkerestük Zichy grófot írásunkkal a bérlet ügyében, amire
azonban még semmilyen választ nem kaptunk, sôt, az említett
jószágigazgató a telkek kiosztásakor ismételten a katolikus rácokat
részesítette elônyben, szerzôdést kötvén velük. Ilyen körülmények
között minden egyes polgár gazdálkodása csôdbe jut, tönkremegy,
és úgy tûnik, nemcsak az említett város elôjogait éri sérelem,
hanem szemmel láthatólag a méltóságos kamarai adminisztrációt
is, tehát polgárságunk akadályoztatása miatt a rácok a legjobb
földeket bérbe vették, talán még a Buda környéki szôlôhegyeket is
birtokolni és élvezni akarják, teljesen ki akarják meríteni azokat.
És hogy az említett jószágigazgató ama puszták adományo-
zásában ura jóváhagyását bírja, bizonyítja a C alatt beterjesztett
írás, de hogy ô [a földesúr] ebben nem bûnös, az kiviláglik, mivel
a pesti pálosok is éppen ezekért a pusztákért harcolnak, és azt
állítják, ôk a valódi urai. 
E miatt az események miatt alázatosan kérjük a tekintetes kama-
rai adminisztrációt, a tekintetes udvari kamaránál ajánlja be
jóindulatúan ügyünket, hogy mind a két pusztának, Buda
Eörsnek és Csek-nek, mind a Buda környéki pusztáknak az
ügyében (melyhez Buda városának régi privilégiumai szerint
joga van), rendelkezzék, addig a város is beterjeszti iratait, és a
pereskedô felek is bemutatják hiteles adományleveleiket, ezáltal
kérjük, hogy polgárainknak adják bérbe eme földeket, s mi
mindig készen állunk a megjelölt idôben a tekintetes udvari
kamaránál megjelenni. Maradunk alázatos és hûséges szolgái a
kamarai adminisztrációnak. N. N. polgármester és tanács.”
OL-KA Berichte und Schreiben. Zichy Levéltár, 464. cs.
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93. 1701. március 29.
A Budakeszivel való bérbeadó szerzôdés 6. pontja alapján
Budaörsöt is a budakeszi alattvalóknak adják bérbe, mégpedig
három évre: „Praedia Budaörs et Csék ad triennium eisdem in
arendam sunt elocuta a quibus praediis annuatim solvent 125 fl.”
OL. Zichy nemz. lt. 3. Fasc. NB et D. 473. sz. Riedl, 1933.

94. 1708. július 12.
Szabó Ferenc, a Zichyek tiszttartója értesíti a grófot arról, hogy „a
biai tiszttartó tilalmazza a bérlôt egy darab föld használatában.”
Hauser, 1985.

95. 1710
Budakeszit, Buda-Eörs és Csék pusztákat Georg Christoph
Zenegg-nek 8 évre árendába bocsátották 3000 rajnai forintért, a
Zichy-család adósságainak a kamatai fejében: az oklevél zára-
dékánál fogva a Zichyek nyolc év leteltével, Szt. György napján
megválthatják bérletüket, ha pedig ezt nem tennôk, úgy az még
egy további évre Zeneggé marad. 
OL. Zichy nemz. lt. 3. Fasc. NB et. D. 473. sz. Riedl , 1933.

96. 1711
Georg Christoph Zenegg bérbeadja Csék és Budaörs pusztákat
Budakeszi községnek, mely szerzôdést a bérbevevôk részérôl
Sebastian Senn budakeszi gazda írja alá.
OL. Zichy nemz. lt. 3. Fasc. NB et D. 474. sz. Riedl, 1933.
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Abony (Minor Otoy)   22

Acsa (Achya)   68

Adony   81 

Almás   78

Alsó-Szállás   60

Aranyos (Felsô-és Alsó-)   78 

Áronfölde (Aronfewlde)   20

Aruk   20, 

Aszód   78

Ausztria   78 

Avignon   16, 17, 18, 23, 30

Azla (?)   89

Azou völgy   20

Bajna (Bayna)   68 

Bajót (Bayoth)   68 

Baracska (Barácska)   64 

Barathy   38

Battyány (Botuna)   22 

Bázel   45, 47

Becse   83 

Bellesleg   78

Berki (Berky)   22, 68 

Bernece (Bernecha)   22

Bécs   78

Békásmegyer (Bekas Megier, Békás-

Megyer, Békas-Megier)   51, S2, 61,

62, 63, 64, 68, 79, 83

Bélakút

– cisztercita apátság   1, 2, 3, 4, 9 

Bia (Bial)   83

Bicske (Bychke)   68

Bogdány (Bogdan, Bogdán)   5l, 52,

61, 62, 68, 70, 76, 78, 79, 83

Bogya   78

Bolgárfalu (Bulgár)   51, 52, 62, 79, 83 

Borony (Boronyi)   83

Boros-Jenô   83

Bök   78

Börzsöny   (Bersen) 22, 

Brabantia   78,

Buda (Kis-Pest) 2, 6, 20, 23, 31, 35,

37, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 64,

65, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 85, 87,

92

– Buda Alsóváros   45

– budai-alsóvárosi Szent Gellért

egyház   l, 2, 3, 45

– budai náhije   59, 60

– budai Szent Zsigmond káptalan

20, 62 

– budai uradalom   71

– budai vilájet   64 

– Buda tartomány   63 

- Budavár   7, 45

– budavári Mária Magdolna-temp-

lom   45 

– Budaváros   7, 83, 89, 90

Budakeszi (Kezu, Kesw, Keszü, Buda-

Keszi, Budacossi, Budakeszy,
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Kezin, Bwda Kezzy)    20, 22, 49,

51, 52, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 73,

74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 91, 93,

95, 96

Budaörs (Örs, Kechkekyvrs, Eürs,

Eörs, Wrs, Vrsy, Urs, Királyi Örs,

Érseki Örs, Budaorsi, Buda Eörs,

Bwda Eörs) Külön nem jelölve

– örsi Szent Márton kápolna   1, 2, 3,

4, 37

– örsi Peslev hegy 5, (Vrs-i hegy)   36

– örsi tizedkerület   11, 12

Burgundia   78

Cegléd (Seglar)   22

Chionok   68 

Csehország   78

Csepel, (Chyepel)   68, 83 

Csicsó (Csibó)   78

Csik (Chyk, Chek, Cheek, Chic, Csék,

Szék, villa Zeck, Csejk, Zek, Csek,

Szög, Cheik)   10, 14, 15, 20, 21,

22, 23, 35, 51, 52, 62, 79, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,

95, 96

Csiki-hegyek   82 

Csik (Zek) nevû tó   20

Csikentô   78

Csôt (Chewt, Felsô Csôt, Felseo

Chwth)   38, 68

Dalmácia   78

Damas   38 

Diósd (Gyod)   22

Dömsöd (Gunchev)   22

Duka (Tuca)   22

Dunántúl   65

- dunántúli falvak   38

Ecseg (Egeis)   60, 64 

Ekecs   78

Esztergom   1, 9, 25, 26, 27, 28, 36,

40, 50, 73, 74, 89

– esztergomi egyház   40

– esztergomi fôegyházmegye   22 

– esztergomi plébániák   37

– esztergomi Szent Adalbert 

egyház káptalana   27, 29, 33, 34,

35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48

Etyek (Ettyek)   63, 68

Érd (Erd, Hamsabég)   22, 63, 68

Fehérvár (Székes)   14

– fehérvári káptalan   31, 32

Fejéregyháza (Fejeregyháza)   29

Fekete mocsár   82

Feketeszentegyház   90

Felhévíz-i konvent   6

Felsôszentpéter 

(Felseö Zenth Pether)   68

Füzik tó   78

Gadócz   56

Gellérthegy   81

Gercse (Gerche)   22 

Gerlak   6
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Gesztes (Geztös)   65 

Goritia   78

Góta (Boga ?)   64

Görbe Tanya (Alsó, Felsô)   78 

Gyál   83

Gyôr   72

Gyúró (Gywro)   68

Harcsás   78

Háros (Haros)   68, 83

Hidegkút (Hidegkutt)   83

Hont megye 

(Hunt vármegyie)   75 

Honti fôesperesség   22

Horhi (Horky)   22 

Horvátország   78 

husoni halászhelyek   78 

Izsáp   78

Jenô (Yeney)   22

Kakat (Párkány)   65

Kalachwelgy   20

Kalász (Kaluz, Káloz)   22, 83 

Kamaraerdô   82

Kana (Kánya)   20 

– kanai egyház   20 

Karácsonyszállás   60 

Karinthia   78 

Karniola   78

Káta (Magna Toca)   22 

Kecs   78

Kecskemét (Kecskeméth,

Kötschkemet)   89 

Kelenföld   l, 6

Kemeche   20 

– Kemeche-hegye   20

Kemence (Villa cruciferorum)   22 

Kert-Csicsó   78

Kezteöcz (Kesztölc)   68 

Kezmezew (Kômezô)   20 

Kígyós   78

Kisbars   37

Kisoroszfalu (Kys oroz falw)   68 

Kissing   83

Komárom   65, 75, 76, 78, 86, 87, 

88

– komáromi Braxator ház   78 

– Komárom megye   56, 78

– komáromi uradalom   71, 78, 79 

– komáromi Jézus társaság atyáinak

háza   78 

– komáromi Szt. Pál nemesi birtok

78 

– komáromi vár   61, 62, 70

Kô-i káptalan   2

Kunhegyes (Kün Högiös)   65

Leányfalu (Leányháza)   83 

Leel   56

Leveld   21 

Logod   45

Lórév (Loren, Rôre)   22, 83 

Lusathia (alsó, felsô)   78

Luxemburg   78
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Magyarország   40, 78

Makád   83

Martonvásár (Marthon Wasara)   68 

Megyercs   78

Mehhegh (Méh-hegy)   20

Mikola (S. Laurenti de Michala)   22

Monostor (Monosthor)   51, 52, 62, 68,

78, 79, 83 

Morávia   78

Nagymaros (Morosio)   22

Nagymegyer   78 

Nagyszigeti plébániák   21

Nagyszombat   77

Nagy Tany   78 

Naphegy   80

Neszmély   78

Neszmély (másik)   78

Nevegy (Neuygh, Neuegh)   20 

Németország   78

Nyék (Neek)   7, 83

Óbuda (O Bwda, Ó-Buda, O, Buda)

51, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68,

70, 73, 75, 76, 79, 83

– óbudai uradalom   6l, 79

Pápa   72 

Páty   83

Perbál (Probor, Pevál, Perbal)   22, 62,

64, 79 

Pereg (Peret, Peregh)   22

Perugia   3

Pest   45, 49, 84

– pesti fôesperesség   22 

– Pest megye   38, 84, 87 

Pécs   19

Pilis megye   68, 70, 78, 79 

– pilisi apátság   62

– Pilisi járás   83 

Pilis-Szentkereszt   83

Pócsmegyer (Poch Megier, 

Pócs-Megyer)   6l, 62, 68, 70, 79,

83

Pomáz (Pomász, Pomaz)   83

Pozsonyi Magyar Kamara   70, 76 

Promontórium (Budafok)   81

Püspökszilágy (Chor)   22

Rada   22

Ráckeve   (Ráczkevi) 83 

Róma   34, 39, 43, 44

Sasad (Sassad, Sassagh)   11, 12, 13,

14, 17, 20, 2I, 23, 29, 33, 34, 37, 38,

39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49

– sasadi Szent András kápolna   1, 2,

3, 20, 37 

Sas-hegy   81

Ság (Sac, Sagh)   22, 38 

Sáp (Sapph, Saap)   68 

Sárvár (Sar var)   65

Sebes Tanya   78

Segesd (Segusdino)   14, 21 

Simontornya (Simontornia)   65 

Solymár (Sómár)   83
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Sóskút (Sos Kuth, Soskwth)   60, 63,

64, 68 

Styria   78 

Szántó (Szanto)   79, 83 

Százhalombatta (Zazhalom)   68

Szen puszta   64

Szenek   83

Szentendre (S. Andreas, Zent Endre,

Szt. Endréd, Szent Endre, 

Szt. András)   7, 22, 51, 52, 61, 62,

63, 68, 70, 76, 78, 79, 83

Szentjakabfalva (S. Jaeobus)   7, 29 

Szent-László   83

Szent-Lélek   83

Szent Márton hegye   72 

Szentpéter (Szent Péter, Szt. Péter)

78, 79, 83 

Szigetszentmárton (S. Martini in insula,

Szent-Márton)   22, 83 

Szigetszentmihály (S. Michaelis in

insula magna)   22 

Szigetszentmiklós (S. Nicolai in insula

magna, Zent Miklos)   22, 68, 83

Szilézia (Alsó és Felsô)   78

Szlavónia   50, 78

Szob (S. Ladislai de Curlo)   22 

Szôd (Zeux, Szöd)   22

Szôlôs   83

Szôny   78,

Szud (?)   89

Tahi (Tahy)   83 

Tata   32, 60, 63, 65

Telki (Thelky, Telky)   22, 38, 83 

– telki Szent István monostor   5

Tétény (Thaten)   7, 81

Thany   56

Theka   78 

Thusman-hegy   6

Tirol (Tyrol)   78

Tobayd   68

Tokaj   65

Tokod   68

Torbágy (Curbag)   22, 83

Torda (Thorda)   51, 52, 62, 68, 76,

78, 79, 83

Tótfalu (Toth falw, Tóth falu, Totfalu)

51, 52, 61, 62, 68, 76, '78, 79, 83

Tök (Teok)   51, 52, 61, 62, 68, 70, 78,

79, 83

Tôke (Böge)   60

Tököl (Tucul, Thekel, Theökeoly,

Tököly)   22, 46, 68, 83

Törökbálint (Eben, Török-Bálint)   83,

90

Újfalu (Nova, Uifalu)   22, 78

Újvár (Érsekújvár)   73

Úny (Wn)   68

Üröm (Eöröm)   83

Varsány (Woyssa)   22

Vác (Vácz, Vac)   48, 75, 76

– váci káptalan   33, 44, 48

– váci püspökség szolnoki fôespe-

ressége   22
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Vácrév (Waczrew, Váczi Rév, 

Váczrév)   51, 52, 62, 68, 78, 

79, 83 

Vál (Wal, Wall)   68

Várad   33, 51, 52, 78, 79, 

83 

Vereb (Wereb)   68

Verôce (Vetisza)   22

Verseg (Wosian, Versegh)   22 

Veszprém   10, 11, 12, 13, 14, 15

– veszprémi Mihály anyaegyház

14

– veszprémi káptalan   8

– veszprémi püspökség budai 

fôesperessége   22 

Visegrád   21

– visegrádi királyi vár   62

– Wissegrad melletti Szent Andreas

apátság   38

Vörösvár   83

Wiertheimberg   78

Zanko   64 

Zelyna vára   50

Zenthfalwa   45

Zylas   56

Zsámbék (Sambok, Sámbék)   22, 45,

46, 51, 52, 60, 61, ó2, 65, 68, 70,

79, 83 

– zsámbéki királyi vadászkastély

62

– zsámbéki szabályozott prépostság

38
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Alberd Máté örsi jobbágy   69 

Albert budai bíró   45

Almádi (Almud) Péter sasadi plébános

39

András buda-alsóvárosi polgár, örsi

szôlôtulajdonos   6 

András szigetszentmártoni pap   22

András versegi plébános   22

Antal logodi esküdt   45

Antal szigetszentmihályi plébános   22

Araniassy, Joannes   68

Armpruster, Hans pozsonyi fôharmin-

cados, összeíró   70

Ádám diák (notarius maioris 

cancellariae) budaörsi szôlôtulaj-

donos   50

Ádám keszi plébános   29

Ágoston pesti plébános, Martialis

püspök zsinati auditor megbízottja

43, 45, 47

B. esztergomi érsek   21.

Bajraktár, Szinán 1546-ban Örs török

bérlôje, Buda egyik defter csausa

53, 58 

Balás diák örsi jobbágy   69

Balás diák (másik) örsi jobbágy   69

Balás János örsi jobbágy   69 

Balás kovács örsi jobbágy   66

– fia Petri, nôtlen, örsi jobbágy   66 

Balázs mester, veszprémi kanonok, a

veszprémi püspök választott

jegyzôje   26

Balázs zsámbéki lakos   45, 46

Banka Petör örsi jobbágy   69

Bankai János örsi jobbágy   69 

Bankai Sebestyén örsi jobbágy   69

Benche, a veszprémi püspökség

procuratora, helyettes perbeli

képviselô   11, 12, 13

Benedek bernecei plébános   22

Benedek csanádi püspök   10, 15 

Benedek esztergomi érsek   3

Benedek (XII.) pápa   23

Benedek sasadi plébános   24, 25, 26,

27, 28, 30, 31 

Benedek veszprémi püspök   7, 8, 9

Benei Ferenc, Örsön szôlôtulajdonos

53, 59, 66, 69 

Bernhard Gáspár, Örsön szôlôtulaj-

donos   41, 42

Bertalan amiensi fôesperes   3

Bertalan pápai káplán   3, 4

Bertalan sági pap   22

Bethes Mátyás örsi jobbágy   45, 46

bécsi skót apát   43

Béla (IV.) magyar király   l, 2, 3

Bonifác (IX.) pápa   34, 39, 44, 48

Bornemisza Péter budai bíró   45

Budai Mihál örsi jobbágy   58
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budai szôlôtulajdonosok Örsön   53,

66, 69 

Budian (?) úr   72

Buzás Miklós örsi jobbágy   66, 69

Capi Miklós fia András özvegye,

Anna asszony, Örsön szôlôtulaj-

donos   41, 42

Chudor család Örsön élô praediális

nemesek   49

Chwi Péter logodi lakos   45

Comet (?)   89

Cypo Pál budai polgár   45

Csanád egri püspök   21 

Csanád esztergomi érsek   24

csázmai prépost   23

Csemôd András örsi jobbágy   54, 58 

csepeli szôlôtulajdonosok Örsön   53,

66, 69

Csontos Márton örsi jobbágy   58, 59

– testvére György örsi jobbágy   58

De Ponto Antal esztergomi érseki

helynök, vicarius, sebenicoi püspök

35, 36

Dinódi Ferenc örsi jobbágy   58

Diondi (Diódi) Ferenc örsi jobbágy

66 

Dinódi (Diódi) Matiás örsi jobbágy

58, 59 

– fia Gáspár örsi jobbágy   58

Domokos Benedek örsi jobbágy   66,

69 

Domokos Imre örsi jobbágy   69

Domonkos diósdi pap   22

Domonkos szentjakabi pap   8

Erd-i László, Örsön szôlôtulajdonos

41, 42

Ernô osztrák fôherceg   65

Erzsébet magyar királyné (IV. László

felesége)   5

esztergomi érsek   10, 37, 49

Esterházy Miklós gr., királyi palotaôr

78

Éliás Pál örsi jobbágy   69

Farkas Mihál örsi jobbágy   58, 59 

– fia György örsi jobbágy   59

– fia Petör örsi jobbágy   59 

Fekete István örsi jobbágy   69

Feketi István (az 1590. évi összeírás-

ban Fekete) örsi jobbágy   66

Ferdinánd (III.) császár   78

Ferenc budavári plébános   43, 45, 47

Ferenc, volt kalászi pap   22

Ferenc sasadi plébános   10, 1l, 12,

16, 18, 19 

Ferdinánd király   50

Ferenc, János fia, logodi lakos   45

Fitzó, örsi praediális nemes   57 

Fodor Jakab örsi jobbágy   66

Forgács Gellérd örsi jobbágy   58

Gáspár, Lôrinc fia, örsi jobbágy   45,

46
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Gergely thekenews (teknôs), budavári

lakos   45

Gombos János budai lakos   45,

Gonda Anbrus örsi jobbágy   58, 59,

66 

– fia János örsi jobbágy   58, 59

– fia Máté örsi jobbágy   58, 59

– testvére János, örsi jobbágy   58

Gonda István örsi jobbágy   58, 59, 69

– fia Gergel örsi jobbágy   58

– fia István örsi jobbágy   69 

– fia Petör örsi jobbágy   59

Gonda (Konda) János örsi jobbágy

66, 69 

– fia Imre örsi jobbágy   66

– fia Mihál   69

Gyán Echy-i (ercsi) jobbágy   9 

Gyber örsi praediális nemes   57

Györözsi Pál örsi jobbágy   66

– fia Alberd örsi jobbágy   66 

Györözsi Petri örsi jobbágy   66

Háti Orbán, az elsô név szerint

ismert örsi bíró   58, 59 

– fia Tamás   58, 59

Henrik nagymarosi plébános   22 

Henrik pilisi apát   31, 32

Henrik veszprémi püspök   21

Hirschen, Hans komáromi Burggraf

62 

Hizir bin Ali budai pasa   53

Hudsman (?)   89

Hueber parancsnok   89

Hundert, Hans komáromi vámszedô,

összeíró   70

Ilia Ambrus (Ambruz Illia) Örsön

bérlô   86, 88

István, budai rác bíró   88

István, a budavári Mária Magdolna

templom plébánosa   45

István keszi plébános   32

István leveldi plébános   10, 12 

István perbáli plébánas   22

István tököli lakos   45

István veszprémi püspük   10, 1 l, 12,

13, 14, 15, 19 

Ivánka váradi püspök   15

Izsép fia Demeter, Örsön szôlôtulaj-

donos   5 

Izsép fia Fabian, Örsön 

szôlôsgazda   5

Jakab csiki plébános   29

Jakab volt esztergomi várnagy, 

budai polgár   41, 42 

Jakab jenôi plébános   22

János battyányi plébános   22

János, Máté fia, buda-alsóvárosi lakos

45 

János esztergomi érsek   39

János gömöri fôesperes, vicarius   25

János honti fôesperes   21

János keszii pap   8, 22 

János nyitrai püspök   10, 15 

János (XXII.) pápa   16, 17, 18, 19 
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János peregi pap   22

János péceli plébános   32 

János püspökszilágyi plébános   22

János, a telki Szent István monostor

apátja   5 

János torbágyi pap   22,

János veszprémi püspök 24, 25, 26,

27, 28, 30, 31,

Kalajkiloz Ali budai pasa    67 

Kalmar Jankó budai polgár    45

Kaly János, Szapolyai János 

familiárisa    50 

Kapas Márton budavári lakos   45

Karos Imre örsi jobbágy   58

– fia István örsi jobbágy   58 

– fia Petre örsi jobbágy   58

Károly Róbert magyar király   20

Kelemen (IV.) pápa   3, 4

Kemény lstván nemes   84 

Kerepes Anbrus örsi jobbágy   58 

Kerepes Pál örsi jobbágy   58 

Kerepes Tomás örsi jobbágy   58

Keresztély suszter budai lakos   45 

Keserû Imre örsi jobbágy   59

– fia Petör örsi jobbágy   59 

Keszik Bálind örsi jobbágy   66

Keszik (Keszich) András, Örsön bérlô

86, 88

Kezeu (Keszi) Hench   9

Kis Alberd, Örsön szôlôtulajdonos

53, 59, 66, 69 

Kis András örsi jobbágy   58, 66, 69

Kis Antal logodi lakos   45 

Kis Bálind örsi jobbágy   69 

– fia János örsi jobbágy   69 

Kis Berta örsi jobbágy   59

Kis Borbás (Borlobás) örsi jobbágy

58, 59

Kis Györözsi (Györös, a György régi

becézô alakja) örsi jobbágy   66 

– fia János örsi jobbágy   66

Kis Jakab örsi jobbágy   69

Kis János örsi jobbágy   69

Kis Kerepes Pál örsi jobbágy   58

Kis Kôrös Balás örsi jobbágy   59 

– testvére Pál örsi jobbágy   59

Kis Matiás örsi jobbágy   58, 66 

Kis Mihál örsi jobbágy   59

Kis Pál örsi jobbágy   58, 59, 66 

– fia István   58

– fia Márton örsi jobbágy   58, 59

Kis Tamás örsi jobbágy   69

Kollonich (Kolanicz, Kollanich,

Kolonics) Ernô   75, 78

Kopasz Mihál örsi jobbágy   66

– fia Balás örsi jobbágy   66 

Kopaz Balás örsi jobbágy   69 

Kovács Petör örsi jobbágy   69

Kôrös György örsi jobbágy   54, 58,

59

Kôrös Lôrinc örsi jobbágy   59

Krachyn jobbágy   5

Krisztán (Krisztián) János örsi jobbágy

58, 59

– fia István örsi jobbágy   58
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– fia Petre örsi jobbágy   58

– fia Tamás örsi jobbágy   59

Kubinyi László a Pozsonyi Magyar

Kamara tanácsosa, összeíró   70

Lacki Antal örsi jobbágy   58

Lacki István örsi jobbágy   58

Ladomér (Lodomér) esztergomi érsek

8, 9

Lampert kurialista   5

László pécsi püspök   10, 15, 16, 17,

19, 21

Lipót (I.) császár   78, 79

Lotharingiai Károly osztrák hadvezér

80, 82

Lökös albai plébános   29

Lôrinc Benedek örsi jobbágy   66

– fia Petri örsi jobbágy   66

Lôrinc, István fia, örsi jobbágy   45

Lôrinc fia Péter örsi jobbágy   5

Lôrinc sasadi plébános   45

Lôrinc tököli lakos   45, 46

Lôrincz altábornagy   78

M. ceglédi plébános   22

Martilalis püspök   45 

Márton (V.) pápa   43, 44, 48 

Márton szôdi plébános   22 

Máté verôcei pap   22

Mátyás (II.) római császár, magyar

király   70, 78 

Mezaros (Mészáros) Demeter budai

hospes   35

Mészáros György örsi jobbágy   59

Mészáros Máté örsi jobbágy   66

Mészáros Tamás örsi jobbágy   59

Mihály örsi plébános   22, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31 

Miklós berki pap   22

Miklós, a buda-alsóvárosi Szent Gellért

egyház plébánosa   45, 46

Miklós csiki pap   8, 16, 22

Miklós esztergomi érsek   28 

Miklós érdi pap   22

Miklós gyôri püspök   10, 14, 15, 21

Miklós mikolai plébános   22 

Miklós pozsonyi prépost   21 

Miklós radai pap   22

Miksa (II.) osztrák császár, magyar

király   63 

Miksa Emánuel bajor választófe-

jedelem   80 

Mogh jobbágy   5

Morthan Herman budai polgár, 

dézsma- és tizedbérlô   7

Muray örsi praediális nemes   57

Musztafa (Muztaffa) budai basa   60,

63 

Myhalevyth András, Ferdinánd párti

nemes   50

Myhalevyth János, Ferdinánd párti

nemes   50

Myhalevyth Péter, Ferdinánd párti

nemes   50

Mykou sasadi pap   8
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Nagy Alberd örsi jobbágy   69 

– fia Máté örsi jobbágy   69

Nagy Antal örsi jobbágy   58, 59 

– fia András örsi jobbágy   58

Nagy Balázs örsi jobbágy   58

– fia Gál örsi jobbágy   58

Nagy Benedek örsi jobbágy   66, 69

– fia Imre   66

– fia János   69

Nagy Dimitri (Demetör) örsi jobbágy

66, 69

Nagy Ferenc örsi jobbágy   58, 59, 66

– fia János örsi jobbágy   58, 59

Nagy Gáspár örsi jobbágy   59 

Nagy Kôrös Tamás örsi jobbágy   59

Nagy Pál budai polgár   45

Nagy Tamás örsi jobbágy   66, 69

– fia Gergel örsi jobbágy   69

– fia István örsi jobbágy   66

Nawalyas Miklós budavári lakos   45

Nawalyas Tamás özvegye Katalin,

budavári lakos   45

Nádasdi István magyar fôúr   72

Nehéz Pál sasadi lakos   45

Nemcsovics (Nemchowicz) György

bérlô   86, 88

Neuygh-i András fia Miklós   20

Neweeg-i Sámuel   9

Neweeg-i Tamás   9

Nikos Eliás örsi jobbágy   58, 59

– fia Bertalan örsi jobbágy   58, 59 

– fia János örsi jobbágy   58, 59

N. N. budai polgármester   92 

Nodlar Michael budai bíró   42 

Nycus csiki hospes   35, 36

Ócsai Sebestyén örsi jobbágy   66 

Ohaj Máté örsi jobbágy   58

– fia Petre örsi jobbágy   58

– fia Simon örsi jobbágy   58

Oláh János örsi jobbágy   59

Oláh Miklós esztergomi érsek   56, 57

Ödön Tomás örsi jobbágy   54, 58 

ôrség István örsi jobbágy   59

P. kátai plébános   22

pannonhalmi apát   43

Papulyas (Papuljas) Lôrinc, Örsön

bérlô   86, 88, 

Pathkan Miklós örsi hospes   35, 36

Patkós Jakab örsi jobbágy   66 

Patkós Sebestyén örsi jobbágy   66 

Pál abonyi pap   22

Pál, a budavári Szent László kápolna

káplánja   45, 46 

Pál dömsödi plébános   22

Pál dukai plébános   22

Pál Echy-i polgár   9 

Pál gercsei pap   22 

Pál horhi pap   22

Pál kemencei plébános   22

Pál, a nevegyi Szent Jakab egyház

plébánosa   32

Pál örsi plébános   8, 9, 10, 12, 16, 18,

19

Pál segesdi plébános   10, 12 
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Pál szentendrei plébános   22

Pál, a Szent László kápolna káplánja

45 

Pál újfalusi plébános   22

Pál varsányi plébános   22

Pálfi Petre, Örsön szôlôbirtokos   53,

59

Pálffy Miklós esztergomi fôkapitány,

hadvezér   72, 73 

Pásztor Mihál örsi jobbágy   58

Perk fia Jakab örsi szölôsgazda   5 

Petô Petör örsi jobbágy   69

– fia Imre örsi jobbágy   69

Péter, budai rác bíró   88

Péter börzsönyi plébános   22 

Péter fehéregyházi pap   8,

Péter, János fia, logodi lakos   45

Péter szabó, zentfalvai lakos   45

Péter szigetszentmiklósi pap   22

Péter telki pap   22

Pintér Márton budai lakos   45 

Pir Mehmed, Török-Bálint örsi

majorságának bérlôje   55

Pir Musztafa, Török-Bálint örsi

majorságának bérlôje   55 

Pirgler Gáspár komáromi lakos   78

Pius (II.) pápa   43

Posár Lukács (Keszegfalvi), komáromi

uradalmi összeíró   62

Potroh János budai lakos   45 

pozsonyi káptalan   78

Prágay, örsi praediális nemes   57

Predicator András budavári lakos   45

Prenner Kunch mester budai polgár,

dézsma- és tizedbérlô   7

Puchaim Erich Adolf gr., komáromi

kapitány   78

Puchaim Henrik gr.   78

Puchaimi Kristóf János gr.   78

– özvegye Polixen Mária sz. Lainin-

gen és Abermuti grófnô   78

Raifenbergi Theodor János lovag   78

Rewez Simon fia Imre, pesti lakos   45 

Róbert esztergomi érsek   1

Rosenberg (Rosenberger,

Rozonberger) Kristóf György 

tatai várkapitány   63

Rüsztem budai beglerbég   53, 58

Sarla (Sarlai?) István örsi jobbágy   69 

Sári Miklós örsi jobbágy   69

Sáry (Siry) János fia Mihály, 

pápai közjegyzô   45, 46 

Sebestyén János örsi jobbágy   66

Senn Sebastian budakeszi, 

késôbb örsi gazda   96 

Seyfryd pannonhalmi apát   31, 32

Simon Balázs örsi jobbágy   66, 69 

– fia György örsi jobbágy   69

Sink fia Pál buda-alsóvárosi polgár,

Örsön szôlôtulajdonos   5

Soos Pál logodi lakos   45

Starhemberg, Rüdiger 

osztrák hadvezér   80

Szabó Balás örsi jobbágy  66
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– fia Borbán (?) örsi jobbágy   66

Szabó Ferenc tiszttartó   89, 92

Szabó János örsi jobbágy   59 

Szalai Antal örsi jobbágy   66

Szalai Balás örsi jobbágy   59, 66, 69 

– fia Imre örsi jobbágy   69

Szalai Benedek örsi jobbágy   59 

Szalai Gergel örsi jobbágy   58, 59 

Szalai Máté örsi jobbágy   66 

Szalai Mihál örsi jobbágy   66, 69 

Szalai Petri örsi jobbágy   66

Szalai Tomás örsi jobbágy   58, 59

– fia János örsi jobbágy   58, 59

Szapolyai János magyar király   50

Szelepcsényi György a kalocsai és a

bácsi egyesült egyházmegyék

választott érseke   78

Szénássy (Szenassy, Melchior) dicator

Pilisiensis   68

Szentkereszti (Szent Kereszty) István

jószágigazgató   86, 87, 88

Szlav Imre budai lakos   45

Szulejmán (Szolimán) pasa török

nagyvezér   81, 82

Szücs Petri ôrsi jobbágy   66 

Szyli Tamás tatai kapitány   65

Tamás esztergomi érsek   12

Tamás zsámbéki pap   22

Tatai Jakab örsi jobbágy   59

Tatzgern, Hans komáromi Burggraf   61

Tegez Péter özvegye Margit, 

budai lakos   45

Tód György örsi jobbágy   58 

– fia Ambrus örsi jobbágy   58, 59

– fia Benedek örsi jobbágy   58

– fia Lukács örsi jobbágy   58, 59 

Tód János örsi jobbágy   58, 59

Tódor lórévi plébános   22

Tompai (Tonpai) Lôrinc örsi jobbágy

69 

Tót Gáspár örsi jobbágy   66, 69

– fia Petör   69

Tót Lukács örsi jobbágy   66 

Tót Vince örsi jobbágy   66

tököli szôlôtulajdonosok Örsön   53,

66, 69 

Török Balás örsi jobbágy   66, 69

– fia Petör örsi jobbágy   69

Török Bálint magyar fônemes   55

Trautson János tatai várkapitány   63 

Üvejsz (Vejsz, Veyz) budai pasa   64,

65

Ylkanoi Péter pápai káplán, 

ügyhallgató   30

Varas György örsi jobbágy   66

Varga Balázs örsi jobbágy   58 

Vas András örsi jobbágy   58

– fia Benedek örsi jobbágy   58

– fia Éliás örsi jobbágy   58

Vas Gergel örsi jobbágy   58

Vas György örsi jobbágy   58

Vas Lôrinc örsi jobbágy   58, 59
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– fia Márton örsi jobbágy   58

– fia Petör örsi jobbágy   59

Veres Pál örsi jobbágy   58

– fia Anbrus örsi jobbágy   58

Verös János örsi jobbágy   59

Vilov (Villoff) István, bérlô Örsön   

86, 88 

Vilssersheimb chirurgus   89

Vizi ispán   91

Vrsegh-i (Örs-i) Gybed János, szôlô-

tulajdonos Örsön   6

– fia György szôlôtulajdonos

Örsön   6

– fia János szôlôtulajdonos 

Örsön   6

– fia Mihály szôlôtulajdonos 

Örsön   6

– fia Miklós szôlôtulajdonos 

Örsön   6

Wadwerew Péter budavári lakos   45

Weres János örsi hospes   35, 36

Wyazaros Imre budavári lakos   45

Zeneg (Zenegg), Georg-Kristóf de

Scharffenstein budai kamarai elnök,

Örs, Csik, Keszi bérlôje   86, 87,

88, 89, 95, 96

Zenthe Imre örsi lakos   45

Zichy-család   79, 94, 95

– István id.   78, 79

– István ifj. (tévesen Ferenc)   84,

85, 86, 87, 88, 89, 90, 92

– Pál   78

– Péter   91

Zwcz (Swcz) Demeter örsi hospes

35, 36

Zsigmond magyar király, német-római

császár   33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 43, 44, 48
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CSIK FALU FENNMARADT ÍRÁSOS EMLÉKEI
A KEZDETEKTÔL 1720-IG

Budaörs jelenlegi közigazgatási határain belül a középkorban létezett
négy település közül jelentôs szerepet játszott Csik. Egyike volt a Buda
környéki szôlôtermelô falvaknak. Határai a mai Ipari parktól a Kálvária
dombig terjedtek. Története a honfoglalás korába nyúlik vissza. Elsô,
1296-ban kelt, rá vonatkozó oklevélben már templomos helyként
tûnik elénk. Együtt szerepel Örssel a „Sasadi tizedper” irataiban.

A középkorban a budai polgárok elôszeretettel vásároltak itt jó
befektetést jelentô szôlôbirtokot.

Csik a török korban az egyetlen település, ahol tárgyi és írásos
emlékek alapján bizonyíthatóan, rövid szakaszoktól eltekintve, az
élet egészen 1686-ig folyamatos volt.

A hódoltság után gr. Zichy István, majd fia gr. Zichy Péter
területét folyamatosan bérbe adta. 1719-ben gr. Zichy Péterné gr.
Bercsényi Zsuzsanna Budakeszi falut, Budaörs és Csik pusztákat a
saját nevére váltotta vissza, és az ô tulajdonában is maradtak
egészen 1745-ben bekövetkezett haláláig. A földesúrnô Csik pusztán
alakította ki a majorságot, így ennek a középkorban létezett falunak
– Budaörstôl eltérôen –, az újratelepítésére nem került sor.
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1. 1296. augusztus 1.
A veszprémi káptalan bizonyítja, hogy Benedek veszprémi
püspök, miután az alábbi egyházak plébánosai, Ladomér eszter-
gomi érsek levelével igazolták, hogy az érsek régi kiváltsága,
hogy minden királyi és királynéi egyház és kápolna az övé és
papja az ô zsinatán köteles megjelenni, az ellenök indított perrôl
lemondott. Az oklevél felsorolja Pál örsi, Mykou sasadi, Miklós
széki (de Cheh), János keszei, Domonkos szentjakabi és Péter
fehéregyházi plébánosokat.
Bártfai Szabó 151. Eredetije: Esztergomi kápt. m. lt. 45-1-3, DF
237414. Átírta a budai káptalan 1352. ápr. 18. Esztergomi kápt. m.
It. 45-1-5, DF 237416, Wenzel X. 248. Bakács 258,   Knauz II. 390,
Budapest okl. I. 302. l.

2. 1318. november 25., Veszprém
István veszprémi püspök tiltakozik az ellen, hogy Pál segesdi,
István leveldi, Ferenc sasadi (Sasag) és Pál örsi (Vrs) plébánosok
az esztergomi érsek biztatására magukat az ô fennhatósága alól
kivonták, a neki járó tizedet nem fizették, ami ellen a püspök a
Szentszékhez fellebbez. A hártya eredetije a veszprémi káptalani
magánlevéltárban található. A püspök a fentieket és a széki (de
Cheik)  plébánost 1320. szeptember 9-én kiközösíti.
Bártfai Szabó 181. Fejér VIII. 7. 131. Knauz II. 780, vö. Monum, Eccl.
Strigoniensis III. 14 és 713. l. 1320. szeptember 27-én István püspök az
ügyet János nyitrai, László pécsi és Benedek csanádi püspökök elé
terjesztette, november 13-án pedig újra a Szentszékhez küldte fel. A
hártya eredetije mindhárom püspök pecsétjével, a veszprémi káptalani
magánlevéltárban található. Utóbb hozzájuk csatlakozott Miklós gyôri
püspök is. Vö. a Veszprémi pkség. oklt. II. 39. l.

3. 1320. szeptember 29., Veszprém
„Mi, István, Isten kegyelmébôl veszprémi püspök és e hely örökös
grófja, a királyi udvar kancellárja, tudatjuk mindazokkal, aki-
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ket illet, hogy minden egyház vagy templom az egyházmegye te-
rületén az apostoli egyházmegye hatáskörébe tartozik, hogy
apostoli joga az egyházmegyének és kötelessége is ismertetni, ha
valami kiváltság megszûnik. A veszprémi egyházmegyében lévô
Segesd (Segusdino), Lô (Leuend), Sasad (Sasagl), Örs (Urs), Csejk
(Cheik) egyházak papjai, Isten félelmét elhagyva a veszprémi
egyház és a mi rendelkezésünk szerinti egyházlátogatást és más
püspöki rendeletet elutasították. Magukat és egyházukat az esz-
tergomi érsek joghatósága alá helyezték a nevezett érsek bele-
egyezésével, és a mi beleegyezésünk megkérdezése nélkül. A ne-
vezett örsi és sasadi lelkészek rosszat rosszra halmozva, híveik
lelkével nem törôdve, a tizedet Örs és Sasad a veszprémi egyház-
tól, ahová a magyar királyságban régi apostoli szokás szerint
tartozott, maguknak tartották meg újból és újból. Atyailag több-
ször intettük és kértük ôket, hogy engedelmesek legyenek, térjenek
vissza a boldog Mihály anyaegyházhoz. Fáraói lélekkel maka-
csul, visszatérni nem akarnak. Mi megátalkodott durvaságukat
tovább nem tûrjük. Hivatalos kötelességünk a további elnézést
megszüntetni és a nevezett lelkészeket ezennel kiközösítjük, és a
kiközösítést írásban nyilvánosságra hozzuk.
Kelt Veszprémben, Mihály arkangyal ünnepén, az Úr 1320. évében.”

1320. szeptember 29.
„És minthogy az esztergomi érsek, a saját érdekében, ha akarja el-
ismeri, ha akarja nem ismeri el a kiközösítés ezen módját jogos-
nak, én István, a veszprémi egyház lelkésze és mint a veszprémi
püspök, az apostoli székhez fellebbezek és apostoli döntést, határo-
zatot kívánok.
Mivel a nevezett István veszprémi püspök beadványa jogszerûnek
látszik, azt írásunkkal helyeseljük, igazoljuk.
Kelt Fehérvár, Szent Vince hitvalló ünnepén a fenti évben. 
Isten kegyelmébôl Miklós püspök.”
Mon. Eccl. Strig. III. köt. 966. Ford.: Bucsi Lajos.
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4. 1320. szeptember 29., Veszprém
István veszprémi püspök többek között Cheyk és Wrs plébánosa-
it kiközösíti, mert magukat az esztergomi érseknek vetették alá és
a tizedet sem szolgáltatták be. Átírta Ivanka váradi püspök, 1320.
nov. 13-án.
Bakács 368. Veszprémi püsp. lt. Litt. adj. 10/b/1. DF 200103. – Miklós
gyôri püspök, u. akkor Veszprémi püsp. lt. Misc. 11. DF 200105. Lász-
ló pécsi, János nyitrai és Benedek csanádi püspök u. akkor. Veszpr.
püsp. lt. Dec. ep. 10, Litt. adj. 10/b/2. DF 200102, 200104. Knauz III.
713. Kumorovitz 109. Bártfai Szabó 181.

5. 1321. november 17., Avignon
XXII. János pápa utasítja a pécsi püspököt, folytasson le vizsgála-
tot Ferenc Sasagh-i, Miklós Cheyk-i és Pál Wrs-i plébános ellen,
akik az esztergomi érsek joghatósága alá vetették magukat.
Átírta László pécsi püspök 1322. május 10-én.
Bakács 375. Veszprémi kápt. m. lt. Csajág 1. DF 200805., Mon.
Vesprem. IV. 318. Knauz III. 14. Kumorovitz 114.

6. 1321. december 1. elôtt, Avignon
XXII. János pápa megbízza a pécsipüspököt, folytasson le vizs-
gálatot, vajon a veszprémi püspök panasza Pál Wrs-i, Ferenc
Sasag-i,  János Cheyke-i és más plébánosok ellen helytálló-e?
Bakács 377. Eredetije Veszprémi püspöki lt. Misc. 159. DF 200106.
Mon. Vesprem II. 39. Kumorovitz 116.

7. 1327. február 4., Visegrád
Miklós gyôri, Csanád egri és László pécsi püspökök bizonyítják,
hogy a B... esztergomi érsek által összehívott zsinaton Henrik
veszprémi püspök elôadta, hogy a visegrádi, örsi, széki (de
Cheyk), sasadi, segesdi, leveldi és egyéb nagyszigeti plébániák
a veszprémi egyházmegyéhez tartoztak, de azokat az érsek
erôszakosan elfoglalta. Erre B... érsek azt ajánlotta, válasszanak
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ki 2-2 bírót az ügy elintézésére. Ez megtörtént, a püspök Csanád
egri püspököt és János honti fôesperest, az érsek pedig Miklós
gyôri püspököt és Miklós pozsonyi prépostot választották ki
bírákká, de az érsek a többször kitûzött és elhalasztott
határidôkre sem intézkedett a bírák összehívásáról. 
A hártya a veszprémi kpt. magánlevéltárában. Misc. 16. Bártfai Szabó
211. Mon. Ecles. Strigon. III. 716. l., DF 200140. Bakács 429,
Kumorovitz 174.

8. 1332–1337. Pápai tizedjegyzék
A tizedszedôk feljegyezték a templommal bíró községeknek, vagy
templomoknak, vagy a templomok védôszentjének, valamint a plé-
bánosoknak nevét azzal, hogy ezek vallomása szerint mennyi volt a
jövedelme, amely után a pápának tizedet kellett adniuk.
Esztergomi fôegyházmegye
S. Martini in insula magna (Szigetszentmárton): András plébános

jövedelme 5 márka. (182)
Loren (Lórév): Tódor plébános jövedelme 2 1/2 márka. (182)
S. Nicolai in insula magna (Szigetszentmiklós): Péter plébános

jövedelme 5 márka. (182)
S. Michaelis in insula magna (Szigetszentmihály): Antal plébános

jövedelme 2 márka. (182)
Tucul eccl. b. Marie virg. (Tököl): jövedelme 2 1/2 márka (184) 
S. Andreas (Szentendre): Pál plébános jövedelme 3 márka. (184) 
Vrs (Örs): Mihály plébános jövedelme 20 márka. (184)
Morosio (Nagymaros): Henrik plébános jövedelme 15 márka. (218) 
Vetisza (Verôce): Máté plébános jövedelme 13 márka. (219)
Vac (Vác): István plébános fizet 2 márkát. (220)
Honti fôesperesség
S. Ladislai de Curlo (Szob): A pap jövedelme több mint egy már-

ka és egy fertó. (189)
S. Laurentii de Michala (Mikolal): Miklós plébános fizetett 3 garast.

(189) 
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17. Az 1332–1337 között lefolytatott pápai tizedösszeírás 
Csik falura vonatkozó oldala



Bersen (Börzsöny): Péter plébános jövedelme 2 1/2 márka. (220)
Villa cruciferorum (Kemence): Pál plébános jövedelme 2 márka.

(221) 
Bernecha (Bernece): Benedek plébános jövedelme 1 1/2 márka. (223)
Váci püspökség Szolnoki fôesperesség
Nova (Újfalu): Pál plébános jövedelme 1 márka. (254) 
Sac (Ság): Bertalan plébános jövedelme 1 1/2 márka. (254) 
Zeux (Szôd): Márton plébános jövedelme 2 márka. (254) 
Botuna (Battyány): János plébános jövedelme 1 1/2 márka. (254) 
Magna Toca: (Káta): P. plébános jövedelme 3 márka. (254) 
Tuca (Duka): Pál plébános jövedelme 2 márka. (254)
Chor (Püspökszilágy): János plébános jövedelme 4 márka. (254)
Wosian (Verseg): András plébános jövedelme 4 márka. (254)
Szigetfôi fôesperesség
Woyssa (Varsány): Pál plébános fizet 5 garast és 4 dénárt. (254)
Rady (Rada): Miklós plébános fizet 5 garast és 4 dénárt. (254) 
Gunchev (Dömsöd): Pál plébános fizet 16 garast és 4 dénárt. (254) 
Peret (Pereg): János plébános fizet 7 garast. (255)
Pesti fôesperesség
Minor Otoy (Abony): Pál plébános fizetett 10 garast. (254) 
Seglar (Cegléd): M. plébános jövedelme 8 márka. (254)
Veszprémi püspökség Budai fôesperesség
Chic (Csik): Miklós plébános fizet 5 garast. (373) 
Telky (Telki): Péter plébános fizet 5 garast. (384) 
Erd (Érd): Miklós plébános fizet 2 garast. (384) 
Horky (Horhi): Pál plébános fizet 4 garast. (384) 
Berky (Berki): Miklós plébános fizet 4 garast. (384) 
Yeney (Jenô): Jakab plébános fizet 3 garast. (384) 
Gerche (Gercse): Pál plébános fizet 3 garast. (384) 
Kezin (Keszi): János plébános fizet 16 garast. (384) 
Probor (Perbál): István plébános fizet 4 garast. (384)
Kaluz (Kalász): a plébánosi állás üresedésben, Ferenc 1 márka 25

garast fizetett be. (384)
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Gyod (Diósd): Domonkos plébános fizet 4 garast. (384) 
Curbag (Torbágy): János plébános fizet 4 garast. (384) 
Sambok (Zsámbék): Tamás plébános fizet 3 garast. (384) 

Eredetije Biblioteca Vaticana No 184., fénymásolata OL, U 130.
Series I. tom. 1. Budapest, 1881. (Az adatok után álló zárójelben 
levô számok ennek lapszámára utalnak.) Forrás: Bakács 474.

Az idézett anyag Csikra vonatkozó szakasza: 
„... Kezdôdik a veszrpémi egyház pápai tizedeinek, mégpedig a
második, harmadik és negyedik évének elszámolása. Mégpedig
elsôként a budai fôesperességben. (...) Továbbá Chic-i Miklós fizet
5 ezüstöt (...)”
Rat. coll. Ford.: Tóth Krisztina.

9. 1340. május 15., Avignon
XII. Benedek pápa meghagyja a csázmai prépostnak, hogy a
veszprémi püspöknek Wrs, Sasag és Chek plébánosai elleni
perében a fellebbezés kizárásával hozzon ítéletet.
Bakács 518. Eredetije Veszprémi püsp. lt. Dec. ep. 3. DF 200186. Mon.
Vesprem. II. 89. Kumorovitz 329. Bártfai Szabó 260.

10. 1346. június 16,. Buda
Buda város hatósága elôtt Töttös, Wyssegrad várnagya, ajtónálló
mester, minthogy fia Miklós Veydner (dictus) Hanus leányát,
Katalint feleségül vette, 400 forint értékû nászajándékot ad,
Hanus pedig házat, Cheek faluban két, Kereked szôlôhegyen
pedig egy szôlôt.
Bakács 598. Eredetije DL. 76807. (Sándor Metternich cs. lt.)   Bártfai
Szabó 297.
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11. 1352. április 18., Buda
A budai káptalan Ádám Kezu-i, Lökös Alba-i, Mihály Wrs-i,
Jakab Cheek-i , valamint a szentjakabfalvi és a sasadi plébános
kérésére átírja a veszprémi káptalan 1296. augusztus 1-jei
oklevelét, amely szerint Kezu, Wrs, Cheek, Fejéregyház,
Szentjakabfalva és Sasad tizede az esztergomi káptalant illeti
meg, s a veszprémi püspök a nevezett plébánosok elleni perétôl
visszalép.
Bakács 660. Eredetije Esztergomi kápt. m. lt. 45-1-5. DF 237416.
Bártfai Szabó 317. Fejér VI. 2. 58. l. Monum. Eccl. Strig II. 390.

12. 1395. április 29., Buda
Zsigmond király meghagyja az esztergomi káptalannak, hogy
Örs (Wrs) és Szék (Chyk) birtokokon lakó királyi jobbágyoktól
ôsi kiváltságaik és jogaik ellenére tizedet ne követeljenek, mert
ezáltal a két falu esetleg elnéptelenedik. (Átírva De Ponto Antal
esztergomi érseki helynök 1396. február 28-i oklevelében, amely
szerint a tized-nemfizetés miatt perbe vont Weres János, Zwcz
Demeter, Pathkan Miklós és Nycus cheyki, Mezaros dictus
Demeter budai és ewrsi hospesek mutatták fel eredetijét.
Bártfai Szabó 474. Az esztergomi kpt. magánlvt. Fejér X. 2. 283.
Bakács 1066.

13. 1396. február 28., Esztergom
De Ponto Antal vicarius, sebenicoi püspök az esztergomi kápta-
lannak Weres János, Swcz Demeter, Pathkan Miklós, Cheyk-i
Nikus és Buda-i Mészáros Demeter Wrs-i hospesek ellen a Vrs
hegyen levô szôlôk dézsmájának megtagadása miatt indított
perében, habár az alperesek Zsigmond király 1395. április 29-i
oklevelét mutatták be, a dézsma további fizetését írja elô.
Bakács 1077. Eredetije Esztergomi kápt. m. lt. 45-1-11. DF 237421.
Fejér X. 2. 372., ZSO. I. 4282. Bártfai Szabó 476.
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14. 1404. április 4., Buda
Buda város hatósága elôtt Keszei (Kezew, Kezzew) Péter budai
polgár elismervén, hogy Márton örménynek (Armenus) 260 akó
borral és 12 forinttal tartozik, elzálogosítja neki a terméssel
együtt a Szék (villa Chek) határában Szalai Tamás és Széki
Miklós földjei közt levô, továbbá a Sasadon Sós Mátyás és
Márton magyar aranymûves földjei közé esô szôlejét azon
feltétellel, hogy a bort, mint szokásos, kirakással eladhatja, de se
a szôlôket, se azok jövedelmét el nem idegenítheti.
Bártfai Szabó 497. Eredetije DL 8948, ZSO II. 3092. (Cornides
másolata, akadémiai kézirattár.)   Bakács 1175.

15. 1404. április 4. (f. VI. p. pasec)
Rawcan Péter nevû pestújhelyi bíró, esküdtek és közönséges
polgárok elôtt Keszô Péter budai polgár adóssága fejében, amely
260 köböl bort és 12, száz új dénárral számított forintot tesz ki,
Örmény Márton budai polgárnak az idei szüretig elzálogosítja
két szôlôjét, az egyiket Csik tanya területén a Sek-nek nevezett
Sala Tamás és Miklós szôlôje szomszédságában, a másikat a
sasadi hegyen a Soset Máté Márton szôlôje mellett. Kipréselt bor-
ban kötelezi magát, hogy a termésbôl megfizeti neki tartozását,
oly módon tartja a bort a kádban, miként e vidéken Keszô Péter
szomszédai köröskörül eladásra kitenni szokták. A szôlôket és a
bort pedig mindaddig nem adja el, amíg kötelezettségének
eleget nem tett. (A szöveg elején jobb felôl: Ninderthaim Lôrinc
esküdt javaslata. Papíron, hátlapján vörös pecsét nyomával.)
ZSKO II/I. 3092. DL. 8948. Szövegváltozat. Ford.: Bucsi Lajos.

16. 1455. május 15., Szeben
Pálóci László országbíró elôtt Besenyei László fia Mihály és fiai:
Imre, János, Lambert, Barnabás és György, másrészrôl Therpesi
Péter fia Miklós, megfontolván azt, hogy egy apától és anyától
származnak, egymást kölcsönösen örökösül fogadják: ha Mihály
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fiai halnának meg utód nélkül, Besenô, Zeleus, Farnas-on levô
birtokai Miklósékra, ha az utóbbi, úgy Terpes egész b., továbbá
Zeck-en levô részei Mihályékra szálljanak. 
Bártfai Szabó 813. (Egyszerû másolata a br. Orczy cs. levéltárában.)

17. 1528. február 1., Buda
I. Ferdinánd király néhai Byro Orbán és Mihály kôházát, kik a
múlt években feleségeikkel és gyermekeikkel együtt megölettek,
Cheek birtokban, Pilis megyében ns. (Ziódy Kozár) Miklós, volt
visegrádi alvárnagynak adja.
Bártfai Szabó 1485. Királyi könyvek I. 111. 1.

18. 1546
Az ôrsziget faluból Csik faluba szökött jobbágyok: 
73. ôRSZIGET falu, a nevezetthez tartozik.(1)
Telek Balázs nôs, megszökött, Tód Ferenc nôs, megszökött, Sas
Petre nôs, megszökött, Balta István nôs, megszökött, Latos János
nôs, megszökött, Darabos András nôs, meghalt.
Mivel a nevezett puszta a szultáni meghódítás óta üresen maradt
és néhány rájája a Budához közeli Csik nevû pusztához(2)
jegyeztetett be, tapuba adása jogos. Ezért a korkmazi párkán
lovasai közül Kurd bin Ali aga, Inehán bin Ali, Ferruh szeroda,
Ferhád bin Abdullah, Redzseb bin Abdullah, Iszkender bin
Hüszejn és Hüszejn bin Timur nevû személyek tapu-illetéket
fizettek róla, s a földesúrnak járó tized megadásának feltételével
az új defterben rájuk íratott.(3) Jövedelme 220 akcse, mégpedig
búza tized 8 kile, kevert tized 4 kile és széna tized 10 szekér.
Mivel ismét falunak íratott be, tapujaik a defterbe(4) ne
jegyeztessenek be. Lukács diák nôs, testvére Somogyi Petre nôs,
Kis Imre nôs, Fodor Boldizsár nôtlen, testvére Dimitre nôtlen,
Sas Petre nôs, Nagy János nôtlen, Kovács Sebestyén nôs, Szabó
Sebestyén  nôs, fia Márton nôtlen.
A dzsizje-adót fizetôk száma: 3.
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(1) ôrsziget falu, Csánki szerint (III. 341.) Ercsitôl délre, Károly
szerint (V. 56.) Ercsi és Besnyô között feküdt. Az 1559. évi
timár-defter szerint jövedelme 2000 akcse volt, melyet Arszlán
csaus timár-birtokos kapott.
(2) Lásd. utóbb, Csik faluban valóban összeírtak közülük
néhányat.
(3) Ezt az egész bejegyzést utólag áthúzták.
(4) Ti. a tapu-defterbe.
Káldy-Nagy, 1977.

19. 1546, Csik
79. CSIK puszta, a nevezetthez tartozik. (Csik puszta, ma Csiki-
dûlô, Budaörshöz tartozik.)
Ráják nélkül. A jövedelem a tizedekbôl --- . Búza tized kile ---,
kevert tized kile --- széna tized szekér ---.
A nevezett puszta felvirágzott és most faluként íratott össze.
Káldy-Nagy, 1977.

20. 1559. Csik falu összeírt adózó családfôi
104. CSIK falu (ma Csiki-dûlô, Budaörshöz tartozik.)
Jövedelme 2284 akcse, a timár-defter szerint szultáni hász-birtok
lett, de itt is megjegyezték, hogy korábban a falu Ibrahimnak, a
budai mirmirán csausai kethüdjának birtokában volt. Csik falut
pusztaként már össze akarták írni, (ld. fentebb a 79. sz. alatt.)
CSIK falu. 
Ibrahim, a (budai) mirmirán csausai kethüdája (tímár-birtoka).
Latos János nôs, fia György nôtlen, Sas Petre nôs, fia Dimitre
nôtlen, testvére Mihál nôs, Darabos Petre nôs, fia Balázs nôtlen,
Mendegél Benedek nôs, Simon György nôs, fia Balázs nôtlen, fia
Márton nôtlen, Rác Miklós nôs, Pál Mihál nôs, Tar Miklós nôs,
fia Tomás nôtlen, Darabos István nôs, Rác Petre nôs, Nagy Jakab
nôs, Polbár Pál nôs, fia Simon nôtlen, Tód Ferenc nôs, fia Petre
nôtlen, Balik Tomás nôs, fia János nôtlen, fia György nôtlen, fia
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István nôtlen, Balik Gergel nôs, testvére Tomás nôtlen, Nagy
Petre nôs, fia Lôrinc nôtlen, Telek Balázs nôs, Csik István nôs.
A dzsizje-adót fizetôk száma 10. Az újonnan összeírtak száma 32.
Káldy-Nagy, 1977.

21. 1562
Csik falu a nevezetthez (a budai náhijéhez) tartozik. 
1562-ben: Nagy Petör, Polbárd Pál, Tót Ferenc, a nevezett fia
Petör, Nagy Balás, Balog Tamás, a nevezett fia Orbán, Bálind
Gergel, a nevezett testvére Tamás, Nagy Mihál, Rác Vidacs,
Cseke Balás, Latos János, Rác Miklós, Sas Mihál, Mendegél
Benedek, Rác László, Rác Petör, Tar Miklós, a nevezett fia Máté,
Darabos Petör, István Darabos (sic!). A dzsizje-adót fizetôk
száma 10.
A jövedelem 5705, amely adódik az alábbiakból:
a kapuk száma 19 950
kevert tized 95 kile 570
musttized 600 pint 1500
méhkastized 50
kender- és káposztatized 25
búzatized 140 kile 1680
tûzifa- és szénadó 380
egy darab szôlô jövedelme, a kincstáré 200
sertésadó 100
a bírságpénz, menyasszonyadó és hordóadó 250
Ibrahim csaus majorsága a nevezett faluban, jövedelem ---.
Káldy-Nagy, kézirat, 2002.
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22. 1546–1590. A török földesúri jövedelmek (akcséban)
A XVI. századból fennmaradt adóösszeírások szerint:
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Helység 1546 1559 1562 1580 1590

Óbuda 5 000 8 000 18 000 20 000 20 000

Szentendre 1 230 3 000 3 000 6 000 6 000

Zsámbék 6 000 4 020 4 020 6 000 6 000

Tök 2 800 10 073 10 073 12 250 12 250

Budakeszi 2 910 5 848 6 072 5 300 5 300

Budaörs 2 000 29 336 29 336 40 000 40 000

Csik 3 800 2 284 5 705 – –

Békásmegyer 300 1 000 1 000 3 100 3 100

Monostor 3 680 2 394 4 295 6 630 7 000

Bogdán 6 000 8 279 21 635 19 930 14 333

Tótfalu 1 100 5 186 11 119 25 950 24 000

Vácrév 11 998 4 877 7 689 7 630 4 135

Torda 2 320 971 2 045 4 600 4 600

Várad 1 000 2 920 4 195 – 3 000

Bolgárfalu 2 350 1 325 3 417 1 650 1 650

Összesen 52 488 89 153 129 601 159 040 151 368

Gál, 1988.



23. 1546–1590. Az adózó családfôk száma a török összeírásokban

Gál, 1988.

24. 1546–1562. Csik falu összesített adatai 
CSIK falu, a budai náhijéhez tartozik.
1546-ban elôször, mint pusztát írták össze: „Csik puszta, ráják
nélkül, jövedelme a tizedekbôl 100 akcse: búzatized 5 kile, kevert
tized 6 kile és szénatized 20 akcse.” Az összeírás befejezése után
azonban, mikor megkezdték a szultáni hász-birtokok kijelölését,
illetve a tímár- és ziámet-birtokok kiosztását, Csik falu lakosai
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Helység 1546 1559 1562 1580 1590

Óbuda 63 60 40 90 72

Szentendre 19 27 33 32 25

Zsámbék 65 33 47 30 21

Tök 7 23 48 62 61

Budakeszi 48 42 29 35 31

Budaörs 3 36 35 40 37

Csik – 19 18 – –

Békásmegyer – 19 34 32 26

Monostor 14 12 20 19 20

Bogdán 17 10 11 – –

Tótfalu 7 27 28 40 63

Vácrév 19 19 22 10 9

Torda 12 11 9 14 22

Várad 18 – 13 – –

Bolgárfalu 33 35 37 40 35

Összesen 325 373 424 444 422



elôkerültek. Így azután, noha a tímár-defterben is elôször
l00 akcse jövedelmû pusztaként jegyezték be, utólag mégis 3800
akcse jövedelmû faluként adták oda haszonélvezetre Ibrahim
tímár-birtokosnak, a budai beglerbég egyik csausának. 
Az 1559. évi összeírásba (mely, mint ismeretes úgy készült,
hogy az 1546. évi defter adatait pontosan lemásolták, majd az
1559. évi állapotnak megfelelôen kiigazították) elôször szintén
pusztaként vezették be, majd föléje jegyezték: a nevezett pusz-
ta felvirágzott és most faluként íratott össze. Ez a „felvirágzás”
azonban rövid életû lehetett, mert három év múlva ugyan még
szép számmal tudtak itt összeírni lakosokat, de Csik falu a
késôbbi összeírásokban még csak pusztaként sem szerepel.

Népességi adatok

Három év múlva tehát már csak a 69%-át tudták nyilvántartásba
venni az 1559-ben összeírtaknak. Foglalkozásra utaló adat az
összeírásokban nincs.

Gazdaságtörténeti adatok 1562-bôl
búzatized 140 kile
musttized 600 pint
kendertized és káposztatized 25 akcse
sertések száma 50 darab
menyasszonyadó, hordóadó és bírságpénz 250 akcse
kevert tized 95 kile 
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1559-ben 1562-ben

Családfôk száma 19 18

Nôtlen fiaik száma 12 3

Családfôk nôtlen testvérei száma 1 1

Egyéb nôtlenek száma – –

Összeírtak száma 32 22

Dzsizje-fizetôk száma 10 19



kincstári szôlô jövedelme 200 akcse 
méhkasok száma 25 db 
tûzifa- és szénaadó 380 akcse

Az 1562. évi összeírás szerint tehát egy család gabonából átlag
130 kilét és borból 333 pintet termelt, ami közepes
életkörülményekre utal. A lakosságot késôbb tehát valami elemi
csapás érhette vagy a háború sodorta el, úgyhogy még puszta
sem maradt belôle. 

A földesúri jövedelmek teljes összege és azok haszonélvezôi: 
1546-ban 3800 akcse, Ibrahim tímár-birtokos, a budai beglerbég

egyik csausa. 
1559-ben 2284 akcse, szultáni hász-birtok.
1562-ben 5705 akcse, szultáni hász-birtok.
Káldy-Nagy, 1985.

25. 1575. A komáromi vár urbáriuma
Az új Burggraf Hans Hirschen. Királyi rendeletre Keszegfalvi
Posár Lukács vezetésével háromtagú bizottság a helyszíneket
végigjárva írta össze az adózó falvakat, melyek ekkor a
következôk voltak: Zsámbék, Tök, Perbál, Budakeszi, Csik,
Budaörs, Óbuda, Békásmegyer, Szentendre, Monostor,
Pócsmegyer, Vácrév, Tótfalu, Bogdán, Torda. Utólag beírva
Bolgárfalu puszta.
Az ezévi komáromi urbárium tartalmazza a következôket: „A ma-
gyar királyok idejében”, vagyis I541. elôtt Óbuda, Budaörs, Csik,
Budakeszi, Zsámbék, Tök és Perbál a zsámbéki királyi
vadászkastélyhoz szolgált, Szentendre, Bogdán és a szigeten
fekvô falvak a visegrádi királyi várhoz tartoztak. Békás-Megyeren
az urbárium szerint három birtokos osztozott: a pilisi apátság, a
budai Szent Zsigmond káptalan és a „cseri” apácakolostor.
Gál, 1988.
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26. 1579. május-június, Buda
Üvejsz pasának a budai vilájetrôl írt számadásai:
Budáról való jövedelem 20 000 akcse 
Óbuda Szen pusztával 19 314 akcse
Örs 48 118 akcse 
Csek 1 120 akcse
Sóskut 4 132 akcse 
Ecseg 3 758 akcse 
Békás-Megyer 2 795 akese 
Zanko 5 019 akcse 
Góta (Boga?) 10 069 akcse 
Pervál 1 000 akcse 
Barácska 400 akcse
Velics–Kammerer, 1890. Bártfai Szabó,  1684. Borovszky.

27. Csik falu a török hódoltság alatt
Feltehetôleg Budaörs falu lakosai 1596 utáni idôszakban szere-
pelnek a budai szandzsák 1633. március 11. – 1634. február 27.
között készült fejadó-összeírásában, mint Csik falu, ahogy Velics
Antal helytelenül fordította: Csesín falu 3 adófizetô (hane) lakos-
sággal. Ez a Csik falu Budaörs nyugati szomszédja, s valószínû-
leg 1686-ig lakott volt. 
Vass Elôd.
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18. A komáromi vár 1575. évi urbáriuma (részlet)



28. 1633. márc. 11. – 1634. febr. 27.

Velics–Kammerer.
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29. 1686. Lotharingiai Károly jelentése
Augusztus 14-én, napkeltekor Szolimán megint elfoglalta állását
kettôs arcvonalban a Kamaraerdô háton, majd változatos moz-
dulatok után három hadtestet alkotott, a jobbszárny a még a
védelmi gyûrûn belül levô bajorokkal, a középsô a Kamaraerdô
háton, Lotharingiai Károly seregével állt szemben, a balszárny
pedig, mint harmadik hadtest, arcvonalára merôlegesen észak-
nak kanyarodott, s úgy látszott, hogy nagy része a Csiki hegyek-
tôl nyugatra fekvô ún. Fekete mocsár (a mai halastó) felé indul.
Hauser, 1985.

30. 1690
1690-diki összeírás, népes és elpusztult helyek.
... 3. A harmadik (pilisi) járásban: Budaváros némely uj
lakosokkal, Zsámbék (praesidium) melyben némely magyar
katonák vannak, és jelenleg a várhoz tartoznak, Vörösvár, hol
postamester lakik, némely lakosokkal, Ráczkevi város a
peregiekkel, Tököly, Becse, Sziget-Szent-Miklós, Makád, Bia,
Tök, Páty, Ó-Buda, Kalász, Pomász, Szent-Endre; Pócs-Megyer,
Monostor, Tótfalu, Bogdán. Ezen harmadik járásnak van össze-
sen 5 1/2 és 1/32 portája.
Elhagyott helyek: Torbágy, Csék (valószínûleg a mai Csép,
helyesen Csik), Török-Bálint, Eörs, Szent-Márton, Szôlôs, Háros,
Csepel, Gyál, Rôre, (alighanem Lóré), Teleki, Kozáron, Boros-
Jenô, Buda-Keszi, Felsô-Keszi, Nyék, Hidegkut, Békás-Megyer,
Kissing, Eôröm, (ma Üröm), Boronyi, Sómár, Szántó, Szenek,
Szent-László, Leányháza, Pócs-Megyer, Bulgár, Tótfalu, Tahi,
Várad, Szent-Péter, Torda, Váczrév, Pilis-Szentkereszt, Szent-
Lélek, Sz.-András, Tinnye.
Galgóczy.
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31. 1691. június 7., Pest
Pest Vármegye ülése.
Ifj. Gr. Zichy István nevében Kemény István nemes tiltakozik,
mert Csék, Keszi és Örs pusztákat a szomszéd lakók maguk
részére akarják elfoglalni.
OL. Zichy nemz. lt. fasc. 205., l., 12. sz. Riedl, 1933.

32. 1695. március 26.
„Én, alulírott, a nemes és nemzetes Zichy István generális
jószágigazgatója és teljhatalmú megbízottja jelen levél tartalma
által vallom mindenkinek, hogy elöljáróm tudtával és belee-
gyezésével a budai rácoknak két pusztát adtam bérbe a régi és
törvényes határokon belül, legelôkkel, szántóföldekkel, erdôkkel,
ligetekkel, minden hasznával és haszonvételével egyetemben,
tudniillik a Buda Eörs és Csík nevû pusztákat, 50 (quinquagin-
ta!) tallérért, mégpedig Papulyas Lôrincnek, Illia Ambrusnak,
Keszik Andrásnak, Vilor Istvánnak, Nemcsovics Györgynek és
társainak, oly módon, hogy a bérleti díj felét a megerôsítéskor, a
bérbevétel elôtt fizetik, a másik felét pedig Szent Mihály ünnepén.
Amely dolog erôsségére és emlékezetére kiadtam jelen levelet.
Komárom, 1695. március 21. Szentkereszti István.
Ama napon kifizették a fele összeget, 25 birodalmi tallért, és 50
polturát, melyrôl nyugtát adtam.”
A lap alján más kézírással:
„Hogy eme kiadott másolat az eredetivel szóról szóra egyezik,
megerôsítem.
Buda, 1695. március 26. Zenegg Kristóf”
OL-KA Berichte und Schreiben. Ford.: Tuza Csilla.

33. 1695. március 30.
Az adatok szerint a budai határban lévô szántóföldekhez a tabáni
katolikus rácok l695. március 2l -én Zichy Istvántól árendába vették
a Buda melletti Örs és Csik pusztákat, évi 500 tallérért. A budai
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városi tanács a bérleti szerzôdés megkötése után azonnal tiltakozott
a kamarai administratiónál és magának követelte az árendálás jogát.
A tanács fellépésének az lett az eredménye, hogy a rácoktól
elvették a bérletet, és a városnak adták át. A budai tanács viszont a
földesúrnak fizetendô árendaösszeg és a városnak adandó kilenced
fejében átadta a pusztákat a rácoknak, s ezek a terület 1/4 részét
szántóföldként mûvelték, a többit parlagon hagyták. 1696-ban 113
mérô búzát, 653 mérô rozsot és 5 mérô zabot vetettek itt el. 
Nagy Lajos, 1959. OL. Kamarai lt. CL. et C7-42. OL-KA Berichte und
Schreiben, 1695. márc. 30. No. 94., ápr. 23. No 71.

34. 1695. április 5.
„Nemes Uram!
Vettem a március 26-án kelt levelet, semmit sem tudok a schis-
matikusok hatalmaskodásairól Buda Eörs és Csék pusztákat illetô-
leg. Teljes jogom van hozzá, hogy bérbe adjam a rám bízott
uradalmat, ama pusztákat is, és sem a budai polgármester úr, sem
más nem birtokolhatja eme jogot. Adományozási joga csak [Zichy]
generálisnak van ôfelsége dekrétuma alapján, és bárki bármit akar
tenni, azt csakis ôfelsége dekrétuma alapján teheti, és óvakodjék
attól, nehogy meg nem érdemelt bûnök miatt büntettessék, ugyanis
nem vagyunk kötelesek jogainkat és adományainkat bejelenteni,
csak ahol ez szükséges, illô és illetékes helyen, és illetékes bíróság
elôtt, ama puszták hasznát és élvezetét birtokolni a földesúr
joghatóságában áll.
Már négy évvel ezelôtt protestáltam Pest vármegye közgyûlésén azok
ellen, akik ama birtokokat erôszakkal használják, élvezik gyümöl-
cseit és termékeit, emberek elfogásával és fogságba vetésével, amirôl
a vármegye pecsétjével megerôsített bizonyságlevelem is van; ki-
rályságunk jogai szerint a valódi bérlôket ama erôszakoskodókkal
szemben a mondott praediumokról, avagy pusztákról elmozdítani
nem lehet; vagyis meg kell védeni ôket. Az alispán úrral bejárjuk a
határköveket, és meg fogjuk állapítani, hogy országunk szokásai
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szerint vannak-e kimérve és letéve. Ajánlom magamat és maradok,
Szent Kereszty István, Zichy István gróf meghatalmazottja és
jószágigazgatója. Komárom, 1695. március 30.” „Hogy eme
kiadott másolat az eredetivel szóról szóra egyezik, megerôsítem:
Buda, 1695. április 5. Zenegg de Scharfenstein György-Kristóf”
OL-KA Becrichte und Schreiben. Ford.: Tuza Csilla.

35. 1695. április 20.
„SzentKereszti István, nemes és nemzetes Zichy István gróf
jószágigazgatója ezúton vallom mindenkinek, bármilyen rangú,
rendû, tisztségû vagy méltóságú embernek, jeles uraknak,
tisztviselôknek, és egyebeknek, hogy a következô történt: bizonyos
rácok, tudniillik Papuljas Lôrinc, Villoff István, Ambruz Illia,
Keszich András, Nemchouicz György Buda Eörs és Csek birtokok
bérlôi a bérleti idô alatt, a közösség nevében ilyen bérleti
feltételekkel: ettôl eltérô dolgokról azonnal értesítenek engem,
ama birtokosok pedig ötven telepest akarnak hozni magukkal,
többségükben rácokat, olyanokat, akiket ôk maguk választanak,
földmûvelôket; azonban nem a közösségnek lett kiadva a bérleti
jog, ezért (ahogy nekem a dolgot megjelentették), a budai rác
bíró, István és Péter jogosan, és igazságosan erôsítette meg ama
birtokosok használati jogát, hogy birtokolhassák és élvezhessék
ama birtokokat, 50 birodalmi tallérért, két részben fizetve, a tar-
tozékokat és felszerelést (közönségesen Portai Aranyos
Szerszamot), és a helységekben található felszerelést 15 birodal-
mi tallérért bérlik, még ebben az elsô évben fizetve. Amely dolog
emlékezetére kiadtam mindig használt pecsétemmel és kezem
írásával megerôsített levelemet. Kelt a királyi privilegizált város-
ban, Komáromban, 1695. április 3-án. Szentkereszti István”
„Hogy eme kiadott másolat az eredetivel szóról szóra egyezik,
megerôsítem. 
Buda, 1695. április 20. Zenegg de Scharffenstein György-Kristóf”
OL-KA Bechrichzte und Schreiben. Ford.: Tuza Csilla.
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36. 1695. április 23.
„Méltóságos Uram!
Nagyméltóságú Uram: E hó 20-án küldött, Hueber parancsnoknak
címzett utasítására azt tudom válaszolni, hogy a sóeladás marad
ahogy eddig volt; Hudsman ... meggyôzôdhet róla, hogy a szám-
lákat teljességgel benyújtották, és erre többször is felszólítást és
utasítást küldtünk, a mellékelt jelentés részletezi a számlákat és a
kiadásokat, az ismételt felszólításoknak eleget téve. A tized bérlete
miatt, mivel a váci vikárius avagy számtartó a múltkoriban tartott
közgyûlésen nem jelent meg, írtunk neki a falvak összeírásának
beküldése végett, hogy be lehessen hajtani a pénzt, de válasz nem
érkezett, és emiatt kénytelenek voltunk magunk írni emiatt a
vikáriusnak, amire rögtön válaszolt is, hogy a püspök úr a belsô
településeket úgy egy évvel ezelôtt maga hasznába vette és lefoglal-
ta, és a kamarai adminisztrációnak semmi több bérleti díj, mint
egy évvel ezelôttig nem jár, ami 721 Ft-ot jelent. 
A pesti pálosoktól kértük az Azhára és Szudra vonatkozó kérdéses
dokumentumot a parancs szerint, legalább másolatban küldenék
át, erre azt válaszolták, hogy nem akarják a királyságot megkárosí-
tani, hanem a kérdéses helységre vonatkozó dokumentumokat a
maga idejében és az illetékes helyen már bejelentették, és Zenegg
úrnak jóakaratúlag és kötelességtudatból indíttatván bemutatták, és
az udvari kamara átengedte a tizedet a Kötschkemet-ieknek és
Szeglet-ieknek. Mai napon kelt rendelettel megkerestük a szegedi és
lippai fegyverraktárakat is, mellékelve az udvari kamara parancsa,
mellékeljük még az udvari kamarához benyújtott esztergomi jelen-
téseket és emlékiratokat a Greaid-i harmincadhivatal jelentésével és
az esztergomi harmincadhivatal jelentésével együtt. A gyulai szám-
tartó sürgeti egy raktár felállítását, talán megírhatnánk neki, hogy
többet foglalkozunk ezzel. A szerb patriarchának császári
Felségéhez benyújtott kérvényét vizsgálat végett a beküldött jelentés-
sel együtt mellékeljük, a leírásban szereplô állítás, tudniillik, hogy ô,
a patriarcha, rendelkezik bizonyos alapokkal, hogy ama szigetet
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biztosíthassa hittestvéreinek, azt is figyelembe kellene venni, hogy a
katolikusok által elfoglalt templomot ama akatolikusoknak kellene
adni, itt vitathatatlanul elég hely lenne. 
Hogy Comet úr mit szól ehhez, kiviláglik a csatolmányokból, és
Herr Kuopp a mai postával megint egy nagyobb serfôzô üstöt
kért. Hogy a karmelitáknak mennyi földjük van a nekik koráb-
ban kiutaltból, és ezen hány régi ház van, és hány szôlôhegyet
mûvelnek a fent említett atyák, mutatja a következô összeírás.
Néhányan a budai szôlôhegyek lábánál fekvô pusztát, Budos Ers-t
és Szög-et, Szichy gróf rácainak akarják bérbe adni, de Buda
városa, akiknek feljegyzését a rácokkal kötött szerzôdés máso-
latával együtt beküldték, több tanú is akadt, hogy az említett
pusztáról vallanak, és a pálosok is elôjogot formálnak rá. Így a
két perlekedôhöz egy harmadik is csatlakozik, ami a mi szerény
véleményünket illeti, a tekintetes udvari kamarának ezt a régi
lakott települést ôfelsége részére be kellene kebeleznie, és bérbe
kellene adnia, Vilssersheimb chirurgus kéri, hogy jelentkezhes-
sen, és ez alkalommal kegyelmet kaphasson, amelyre vonatko-
zóan további utasítást várunk, maradunk alázatos és hûséges
szolgái. Buda, 1695. április 23. P. S.
Ami követelése az esztergomi élelmezési biztosnak az érseki mal-
omból az érsek úr halála után még fennáll, arról jelenthetjük,
hogy az irattárban található adatok alapján azt kikerestük, azt
kikövetelték, de éjszaka kitalálták, hogy Esztergomnak az érsek
részére történt átadásával az udvari kamara parancsa, ami a
kismalomra vonatkozott, valószínûleg nem érvényesíthetô.”
MOL – Magyar Kincstári Levéltárak – Budai Kamara Levéltára – E 281.
Berichte und Schreiben 1695. márc. 30. No 94. Ford.: Tuza Csilla.

37. 1696. Buda város birtokszerzési kísérletei
...A mezôgazdaság nehéz helyzetére mutatnak Buda birtokszer-
zési kísérletei is. Ezek során 1696-ban Törökbálint és Fekete-
szentegyház pusztákat kéri a bécsi kamarától, azonban az ado-
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mányról lekésett, a budai jezsuiták szerezték azt meg maguknak.
A sikertelen kísérlet után gróf Zichy Ferenctôl(?) bérbe veszi
Budaörs és Csék birtokokat, azonban 1701-ben a Zichyek a bér-
letet felmondják. 1701-ben újból kérik a neoacquistica commis-
siótól Törökbálintot, Budaörs és Csék praediumokat, kétség-
bevonva ezekre a javakra a jezsuiták, illetve a Zichyek jogát.
Nagy, 1956.

38. 170(?) Szabó Ferenc tiszttartó levele gr. Zichy Péterhez
„Egy terminust kölletik pratigálnunk és Comissio millit, Vizi
ispány Uramtul, hogy Bíró Uramat szükségképen kiköletik
menni. Én ugyan addig providiálni fogok a körül levô falukban,
jó bizonylyokat keresnyi az ott levô határok véget. Méltóságos
urat kérem, hogy legyen azon, Budakeszy, Budaörsi és Csik
Határlevelét is elôkerestetni, mivel nem kevés kára lenne
Méltóságos úrnak, úgy Méltóságos Asszonynak, ha egy darab
földtôl el Esik.”
Hauser, 1985.

39. 1701. A tekintetes kamarai adminisztrációnak
„Kegyelmes Uraim!
Ismertes nagyságtoknak, és biztosan még fülükbe is csengenek jelen-
téseink, melyeket igen gyakran terjesztettünk már a tekintetes
császári kamrai adminisztráció, és a tekintetes udvari kamara elé
szegény polgárságunk panaszai és kibírhatatlan terhei miatt, abban
a reményben, hogy kegyelmes meghallgatásra találunk, és ügyünk
elôbbre halad, ebbôl azonban eddig még semmi nem valósult meg,
sôt, az az érzésünk, mintha az itteni polgárságot gúzsba kötnék, és
sérelmet szenvedne, mivel a falakon kívül esô területünkön Zichy
gróf jószágigazgatója két Budához közel fekvô pusztát, Buda Eörs-öt
és Csek-et birtoklevelünk ellenére bérbe adta a katolikus rácoknak,
polgárságunk jóléte érdekében, mellyel a kamarai adminisztrációt is
szolgálja, [ezeket a földeket] már a hódítás idején is élvezte a város,
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mivel ezek gazdálkodását is elôsegítették, s nélkülük legelô
hiányában egy polgár sem tarthatna állatot a nyáron, és a téli élel-
met ezen állatoknak nem tudná beszerezni. 
És mivel a város eme bérbe adott településeket magának óhajtja
megszerezni, a görög katolikus vallású rácok ezen okból kifolyólag
a legelôk kiosztásánál nem tisztességesen jártak el, és a bérletben,
a termésben konkurálni akarnak, és hogy ilyesféle viták véget
érjenek, a városi magisztrátusnak, mint a rácok felettes szervének,
kell ez ügyben eljárnia, és hogy a szegény polgárok ne rövidüljenek
meg, megkerestük Zichy grófot írásunkkal a bérlet ügyében, amire
azonban még semmilyen választ nem kaptunk, sôt, az említett
jószágigazgató a telkek kiosztásakor ismételten a katolikus rácokat
részesítette elônyben, szerzôdést kötvén velük. Ilyen körülmények
között minden egyes polgár gazdálkodása csôdbe jut, tönkremegy,
és úgy tûnik, nemcsak az említett város elôjogait éri sérelem,
hanem szemmel láthatólag a méltóságos kamarai adminisztrációt
is, tehát polgárságunk akadályoztatása miatt a rácok a legjobb
földeket bérbe vették, talán még a Buda környéki szôlôhegyeket is
birtokolni és élvezni akarják, teljesen ki akarják meríteni azokat.
És hogy az említett jószágigazgató ama puszták adományo-
zásában ura jóváhagyását bírja, bizonyítja a C alatt beterjesztett
írás, de hogy ô [a földesúr] ebben nem bûnös, az kiviláglik, mivel
a pesti pálosok is éppen ezekért a pusztákért harcolnak, és azt
állítják, ôk a valódi urai. 
E miatt az események miatt alázatosan kérjük a tekintetes kama-
rai adminisztrációt, a tekintetes udvari kamaránál ajánlja be
jóindulatúan ügyünket, hogy mind a két pusztának, Buda
Eörsnek és Csek-nek, mind a Buda környéki pusztáknak az
ügyében (melyhez Buda városának régi privilégiumai szerint
joga van), rendelkezzék, addig a város is beterjeszti iratait, és a
pereskedô felek is bemutatják hiteles adományleveleiket, ezáltal
kérjük, hogy polgárainknak adják bérbe eme földeket, s mi
mindig készen állunk a megjelölt idôben a tekintetes udvari
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kamaránál megjelenni. Maradunk alázatos és hûséges szolgái a
kamarai adminisztrációnak. N. N. polgármester és tanács.”
OL-KA Berichte und Schreiben. Zichy Levéltár, 464. cs.

40. 1701. március 29.
A Budakeszivel való bérbeadó szerzôdés 6. pontja alapján
Budaörsöt is a budakeszi alattvalóknak adják bérbe, mégpedig
három évre: „Praedia Budaörs et Csék ad triennium eisdem in
arendam sunt elocuta a quibus praediis annuatim solvent 125 fl.”
OL. Zichy nemz. lt. 3. Fasc. NB et D. 473. sz. Riedl, 1933.

41. 1708. július 12.
Szabó Ferenc, a Zichyek tiszttartója értesíti a grófot arról, hogy „a
biai tiszttartó tilalmazza a bérlôt egy darab föld használatában.”
Hauser, 1985.

42. 1710
Budakeszit, Buda-Eörs és Csék pusztákat Georg Christoph
Zenegg-nek 8 évre árendába bocsátották 3000 rajnai forintért, a
Zichy-család adósságainak a kamatai fejében: az oklevél zára-
dékánál fogva a Zichyek nyolc év leteltével, Szt. György napján
megválthatják bérletüket, ha pedig ezt nem tennôk, úgy az még
egy további évre Zeneggé marad. 
OL. Zichy nemz. lt. 3. Fasc. NB et. D. 473. sz. Riedl , 1933.

43. 1711
Georg Christoph Zenegg bérbeadja Csék és Budaörs pusztákat
Budakeszi községnek, mely szerzôdést a bérbevevôk részérôl
Sebastian Senn budakeszi gazda írja alá.
OL. Zichy nemz. lt. 3. Fasc. NB et D. 474. sz. Riedl, 1933.
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Abony (Minor Otoy)   8

Acsa   28

Alsó város (Budán)   28 

Avignon 5, 6,

Azha   36

Bakosna   28

Baracska (Barácska)   26

Battyány (Botuna)   8 

Báhid   28

Becse   30

Berki (Berky)   8

Bernece (Bernecha)   8

Besnyô   18

Besenô   16

Békásmegyer (Békás-Megyer)   22, 23,

25, 26, 30 

Bia   30

Bicske   28

Bogdán   22, 23, 25, 30

Bolgárfalu (Bulgár)   22, 23, 25, 30 

Borony (Boronyi)   30

Boros-Jenô   30 

Börzsöny (Bersen)   8

Buda   11, 12, 14, 17, 26, 32, 36, 37,

39 

budai fôesperesség   8

Budavár   28

Buda város   10, 28, 30, 36, 37

Budai káptalan   11

Budai náhije   28 

Budai szandzsák   28

Budai Szent Zsigmond káptalan   25

Budakeszi (Buda-Keszi, Felsô-Keszi

Keszi, Kezin, Budakeszy)   8, 1 l,

22, 23, 25, 30, 38, 40, 42, 43

Budaörs (Örs, Urs, Wrs, Buda Eörs)

3, 4, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 25,

26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 42, 43

– Örsi hegy (Vrs-i hegy) 13,

Cegléd (Seglar)   8 

Cinkota (Sinkota)   28

Csákvár   28

Császár   28 

Csáta   28 

Cseke-Káta   28

Csepel   30

Csút (Alsó, Felsô)   28

Dán (Csán ?)   28

Derecsin   28

Diósd (Gyod)   8

Dümsöd (Gunchev)   8 

Duka (Tuca)   8

Ecseg   26

Egeg   28 

Ercsi (Ercsin)   18, 28 
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Esztergom   13, 36

esztergomi fôegyházmegye   8 

esztergomi káptalan   11

Érd (Erd, Hamzabég)   8, 28

Farnas   16 

Fehérvár (Székes)   3

Fejéregyház   11

Fekete mocsár   29

Feketeszentegyház   37

Gercse (Gerche)   8 

Gáta (Boga?)   26

Gyál   30

Gyömrô (Gyemrô)   28 

Györon   28

Háros   30 

Heves   28

Hidegkút   30

Honti fôesperesség   8 

Horhi (Horky)   8

Ibrahim csaus majorsága Csik faluban

21

Jenô (Yeney)   8 

Kalász (Kaluz)   8, 30

Kamaraerdô   29

Káta (Magna Toca)   8 

Kecskemét (Kötschkemet)   36 

Kemence (Villa cruciferorum)   8

Kereked szôlôhegy   10 

Kerepes   28

Kesken   28 

Kissing   30 

Kocsi   28

Kóka   28 

Komárom   33, 35 

komáromi vár   25

Kovar   28

Koza (Kozáron)   28, 30

Leányfalu (Leányháza)   30

Lórév (Loren, Lóré, Rôre)   8, 30 

Lô (Leuend)   3

Magyaroz   28 

Makád   30

Mácsa   28

Mikola (S. Laurentii de Michala)   8

Monostor   22, 23, 25, 30

Nagy   28

Nagymaros (Morosio)   8

Nyék   30

Óbuda, (Ó-Buda)   22, 23, 25, 26, 28,

30

ôrsziget   18

Pata   28 

Pánd   28

Páty   30 

Perbál (Pervál, Probor)   8, 25, 26 
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Pereg (Peret)   8

Pest   28, 31

pesti fôesperesség   8

pesti náhije   28

pilisi apátság   25

Pilis megye   17

Pilis-Szentkereszt   30 

(Pilis) Szent-László   30

(Pilis) Szent-Lélek   30

(Pilis) Szent-András   30 

Pócsmegyer 

(Pócs-Megyer)   25, 30 

Pomáz (Pomász)   30

Püspökszilágy (Chor)   8

Rada (Rady)   8 

Ráckeve (Ráczkevi)   30

Sasad (Sasag)   3, 9, 1 l, 14 

Ság (Sac)   8, 28

Sár   28 

Segesd (Segusdino)   3 

Solymár (Sómár)  30

Sóskút (Sós-Kút)  26, 28

Szada   28 

Szakadát   28 

Szántó   30

Szeben   16 

Szeglet   36 

Szele   28

Szen puszta (Szenek)  26, 30

Szentendre (S. Andreas)  8, 22, 23, 

25, 30

Szentin   28

Szentjakabfalva   11 

Szent-Péter   30

szigetfôi fôesperesség   8

Szigetszentmárton (S. Martini 

in insula magna)   8, 28, 30 

Szigetszentmihály   8

Szigetszentmiklós (S. Nicolai 

in insula magna)  8, 30 

Szob (S. Ladislai de Curlo)  8

szolnoki fôesperesség   8 

Szôd (Zeux, Szöd)  8, 36

Szôlôs   30

Tahi   30 

Tapai   28

Tarcsa   28 

Tata   28

Telki (Teleki, Telky)   8, 30 

Terpes   16

Tinnye   30

Torbágy (Curbag)   8, 30

Torda   22, 23, 25, 30 

Tótfalu   22, 23, 25, 30 

Tök   22, 23, 25; 28, 30

Tököl (Tucul, Tököly)   8, 30 

tököli Szûz Mária egyház   8 

Törökbálint 

(Török-Bálint)  30, 37 

Tura   28

Újfalu   (Nova) 8

Üröm (Eôröm)  30
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Varsány (Woyssa)   8 

Vác (Vac)  8

váci püspökség   8 

Vácrév   22, 23, 25, 30 

Várad   22, 23, 30 

Vereb   28

Veresegyház (Veresnekház)  28

Verôce (Vetisza)  8

Verseg (Wosian)  8 

Veszprém   2, 3, 4

veszprémi boldog Mihály 

anyaegyház   3

veszprémi egyházmegye   3, 7

veszprémi káptalan   11

veszprémi püspökség   8 

Visegrád (Wyssegrad)   7, 10 

visegrádi király vár   25

Vörösvár   30

Zanko   26

Zeleus   16

Zsámbék (Dsánbég, Sambok)   8, 22,

23, 25, 28, 30

zsámbéki királyi várkastély   25

Zsidó   28

zsidó város (Budán)   28 

Zsigra   28
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András szigetszentmártoni pap   8 

András versegi pap   8

Antal szigetszentmihályi pap   8 

Arszlán csaus ôrszigeti tímár birtokos

18

Ádám keszi pap   11

B. esztergomi érsek   7

Balik Gergel csiki jobbágy   20 

– testvére Tomás, csiki jobbágy

20 

Balik Tomás csiki jobbágy   20 

– fia György, csiki jobbágy   20

– fia István, csiki jobbágy   20 

– fia János, csiki jobbágy   20

Balog Tomás csiki jobbágy   21

– fia Orbán, csiki jobbágy   21

Balta István ôrszigeti jobbágy   18 

Bálind Gergel csiki jobbágy   21

– testvére Tomás   21

Benedek bernecei pap   8 

Benedek csanádi püspök   2, 4 

Benedek (XII.) pápa   9

Benedek veszprémi püspök   1

Bertalan sági pap   8

Besenyei László   16

– fia Barnabás   16 

– fia György   16

– fia Imre   16

– fia János   l6

– fia Lambert   16

– fia Mihály   16

budai városi tanács   32

Byro Mihály csiki nemes   17

Byro Orbán csiki nemes   17

Chyk-i Nycus örsi hospes   12, 13

Comet   36

Csanád egri érsek   7

csázmai prépost   9

Cseke Balázs csiki jobbágy   21

Csiki István csiki jobbágy   20

Darabos András ôrszigeti 

jobbágy   18

Darabos István csiki jobbágy   20, 21

Darabos Petre (Petör) csiki jobbágy

20, 21 

– fia Balázs csiki jobbágy   20

De Ponto Antal vicarius, esztergomi

érseki helynök, sebenicoi püspök

12, 13

Domonkos diósdi pap   8

Domonkos szentjakabi plébános   l

Ferdinánd (I.) osztrák császár, 

magyar király   17

Ferenc volt kalászi pap   8

Ferenc sasadi plébános   2, 5 

Ferhád bin Abdullah   18
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Ferruh szeroda   18

Fodor Boldizsár ôrszigeti jobbágy   18

– testvére Dimitre   18

Henrik nagymarosi pap   8 

Henrik veszprémi püspök   7

Hirschen, Hans komáromi Burggraf

25

Hudsman   36

Hueber várparancsnok   36

Hüszejn bin Timur   18

Ibrahim, a budai mirmirán csausai

kethüdája, tímár-birtokos Csik

faluban   20, 21, 24

Illia Ambrus (Ambruz Illia) bérlô   33

István, budai rác bíró   35

István leveldi plébános   2

István perbáli pap   8

István váci plébános   8

István veszprémi püspök   2, 3, 4 

Iszkander bin Hüszejn   18

Ivánka váradi püspök    4

Izrehán bin Ali   18

Jakab jenôi pap   8 

János battyányi pap   8 

János honti fôesperes   7

János keszi plébános   l, 8 

János nyitrai püspök   2, 4

János (XXII.) pápa   5, 6 

János peregi pap   8

János püspökszilágyi pap   8

János torbágyi pap   8

Kemény István (nemes)   31

Keszei (Kezew, Keszô, Kezzew) Péter

budai polgár, csiki szôlôtulajdonos

14, 15

Keszik András bérlô   33

Kis Imre ôrszigeti jobbágy   18

Kovács Sebestyén ôrszigeti jobbágy

18

Kuopp (?)   36

Kurd bin Ali aga a korkmani párkán

lovasa   18

Latos János ôrszigeti, késôbb csiki

jobbágy   18, 20, 21

– fia György csiki jobbágy   20

László pécsi püspök   2, 4, 5, 6, 7

Lodomér esztergomi érsek   1 

Lotharingiai Károly osztrák hadvezér

29 

Lökös albai pap   11

Lukács diák ôrszigeti jobbágy   18

– testvére, Somogyi Petre ôrszigeti

jobbágy   18

M. ceglédi plébános   8

Márton (Armenus), örmény szôlôtulaj-

donos Csik faluban   14, 15

Márton szôdi pap   8

Máté verôcei pap   8

Mendegél Benedek csiki 

jobbágy   20, 21 
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Mezaros (Mészáros) Demeter 

örsi hospes   12, 13

Mihály örsi plébános   8, 11, 

Miklós berki pap   8

Miklós csiki pap   l, 5, 8 

Miklós érdi pap   8

Miklós gyôri püspök   2, 3, 4, 7 

Miklós mikolai plébános   8 

Miklós pozsonyi prépost   7 

Miklós radai pap   8

Mykou sasadi plébános   l

N. N. budai polgármester   39 

Nagy Balázs csiki jobbágy   21 

Nagy Jakab csiki jobbágy   20 

Nagy János ôrszigeti jobbágy   18 

Nagy Mihál csiki jobbágy   21

Nagy Petre (Petör) csiki jobbágy   20,

21 

– fia Lôrinc   20

Nemcsovics (Nemchowicz) György

bérlô   33 

Ninderthaim Lôrinc budai esküdt   15

P. kátai pap   8

Pathkan Miklós örsi hospes   12, 13 

Papulyas (Papuljas) Lôrinc bérlô   33 

Pál abonyi pap   8

Pál Mihál csiki jobbágy   20 

Pál dömsödi pap   8

Pát dukai pap   8 

Pál gercsei pap   8 

Pál horhi pap   8 

Pál kemencei pap   8

Pál örsi plébános   1, 2, 5, 6

Pál segesdi plébános   2

Pál szentendrei plébános   8 

Pál újfalusi pap   8

Pál varsányi pap   8

Pálóci László országbíró   16 

Péter, budai rác bíró   35

Péter börzsönyi pap   8

Péter fehéregyházi plébános   8 

Péter szigetszentmiklósi pap   8 

Péter telki pap   8

Polbár (Polbárd) Pál csiki jobbágy

20, 21

– fia Simon csiki jobbágy   20

Posár Lukács, Keszegfalvi   25

Rawcan Péter pestújhelyi bíró   15 

Rác László csiki jobbágy   21

Rác Miklós csiki jobbágy   20, 21

Rác Petre (Petör) csiki 

jobbágy   20, 21 

Rác Vidacs csiki jobbágy   21

Redzseb bin Abdullah   18

Sas Mihál csiki jobbágy   21

Sas Petre ôrszigeti, késôbb 

csiki jobbágy   18, 20

– fia Dimitre csiki jobbágy   20

– testvére Mihál csiki jobbágy   20

– Senn Sebastian budakeszi,

késôbb örsi jobbágy   43 

Simon György csiki jobbágy   20
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– fia Balás, csiki jobbágy   20

– fia Márton   20

Sós (Soset) Márton magyar

aranymûves, szôlôtulajdonos

Sasadon   14, 15

Sós (Soset) Mátyás (Máté) magyar

aranymûves, szôlôtulajdonos

Sasadon   14, 15

Szabó Ferenc tiszttartó   38, 41

Szabó Sebestyén ôrszigeti jobbágy   18 

– fia Márton ôrszigeti jobbágy   18

Szalai (Sala) Tamás, szôlôtulajdonos

Csik faluban   14, 15 

Szentkereszti (Szent Kereszty) István

jószágigazgató   33, 34, 35

Széki Miklós, szôlôtulajdonos 

Csik faluban   14, 15

Szolimán török hadvezér   29

Tabáni katolikus rácok (budai rácok)

32, 33

Tamás zsámbéki pap   8

Tar Miklós csiki jobbágy   20, 21 

– fia Máté   21 

– fia Tomás csiki jobbágy   20

Telek Balázs ôrszigeti, késôbb csiki

jobbágy   18, 20 

Therpesi Péter fia Miklós   16

Tód (Tót) Ferenc ôrszigeti, késôbb

csiki jobbágy   18, 20, 21

– fia Petre (Petör) csiki jobbágy   20,

21

Tódor lórévi plébános   8 

Töttös (Becsei) visegrádi várnagy,

ajtónálló mester   10

– fia Miklós, birtokos Csik faluban

10

Üvejsz pasa   26

Vass Elôd Dr. fôlevéltáros (OL)   27

Velics Antal   27

Veydner Hanus leánya Katalin, Becsei

Miklós felesége   10 

Vilor István bérlô   33

Vilssersheimb chirurgus   36 

Vizi ispán   38

Weres János örsi hospes   12, 13

Zenegg, Georg Kristóf (de

Scharffenstein) budai kamarai

elnök, Örs, Csik, Keszi bérlôje   33,

34, 35, 36, 42, 43

Zichy István gr. (ifj.)   31, 32, 33, 34,

35, 3ó, 37, 39, 41, 42 

Ziódy Kozár Miklós volt visegrádi

alvárnagy   17

Zwcz (Swcz) Demeter örsi hospes

12, 13

Zsigmond magyar király, német-római

császár   12, 13
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HORHI FALU FENNMARADT ÍRÁSOS EMLÉKEI
A KEZDETEKTÔL 1720-IG

Városunk kamaraerdei részén terült el a középkorban Horhi falu. Ezt
az idôszakot messze megelôzôen is feltártak azonban a régészek olyan
emlékeket, melyek bizonyítják, hogy itt egészen a korai civilizációktól
kezdve szinte folyamatos volt a megtelepedés. Elég csupán a bronz-
kori vár nyomaira utalnunk. Elôkerültek az i. e. 400-tól itt élt kelta ere-
detû eraviszkusz törzs tagjainak lakógödrei, melyeket a rómaiak által
itt létrehozott magas kultúrájú falu nyomai követnek. Ennek feltárása
napjainkban is folyik. Az ásatások eredményei megtekinthetôk a Bu-
daörsi Régészeti Gyûjtemény kiállításán.

Az e területen létesült Horhi falu a honfoglalást követôen azon-
nal lakott településként tûnik elénk. Az 1958-ban itt végzett ásatások
felszínre hozták a középkori falu templomának romjait, mely körül
tizenkét sír is elôkerült, XI. századi mellékletekkel. Ez is bizonyítja,
hogy a falu jóval régebbi eredetû a rá vonatkozó elsô, 1300-ban ki-
állított oklevél idôpontjánál.

Horhi 1526-ig lakott település volt. A reá vonatkozó török kori
összeírások már csupán pusztaként említik.
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1. XII. század második fele
SV(P)ER(B)IA (gôg, büszkeség, önérzet) 
Bûntál fennmaradt része.
MNM ltsz.: 1908.134.12.

2. 1300. október 13. (Bude, quind. Mich. arch.)
István comes alországbíró, a király által kirendelt Tamás nyitrai és
Borsy-i ispán, Bolug nemzetségbeli Oth fia, Henricus magister ül-
nökkel és más bárókkal, illetve nemesekkel egyetértésben, a Já-
nos magister Kukullev-i és Lôrinc magister Ozd-i fôesperes által
képviselt erdélyi Szt. Mihály egyház káptalanának visszaítéli a
Pest megyei Hurhy birtokot, melyet néhai Rodolphus magister bu-
davári (de castro Budensi) polgár 22 esztendôn át egészen élete
végéig bitorolt és jelenleg fia, Miklós tart kezében, miután ez há-
romszori felszólításra sem tudta oklevelekkel igazolni azt az állí-
tását, hogy apja Hurhy harmadát csere, harmadát vétel, harmadát
pedig (IV.) László király és felesége, Erzsébet királyné adományá-
ból jogosan birtokolta, a pervesztes Miklóst pedig örök hallgatás-
sal sújtja.
Erdélyi okmánytár I. 599. Átírta III. András király 1300. november 7-i
oklevelében. Az erdélyi kápt. mlt.-ban, DF 277223, közlés: Reg. Arp.
4339. sz. Regeszta: Erd. Klt. 618. és 1017 sz.

3. 1300. október 17. (Bude f. II. a. Luce. ev.)
István comes alországbíró a budai káptalannak. Küldje ki tanúbi-
zonyságát, kinek jelenlétében Chepan comes fia, János magister
királyi ember, határjárás kíséretében, iktassa be az erdélyi kápta-
lant a Rodolphus magister fia, Miklóstól bírói úton visszaszerzett
Hurhy nevû birtokába.
Erdélyi okmánytár I. 600. Belefoglalva a budai káptalan 1300. október
19-i jelentésébe az erdélyi káptalan mlt-ban (DF 277223). Közlés: Reg.
Arp. 4339. sz. Regeszta.: Erd. Klt. 618. és 1018. sz.
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4. 1300. október 19. (Buda. II. d. Luce ev.)
A budai káptalan jelenti (III.) András királynak, hogy István
comes alországbíró 1300. október 17-i kérésére Chepan comes fia
János magister tanúbizonysága, János dékánkanonok jelenlétében
beiktatta a (gyula) fehérvári (AlbTr) káptalant Hurhy birtokába és
annak határát is megjárta.
Erdélyi okmánytár I. 601. Átírva III. András király 1300. november 7-i
oklevelében, az erdélyi káptalan mlt-ban. (DF 277223). Közlés: Reg.
Arp. 4339. Regeszta: ErdKLt 618. és 1019. sz.

5. 1300. november 7. (VII. Non. Novembris)
(III.) András Szt. Mihály arkangyal erdélyi egyháza káptalanának,
Lôrinc magister Ozd-i és János magister Kukuleu-i fôesperes útján
elôadott kérésére megerôsítve átírja István alországbírónak 1300.
október 13-án, és a budai káptalannak 1300. október 19-én az er-
délyi káptalan Hurhy nevû birtokával kapcsolatosan kiadott okle-
velét. Az oklevél István magister (gyula) fehérvári (Alba Jule)
fôesperes, alkancellár keze által kelt.
Erdélyi okmánytár I. 602. Eredeti kettôbe szakadt és külön-külön ôr-
zött két hártyatöredéken, függôpecsétje kiszakadt, az erdélyi káptalan
mlt-ban (DF277223). A keltezésben szereplô Nonas minden bizonnyal
elírás Idus helyett. Közlés: Reg. Arp. 4339. sz. Regeszta: Erd. KLt.
618. és 1020. sz.

6. 1326
Verneltornya (Turris Vernel) 1326>520: t. Tillmann budai bíró iratai
a Kana hegy alatti birtok átruházásához, amikor Károly fia István
leánya, Klára öröklött majorságát, amely szomszédos Kuncsilin öz-
vegye majorságával és rétjével, és Halmann és fia Miklós özvegye
birtokával, amely közvetlen szomszédságában kertbôl és majorból
áll, átadta a pestújhegyi rektor fiának, Jánosnak.
Gyôrffy, 1998. 578. o. Ford.: Bucsi L. Bp. Egy. Kt. LEO. 257. p. 223, kiv.:
Hermann Analecta 56 kk.
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7. 1332–1337. Pápai tizedjegyzék
A tizedszedôk feljegyezték a templommal bíró községeknek, vagy
templomoknak, vagy a templomok védôszentjének, valamint a
plébánosoknak nevét azzal, hogy ezek vallomása szerint mennyi
volt a jövedelme, amely után a pápának tizedet kellett adniuk.

Esztergomi fôegyházmegye
S. Martini in insula magna (Szigetszentmárton): András plébá-

nos jövedelme 5 márka. (182)
Loren (Lórév): Tódor plébános jövedelme 2 1/2 márka. (182)
S. Nicolai in insula magna (Szigetszentmiklós): Péter plébános

jövedelme 5 márka. (182)
S. Michaelis in insula magna (Szigetszentmihály): Antal plébá-

nos jövedelme 2 márka. (182)
Tucul eccl. b. Marie virg. (Tököl): jövedelme 2 1/2 márka (184) 
S. Andreas (Szentendre) Pál plébános jövedelme 3 márka. (184) 
Vrs (Örs): Mihály plébános jövedelme 20 márka. (184)
Morosio (Nagymaros): Henrik plébános jövedelme 15 márka.

(218) 
Vetisza (Verôce): Máté plébános jövedelme 13 márka. (219)
Vac (Vác): István plébános fizet 2 márkát. (220)

Honti fôesperesség
S. Ladislai de Curlo (Szob): A pap jövedelme több mint egy már-

ka és egy fertó. (189)
S. Laurentii de Michala (Mikola): Miklós plébános fizetett 3 ga-

rast. (189) 
Bersen (Börzsöny): Péter plébános jövedelme 2 1/2 márka. (220)
Villa cruciferorum (Kemence): Pál plébános jövedelme 2 márka.

(221) 
Bernecha (Bernece): Benedek plébános jövedelme 1 1/2 márka.

(223)
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Váci püspökség Szolnoki fôesperesség
Nova (Újfalu): Pál plébános jövedelme 1 márka. (254) 
Sac (Ság): Bertalan plébános jövedelme 1 1/2 márka. (254) 
Zeux (Szôd): Márton plébános jövedelme 2 márka. (254) 
Botuna (Battyány): János plébános jövedelme 1 1/2 márka. (254) 
Magna Toca: (Káta): P. plébános jövedelme 3 márka. (254) 
Tuca (Duka): Pál plébános jövedelme 2 márka. (254)
Chor (Püspökszilágy): János plébános jövedelme 4 márka. (254)
Wosian (Verseg): András plébános jövedelme 4 márka. (254)

Szigetfôi fôesperesség
Woyssa (Varsány): Pál plébános fizet 5 garast és 4 dénárt. (254)
Rady (Rada): Miklós plébános fizet 5 garast és 4 dénárt. (254) 
Gunchev (Dömsöd): Pál plébános fizet 16 garast és 4 dénárt. (254) 
Peret (Pereg): János plébános fizet 7 garast. (255)

Pesti fôesperesség
Minor Otoy (Abony): Pál plébános fizetett 10 garast. (254) 
Seglar (Cegléd): M. plébános jövedelme 8 márka. (254)

Veszprémi püspökség Budai fôesperesség
Chic (Csik): Miklós plébános fizet 5 garast. (373) 
Telky (Telki): Péter plébános fizet 5 garast. (384) 
Erd (Érd): Miklós plébános fizet 2 garast. (384) 
Horky (Horhi): Pál plébános fizet 4 garast. (384) 
Berky (Berki): Miklós plébános fizet 4 garast. (384) 
Yeney (Jenô): Jakab plébános fizet 3 garast. (384) 
Gerche (Gercse): Pál plébános fizet 3 garast. (384) 
Kezin (Keszi): János plébános fizet 16 garast. (384) 
Probor (Perbál): István plébános fizet 4 garast. (384)
Kaluz (Kalász): a plébánosi állás üresedésben, Ferenc 1 márka

25 garast fizetett be. (384)
Gyod (Diósd): Domonkos plébános fizet 4 garast. (384) 
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Curbag (Torbágy): János plébános fizet 4 garast. (384) 
Sambok (Zsámbék): Tamás plébános fizet 3 garast. (384) 

Eredetije Biblioteca Vaticana No. 184., fénymásolata OL, U 130.
Series I. tom. 1. Budapest, 1881. (Az adatok után álló zárójelben 
levô számok ennek lapszámára utalnak.) Forrás: Bakács 474.
Az idézett anyag Horhira vonatkozó szakasza: 
„(...) Továbbá Horky Pál fizet 4 ezüstöt (...)”
Rati. coll. Ford.: Tóth Krisztina.

8. 1335. július 6.
I. Károly király megengedi, hogy Wlwing ispán budai polgár a
Horhi (Horhy), Tárnok és Szenterzsébet Pest megyei birtokokat
Margit leányára Polányi Péternére, és annak János és Péter fiaira
hagyhassa. Tartalmilag átírta Pálóczi László országbíró 1449. 
Bártfai Szabó 242. Dl 2932. AO. III. 182. Bakács 488.

9. 1336/340., Verneltornya
A pestújhegyi Hencz rektor fia János birtok átruházása ... a fent
nevezett birtokot Kana területén átadta Péter plébános úrnak és
utódainak. 
Gyôrffy, 1998. Ford.: Bucsi Lajos.

10. 1339/359., Verneltornya
Per a budai Wermel László nôvére, Klára ellen a toronnyal kap-
csolatosan, amit mondása szerint László építtetett, hogy az észa-
ki és nyugati birtokrészt ... adja vissza.
Gyôrffy, 1998. Ford.: Bucsi Lajos.

11. 1339/359., Verneltornya
Kucsolamala és Mindszenthegy helyek 2 majorságának szántó-
földjeit és rétjeit visszaadja.
Gyôrffy, 1998. Dl. 108.117. Ford.: Bucsi Lajos.
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12. 1413. február 8., Buda
(Budán f. IV. Dorottya után) Zsigmond ... Magyarország ... kirá-
lya ... A budai egyház káptalanjának ... Különös jelenlétünk bí-
róságán Jakab mester mondja nekünk, az ügyek intézôjeként,
hogy ôt Horhy es Tarnok birtokrészeinek birtokába, amelyet egy
bizonyos pénzösszegért neki Chetneki Zsigmond és felesége el-
zálogosított, szeretné, ha beiktatnák. Ezért a ti jóakaratotokra ...
bízzuk, hogy küldjétek ki embereteket ... Gyogh Jakab fia, Péter
vagy annak fiai, Péter és Vida, vagy Kovácsi Egyed jelenlétében,
vagy Felkezy László fia Péter királyi ember jelenlétében az el-
mondott rész birtokosai, szomszédok és általánosan oda össze-
hívottak és jelenlevôk hozzájárulásával vezesse be Jakab mestert
a birtokába és állapítsa meg ... annak jogos birtoklását, ha nem
lesz ellentmondás. Ha azon lesznek, a mondott Jakab mester el-
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lent mondók, azokat színünk elé idéznék, hogy ... az ellentmon-
dásuknak okát adják.
BTOE III. köt. 620. Ford.: Bucsi Lajos.

13. 1421. augusztus 17., Fehérvár
A fehérvári káptalan elôtt Gyulai István fia Mihály – többek kö-
zött – Horhy és Tárnok felerészét testvéri szeretetbôl átengedi
nôvérének, Dwskow-nak, Somi András fia Tamás feleségének.
Bakács 1389. Eredetije Dl 87953. Esterházy cs. hercegi ág lt.

14. 1429. Verneltornya.
1429>520. ... visszaadja a Kana-hegy alatti birtokot a plébáno-
soknak.
Gyôrffy, 1998. Ford.: Bucsi Lajos.

15. 1430. Verneltornya
Márton budai plébános a monostor alatti réteket és majorokat a
csôti préposttól visszanyeri.
Gyôrffy, 1998. Ford.: Bucsi Lajos

16. 1466. július 15.
Ferenc de Kewa túróci ispán, nádori helytartó ítélôszéke elôtt
megjelent Kyswardai Mihály, és Dersfy István és Ferenc, és Má-
tyás király adományleveleit bemutatva különbözô családtagoktól
származó birtokjogukat próbálták igazolni több Bars és Hont
megyei birtokra.
A harmadik átírt oklevélben Mátyás királynak István kalocsai ér-
sek bemutatja a kôi káptalan oklevelét, melyben testvérei: Mik-
lós, Simon, Mátyás, Aladár terheit magára vállalván Thythews
Lászlóval és annak lányával, Orsolyával szemben bizonyos meg-
vásárolt birtokok tulajdonjogának megerôsítését kéri. 
A birtokok: Warada, Deghe, Lythke; Weresmarth, Posal, Leanwar,
Kalongya, Papstiagh, Mohos, Zenthgyewegh, Monoster, Hymes,
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Tizerith, Zaboltz, Marky, Dyod, Borhy (Horhi), Naghmyhalfalwa,
Thythews, Bathmonostora, Zentgyergh, Borsod, Kathmar, Pathala,
Kayand, Zhymak, Chara, Bathkwtha, Tharnak, Thothy, Baraczka,
Waryas, Sembethlak, Walser, Azzonfalwa, Maysa, Wyzlak, Cheeth,
Nezewlak, Bwzewldegh, Hodoth, Sathorkew, Myhalafalwa,
Kompothfalwa, Janosy, Batthyan, Abrel, Puzthafonyakow.
OL Dl. 16378. Ford.: Tuza Csilla. Átírva: 1559. Pozsony.

17. 1467. március 21., Pest mellett
Mátyás király elôtt, Pest megye közgyûlésén Inárchi István, Ser-
kei Lóránt fia György fia János fia Mihály nevében bejelenti,
hogy Szapolyai Imre szepesi fôispán és testvére István, öt év
elôtt elfoglalták a panaszosok Dwnawycz várát Szepes megyé-
ben, tartozékait: Agárd brt. Nógrád, Zenthfalwa, Horhy, Tharnok
brt., (Pest m.) és kôházat Budán, Pilis megyében. Bozynkai Ba-
lázs a Szapolyaiak nevében elismeri, hogy a birtokok valóban a
kezükön vannak, de erre vonatkozólag okleveles bizonyítékok-
kal rendelkeznek. Ezek bemutatására a király Szent György
nyolcadát tûzi ki.
Bártfai Szabó 936. Papír eredetije Dl. 16509.

18. 1478. április 17., Buda
János horhi és Máté ebeni, Veszprém egyházmegyei plébánosok
jelentik Balázs kalocsai prépostnak, hogy felhívására elmentek
Chepeli Benedek budai lakására, ahol Debrentei Tamás nyitrai
püspököt és Dénes somogyi apátot találták. Elôttük Benedek vi-
kárius kijelentette, hogy kész a Szentszék parancsainak engedel-
meskedni (ipse parotus est obedire mandatis apostolicis).
Bártfai Szabó 1055. Eredetije Körmenden a Himffy-iratok 245.
csomagjában.
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19. 1507. február 4., Buda
A budai káptalan jelenti Perényi Imre nádornak, hogy megha-
gyására Gyulai László kanonokot kiküldte, hogy Pernezi Iso Ist-
ván királyi emberrel együtt Hassaghi István özvegye Katalin,
Krassófôi Orbonáz Györgyné javára Endrédi Somogyi Imre ellen
Wal és Wereb birtokokat Fejér megyében, Horhy-t Pilis és
Tharnok brt. Pest megyében négy egyenlô részre felossza és
azok egyikébe a panaszost bevezesse, de Thersek Gergely váli
bíró Somogyi nevében a felosztásnak és a beiktatásnak kivont
karddal ellentmondván, megidéztette. 
Bártfai Szabó 1236. Eredetije a gr. Révay cs. levéltárában.

20. 1513. március, Buda
A budai káptalan elôtt ns. Runnya-i Soldos Pál Pelsôci Bebek Já-
nos neje Katalin (Somi Jósa leánya) és gyermekeik, Imre és Fe-
renc nevében tiltakozik az ellen, hogy a király Almás várat, Ko-
los, Gezthes birtokokat Fejér megyében, Csákvár, Szentgyörgy
brt., Vál birtokrészt, Búza vst., Olahgorbó birtokot Doboka me-
gyében, Horhy birtokot Pilis megyében, Tharnok birtokot Pest
megyében, Som birtokot Somogy megyében, végül Korothna-
szentjános birtokot Valkó megyében Katalin testvérének, Somi
Jósa Gáspárnak adja. 
Bártfai Szabó 1334. A káptalan protokollumában. 182. l.

21. 1513. április 20., Buda
A budai káptalan elôtt Somi Gáspár Fejér megyei fôispán
Regedei Pemflinger Márktól Szent Miklós napjáig kölcsönvesz
1400 arany forintot, amit ha a jelzett határidôre nem tudna visz-
szafizetni, zálogul leköti neki Tárnok birtokot Pest és Horhy bir-
tokrészt Pilis megyében.
Bártfai Szabó 1337. A káptalan protokollumában 187. l.
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22. 1515. április 14., Buda
Szentgyörgyi és Bazini Péter gr. országbíró elôtt Pemflinger 
János özvegye, Orsolya (Galyncer Lénárt felesége) a Somi Józsa
fia Gáspártól zálogban bírt Horhi Pilis megyei birtokot a benne
lévô udvarházzal és Tharnok Pest megyei birtokot 1400 arany 
forintért elzálogosítja Perényi Imre nádornak, nejének Dorottyá-
nak, Ferenc és Péter fiainak.
Bártfai Szabó 1374. Eredetije Dl. 22670. Értekezések (Akadémiai)
a tört. tudományok köréböl IV/6. 107. l. A bevallás megtörtént a budai
káptalan elôtt is. A káptalan protokollumában 302. l.

23. 1516., Buda 
A budai káptalan elôtt Vasdinei Vas Mátyás a maga, felesége So-
mi Dorottya és gyermekei János, Márton és Anna (Hédervári
Istvánné) nevében tiltakozik az ellen, hogy Somi Gáspár Som
Somogy és Tharnok Pest megyében lévô birtokokat eladja vagy
elzálogosítsa.
Bártfai Szabó 1391. A káptalan protokollumában 355. l.
Lukinich 1937–1943.

24. 1519
Ákosházy Sárkány Ambrus Horhy-ban, Pest megyében levô ud-
varházát 3000 forintért eladja Batthány Benedeknek, feleségének
Katalinnak és János, Orbán, Farkas és Mihály fiainak.
Bártfai Szabó 1421. Eredetije az Illésházy-levéltárban.

25. 1528. február 14., Esztergom
I. Ferdinánd király megerôsíti II. Lajos király oklevelét, amely
szerint az Salmaar várat és falut, amelyet Thurzó Elek királyi
kincstartó a királynak átengedett, továbbá udvarházat Horhy
szintén Pilis megyében és Bánhida vs.-t, vámmal Komárom me-
gyében a Nándorfehérvár elvesztése miatt hûtlennek nyilvánított
Hédervári Ferenc többi birtokával együtt Bakyth Pálnak, felesé-

214



gének Theodórának és leányának Margitnak, továbbá Manoylo,
Péter, Komlyen, Demeter, Mihály nevû testvéreinek adja.
Bártfai Szabó 1487. Királyi könyvek I. 101. l.

26. 1546
Korcsolás Petre és a budai papok majorsága (csiftlik) Pir
Mehmed és Musztafa kezén. A nevezett majorság egyik oldala a
város külsô részével, egy-egy oldala Kánya puszta és Csun pusz-
ta határával, és egy oldala Eben nevû puszta határával szomszé-
dos. Mivel elhagyott és mûveletlen, a padisah törvénye szerint
másnak tapuba (birtokba) adni jogos. Így miután a nevezett föl-
dek és rétek tapu-(birtoklevél-)illetékét Pir Mehmed és Musztafa
megfizette, a tized megadásának feltételével azok az új szultáni
defterben rájuk irattak. A jövedelem tizedekbôl...
Káldy-Nagy, 1977. Korcsolás Péter 1541-ben a török uralom elôtt a bu-
dai tanács tagja volt. Közli: Podhradczky J. A majorság az 1562. évi ös-
szeírás szerint Horhi pusztán volt, mely az 1580. évi tímár-defter sze-
rint Örs (Budaörs) falu közelében feküdt. Káldy-Nagy, 1977.

27. 1559. Horhi török összeírása 
HORHI puszta, a nevezetthez tartozik. 
Ráják nélkül. A jövedelem a tizedekbôl 516 akcse, mégpedig bú-
za tizedbôl 11 kile, 132 akcse, kevert tizedbôl 4 kile, 24 akcse és
széna tizedbôl 36 [szekér], 360 akcse. Halil bég 1554. július 
16-án kelt tapu-levele Sábán csaus birtokában van.
Káldy-Nagy, 1977. Horhi puszta Buda határán, Budaörs közelében
feküdt, ld. elôbb Buda összeírásánál Korcsolás Péter majorságának
leírását és a 11. számú jegyzetet. Csánki (im. III. 331.) és Makkai (im.
83.) Horhi pusztát Tárnok falu környékén kereste. Jövedelmét Juszuf
Bajraktár ziámet-birtokos kapta.
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28. 1546–1590. Horhi összesített adatai 
HORHI puszta, a budai náhijéhez tartozik

1546-ban: Horhi puszta, ráják nélkül. A jövedelem a tizedekbôl:
búzatized 10 kile, kevert tized 10 kile és szénatized 50 akcse.

1559-ben: Horhi puszta, ráják nélkül. Halil bég 1554. július 16-án
kelt tapu-levele szerint Sabán csaus kezén van. A jövedelem a tizedek-
bôl: búzatized 11 kile, kevert tized 4 kile és szénatized 36 szekér.

1562-ben: Horhi puszta, ráják nélkül. A jövedelem: búzatized 80
kile, kevert tized 35 kile, kender- és lentized 30 akcse és szénatized
300 akcse.

1580-ban: Csak a tímár-defterben fordul elô: jövedelme 300 akcse.

1590-ben: Horhi puszta. Jövedelme a tizedekbôl és a legelôadó-
ból: búzatized 5 kile, kevert tized 5 kile és legelôadó 175 akcse.

A földesúri jövedelmek teljes összege és azok haszonélvezôi:
1546-ban 200 akcse, Veli tímár-birtokos.
1559-ben 516 akcse, Juszuf Bajraktár ziámet-birtokos.
1562-ben 1500 akcse, Berber Karagöz tímár-birtokos.
1580-ban 300 akcse, Haszán tímár-birtokos.
1590-ben 300 akcse, haszonélvezôjére nincs adatunk.
Káldy-Nagy, 1985.
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Abony (Minor Otoy)   7

Abrel   16

Agárd   16

Almás vára   20

Azzonfalwa   16

Baraczka   16 

Bars megye   16 

Bathkwtha   16 

Bathmonostora   16

Battyány (Botuna, Batthyan)  7, 16 

Bánhida   25

Berki (Berky)   7 

Bernece (Bernecha)   7 

Borsod   16

Börzsöny (Bersen)  7

Buda (Pestújhegy)   2, 3, 4, 9, 11, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 27

budai fôesperesség   7

budai káptalan   3, 5, 12, 19, 

20, 23

budai papok majorsága   25

Budakeszi (Keszi, Kezin)   7

Budaörs (Örs, Vrs)   7, 26

Buza   20

Bwzewldegh   16

Cegléd (Seglar)  7 

Chara   16

Cheeth   16

Csákvár   20 

Csik (Chic)   7 

Csun   26

Deghe   16

Diósd (Gyod, Dyod)   7, 16

Dömsöd (Gunchev)   7

Doboka megye   20 

Dwnawycz vár   17

Erdélyi (gyulafehérvári) Szt. Mihály

egyház káptalana   2, 3, 4, 5

Esztergom   25

esztergomi fôegyházmegye   7

Érd (Erd)   7

Fehérvár (Székes)   13

Fejér megye   19, 20

Gercse (Gerche)   7 

Gezthes   20

Hodoth   16

honti fôesperesség   7 

Hont megye   16

Horhi (Horky) Külön nincs jelölve. 

Hymes   16

Janosy   16

Jenô (Yeney)   7
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Kalangya   16

Kalász (Kaluz)   7 

Kana-hegy   6, 9, 14 

Kánya puszta   26

Kathmar   16

Kayand   16

Káta (Magna Toca)   7

Kemence (Villa cruciferorum)   7 

Kolos megye   20

Komárom megye   25 

Kompothfalwa   16

Korothnaszentjános   20

kôi káptalan   16

Kucsolamala   11

Leanwar   16

Lórév (Loren)   7

Lythke   16

Marky   16 

Maysa   16

Mikola (S. Laurentii 

de Michala)   7

Mindszenthegy   11 

Mohos   16 

Monoster   16 

Myhalafalwa   16

Naghmyhalfalwa   16 

Nagymaros (Morosio)   7 

Nándorfehérvár   25

Nezewlak   16

Nógrád megye   17

Olahgorbo   20

Papstiagh   16 

Pathala   16 

Perbál (Probor)   7

Pereg (Peret)   7

Pest   17

Pest megye   2, 17, 19, 20, 21, 23, 24 

pesti fôesperesség   7

Pilis megye   17, 19, 20, 21, 25 

Posal   16

Puzthafonyakow   16 

Püspökszilágy (Chor)   7

Rada (Rady)   7

Sathorkew   16

Ság (Sac)  7 

Sembethlak   16

Solymár (Salmaar vára)  25 

Som   20, 23

Somogy megye   20, 23

Szentendre (S. Andreas)   7 

Szenterzsébet   8

Szentgyörgy   20 

Szepes megye   17

szigetfôi fôesperesség   7

Szigetszentmárton (S. Martini in insula

magna)   7 

Szigetszentmihály (S. Michaelis in

insula magna   7 

Szigetszentmiklós (S. Nicolai in insula

magna)   7
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Szob (S. Ladislai de Curlo)   7

szolnoki fôesperesség   7

Szôd (Zeux)   7

Tárnok (Tharnok)   8, 12, 13, 16, 17,

19, 20, 21, 22, 23, 27

Telki (Telky)   7

Thothy   16

Thythews   16

Tizerith   16 

Torbágy (Curbag)   7 

Tököl (Tucul)   7

- Szûz Mária templom   7

Törökbálint (Eben)   26

Újfalu (Nova)   7

Valkó megye   20

Varsány (Woyssa)   7 

Vác (Vac)   7

- püspökség   7

Vál (Wal)   19, 20 

Várda (Warada)   16

Verneltornya (Turris Vernel)   6, 9, 10,

11, 14, 15

Verôce (Vetisza)   7

Verseg (Wosian)   7

veszprémi püspökség   7

Walser   16 

Waryas   16 

Wereb   19 

Weresmarth   16 

Wyzlak   16

Zoboltz   16 

Zentgyergh   16 

Zenthfalwa   17

Zenthgyewegh   16

Zhymak   16

Zsámbék   7
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András (III.) magyar király   4, 5 

András szigetszentmártoni pap   7 

András versegi pap   7

Antal szigetszentmihályi pap   7

Ákosházy Sárkány Ambrus   24

Bajraktár Juszuf ziámet-birtokos   27,

28 

Bakyth Pál   25

– felesége Theodóra   25 

– leánya Margit   25

– testvére Demeter   25

– testvére Kamlyen   25 

– testvére Manoylo   25

– testvére Mihály   25 

– testvére Péter   25

Balázs kalocsai prépost   18

Batthány Benedek   24

– felesége Katalin   24

– fia Farkas   24

– fia János   24

– fia Mihály   24

– fia Orbán   24

Benedek bernecei pap   7

Bertalan sági pap   7

Bolug nemzetségbeli Oth fia 

Henricus magister, ülnök   2

Bozynkai Balázs   17

Chepan comes fia János, 

királyi ember   3, 4

Chepeli Benedek vikárius   18

Chetneki Zsigmond   12

– felesége   12

Csánki Dezsô történész   27

Debrentei Tamás nyitrai püspök   18 

Dersfy Ferenc   16

Dersfy István   16

Dénes somogyi apát   18

Domonkos diósdi pap   7

Endrédi Somogyi Imre   19

Felkezy László fia Péter 

királyi ember   12

Ferdinánd (I.) osztrák császár, 

magyar király   25

Ferenc volt kalászi pap   7

Gyogh Jakab   12

– fia Péter   12

– fia Vida   12

Gyulai István fia Mihály   13 

Gyulai László kanonok   19

Halil bég   27, 28

Halmann birtokos Horhiban   6

– fia Miklós özvegye   6

Hassaghi István özvegye Katalin,

Krassófôi Orbonáz Györgyné   19

Hasszán tímár-birtokos   28
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Hencz, pestújhegyi rektor fia János   9 

Henrik nagymarosi pap   7

Héderváry Ferenc fôúr   25

Inárchy István   17

István comes alországbíró   2, 3, 4, 5

István magister gyulafehérvári 

fôesperes, alkancellár   5

István perbáli pap   7

István váci pap   7

István (Várdai) kalocsai érsek   16 

– testvére Aladár   16

– testvére Mátyás   16

– testvére Miklós   16

– testvére Simon   16

Jakab jenôi pap   7

Jakab mester   12

János battyányi pap   7 

János dékánkanonok   4

János horhi pap   18

János keszi pap   7

János magister Kukullev-i fôsperes   2, 5 

János peregi pap   7

János, Hencz pestújhegyi 

rektor fia   6

János püspökszilágyi pap   7

János torbágyi pap   7

Karagöz Berber   28

Károly fia István leánya Klára   6

Károly magyar király   8

Kewa, Ferenc de, túróci ispán, 

nádori helytartó   16

Korcsolás Petre (Péter) 

budai tanácsos   26, 27

Kovácsi Egyed   12

Kuncsilin özvegye   6

Kyswardai Mihály   16

Lajos (II.) magyar király   25

László (IV.) magyar király   2

– felesége, Erzsébet királyné   2

Lôrinc magister Ozd-i fôesperes   2, 5

M. ceglédi pap   7

Makkai László történész   27

Márton budai plébános   15 

Márton szôdi pap   7

Máté verôcei pap   7 

Máté ebeni pap   18

Mátyás magyar király   16, 17

Mihály örsi pap   7

Miklós berki pap   7 

Miklós csiki pap   7

Miklós érdi pap   7 

Miklós mikolai pap   7 

Miklós radai pap   7

Pál abonyi pap   7

Pál dömsödi pap   7 

Pál gercsei pap   7

Pál horhi pap   7

Pál kátai pap   7

Pál kemencei pap   7 

Pál szentendrei pap   7 
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Pál újfalusi pap   7

Pál varsányi pap   7

Pálóczi László országbíró   8

Pelsôci Bebek János neje Katalin 

(Somi Jósa leánya)   20

– fia Ferenc   20

– fia Imre   20

Pemflinger János özvegye Orsolya

(Galyncer Lénárt felesége)   22

Perényi Imre nádor   19, 22

– neje Dorottya   22

– fia Ferenc   22

– fia Péter   22

Pernezi Iso István királyi ember   19

Péter börzsönyi pap   7

Péter budai plébános   9

Péter szigetszentmiklósi pap   7

Péter telki pap   7

Pir Mehmed, birtokos Horhiban   26

Pir Musztafa, birtokos Horhiban   26

Regedei Pemflinger Márk   21

Rodolphus magister budavári polgár,

birtokos Horhiban   2, 3

– fia Miklós   2, 3

Runnya-i Soldos Pál nemes   20

Sábán (Sabán) csaus   27, 28

Serkei Lóránt fia János fia Mihály   17

Somi András fia Tamás felesége,

Dwskow   13

Somi Jósa Gáspár, Fejér megyei 

fôispán   20, 21, 22, 23

Szapolyai Imre szepesi fôispán   17

–  testvére István   17,

Szentgyörgyi és Bazini Péter 

országbíró   22

Tamás nyitrai és Borsy-i ispán   2

Tamás zsámbéki pap   7

Thersek György váli bíró   19

Thurzó Elek királyi kincstartó   25

Thythews László   16

– leánya Orsolya   16 

Tillmann budai bíró   6

Tódor lórévi pap   7

Ulwing (Wlwing) ispán 

budai polgár   8

–  leánya Margit (Polányi Péterné)   8

– fia János   8

– fia Péter   8

Vasdinei Vas Mátyás   23

– felesége Somi Dorottya   23

– fia Márton   23

– leánya Anna 

(Hédervári Istvánné)   23 

Veli tímár-birtokos   28

Wermel László budai polgár nôvére,

Klára   10

Zsigmond magyar király, német-

római császár   12
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BOBALD FALU FENNMARADT ÍRÁSOS EMLÉKEI 
A KEZDETEKTÔL 1720-IG

Városunk mai közigazgatási határain belül a középkorban létezett
négy település története közül kétségtelenül a legkevésbé feltárt
Bobald falué. Az egyetlen, mely nem volt templomos hely, így a min-
den esetben jó támpontot nyújtó egyházi összeírásokban sem találkoz-
hatunk nevével. Feltételezhetô, hogy azon a területen volt ez a szin-
tén kora Árpád-kori település, ahol ma az Auchan és IKEA áruházak
találhatók. Szórványos régészeti adatok utalnak a hely folyamatos la-
kottságára. Írott emlékét csupán egy 1348-ban kelt oklevél ôrzi, vala-
mint a középkori Csik faluhoz közeli településként említik a török ko-
ri összeírások. Az 1600-as évekre már az emléke is elenyészett.
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1. 1348. április 18., Zágráb
A zágrábi káptalan bizonyítja, hogy Széchi Péter mester fia Mik-
lós, Szlavónia és Croatia bánja, azon 30 budai márkát, melyet
Aykai András fia János nôvérének Margitnak és a néhai Pál fia
Lászlótól származó Márton, László, Miklós és Istvánnak néhai
nagynénjük (Margit és az ô nôvére) Katalin javaiból hitbér és ho-
zomány címén ígért, megfizette.
A birtokok Bobag és Chaba Pest megyében.
Bártfai Szabó 304. Újkori másolata: Dl. 5991. Horváth 46. o.

2. 1559. Bobald török összeírása
Bobald puszta nevezetthez tartozik.
Jövedelme 302 akcse. Búza tized 15 kile, 180 akcse; kevert tized
2 kile, 12 akcse; széna tized 11 szekér, 110 akcse.
Az 1562. évi összeírás szerint Bobald puszta Csik falu (vagyis Bu-
daörs) közelében feküdt. Az 1559. évi tímár-defter szerint Ahmed
Herszek tímár-birtoka volt.
Káldy-Nagy, 1977.

3. 1559. Bobád puszta török összeírása
Durak és Ali aga tímár-birtokához tartozik.
Ráják nélkül. Búza tized 10 kile, kevert tized 8 kile, széna tized 6
szekér. Megismételt.
Az 1562. évi összeírás szerint Bobald puszta. Csik falu (vagyis Bu-
daörs) közelében feküdt.
Az egész szövegre utólag ráírták, hogy „megismételt”, mert már
egyszer összeírták.
Káldy-Nagy, 1977.
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Bobald (Bobag)   1, 2, 3

Budaörs   2, 3

Chaba   1

Csik   2, 3

Zágráb   1

– káptalan   1

Ali aga, tímár-birtokos Bobaldon   3

Aykai András fia János   1

– nôvére Katalin   1

– nôvére Margit   l

Durak, tímár-birtokos Bobaldon   3

Herszek, Ahmed tímár-birtokos

Bobaldon   2

Pál fia László   1

– fia István   l

– fia László   1

– fia Márton   1 

– fia Miklós   l

Széchy Péter mester fia Miklós, 

Szlavónia és Croatia bánja   l
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FELHASZNÁLT IRODALOM 
ÉS A TANULMÁNYBAN TALÁLHATÓ RÖVIDÍTÉSEK 

JEGYZÉKE

AO = Anjou-kori okmánytár I-VII. Szerk.: Nagy Imre, Tasnádi Gyula,
1878–1920.

Arch. Ért. = Archeológiai Értesítô.
Bakács = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez 1002–1437.

Bp., 1982, Pest Megyei Levéltár.
Bártfai Szabó = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének

okleveles emlékei 1002–1599. Bp., 1938.
Biblioteca Vaticana No 184. fénymásolata OL.U. 130. Series I. tom. 1.

Bp., 1881.
Borovszky = Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. I-II. köt., Bp.,k é.n.
BTOE I. = Monumenta diplomatica civitatis Budapest. Budapest

történetének okleveles emlékei. Csánki Dezsô gyûjtését sajtó alá
rendezte Gárdonyi Albert. I. 1148–1301. Bp., 1936.

BTOE III. = Budapest történetének okleveles emlékei III. kötet
(1382–1439). Összeállította Kumorovitz L. Bernát, Bp., 1987.

Egy. Kt. LEO. Hermann Analecta = Egyetemi Könyvtár, Litterare et
Epistole Originales (Eredeti kéziratok).

Egyházlátogatások, 2002 = Egyházlátogatások Budaörsön 1397–1933.
(Bucsi Lajos–Tóth Krisztina–Filipszky István) Budaörs, 2002.

Erd. klt. = Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt.
Bp., 1889–1895.

Erdélyi Okmánytár = Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más
írásos emlékek Erdély történetéhez I. 1023–1300, Bp., 1997.

Esztergomi kápt. m. lt. = Esztergomi káptalan magánlevéltára.
Eszterle = Eszterle M. Judit: A budakeszi német nyelvjárás hangtana.

Bp., 1929.
Etliche froeliche = Etliche froeliche unterschiedliche Christilche

Victorien wider den Erbfeind. Nürnberg, 1596.
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ÉTTK = Értekezések a történeti tudományok körébôl. Kiadja a
Magyar Tudományos Akadémia I. Pest-Bp., 1867.

Fejér = Fejér Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus
ac civilis. Tom. I-IX. Buda, 1829–1844.

Galgóczy = Galgóczy Károly: Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült
megye monographiája I–III. Bp., 1876–1877.

Gál = L. Gál Éva: Az Óbudai uradalom a Zichyek földesurasága alatt
1659–1766. Bp., 1988.

Gárdonyi, 1936 = Gárdonyi Albert: Buda és Pest keresztény lakos-
sága a török hódoltság alatt. Tanulmányok Budapest Múltjából, 
Bp., 1936.

Gyôrffy, 1998 = Gyôrffy György: Az Árpád-kori Magyarország
történeti földrajza. IV. köt. Bp., 1998.

Halitzky-Miller, 1818 = Halitzky, Antonius-Miller, Jacobus Ferdinan-
dus: Sexagena inscriptionum quae ex monumentis Romanorum in
horto Musei Nationalis Hungarici. Acta Mus. Nat. 1818.

Hauser, 1985 = Hauser József: Budaörsi krónika. Bp., 1985.
HO = Hazai Okmánytár. Kiadják: Nagy Imre, Paur Iván, Ráth Károly,

Ipolyi Arnold és Véghely Rezsô. I-VIII. Gyôr-Budapest, 1865–1891.
Horváth = Horváth Lajos: Pest-Pilis-Solt vármegye kialakulása és

mûködése 1659-ig. Pest Megyei Levéltár, Bp., 1995.
Káldy-Nagy, 1977 = Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi

összeírása. Bp., Pest Megyei Levéltár, 1977.
Káldy-Nagy, 1985 = Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák

1546–1590. évi összeírásai. (Demográfiai és gazdaságtörténeti
adatok) Bp., Pest Megyei Levéltár, 1985.

Káldy-Nagy, 2002 = Káldy-Nagy Gyula: Budaörs török kori összeírá-
sai. Kézirat, 2002.

Károlyi, 1936 = Károlyi Árpád: Buda és Pest visszafoglalása 1686-ban.
Budapest Székesfôváros, 1936.

Királyi könyvek I. 111. 1.
Knauz = Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Tom. I-II., Ferdinandus

Knauz, Tom. III. Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii 1874–1924.
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Kollányi Ferenc: Visitatio Capituli Strigoniensis anno 1397. In:
Történelmi Tár, 1901.

A komáromi vár 1575. évi urbáriuma: Wien HKA. Consr. Rote F. 46.,
„Urbar über die Herrschaft Comorn ... 1575.” (Mikrofilmen: OL, W
190).

A komáromi vár 1592. évi urbáriuma: OL. U. et C. 4/45.
A komáromi vár 1602. évi urbáriuma: „Kurtze Verzaichniss und

Beschreibung der Herrschaft Comorn ... Anno 1602.” (OL. U. et C
86/10).

Kumorovitz = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták. Bp., 1953.
Mahler 1906 = Mahler Ede: Néhány pannoniai kôemlék. Arch. Ért. 26.

(1906.)
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum.
Mon. Strig.: ld. Knauz.
Mon. Vat. = Vatikáni magyar okirattár I-II. Monumenta Vaticana his-

toriam regni Hungariae illustratia Bp., 1884–1909.
Mon. Vesprem. = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis I-

IV. Bp., 1896–1907.
MZSO = Magyar Zsidó Oklevéltár.
Nagy, 1956 = Nagy István: Buda adóterhei a töröktôl való vissza-

foglalástól a Rákóczi szabadságharcig. (TBM. XI. 1956. Buda város
birtokszerzési törekvései.)

Nagy Lajos = Nagy Lajos: Rácok Budán és Pesten 1686–1703. TBM.
XIII. k. 1959.

OL = Országos Levéltár.
OL-DF = OL Diplomatikai Fényképgyûjtemény.
OL-DL = OL Diplomatikai Levéltár.
OL-KA = Budai Kamara Levéltára.
OL-U. et C. = Magyar Kamara Archívuma, Urbaria et conscriptiones

(urbális iratok).
OL Neoregestrata acta fasc. 268. No 2 (1608. aug. 3-i levél.)
OL Neoregestrata acta fasc. 268. No 3. (1608. szept. 26-i levél.)
OL E szekció = E 148 Neoregestrata acta. Kincstári Levéltárak.
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OL Zichy-nemz. lt. = Zichy-nemzetségi levéltár.
Lipót (I.) = I. Lipót adománylevele Zichy Istvánnak (1659. júl. 30.) OL

Zichy-lt. Fasc. 142. No. 27.
Péterffy, 1742 = Péterffy, Carolus: Sacra concilia ecclesiae Romano-

Catholicae in regno Hungariae celebrata (1016–1734). II. köt.
Pozsony, 1742.

PMRT = Pest Megye Régészeti Topográfiája. A budai és szentendrei
járás (XIII/1.) Bp., 1986.

Podhraczky = Podhraczky J.: Eredeti két magyar krónika.
Tudománytár, 1840.

Rat. coll. = Rationes collectorum pontificorum in Hungaria 1281–1375.
Monumenta Vaticana. Series prima, tomus primus. Bp., 2000.

Reg. Arp. = Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 
I–II. Szerk.: Szentpétery Imre, Borsa Iván. Bp., 1923–1987.

Riedl, 1933 = Franz Riedl (Riedl Ferenc): A budaörsi német (közép-
bajor) nyelvjárás alaktana. Bp., 1933.

Rupp = Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. I-III. köt. Pest,
1870–1876.

Szakály, 1995 = Pest-Pilis-Solt megye XVI–XVII. századi dica- és dézs-
majegyzékei. Közreadja Szakály Ferenc. Bp., 1995. Pest Megye
Monográfiai Alapítvány.

Szakály, 1981 = Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltság-
ban. Bp., 1981.

SZFM = Szentendrei Ferenczy Múzeum.
Takáts, 1915 = Takáts Sándor: A budai basák emlékezete. (Rajzok a

török világból). Bp., 1915.
Takáts–Eckhart–Szekfû, 1915 = Takáts Sándor–Eckhart Ferenc –

Szekfû Gyula: A budai basák magyar nyelvû levelezése I.
1553–1589., Bp., 1915.

TBM = Tanulmányok Budapest Múltjából.
Vass Elôd = Dr. Vass Elôd. Kézirat, 1992.
Velics–Kammerer = Velics Antal – Kammerer Ernô: Magyarországi

török kincstári defterek. Bp., 1886–1890.
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Veszprémi kápt. m. lt. = Veszprémi káptalan magánlevéltára.
Veszprémi püsp. lt. = Veszprémi püspöki levéltár.
Wenzel = Árpádkori új okmánytár. I-XII. Közzéteszi Wenczel Gusztáv

I-IX. Pest X-XII. Bp., 1860–1874.
Zeiler = Zeiler, Martinus: A magyar királyság leírása. Szekszárd, 1997.

(I. kiad., 1664, Lipcse.)
Ziglauer, 1886 = Ziglauer Ferdinánd: Die Befreiung Ofens von der

Türkensherrschaft 1686. Innsbruck, 1886.
ZSKO = Zsigmond kori oklevéltár. Összeáll.: Mályusz Elemér és

Borsa Iván. I-IV. Bp., 1951–1994.

230



231

TOVÁBBI KÉPEK, ÁBRÁK, 
TÉRKÉPEK

21. A Mithras-szentély bikaáldozatot ábrázoló dombormûve 
a budaörsi Szôlôhegyrôl (i. sz. III. század)



232

22. A római kori település temetôjének feltárása Kamaraerdôben 
a 2002. évi ásatások során



233

23. Honfoglalás kori törzstöredékek 24. Honfoglalás kori harcos sírlelete 
a budaörsi Tûzkô-hegyrôl

25. Középkori kések, sarló, patkók, sarkantyú, szög, kulcs, csat 
és csikózabla Horhi faluból (XIII–XV. század)



234

26. Örs, Csik, Horhi és Bobald falvak környéke a XVI. század második felében



235

27. Középkori falvak a mai Budaörs területén.
Készítette: dr. Vándor Andrásné



236

28. A Zichy-család címere

29. Pálffy Miklós hadvezér



KÉPEK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE

11. Budaörs elsô fennmaradt írásos említése 1236. augusztus 29-én. 
Az eredeti oklevél 1504. január 15-én kelt átirata.
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13. A gr. Bercsényi Zsuzsannát ábrázoló dombormû a Városi Könyvtár
falán. Alkotója: Stremeny Géza budaörsi szobrászmûvész.

14. Római kori oltár Budaörsrôl (i. sz. III. sz.).
15. IV. Béla király.
16. Irat a „Sasadi tizedper”-bôl.
17. Az 1332–1337. között lefolytatott pápai tizedösszeírás Örsre vonat-

kozó oldala.
18. (Buda)Örs és környéke a XVI. század második felében.
19. Budaörs a komáromi vár 1575. évi urbáriumában.
10. Budaörs a komáromi vár 1592. évi urbáriumában.
11. Budaörs kitelepítése 1596. április 6-án. „Etliche froeliche...”
12. Az óbudai bírák és polgárok kérelme a magyar kamarához

1608. augusztus 3-án.
13. Az örsiek által is aláírt 1608. szeptember 16-án kelt panaszos

levél.
14. Az 1659. július 30-án kelt adománylevél elsô oldala.
15. Idôsebb gróf Zichy István.
16. Az 1695. április 23-án kelt levél (részlet).
17. Az 1332–1337 között lefolytatott pápai tizedösszeírás Csik falura

vonatkozó oldala.
18. A komáromi vár 1575. évi urbáriuma (részlet).
19. Az 1332–1337 között lefolytatott pápai tizedösszeírás Horhi falura

vonatkozó oldala.
20. Werner fia László várának tornya és palotája.
21. A Mithras-szentély bikaáldozatot ábrázoló dombormûve a buda-

örsi Szôlôhegyrôl (i. sz. III. század).

237



22. A római kori település temetôjének feltárása Kamaraerdôben a
2002. évi ásatások során.

23. Honfoglalás kori törzstöredékek.
24. Honfoglalás kori harcos sírlelete a budaörsi Tûzkô-hegyrôl.
25. Középkori kések, sarló, patkók, sarkantyú, szög, kulcs, csat és

csikózabla Horhi faluból (XIII–XV. század).
26. Örs, Csik, Horhi és Bobald falvak környéke a XVI. század

második felében.
27. Középkori falvak a mai Budaörs területén. Készítette: dr. Vándor

Andrásné.
28. A Zichy-család címere.
29. Pálffy Miklós hadvezér.


