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BEVEZETÉS 

„Ezen a tespedt, művészietlen lapályon nincs semmi, de semmi emlék, i t t so
hasem voltak ősi kolostorok, évszázados kollégiumok, hírhedt lovagvárak, 
görnyedt, legendás dómok vagy templomok..." - írta Szenteleky Kornél 
1927-ben.1 A középkori alapok hiányával magyarázta a vajdasági magyar 
irodalom fejletlenségét. E szemlélet a köztudatban a mai napig elevenen él. 
Pedig vidékünkön is voltak középkori kőépületek, kulturális központok. 
Különösen a nyugati és keleti egyház határán fekvő Szerémség művelődés
története gazdag, mert i t t igen intenzíven keveredtek a nyugat-európai, i l let
ve a bizánci kultúrhatások.2 A X I I I - X V I . századi Szerémség egyik jelentős 
kulturális központja volt a bélakúti vagy másik nevén péterváradi ciszterci 
apátság. 

A bélakúti/péterváradi ciszterci monostort a történeti szakirodalomban 
régóta számon tartják. Az apátságra vonatkozó emlékanyag gyűjtése a tör
ténelem iránt érdeklődő egyháziak körében indult meg. így Pétervárad neve 
már több X V I I I . századi történelmi összefoglalásban is felbukkan 3. 1778-ban 
publikálta Wagner Károly a monostor XV. század végi történetének legfon
tosabb forrását: Váradi Péter kalocsai érsek levelezését4. A X V I I I - X I X . század 
fordulóján Katona István5 és Franz Schams6 gyűjtött össze újabb adatokat 
a monostorról. A fokozatosan gyarapodó ismeretanyagot első ízben a Fux-
hoffer-Czinár féle Monasteriológia rendszerezte 1860-ban7, ezt egészítették k i 
Rupp Jakab megállapításai 1876-ban8. A monostor behatóbb tanulmányozá
sának feltételei a X I X . század második felében alakultak k i . Ezekben az év
tizedekben jelent meg azon okmánytárak és forráskiadványok nagy része9, 
amelyek nélkül az apátság életét manapság nem lehetne rekonstruálni. A szá
zadforduló történészei közül meg kell emlékezni Csánki Dezsőről, aki 1894-ben 
foglalta össze Pétervárad történetét10. Számos új adatot tett közzé Fraknói V i l 
mos is, a X V - X V I . századi egyháznagyok életútját feldolgozó munkáiban11. 



Gerecze Péter pedig a monostor és a vár történetét elemző művek bibliográfiá
ját állította össze12. 

A monostor történetét tárgyaló X V I I I - X I X . századi művek részletes felso
rolását indokolja, hogy erre az alapra építhette következtetéseit az 1890-es 
években Érdujhelyi Menyhért. Átfogó igénnyel ő dolgozta fel elsőként a béla-
kúti/péterváradi ciszterciek életét13. Elemzéseinek alaposságát nemcsak az 
szemlélteti, hogy művei megjelenésük idején szakmai körökben kedvező fogad
tatásra találtak14, hanem sokkal inkább az, hogy számos elgondolása máig ér
vényes maradt. Érdujhelyi Menyhért megállapításait csak egy kortárs törté
nész, Dudás Gyula próbálta meg felülbírálni15. 

A X I X . század második felében már több párhuzamos szálon folyt a béla-
kúti/péterváradi monostor kutatása. Ebben az időben, különösen pedig az 
1868-as magyar-horvát kiegyezés után fordult a Szerémség felé a horvát törté
nészek figyelme. Az első - Péterváradot is említő - áttekintések 1857-ben szü
lettek Mijat Stojanovic16, illetve Ilija Okruglic 1 7 tollából. A Szerémség múltjá
nak feltárásában Vjekoslav Klaic szerzett legnagyobb érdemeket18, még akkor 
is, ha egyes elgondolásai nem állták k i az idő próbáját. Jól használható munká
kat hagyott hátra egy korabeli szerb történész, Ilarion Ruvarac is 1 9. A század
forduló horvát kutatói közül pedig Josip Bösendorfer20, valamint Julije 
Kempf 2 1 foglalkozott a bélakúti/péterváradi apátsággal. 

A X I X . század folyamán számos értekezés jelent meg a ciszterci rend
ről Nyugat-Európában22. Kiemelkedik ezek közül Leopold Janauschek 1877-es 
összefoglalása23, amely a francia és német kutatók által kevésbé ismert mo
nostorokat is ismertette. A mű szerzője Bélakút/Pétervárad történetét is vá
zolta. Megfogalmazásai a magyarországi írott források pontos ismeretéről 
tanúskodnak. 

A fentebb ismertetett előzmények ellenére a ciszterci rend kutatása Kelet-
Közép-Európában csak későn indult meg. A X V I I I - X I X . századi, fentebb már 
említett egyháztörténeti összefoglalások után, Magyarországon a ciszterci rend 
történetét és egyes monostorait igazán behatóan elsőként Békefi Rémig elemez
te a X I X - X X . század fordulóján24. Műveiben, sajnos, csak egy-egy rövid bekez
dés erejéig tért k i a bélakúti/péterváradi monostor történetére. A jugoszláv ku
tatásban a ciszterci rendről elsőként Milán Turkovic értekezett 1936-ban25. E 
kutató külön fejezetet szentelt a bélakúti/péterváradi monostornak. A szak
irodalom feldolgozása helyett azonban munkáját úgy építette fel, hogy különféle 
dolgozatokból rövidebb-hosszabb idézeteket ollózott össze, és ezeket sorakoz
tatta egymás mellé. így mélyrehatóbb következtetéseket szerkesztési módszere 



miatt sem tudott levonni. Az 1930-as években a ciszterci rend középkori törté
netének megismerését egy forráskiadvány vitte előbbre. Joseph Canivez rend
szerezve újraközölte a ciszterci Nagykáptalan határozatait26. Ennek a magyar
országi rendtartományra vonatkozó részeit Kalász Elek igyekezett munkájába 
építeni27. A Nagykáptalan több rendelkezése is a bélakúti/péterváradi apátságra 
vonatkozott28. Ezek jelentőségét elsőként Pataki Vidor ismerte fel. Ő 1942-ben je
lentette meg azon tanulmányát29, amely címével ellentétben nemcsak a béla
kúti/péterváradi apátság kelenföldi grangiájának a történetét tárgyalja, hanem 
magáról az apátságról is alapos elemzést nyújt. Túlzás nélkül állítható, hogy 
e mű a monostor történetének legrészletesebb és legpontosabb feldolgozá
sa. Egyetlen hátránya, hogy egy gimnáziumi évkönyvben jelent meg, és ta
lán ez is az oka annak, hogy létezéséről számos kutató nem tud. 1984-ben adták 
ki Hervay L. Ferenc latin nyelvű repertóriumát a ciszterciek magyarországi 
monostorairól30. E könyv egy külön fejezete tárgyalja a bélakúti/péterváradi 
monostort. A mű írója megállapításaiban nagyobbrészt a Pataki Vidor által k i 
jelölt úton halad. 

Péterváradon szorosan egymásba fonódott a ciszterci monostor és a közép
kori vár története. Érdemes emiatt átvizsgálni a péterváradi vár múltját tár
gyaló szakirodalmat, mert e munkák is tartalmazhatnak utalásokat a monos
torról. Két kutatót kell kiemelnem. Gjuro Szabó 1920-ban jelentette meg össze
foglalását a horvátországi középkori várakról. Péterváradról egy igen fontos, 
XVII . század végi alaprajzot közölt3 1 a karlsruhei levéltár anyagából. Ez volt az 
első támpont a védművek és a monostortemplom pontosabb rekonstrukciójá
hoz. Gjuro Szabó a vár védműveit elemezte részletesen, a falakon belül álló 
nagyméretű templomot csak néhány szóban említi. Könyvéből más helyeken is 
kitűnik32, hogy érdeklődése már nem terjedt k i a várakban álló kápolnákra, 
templomokra. A péterváradi X V I I I . századi erőd építéstörténetét a legrészlete
sebben Rudolf R. Schmidt elemezte az 1930-as években33. Következtetéseinek 
egyik kiindulópontja a bécsi Kriegsarchivban lévő Pétervárad-alaprajzok. 
Több ízben is publikált egy 1688-as felmérést, amelyen a középkori vár és mo
nostor alaprajzi elrendezése jól látható34. Gjuro Szabóhoz hasonlóan a templom 
felett Rudolf R. Schmidt is átsiklott. 

A péterváradi vár X V I I . század végi felméréseit - igaz, eldugott helyeken -
az utóbbi fél évszázadban többször is újraközölték35. Kiemelkedik ezek közül 
egy 1983-ban írott, vártörténeti témájú kandidátusi értekezés36. Szerzője, Hor
váth Alice a bécsi Kriegsarchivban őrzött alaprajz segítségével nemcsak a pé
terváradi védműveket elemezte behatóan, hanem a monostortemplom alaprajzi 



sajátságait is jól körülírta. E kéziratos mű megállapításai azonban szélesebb 
körben nem váltak ismertté37. A középkori egyházi építészetet elemző kutatók 
közül csak Andela Horvát figyelt fel e forrásanyagra38. Pontosabb következte
téseket e kutató azért nem tudott levonni, mert csak a Gjuro Szabó által közölt, 
meglehetősen elnagyolt alaprajzot (2. kép) ismerte. 

Számos kutató értekezett a manapság már Péterváradot is magába foglaló 
Újvidék történetéről39. E dolgozatok oroszlánrésze azonban az 1694-ben alapí
tott város X V I I I - X I X . századi történetét, és a szerb kulturális életben betöltött 
jelentős helyét tárgyalja. A középkori előzményekre nem sok utalást találni. A 
XVII . század vége előtti településtörténet elhagyása elsősorban a két világhá
ború közötti munkákra jellemző40, de ráillik e megállapítás az 1987-ben har
madszor is kiadott, reprezentatív, Újvidék-monográfiára is 4 1. Pozitív ellenpél
daként említhetők az utóbbi két-három évtizedben megjelent rövid várostörté
neti áttekintések42. De ezek, részben a terjedelmi korlátok miatt is, csak a ko
rábbi kutatók - főleg Érdujhelyi Menyhért - által összegyűjtött ismeretanyagot 
ismétlik meg rövidített formában. Tévedés volna azonban csak a középkori ku
tatások hátramaradott voltára visszavezetni azt, hogy a X I I I - X V I . század vo
natkozásában még manapság is Érdujhelyi Menyhért 1894-ben megjelent vá
rostörténete43 az irányadó. Az általa kimunkált elgondolások maradandó érté
két igazolta egy 1943-as44, továbbá egy 1981-es45 leletmentés is. A munkálatok 
során ugyanis a Duna bal partján fekvő Ópétervárad egyik templomának rész
letét, illetve egyik X I I I . századi házát sikerült feltárni. 

A kutatástörténeti áttekintésből kiderül, hogy számos neves szakember ér
tekezett a bélakúti/péterváradi ciszterci monostorról. Több tényező miatt az 
apátság történetének kutatása ennek ellenére sem vált feleslegessé. A bélakúti/ 
péterváradi cisztercieket tárgyaló dolgozatok már több mint száz éve nagyobb
részt vagy magyar, vagy szerbhorvát nyelven jelennek meg. A kutatók óriási 
többsége azonban nyelvi nehézségek miatt csak a szakirodalom egyik részét ké
pes áttanulmányozni. Emiatt fordulhatott és fordult is elő, hogy fontos megál
lapítások maradtak ismeretlenek, továbbá az is, hogy régóta cáfolt vélekedések 
bukkannak fel újra meg újra. így hasznos tanulságokkal szolgálhat a szakiro
dalom egyes „ágainak" összevetése, az elkallódott kutatási eredmények számba
vétele. Másrészt, Radovan Bunardzic vezetésével 1986 óta régészeti feltárások 
folynak a péterváradi várban. E munkálatok befejezése és a feltárt objektumok 
értékelő elemzése előtt a monostor történetéről a véglegesség igényével szólni 
nem célszerű. A Péteváradra vonatkozó szakirodalom áttekintése azonban ép
pen az ásatások miatt vált időszerűvé. E körülmény miatt lett dolgozatom egyik 



célkitűzése az, hogy egy helyre gyűjtsem és rendszerezzem azokat az adatokat, 
amelyek megkönnyítik a régészeti leletek értelmezését. Végül munkára serken
tett az is, hogy a történelem iránt érdeklődő nagyközönség a bélakúti/pétervá
radi monostorról alig tud. 4 6 Pedig az a X I I I - X V I . században a Szerémség észak
keleti és a Bácska délkeleti részének egyik kulturális központja volt. 

Köszönet i l let i Radovan Bunardzicot, dr. Hervay L. Ferencet, dr. Kubinyi 
Andrást, dr. Marosi Ernőt, dr. Tóth Sándort és dr. Valter Ilonát, mert útmuta
tásaikkal és hasznos tanácsaikkal nagy segítséget nyújtottak az anyag gyűjté
sében, rendszerezésében és feldolgozásában. 



I I . 
PETRIKON 

A X I I . század középső harmadának bizánci-magyar háborúi során I . (Komné-
nosz) Mánuel császár (1143-1180) 1164-ben vezetett sikeres hadjáratot I I I . Ist
ván király (1162-1172) ellen 4 7. Serege élén Pagatzionig (Bácsig) tört előre, és i t t 
csata nélkül is számára előnyös egyezményt sikerült kötnie. A hadjárat esemé
nyeit Jóannész Kinnamosz ismerteti részletesebben48, de leírásának egyes pont
jai többféle módon is értelmezhetők49. A hadjárat eseményeit rögzítő 21. fejezet 
eleje Moravcsik Gyula fordításában50 így hangzik: „Ezért a császár Kilikiába 
kellő sereget küldött az ottani városok védelmére, maga pedig a Duna felé igye
kezett, s a Száván átkelve Titellel szemben állította fel seregét (.. .) ő maga (: t i . 
Mánuel császár - T. M. :) pedig felkerekedve egész seregével Titeltől előbbre 
vonult. A császár egy Petrikon nevű helyhez érve ott sátort ütött. Ez a hely a 
belső Pannoniába vezető út első határállomása." 

Mivel a Petrikon megnevezés csak ebben az egy írott forrásban fordul elő51, 
régóta általánosan elfogadottá vált az a következtetés, hogy Kinnamosz alakí
tott át, tett görögösebb hangzásúvá egy eredetileg másképp hangzó helynevet. 
A névcsere lehetőségét erősíti az auktor antikizáló stílusa52 is. Petrikon azono
sítására két elgondolás született. Vjekoslav Klaic bővebb magyarázat nélkül 
Petrikon és Pétervárad közé tett egyenlőségjelet53. Minden bizonnyal abból i n 
dult k i , hogy a görög névalak első része a üexpoo (Péter) személynévből vezet
hető le. Pauler Gyula ezzel ellentétben a Petrikon első részében a magyar „kő" 
szó görög fordítását látta meg5 4, ezért azonosította a Kinnamosz-féle helynevet 



a szerémségi Kővel vagy Bánmonostorával, a mai Banostorral. A két elgondolás 
közül Vjekoslav Klaicénak lett több követője. A Petrikon-Pétervárad azonosítás 
főleg a horvát, a szerb, később a jugoszláv kutatásban terjedt el, de átvették e 
nézetet egyes nyugat-európai bizantinológusok is 5 5. Pauler Gyula vélekedése a 
magyar szakemberek körében talált kedvező visszhangra56. Van azonban olyan 
történész is, aki a két elgondolás közül egyik mellett sem mer állást foglalni 5 7. 

Vizsgáljuk meg, létezhetett-e mindkét helynév a X I I . század középső har
madában! Kőn 1142 és 1163 közt Belos bán alapított monostort58 - emiatt lett a 
helység másik neve Bánmonostora. Joggal feltételezhető tehát, hogy a hadjárat 
idején, 1164-ben a Kő helynév már használatban volt. Más tanulsággal szolgál 
Pétervárad története. A bélakúti/péterváradi ciszterci monostor 1237-es alapí
tólevelére59 támaszkodva vonta le Érdujhelyi Menyhért azt a következtetést60, 
hogy Pétervárad a X I I I . század második feléig nem a Szerémségben, a későbbi 
azonos nevű település helyén állt, hanem a Duna bal partján, a korabeli Bács 
megyében terült el. A kutatók egy része61 e vélekedést azzal egészíti k i , hogy Pé
tervárad ekkor még a Duna mindkét partjára, a rév mindkét oldalára kiterjedt. 
A bal parti, X I I - X I I I . századi települést a régészeti feltárások is bizonyítot
ták62. Az írott források és a tárgyi objektumok összevetéséből az is kiderül, 
hogy a tatárjárás előtti település magja, a vásártér, valamint a legfontosabb 
épületei, a plébániatemplom és a földvár is a Duna bal partján állt63. 

A bélakúti/péterváradi monostor alapítólevele segítségével Érdujhelyi 
Menyhért azt is kimutatta 6 4, hogy a Pétervárad nevében rejlő személy nem 
Szent Péter65, nem Orseolo Péter király (1038-1041; 1044-1046)66, nem Ami-
ens-i Péter keresztes vezér67, és nem is egy Péter nevű remete68. A névadó Töre 
vagy Toraj 6 9 fia Péter Gertrúd királyné gyilkosa 7 0, Katona József Bánk bánjá
nak Petur bánja. Péter comes a X I I I . század elején fényes karriert futott be7 1. 
Felváltva volt pozsonyi, bihari, soproni, bácsi és csanádi ispán és Gertrúd k i 
rályné udvarbírája. Az okiratokban neve első ízben 1194-ben tűnik fel 7 2 , ami
ből sejthető, hogy nem a X I I . század első harmadában született. Igencsak való
színűtlen, hogy Töre/Toraj fia Péter - aki egyetlen írott forrás szerint sem volt 
aggastyán az 1213-as királynégyilkosság idején - már 49 évvel korábban, 1164-
ben egy olyan település ura, amelyet a többi korabeli Váradtól az ő neve hozzá
adásával szokás megkülönböztetni. A X I I I . század eleje előtt Péterváradot min
den valószínűség szerint egyszerűen csak Váradnak hívták73 - még 1223-ban is 
e néven szerepel I I I . Honorius pápa (1216-1227) egy levelében74. E település, 
mivel teljes egészében, vagy nagyobbrészt a Duna bal partján feküdt, egyálta
lán nem, vagy csak igen kis mértékben került a bizánci sereg felvonulásának út-



jába75. így Mánuel császár krónikásának figyelmét is könnyen elkerülhette, an
nál is inkább, mert az egyáltalán nem törekedett arra, hogy a bizánci had által 
érintett összes települést megemlítse76. 

Vjekoslav Klaic 1880-ban próbálta meg kideríteni a Petrikon megnevezés 
mögött rejtőzködő helységet77. Ekkor még nem ismerhette Pétervárad Árpád
kori történetének sajátságait. Érdujhelyi Menyhért ugyanis 1891-ben publikál
ta első ízben észrevételeit78. A téves azonosítás elterjedését nagymértékben elő
segítette, hogy e megállapításokra maga Vjekoslav Klaic sem figyelt fel későbbi 
munkáiban79, és követői is szem elől tévesztették. Pedig Érdujhelyi Menyhért 
észrevételei több ízben is megjelentek szerbhorvát nyelven 8 0. 



I I I . 
A BÉLAKÚTI/PÉTERVÁRADI MONOSTOR 
ALAPÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI 

A királynégyilkos Töre/Toraj fia Pétert a halicsi hadjáratból visszaforduló 
I I . András király (1205-1235) karóba húzatta, a merénylet többi szervező
jével szemben azonban elnéző volt 8 1 . Ebből a századfordulón több kutató is 
arra következtetett82, hogy Péter comes birtokai atyafisága kezén maradtak. 
E látszatot erősítette a bélakúti/péterváradi monostor alapítólevele83, amely 
szerint e birtokokat Péter comes örököseitől csak I I . András fia, IV. Béla 
(1235-1270) konfiskálta. Egyes utalások alapján mégis valószínűbbnek tűnik 
az, hogy I I . András fő- és jószágvesztésre ítélte felesége gyilkosát, így annak 
birtokai a koronára háramlottak84. A bizonyító adatra Pesty Frigyes 8 5 és Vje
koslav Klaic 8 6 már 1880-ban felfigyelt, részletesen azonban csak Rókay Péter ele
mezte 1975-ben87. I I I . Honorius pápa már említett 1223-as levele 8 8 arról tudó
sít, hogy I I . András többek között Váradot (Péterváradot) is húgának, Mar
gitnak 8 9 adományozta, amikor az 1222-ben Bizáncból hazatért Magyaror
szágra. A királyi család e X I I I . század eleji birtoklása azért is fontos, mert 
feltételezhető, hogy a bélakúti/péterváradi monostor alapítólevelében emlí
tett péterváradi királyi palatium 9 0 is ezekben az években épült. Érdujhelyi 
Menyhért az 1890-es években meggyőző érveket sorakoztatott fel amellett 9 1, 
hogy e palota a Duna-bal parti, azaz a Bács megyei Ópéterváradja92 része volt. 
Ennek ellenére számos későbbi tanulmányban93 olvashatunk arról, hogy 



ezen épület a későbbi vár helyén, vagyis a Duna jobb partja fölé emelkedő szik
la tetején állt. 

írott források hiányában Pétervárad 1223-1235 közti birtoklástörténetét 
nem lehet pontosan rekonstruálni. Margit császárné minden valószínűség sze
rint 1229-ben halt meg - ezen időpont után neve már nem szerepel az okiratok
ban 9 4. Rókay Péter elgondolása szerint Péter comes birtokai ezután ismét a ko
ronára háramlottak95. Nem zárható k i annak a lehetősége, hogy Péter comes 
atyafisága e birtokokat - vagy legalábbis egy részüket - visszaszerezte. E fölté
telezés segítségével lehet a legkönnyebben egyeztetni a fenti adatokat a bélakú
ti/péterváradi monostor alapítólevelével96, amely szerint a királynégyilkos co
mes javait örököseitől csak IV. Béla konfiskálta. 

Béla ifjabb király (a későbbi IV. Béla) 1233-ban nyilvánította k i monostor
alapítási szándékát a ciszterci Nagykáptalannak97. 

Miért éppen egy ciszterci monostor létesítésébe fogott az ifjabb király? 
E szerzetesrend a X I - X I I . század fordulóján keletkezett Franciaországban. 
Alapítói olyan bencés szerzetesek voltak, akik monostorukat annak meggazda
godása, valamint az ezzel együtt járó elkényelmesedés és elvilágiasodás miatt 
hagyták el. A Szent Benedek regulájában előírt egyszerű, igénytelen életvitelt 
és szigorú fegyelmet igyekeztek megvalósítani. Monostoraikat a lakott helyek
től távol létesítik, és ezen épületek már külalakjukkal is azt hangsúlyozzák, 
hogy lakóik szembefordultak a bencés apátságok hivalkodó gazdagságával. A 
ciszterciek birtokaikat is - legalábbis kezdetben - nem jobbágyaikkal műveltetik, 
hanem saját maguk művelik, a nem nemesi származású, mégis rendtagnak szá
mító conversusok segítségével. Az alapítók centralizált rendi szervezetet hoz
tak létre az életideáljaikkal ellentétes tendenciák elfojtására. Az új alapításo
kat mindig egy, már régóta létező, tekintélyes apátságból népesítették be, és 
annak később is ellenőriznie kellett az új monostort. A nagyobb horderejű kér
déseket pedig a ciszterci „parlament", a Nagykáptalan tárgyalta meg, amely
nek az egyes monostorok apátjai voltak a tagjai. A ciszterci életideálokat a rend 
legnagyobb alakja, Clairvaux-i Szent Bernát98 fejtette k i részletesen a X I I . szá
zad első felében. Neki köszönhette a rend azt is, hogy rövid idő alatt igen nép
szerű lett. A X I I I . században azonban már a hanyatlás első jelei is mutatkoztak. 
A fegyelem lazulásának legfőbb oka: a monostorok nagy része néhány évtized 
alatt igen nagy gazdagságra tett szert99. 

Az Árpád-kori Magyarországon az első ciszterci monostor 1142-ben léte
sült Cikádoron. A rend igazi felvirágzása azonban csak 1183 után indult meg, 
amikor I I I . Béla (1173-1196) a rend által Franciaországban élvezett jogokat a 



magyarországi monostoroknak megadta. A X I I . század végén, illetve a X I I I . 
század elején alapították a legjelentősebb magyarországi apátságokat: Zircet, 
Szentgotthárdot, Pilist 1 0 0 . 

Béla ifjabb király tehát az elődei által kijelölt úton haladt, amikor monos
toralapítási szándékát a ciszterci Nagy káptalannak kinyilvánította. E lépése 
jól beleillik uralkodói politikájának összképébe. Régóta ismert tény101, hogy a 
trónralépése utáni években az új király igen erélyes lépéseket tett annak érde
kében, hogy apja, I I . András eléggé könnyelmű uralmának a következményeit 
felszámolja, vagyis a I I . András előtti állapotokat szerette volna visszaállítani. 
Ilyen összefüggések ismeretében válik érthetővé az, hogy I I I . Béla kora után 
miért éppen három évtizedes szünet múltán szaporodik meg ismét a ciszterci 
alapítások száma IV. Béla uralkodása elején102. 

A ciszterci Nagy káptalan az ifjabb király monostoralapítási szándékát 
1233- ban elfogadta, és a champagne-i trois-fontaines-i apátságot bízta meg az 
új rendház benépesítésével103. Az alapításra a Chronicon Leobiense szerint 1 0 4 

1234- ben, más írott források szerint 1 0 5 azonban csak 1235-ben került sor. Ha
sonló kettősség figyelhető meg a délnyugat-magyarországi szentgotthárdi 
monostor esetében is 1 0 6 , amelynek szintén Trois-Fontaines volt az anyaapátsá
ga. Szentgotthárddal kapcsolatban több kutató is az alapítás és a benépesítés 
eltérő időpontjára igyekezett visszavezetni a különféle írott forrásokban le
jegyzett két időpontot107. 

A monostor neve első ízben IX. Gergely pápa (1227-1241) egy 1235-ös leve
lében tűnik fel Bellifons - azaz Szépkút vagy Szépforrás - formában108. Az 
alapítólevélben ezzel ellentétben Belefons - azaz Béla Forrása vagy Kútja - az 
új apátság neve1 0 9. így bizonyos, hogy az alapításkor adott szimbolikus értelmű 
névben nem a hely szépségét, hanem az alapító, IV. Béla emlékét igyekeztek 
megörökíteni. A hangalak hasonlósága miatt azonban IX. Gergely pápa fen
tebb említett levelén kívül is találni példákat a monostor nevének félreértésére, 
átértelmezésére. E tévedés különösen a nyugat-európai írott forrásokban gya
kor i 1 1 0 . 

A ciszterciek körében terjedt el az a szokás, hogy alapításkor az új monos
tort szimbolikus jelentésű névvel lássák el. Legtöbb példa erre a rend „őshazá
jában" Franciaországban van 1 1 1 . A magyar alapításoknál ezzel ellentétben r i t 
kaságszámba ment a helynévváltoztatás. Bélakúton kívül erre csak egy példa 
van: a szlavóniai tisztesvölgyi - azaz kutjevói (középkori magyar nevén got-
hói) 1 1 2 monostor. Mivel mind a két apátságot az 1230-as évek elején alapították, 
kézenfekvőnek tűnik az új szokás elterjesztését egy személyhez kötni1 1 3. Igen-



csak valószínű, hogy ez Pecorari Jakab praenesti püspök volt, aki pápai legá
tusként 1232-34 közt járt Magyarországon114. E főpap ugyanis korábban a trois-
fontaines-i ciszterci monostor apátja volt 1 1 5 . Már Fraknói Vilmos felfigyelt a 
századfordulón arra 1 1 6, hogy a magyarországi katolikus egyház sérelmeit orvo
solni igyekvő pápai legátus nem a királyra, I I . Andrásra, hanem fiára, Béla i f
jabb királyra volt nagy hatással. E megállapítást vitte tovább Pataki Vidor 1 1 7 , 
aki szerint Béla ifjabb király monostoralapítási szándékának a hátterében is 
Pecorari Jakab állt. Talán abban is lehetett némi szerepe, hogy az új rendházat 
trois-fontaines-i szerzetesek népesítették be. 

A bélakúti monostor már többször említett alapítólevelét 1237. június 24-
én állították k i 1 1 8 . Sok más szerémségi írott forráshoz hasonlóan e dokumen
tumnak is nyoma veszett a török hódoltság alatt. Manapság csak egy 1385-ös 
átirata tanulmányozható (1. kép) 1 1 9 . 

Az alapítólevél arengája alapján120 a századfordulón több történész121 is ar
ra következtetett, hogy a monostoralapítás egyetlen oka: IV. Bélának édesanyja 
iránti kegyelete. A királyné odaadóan vallásos gyermekei számára ugyanis 
nagy lelki terhet jelentett az, hogy édesanyjuk az utolsó kenet felvétele nélkül 
halt meg, így a katolikus felfogás szerint nem üdvözülhetett bűnei miatt 1 2 2 . E 
felfogás logikus következményének tekinthető az, hogy a merénylet utáni évek
ben a királyi család tagjai több ciszterci monostort is megadományoztak azért, 
hogy Gertrúd lelki üdvéért imádkozzanak123. E törekvésük nem véletlenül kap
csolódott elsősorban a ciszterciekhez. A meggyilkolt királynét Pilisen, egy cisz
terci apátságban temették el 1 2 4 . 

A felsorolt adatok miatt nem lehet elvitatni a valós alapját azon felfogás
nak, amely Bélakút alapítását IV. Béla kegyeletével magyarázza. Mégis Pataki 
Vidor 1 2 5 és nyomában Kalász Elek 1 2 6 majd újabban Rókay Péter127 is arra követ
keztetett, hogy e tettben az alapító uralkodói politikájának egyes általános irány
elvei is érvényre juthattak. Ilyen szem előtt tartott követelmények lehettek 
az eretnekek elleni harc, a határvédelem, a birtokrestaurációs politika stb. 
(Ezekről alább szólok részletesen.) 

Az alapítólevél szerint a monostor 1237-ben már készen állt128. A korabeli 
monostorépítkezések menetének ismeretében129 szinte önkéntelenül is felmerül 
azon gondolat, hogy e megfogalmazás szépít. Valószínűbbnek tűnik, hogy az 
épületkomplexumnak ekkor még csak a legfontosabb részei álltak: a Boldogsá
gos Szűz Máriának szentelt1 3 0 templomból a szentély, ahol misézni és zsolozs
mázni lehetett; a kolostornégyszögből pedig a szerzetesek életéhez alapvetően 
szükséges helyiségek131. 



Új oldalról igyekezett megközelíteni Pétervárad X I I I . század eleji birtoklás
történetét Hervay L. Ferenc1 3 2. Vélekedése szerint I I . András király Péter comes ja
vait vagy a kalocsai érsekségnek, vagy egyenesen a meggyilkolt királyné öccsének, 
Bertold kalocsai érseknek adományozta. Bertold utóda e méltóságban, Csák nem
beli Ugrin 1 3 3 ezen elgondolás szerint az 123 0-as évek elején e birtokon szeretett vol
na monostort alapítani. Ez azonban Béla ifjabb király szándékát keresztezte volna, 
aki Péterváradot a koronának akarta visszaszerezni azért, hogy ő maga létesítsen 
itt apátságot. Végül e felfogás értelmében a nagyobb úr, a trónra lépő ifjabb király 
akarata valósult meg - Bélakúton az általa alapított monostor épült fel. Elgondo
lását Hervay L. Ferenc egy forrásra, a ciszterci Nagykáptalan egyes 1233-1235-ös 
határozataira134 alapozta. Ezek arról számolnak be, hogy Ugrin kalocsai érsek a 
marchiai, azaz szerémségi135 Szent Péter-hegyen igyekezett monostort létesíteni. 

A fentebb vázolt, logikusnak tűnő érvelésnek azonban több gyengéje is 
van. Hervay L. Ferenc ezen vélekedése nem egyeztethető I I I . Honorius pápa 
fentebb már ismertetett, 1223-as levelével, ezenfelül a péterváradi várhegy 
egyetlenegy írott forrásban sem szerepel Szent Péter-hegy néven.136 Ez, úgy tű
nik, nemcsak az írott források hiányos megmaradására vezethető vissza, mivel 
Pétervárad környékén nincs nyoma Szent Péter patrocíniumú templomnak, 
ami egy ilyen megnevezés alapját képezhette volna. További problémát jelent 
az, hogy a Nagykáptalan 1235-ös határozatában a Csák nembeli Ugrin által 
alapítandó monostor helye „Montana Sancti Petri". A „montana" szó ugyanis 
a középkori latinságban nemcsak hegy, hanem érchegy, sőt bánya értelemben is 
előfordul137. Az első jelentés több nyugat-európai középkori állam szóhasznála
tában is kimutatható138, az utóbbi kettő ezzel szemben inkább a magyarországi 
okleveles gyakorlatra jellemző139. Egyéb adatok hiányában nem lehet eldönte
ni, a Nagykáptalan e szót melyik értelemben használja. Annyi bizonyos, hogy a 
péterváradi várhegy sziklája ércet nem tartalmaz 1 4 0, és érckitermelés i t t soha
sem folyt. Nem zárható k i tehát annak a lehetősége, hogy Béla ifjabb király és 
Ugrin érsek azonos időpontban, de Szerem vármegye más-más részén igyeke
zett monostort létesíteni. 

Györffy György is megpróbálta a monostoralapítás homályos részleteit egy 
új forrás bevonásával megvilágítani141. Ő a bélakúti/péterváradi apátságra 
igyekezett vonatkoztatni a citeaux-i apátnak a „kunok bélháromkúti apátsá
gáról" szóló 1765-ös feljegyzését. E kései és eléggé megbízhatatlannak tűnő 
adatot a korábbi kutatás142 egyhangúlag a bélapátfalvi ciszterci monostorhoz 
kapcsolta és ez alapján vált közhellyé a ciszterciek térítése a kunok közt1 4 3. 
Györffy György pontosan vette észre azt, hogy időrendi szempontból a citeaux-i 



apát feljegyzése nem a bélapátfalvi, hanem sokkal inkább a bélakúti/pétervá
radi monostor alapítási évéhez áll közel. Az új értelmezés esetében azonban két 
másik körülmény válik problematikussá. A X V I I I . századi feljegyzéssel ellen
tétben a bélakúti/péterváradi monostort nem a pilisi, hanem - mint fentebb 
már utaltam rá - a trois-fontaines-i monostorból népesítették be. Továbbá a 
X I I I . századi írott forrásokban a kunok nem a bélakúti/péterváradi, hanem a 
közeli Aranylábúbács faluban álló Szent Miklós monostor kapcsán tűnnek 
fe l 1 4 4 . A felsorolt nehézségek miatt véleményem szerint e X V I I I . századi feljegy
zést ajánlatosabb kihagyni a bélakúti/péterváradi monostor alapítását tárgya
ló források sorából. 

Közigazgatási szempontból a bélakúti/péterváradi apátság Szerem vár
megyébe, egyházi szempontból pedig a kalocsai érsekségbe, és ezen belül 
az újraalapított szerémi püspökségbe tartozott 1 4 5 . Érdujhelyi Menyhért 
már 1891-ben felfigyelt arra 1 4 6 , hogy a monostort ennek ellenére is egyes, 
kétségen felül hiteles oklevelekben 1 4 7 a pécsi egyházmegyébe sorolták. Az 
okiratok következetlen szóhasználatáról feltétlenül szólni kell, mert e kö
rülmény is megkönnyíti a bélakúti/péterváradi, valamint a pécsi egyház
megyében fekvő pécsváradi monostorra vonatkozó adatok összetéveszté
sét. Ilyen félreértésekre pedig a régebbi és újabb szakirodalomban is van 
példa 1 4 8. 

Az okiratokban kimutatható kettősség Szerémség X I . századi történel
mének a visszatükröződése. Györffy György írta le legrészletesebben149 azo
kat az eseményeket, amelyek a két egyházmegye határainak a megváltoztatá
sát eredményezték. Az 1010-es években, az egyházszervezés idején a Duna és 
Száva közt elterülő marchiai határkerület külön főesperességként a pécsi 
püspökség része lett. E felosztást az 1071-es hadjárat után gyökeresen átala
kították. Ekkor jött létre a marchiai határkerület helyén Szerem, illetve Val-
kó vármegye. Egyházi szempontból Valkó vármegye marchiai főesperesség 
néven továbbra is a pécsi püspökség része maradt. Szerem vármegye ezzel el
lentétben önálló főesperesség lett, és a kalocsai érsek alá került. A pécsi 
püspökség több ízben is kísérletet tett a Kelet-Szerémség feletti egyházi jog
hatóság visszaszerzésére, de próbálkozásai nem jártak sikerrel. A bélakúti 
ciszterci monostor alapítása előtti években folyt az egyik fontos per, amely
nek részeként Ugrin érsek kezdeményezésére 1229-ben a szerémi püspökség 
másodszor is megalakult. 



A BÉLAKÚTI/PÉTERVÁRADI MONOSTOR FEKVÉSE 
ÉS A L A P R A J Z A 

Az 1890-es években Érdujhelyi Menyhért hat alkalommal is elemezte Pétervá
rad történetét150. E munkák segítségével pontosan nyomon követhető, hogyan 
szaporodtak adatai, hogyan lettek következtetései egyre pontosabbak. Az egyik 
pont, ahol vélekedése több ízben is módosult, a bélakúti/péterváradi apátság 
helyének meghatározása. Az 1890-es évek elején még csak két, egymásnak el
lentmondó forráscsoportra támaszkodhatott. Az egyik: IV. Béla 1237-es alapí
tólevele151, amely szerint azt a helyet, ahol a monostor felépült, korábban 
Ukurdnak (Ökördnek152) hívták. E helynév az állattartásra, tehát közvetve lege
lőkre utal 1 5 3 . Az írott források másik csoportja: Imreffy Mihály bácsi ispán és 
péterváradi várnagy 1522-es számadása154, valamint az 1526-os ostromot leíró 
jelentések155 viszont arra utalnak, hogy a Duna-parti sziklán levő várban nem vár
kápolna156, hanem templom állt. Ez azonban a X I I I . század közepétől csak a 
püspöki székhelyekre, valamint az erődített monostorokra volt jellemző157. E 
források alapján tehát joggal következtethetünk arra, hogy a ciszterci monos
tortemplom a vár belsejében állt. A péterváradi várhegy sziklája azonban állat
tartásra nem alkalmas hely, így igencsak valószínű az, hogy az alapítólevél 
megfogalmazása a Duna jobb partján emelkedő sziklára nem vonatkozhat. 

Érdujhelyi Menyhért 1891-ben úgy gondolta 1 5 8, hogy a bélakúti/pétervára
di monostor a várhegytől délre levő völgyben - újkori nevén Rókus-völgyben - , 
a Dunát övező mocsár partján159, egy forrás mellett állt, temploma azonban a vár
hegyen, a fellegvárban volt. A Rókus-völgyre tényleg ráillenek az alapítólevél 
szavai. A péterváradi várhegyet övező völgyekben azonban több vízforrás is 
van 1 6 0 . Érdujhelyi Menyhért választásában akarva-akaratlanul is szerepet 
játszhatott az, hogy a Rókus-völgyben áll a tekijai Havasboldogasszony-temp
lom, a környék híres zarándokhelye161. E templom építéstörténete azonban nem 
nyúlik vissza a középkorba. Legrégibb része a török türbéből vagy mecsetből 
kialakított szentély162. A Havasboldogasszony-patrocínium pedig az 1716. au
gusztus 5-én, vagyis Havasboldogasszony napján lezajlott péterváradi csata163 

emlékét őrzi. Ez esetben tehát nem célravezető a ciszterciek Mária-kultuszá
ra 1 6 4 vagy a monostortemplom Boldogságos Szűz Mária-patrocíniumára165 gon
dolni. A Bélakút-Rókus-völgy azonosítást a felsorolt nehézségek ellenére sem 
kérdőjelezték meg a későbbi kutatók166. 



1892-ben Érdujhelyi Menyhért egy újabb elképzelést fogalmazott meg 1 6 7 a 
bélakúti/péterváradi monostor fekvéséről. Rupp Jakab nyomán1 6 8 helyezkedett 
arra az álláspontra, hogy a monostor is és a temploma is a Rókus-völgyben állt, 
az apát lakhelye ezzel szemben a várban volt. Valószínűleg ő maga is hamar be
látta, hogy egy évvel korábbi vélekedéséhez hasonlóan, új elgondolása sem 
egyeztethető a szerzetesi élet reguláival169. így az 1893-ban170 és 1894-ben171 

megjelent munkáiban az áll, hogy a monostor és temploma is a völgyben épült 
fel, a védelmét biztosító vár pedig a hegyen. Ide azonban a szerzetesek csak ve
szély esetén vonultak fel. 

Érdujhelyi Menyhért ezután ismét csak öt év múlva 1899-ben szólt Péter
várad történetéről172. A bélakúti/péterváradi monostor helyének kérdésében 
előző megnyilatkozásaival ellentétes módon foglalt állást. Új elgondolásának 
alapja egy 1344-es oklevél a vatikáni levéltárból173. Ebben az okiratban Kaboli 
László kalocsai érsek engedélyt kér a Szentszéktől, hogy székhelyét a pétervá
radi várba, a ciszterci monostor mellé költöztesse. E kérvény felfedezése után 
vált teljesen bizonyossá az, hogy az apátság már a XIV. század közepén sem ott 
állt, ahol alapították. A monostor átköltöztetését Érdujhelyi Menyhért a tatár
járás következményének tartotta. Az egyik tatár sereg ugyanis 1242-ben végig
vonult a Duna-parti hadiúton174. Logikus volt arra gondolni, hogy a várhegy 
melletti völgyben újonnan megépült ciszterci rendház is a tatárok martaléka 
lett. így Érdujhelyi Menyhért végleges álláspontja szerint a ciszterciek a tatár
járás után IV. Ince pápa (1243-1254) várépítésre felszólító levelének175 engedel
meskedve emeltek várat a Duna jobb partja fölé emelkedő sziklán, és lerombolt 
monostorukat is i t t építették újjá. A bélakúti monostor Péterváradra költözte
tésének részleteit Pataki Vidor tisztázta végérvényesen 1942-ben176. A rendi 
Nagykáptalan határozataira177 támaszkodva mutatta k i azt, hogy IV. Béla már 
a tatárjárás előtt is sürgette a monostor áthelyezését. 

A bélakúti/péterváradi ciszterci apátság kutatását még manapság is 
hátráltatja, hogy a szakemberek zöme nem figyelt fel sem Érdujhelyi Menyhért 
1899-es vélekedésére, sem pedig Pataki Vidor kiegészítéseire. Érdujhelyi 
Menyhért 1894-ben megjelent Újvidék-monográfiája178 alapján a monostort to
vábbra is a Rókus-völgyben keresték, és abba is belenyugodtak, hogy az a török 
hódoltság idején nyomtalanul eltűnt. E nézet terjedését az is segíthette, hogy 
Érdujhelyi Menyhért várostörténeti monográfiája igen hamar szerbhorvát179, 
illetve német180 fordításban is megjelent. 

A bevezetésben már említettem, hogy a két világháború közt a középkori 
várkutatások „melléktermékeként" jelentek meg a bélakúti/péterváradi cisz-



terei monostorról X V I I . századi alaprajzok. A Gjuro Szabó által közölt példá
nyon 1 8 1 (2. kép) kívül a karlsruhei Generallandesarchiv anyagában még két 
1688-as Pétervárad-alaprajz van 1 8 2 (3-4. kép). Mind a hármat azonos személy 
rajzolta, aki munkáit nevének kezdőbetűivel, I . M.-mel szignálta183. A három 
ábrázolás közül kettő (2-3. kép) azonos léptékű alaprajz. A Gjuro Szabó által 
közölt példánynál184 (2. kép) valamivel részletesebb a másik, a publikálatlan185 

(3. kép). A harmadik alaprajz 1 8 6 (4. kép) tulajdonképpen egy, Péterváradot és 
környékét bemutató térkép részlete. Ezen a vár és a monostor ábrázolása a 
Gjuro Szabó által publikált alaprajz (2. kép) kicsinyített mása. E térkép felira
ta szerint a császári hadsereg egyik része 1688. július 10. és 20. közt Pétervárad 
mellett táborozott187. Ekkor készülhettek a felmérések is. 

I . M. mindhárom munkájára az elnagyolás, a sematizálás jellemző, különö
sen a harcászatilag jelentéktelen objektumok ábrázolásában. Nem kizárt, hogy 
a torzulások egy része a másolás eredménye. A karlsruhei levéltár térképeit fel
dolgozó Glaser Lajos következtetett arra 1 8 8, hogy a Pétervárad-alaprajzok má
solatok. Megfigyelését az 1688-as hadjárat eseményei megerősítik. I . Lajos V i l 
mos badeni őrgróf, akinek hagyatékából e felmérések a karlsruhei levéltárba 
kerültek, 1688 júliusában nem táborozott a péterváradi vár alatt. Horvátokból 
és németekből álló seregteste élén átkelt a Száván, és Belgrád ostromának ré
szeként Boszniában hajtott végre egy elterelő hadműveletet189. 

Nagyobb pontosságra törekedett az a rajzoló, akinek munkáját (5. kép) a 
bécsi Kriegsarchiv térképtára őrzi 1 9 0. Munkáját nem írta alá, így személyazo
nosságát csak találgatni lehet 1 9 1. E térkép is minden valószínűség szerint a csá
szári sereg júliusi, Pétervárad melletti táborozása idején készült. 

A Gjuro Szabó által közölt karlsruhei alaprajzból (2. kép) a péterváradi 
monostortemplom szerkezeti felépítésének csak néhány alapvető sajátsága ve
hető k i . A nagyjából kelet-nyugati irányú192 hosszházhoz keletről keresztház 
csatlakozik, azt pedig egy félkör vagy poligonális alaprajzú szentély zárja. A 
hosszház osztatlan, a szentély irányában szűkül, oldalfalait két-két támpillér 
tagolja. További támpillérek a keresztház sarkain, valamint a hosszház délke
leti sarkán figyelhetők meg. A monostortemplom szerkezetileg nagyjából négy
szög alakú idomokból épül fe l 1 9 3 . Az alapnégyszöget a hosszház és a keresztház 
átmetszése rajzolja k i . A hosszház tulajdonképpen három további négyszög 
nyugati irányban, a keresztház pedig egy-egy négyszög észak, illetve dél felé. A 
fenti megfigyeléseket árnyalja, de részben meg is kérdőjelezi a másik, a publi
kálatlan karlsruhei alaprajz (3. kép). A szentély ezen támpilléres és határozot
tan poligonális. A támpillérek száma és a bejelölt boltozati bordák elosztása arra 



utal, hogy a szentély a nyolcszög öt oldalával zárul. A szentélyhez i t t is nyugat
ról keresztház, majd egy hosszház csatlakozik. A hosszház ez esetben is osztat
lan, de nem szűkül kelet felé, és támpillérek sem tagolják oldalfalait. Ezek he
lyére a rajzoló ablakokat(?) jelölt be. Az előző alaprajzzal ellentétben i t t a 
hosszház északnyugati sarkán van támpillér. E felmérés szerint a templom 
szerkezete nem négyszögeken, hanem téglalapokon alapszik. Az alaptéglalapot 
a hosszház és a keresztház csatlakozása rajzolja k i . A hosszház további három, 
szélesebb oldalával egymás mellé fektetett téglalap nyugat felé. A keresztház 
két szára is téglalapokból áll - ezek hosszabb oldala azonban az alaptéglalap 
rövidebb oldala. 

A három alaprajz közül csak a publikálatlan karlsruhein tüntették fel a te
tőgerendák helyét. E vonalak elemzése váratlan eredményeket hozott. A X I I I . 
századi, ciszterci analógiák194 alapján azt várnánk, hogy mind a hosszházat, 
mind a keresztházat nyeregtető fedje, a tetőgerendák a négyzet középpontjá
ban fussanak össze, a hosszház tetőgerendája pedig a nyugati homlokzat há
romszög alakú oromzatának a csúcsához csatlakozzon. Az alaprajz ezzel ellen
tétben egyrészt arra utal, hogy a keresztház szárait egy-egy olyan sátortető fed
te, amely nem érintekezett a hosszház tetőszerkezetével. Másrészet e vonalak 
szerint a hosszháznak a nyugati homlokzat felé eső részét egy ún. kontytető 
fedte. A tető ilyen kialakításának azonban előfeltétele az, hogy a homlokzat ne 
egy háromszög alakú oromzattal, hanem egy vízszintes falkoronával záródjon. 
Csak ebben az esetben lehet ugyanis a homlokfal és a hosszház tetőgerendája 
közé iktatni egy háromszög alakú tetőrészt. (A két tetőszerkezet közti különb
ségeket szemlélteti a 6-7 ábra195.) 

A két karlsruhei alaprajz elnagyolt, és egymásnak több esetben is ellent
mondó részletei a bécsi Kriegsarchiv pontosabb felmérése (5. kép) segítségével 
értelmezhetők. Az összehasonlításból elsősorban az derül k i , hogy a két karls
ruhei alaprajz közül a közöletlen (3. kép) a pontosabb. Továbbá nyilvánvalóvá 
válik az is, hogy - leszámítva a hosszház oldalfalait tagoló támpilléreket - a 
karlsruhei alaprajzok részletei nem a képzelet szüleményei. (A közöletlen 
karlsruhei alaprajzon látható tetőgerendák hitelességének a megítélésére alább 
még visszatérek.) 

A bécsi Kriegsarchivban őrzött felmérés szerint is a bélakúti/péterváradi 
apátság temploma hosszházból, keresztházból és szentélyfejből áll. Főszentélye 
két boltszakaszos, sokszögzáródású, támpilléres. A bécsi alaprajz szerint e rész 
keleti lezáródása aszimmetrikus (lásd a 8. képet). Egyelőre még nem lehet el
dönteni, valóban a sokszög oldalait tűzték-e k i az építkezés megindulásakor té-



vesén, vagy e furcsa részlet csak egy X V I I . század végi elrajzolás következmé
nye. A poligonális lezárású szentélyfejet nyugatról két-két egyenes záródású 
mellékszentély fogja közre. Ezek északi, illetve déli zárófalai azonosak a ke
resztház zárófalaival. A hosszház a nyolcszög öt oldalával záródó főszentéllyel 
azonos szélességű, és osztatlan. Ezen az alaprajzon sincsenek bejelölve a hossz
ház terét hajókra osztó pillérek vagy pillérkötegek lábazatai. Jelenleg még nem 
lehet eldönteni, e hiány annak a következménye-e, hogy a hosszházat már az 
építéskor ilyenre tervezték, vagy a pilléreket csak egy későbbi átalakítás során 
bontották el, vagy esetleg csupán arról van szó, hogy a rajzoló e részletet vala
milyen oknál fogva elhagyta. (A monostortemplom alaprajzi vázlata1953 a 8. ké
pen látható. Elkészítésekor a bécsi Kriegsarchiv felmérését vettem alapul. Csak 
a sokszöglezárású főszentély boltozási rendszerét vettem át a karlsruhei publi
kálatlan alaprajzról [3. kép]. A könnyebb tájékozódás érdekében e részletet 
pontvonallal jelöltem.) 

A bécsi alaprajzon (5. kép) feltüntetett falszakaszok teszik teljesen bizo
nyossá azt, amit a karlsruhei ábrázolások alapján csak sejteni lehetett. A béla
kúti/péterváradi monostortemplom előképei a ciszterci építészetben196 fedez
hetők fel. Csak a bécsi felmérés rajzolója jelölte be az egyenes záródású mellék
szentélyeket. Ezek egyrészt a ciszterci eredetet teszik bizonyossá, másrészt nél
külük a templom típusát sem lehetne meghatározni. A péterváradi várhegyen 
álló monostortemplom a poligonális főszentéllyel és két-két mellékszentéllyel 
rendelkező templomok közé sorolható197. E csoportot a hosszház kétféle k i 
alakítási lehetősége miatt két típusra lehet bontani 1 9 8 . Háromhajós hosszház 
esetén a Morimond I I . típusú alaprajzot 1 9 9 kapjuk. E típusnak jelen ismereteink 
szerint a ciszterciek Kárpát-medencei apátságai közt egyetlenegy képviselője 
van: az erdélyi kerci (Cirfa, Rom.) monostortemplom 2 0 0 ( 9. kép). Ennek igen 
közeli párhuzama lehetne a bélakúti/péterváradi templom - ha a háromhajós 
hosszházat sikerülne igazolni. E párhuzamosításnak az emlékanyag időrendje 
nem mond ellent. A kerci ciszterci templomot Entz Géza 2 0 1 és nyomában Marosi 
Ernő202 az 1230-as évekre keltezte. A folyamatban lévő régészeti ásatások alap
ján2 0 3 e dátum a tatárjárás utánra módosítható. A ciszterci Nagykáptalan hatá
rozatai alapján Pataki Vidor mutatta k i azt, 2 0 4 hogy a bélakúti/péterváradi mo
nostortemplomot is a tatárjárás után, 1246 körül építették fel másodízben. 

Bonyolultabb összefüggéseket kell feltételeznünk, ha az alaprajzon látható 
állapotot - az osztatlan hosszházat - vesszük alapul. Ebben az esetben egyrészt 
annak a lehetősége merülhet fel, hogy a péterváradi várhegyen tevékenykedő 
építőmester a kerci építési programot redukálta. Az alaprajzi rendszer egysze-



rűsítése e korban egyáltalán nem számított ritkaságnak205. Marosi Ernő szerint 
a magyarországi ciszterci építészetben is megfigyelhetők ilyen tendenciák206. 
Megfogalmazódhat azonban egy olyan gondolat is, hogy a péterváradi várhe
gyen egyáltalán nem törekedtek a kerci monostortemplom reprodukálására, 
vagyis más szóval, nem a Morimond I I . típusú alaprajzi rendszert igyekeztek 
megvalósítani. A ciszterci rend hazájában, Franciaországban vannak olyan 
monostortemplomok (Bonnecombe, Grandselve), amelyeknél a poligonális le-
zárású főszentély és a két-két egyenes lezárású mellékszentély folytatásában a 
keresztház után osztatlan hosszház következik207. így nem vethetjük el teljesen 
az alaprajzi koncepció közvetlen franciaországi származásának a lehetőségét. 
E feltételezés látszólag nem egyeztethető Marosi E. azon megállapításával, 
hogy a magyarországi ciszterciekhez a francia építészeti hatások a német 
nyelvterület monostorain átszűrődve érkeztek208. A német hatás azonban in 
kább a részletformákon, az építészeti tagozatok kiképzésén fogható meg, a mo
nostortemplomok alaprajzi elrendezése viszont híven őrzi a franciaországi elő
képeket. 

A karlsruhei publikálatlan alaprajzról (3. kép) kikövetkeztethető tetőszer
kezetnek (6. kép) a X I I I . századi ciszterci építészetben nem találtam párhuza
mát. 2 0 9 Ez alapján azonban még nem szabad azonnal arra következtetni, hogy e 
részlet nem hiteles, csak a térképrajzoló fantáziájának a szüleménye. Sokkal 
inkább gondolhatunk arra, hogy e tetőszerkezet egy átépítés eredménye lehet. 
Erre leginkább 1526 után kerülhetett sor. Az 1526-os ostrom idején ugyanis a 
török rohamot többnapos ágyúzás előzte meg 2 1 0 , amelynek során a monostor
templom tetőszerkezete könnyen megsérülhetett. 

Nincs adat arra, hogy a kercihez hasonlóan2 1 1 a péterváradi várhegyen álló 
monostortemplom is a környék nagyobb építkezésein követendő mintává vált 
volna. Lehet, hogy e hiány csak látszólagos, és csak annak a következménye, 
hogy vidékünkön jelenleg csak két korabeli templom: a dombói 2 1 2 és az aracsi2 1 3 

alaprajzi rendszere ismert. 
A bécsi Pétervárad-felmérés (5. kép) alapján következtethető k i a monos

torhoz kapcsolódó épületek alaprajzi elrendezése is. A karlsruhei Pétervárad -
alaprajzok (2 - 4. kép) szerint a belső várban csak két épület állt: a monostor
templom és attól északra egy téglalap alaprajzú építmény, amelynek hosszanti 
tengelye egy-két fok eltéréssel a templom tengelyével párhuzamos. Nem vilá
gos, hogy e palatiumnak 2 1 4 is meghatározható épület a templommal milyen mó
don függött össze. A bécsi felmérés rajzolója bejelölt egy olyan falat is, amely 
a templom északi keresztházát és a téglalap alakú „épület" északkeleti sarkát 



kötötte össze, valamint egy másikat is, amely a templom nyugati homlokzatá
nak déli sarka és a homlokzattal párhuzamos belső várfal között állt. E falak 
bizonyítják, hogy a templomhoz északi oldaról a szerzetesek lakóhelye, a kolos
tornégyszög csatlakozott. A karlsruhei alaprajzok téglalap alakú „épülete" is 
ennek egyik szárnya. A kolostornégyszög a bencések körében alakult k i , és tő
lük vette át a többi szerzetesrend azt a gyakorlatot is, hogy ezen épület helye a 
templom déli oldalán van 2 1 5 . E szabályt azonban nem alkalmazták mereven. 
Még a ciszterciek körében is elég sok a kivétel216, pedig a rendi Nagykáptalan a 
X I I - X I I I . században a monostorépítkezésekre szigorúan felügyelt217. A péter
váradi várhegy esetében a kolostornégyszög rendhagyó elhelyezésében az is 
közrejátszhatott, hogy a téglalap alakú belső várba déli, illetve délnyugati ol
dalról lehetett bejutni (2-5. kép). A kolostornégyszög ilyen elhelyezkedése fel
tehetően a szerzetesek nyugalmát volt hivatott megőrizni. 

A bécsi alaprajz (5. kép) szerint a kolostornégyszög hiányos - 1688-ban 
csak az északi szárnya volt meg. Eredetileg i t t kaphatott helyet a calefactori-
um, a konyha, valamint a szerzetesek, illetve a conversusok refektóriuma218. 
Nem lehet teljes biztonsággal eldönteni, vajon a kolostornégyszög hiányzó ré
szei a X I I I - X V I I . század közt dőltek-e romba, vagy már eredetileg sem készül
tek el. Több tényező is szól az első lehetőség mellett. A kolostornégyszög teljes 
kiépítését a ciszterciek csak igen ritkán hanyagolták el 2 1 9 . A középkori Magyar
ország területén ennek csak egy biztos példája van: Pásztó220. E párhuzam b i 
zonyító értékét azonban erősen csökkenti az, hogy e monostort a ciszterciek a 
bencésektől készen vették át. További súlyos érv az is, hogy a bécsi alaprajzon 
nyoma sincs a sekrestyének, pedig azt egy 1379-es oklevél is említi221. Nehezen 
képzelhető el az is, hogy a káptalanterem hiányzott volna. A templom után 
ugyanis a káptalanterem egy monostor legfontosabb helyisége222. így azt a 
templom északi keresztházának csatlakozásában akkor is kialakították volna, 
ha az egész kolostornégyszög kiépítésére nem is akartak sort keríteni. Éppen a 
káptalanterem fontosságának tudatában tűnik furcsának az, hogy a bécsi Pé
tervárad-alaprajzon (5. kép) a kolostornégyszög keleti szárnya túl keskeny2 2 3. A 
párhuzamok alapján arra lehetne számítani, hogy a kolostornégyszög keleti fa
la a keresztház délkeleti sarkához csatlakozzon. E fal azonban a X V I I . század 
végi felmérés szerint ettől nyugatabbra húzódott, a keresztház északi homlok
zatának a középvonalából indult k i . Nem kizárt, hogy e „rendellensség" is csak 
egy átépítés eredménye, amelynek során a kerengő keleti szárnyának a külső 
homlokfalát elbontották. 

Nagy jelentősége van a bécsi alaprajz (5. kép) egy másik apró részletének 



is. A templom nyugati irányban rövidebb volt, mint a kolostornégyszög, amely
nek északi szárnya egészen a téglalap alakú belső vár északnyugati sarkáig 
nyúlott. I t t lehetett a ciszterci monostorok egy jellegzetes részlete: a conversu-
sok utcája224. E folyosón vonulhattak naponta többször is a templomba zsolozs
mázni a bélakúti/péterváradi conversusok vagy magyar nevükön munkástest
vérek225. 

A monostor épületeire utal két X V I . század eleji feljegyzés is. A már emlí
tett 1522-es számadásban226 a templom harangozója is szerepel. Mivel a ciszter
ci rend előírásai a nagyméretű harangtornyokat szigorúan tiltották227, ezen 
adat alapján csak egy, a hosszház tetőgernicén ülő, kisméretű ún. huszártorony
ra szabad következtetni. Az 1526-os török ostrom menetét részletesen leíró An-
tonio Giovanni da Burgio pedig arról számolt be 2 2 8, hogy a belső vár eleste után 
a még életben maradt védők a templom tornyába vonultak vissza. E feljegyzés 
a XVII . század végi alaprajzokon (2-5. kép) nehezen egyeztethető, mivel azokon 
a templom belsejében sem és környékén sem találni utalást toronyra. Gondolha
tunk esetleg arra is, hogy e torony az 1526-os ostrom idején annyira megsérült, 
hogy a törökök a kijavítás helyett egyszerűen lebontották. A fentebb már em
lített rendi tilalom miatt egy másik megoldás tűnik valószínűbbnek. A karlsru
hei alaprajzokon (2-4. kép) a templom nyugati homlokzata közelében a várfal 
síkját egy nagy és egy sokkal kisebb négyszögletes torony szakítja meg. A bécsi 
alaprajz (5. kép) szerint ugyanitt két egyenlő nagyságú és egy kisebb torony 
állt. Nem kizárt, hogy a nagyobb tornyot vagy tornyokat tekintette az 1526-os 
ostrom leírója a monostor tornyának. Elképzelhető, hogy a péterváradi várhe
gyen a tornyokkal tagolt homlokzat iránti igény2 2 9 és a rendi előírások közti el
lentmondást úgy igyekeztek áthidalni, hogy a templom nyugati homlokzata 
előtt húzódó várfalba építettek bele egy vagy két tornyot. így a tilalmat sem 
szegték meg és a tornyokkal is rendelkező homlokzat látszata is kialakult. 

E tornyon vagy toronypáron kívül a X V I I . század végi alaprajzokon a vár
falak más részleteit is egymástól eltérő módon ábrázolták. A karlsruhei alap
rajzokon (2-4. kép) a téglalap alakú belső várfal északnyugati sarka körülveszi 
a kolostornégyszöget. A bécsi felmérés (5. kép) szerint ezzel ellentétben a belső 
vár északi fala egy kis töréssel a kolostornégyszög északkeleti sarkába fut. Je
lenleg még nem lehet eldönteni, melyik megoldás felel meg a valóságnak. Pedig 
e részlet a vár és a monostor építésének sorrendjét világíthatná meg. A bécsi 
alaprajz azt sugallja, hogy a téglalap alakú belső várfal e részét csak a kolos
tornégyszög elkészülése után fejezték be. 

A XVI I . század végén nemcsak a négy alaprajz, hanem több rézmetszet230 és 



egy emlékérem231 is készült a péterváradi várról. Ezen ábrázolások forrásértékét 
akkor tudjuk igazán fölmérni, ha tisztázzuk, milyen körülmények közt kelet
keztek, továbbá, milyen célt szolgáltak. Az alaprajzok keletkezési történetéből 
kiderül, hogy 1688-ban rövid idő alatt legalább két alkalommal fölmérték. A 
felfokozott aktivitás a törökellenes hadjárat eseményeivel232 magyarázható. 
Hadászati okokra vezethető vissza az is, hogy a felmérést végző hadmérnökök 
pontosságra törekedtek, különösen az erődítések ábrázolásában. 

Másfajta igények kielégítését szolgálták a rézmetszetek233. A XVII . század 
végi törökellenes harcokat élénk érdeklődéssel követte a nyugat-európai köz
vélemény. A várostromok, csaták leírását tették színesebbé a metszetek. Alko
tóik az események valós ábrázolására törekedtek, munkáikra mégis a reális és 
fantáziaszülte elemek keveredése a jellemző. Ez érthető is, hiszen a rézmetsző 
mesterek többsége a helyszínen nem járt, hanem egy vázlatra vagy alaprajzra 
támaszkodva „szerkesztette meg" képét. Ennek tudatában felvetődik a kér
dés: felhasználhatjuk-e és ha igen, milyen mértékben azokat a XVI I . század vé
gi Pétervárad-látképeket, amelyeken a védőfalakon belül egy kéttornyú, gótikus 
templom látható (10. kép). Helyesebb, ha erre a forrásra semmilyen következ
tetést sem alapítunk234. Van ugyanis a fentebb vázolt „bizonytalansági ténye
ző" mellett egy másik is. Előfordult, hogy a korabeli rézmetszők megfelelő áb
rázolás vagy vázlat hiányában, egy másik város vagy csata képét használták fel 
újra. Jobb esetben ezeken bizonyos részleteket átalakítottak, máskor azonban 
csak annyit változtattak, hogy a rézlemezről az eredeti feliratot lecsiszolták, és 
újat véstek helyette 2 3 5. Nem lepődhetünk meg igazán azon, hogy a „Varadinum 
Petri" vagy „Peterwardein" feliratú, X V I I . század végi metszetek tulajdonkép
pen nem is Péterváradot ábrázolják. Az épületek elrendezése azt bizonyítja, 
hogy ezek Wilhelm Dilich 1600-1604 közt keletkezett, Nagyváradot (Oradea, 
Rom.) bemutató látképének (11. kép) másolatai236. Az átvételt igencsak meg-
könnyíthette az, hogy Dilich műve rendkívüli népszerűségnek örvendett: a 
XVI I . század folyamán több mint tíz alkalommal lemásolták237. Másrészt ez 
esetben a jóhiszemű tévedés lehetősége sem zárható k i . A két helység korabeli 
latin, illetve német neve (Varadinum - Varadinum Petri; [GroB] Wardein - Pe
terwardein) majdnem azonos. így a Kárpát-medence földrajzi viszonyait csak 
nagy vonalakban ismerő, nyugat-európai rézmetszők arra a téves következte
tésre juthattak, hogy egyetlen város két névváltozatával állnak szemben. 

Pétervárad több X V I I . század végi csataképen is felbukkan. Látható a vár 
egy részlete Pieter van der Berge Belgrád 1688-as ostromát megjelenítő rézmet
szetén (12. kép)2 3 8, továbbá a védműveket és az alattuk kiépített dunai hajóhidat 



az 1691-es slankameni (középkori magyar szóhasználattal: szalánkeméni) csa
tát ábrázoló képek2 3 9 is be szokták mutatni. A hitelesség ebben az esetben még a 
fentebb elemzett alkotásoknál is kisebb mértékben kérhető számon. A mellék
alakok, illetve lényegtelen részletek megjelenítésekor ugyanis sokkal jobban 
érvényesült a tipizálás240. A rézmetsző ilyenkor már általában egyáltalán nem is 
törekedett másra, mint egy „tipikus" katona, falu, vár stb. megjelenítésére. így 
igencsak valószínűtlen, hogy a Pétervárad felirat mellett felbukkanó tornyok
nak és falaknak bármilyen forrásértékük lenne. Érvényes e megállapítás a vár 
egy olyan ábrázolására is, amely a Savoyai Jenő 1697-es hadjáratát szemléltető 
térképen látható (13. kép) 2 4 1. 

A felsorolt negatív példák ellenére sem zárható k i annak a lehetősége, hogy 
a péterváradi monostor és középkori vár a jövőben forrásértékű látkép alapján 
is elemezhető lesz. 1608-ban az Adam Herbstein vezette követség tagjaként a 
konstantinápolyi hadiúton végigutazott Maximilián Prandstetter is. Ő bejutott 
számos török uralta várba, és ezekről nemcsak rövid leírást, hanem vázlatraj
zot is készített. Kéziratban maradt útleírásából publikált részleteket 1910-ben 
Ivan Bojnicic 2 4 2. Közleményében azonban a szöveget díszítő képeket nem rep
rodukálta. Dolgozatának e hiányossága azáltal vált igazán súlyossá, hogy a hé-
dervári kastély könyvtára, ahol Prandstetter művét őrizték, a I I . világháború
ban megsemmisült243. így csak abban reménykedhetünk, hogy e kéziratnak 
vannak további, ma még lappangó példányai is, és ezek valamikor a tudomá
nyos kutatás számára hozzáférhetőkké válnak. 



V. 
A BÉLAKÚTI/PÉTERVÁRADI MONOSTOR 
TÖRTÉNETÉNEK VÁZLATA 

A monostor történetét nagy vonalakban két szakaszra oszthatjuk2 4 4. Az első az 
1390-es évekig tartott. Ekkor még az apátság azt a célt szolgálta, amiért alapí
tották. A XIV. század végétől ezzel szemben a monostort körbefogó várfalak 
stratégiai jelentősége miatt a török elleni védelem követelménye került előtérbe. 

Az apátság egész történetét meghatározta az 1246 utáni átköltöztetés245. 
Az új hely - a Duna jobb partja fölé emelkedő szikla - várépítésre igencsak al
kalmas hely 2 4 6. így ezen intézkedés egy erődített monostor2 4 7 kialakításának a 



lehetőségét teremtette meg. Az átköltöztetést IV. Béla már néhány évvel az 
alapítás után is sürgette. A ciszterci Nagykáptalan 1240-ben utasította a zirci 
és a pilisi apátot az új hely megtekintésére, és egyben arra is felhatalmazta 
őket, hogy annak alkalmasságáról döntsenek248. A vizsgálat minden valószínű
ség szerint kedvezőtlen eredménnyel zárult. A rendi előírásoknak249 sokkal job
ban megfelelt az eredeti hely: egy vízforrás a várhegy alatti völgyben. IV. Béla a 
tatárjárás után négy évvel, 1246-ban újra kieszközölte a vizsgálatot250, amely 
második alkalommal pozitív eredménnyel zárult. A vizsgálatot vezető két apát 
állásfoglalására az újabb tatárjárástól való félelem is hathatott. Az új hely k i 
jelölése azonban a tatárjárás utáni „várépítési lázzal"2 5 1 mégsem magyarázha
tó. Pataki Vidor logikus érvelése szerint 2 5 2 IV. Béla a déli határ védelme érdeké
ben már az alapítás idején, 1235-ben várépítésre kötelezte a bélakúti ciszterci
eket. Az uralkodó ezen óhajával függhet össze, hogy a monostor a kisebbik és 
nagyobbik pesti (későbbi nevén budai 2 5 3) plébániák tizedjövedelmét is megkap
ta. Talán éppen a várépítési költségek fedezése érdekében juttatta jelentős 
pénzforráshoz a bélakúti cisztercieket szokatlan adományával IV. Béla. 

Volt azonban a X I I I . századi Magyarországon több olyan ciszterci apátság 
is, ahol a helyválasztással a világtól való elvonulást célzó rendi előírásokat k i 
sebb vagy nagyobb mértékben megszegték. Az erdélyi kerci monostort 2 5 4 pél
dául a ciszterci követelményeknek megfelelően egy folyó, az Olt völgyébe tele
pítették, de a rendház szomszédságában haladt el egy igen fontos út. A Zágráb 
melletti Egyed vagy Szent Jakab-szigeti monostor2 5 5 pedig a Száva egy forgal
mas átkelőhelye közelében állt - védművekre a fenti két esetben nincs adat. A 
péterváradihoz hasonlóan a délnyugat-dunántúli szentgotthárdi256, valamint a 
horvátországi toplicai vagy másik nevén topuskói257 monostort is folyóvölgy
ben, de az ország belsejébe vezető út melletti magaslaton építették fel. E hely
választás a példák egy részénél talán árvízvédelmi okokkal is összefügghet258. 
Különösen Szentgotthárd esetében tűnik e magyarázat valószínűnek, mert e 
monostort a X I I I . században még nem kerítették körbe várfallal.259 Vannak 
azonban ellenpéldák is. Topuskón a későbbi századokban többször is átalakított 
erődítések maradványai ma is jól láthatók260. Már 1241-ben erős fal vette körül 
a Maros völgyében Egresen (Igris, Rom.) levő monostort 2 6 1 is. Rogerius szerint 
a tatárok csak több napi ostrom után, hajítógépek segítségével tudták elfoglal
n i 2 6 2 . Végezetül idekapcsolható adat az is, hogy a Száva vagy Una folyó medré
ben levő Szent László-szigetre a topuskói monostor építtetett tornyot 2 6 3 . 

A felsorolt adatok miatt tévedés lenne arra következtetni, hogy a ciszterci
ek az 1230-as években a még tapasztalatlan, új királynak egy különleges, a ko-



rabbi gyakorlatban ismeretlen óhaját voltak kénytelenek teljesíteni. Sokkal 
valószínűbb, hogy IV. Bélának, és más X I I I . század eleji magyar uralkodóknak 
is olyan elvárásaik voltak a ciszterciekkel szemben, amelyek a rendi életesz
mény2 6 4 módosulásához vezettek. 

Békefi Rémig265, majd Kalász Elek 2 6 6 és Pataki Vidor 2 6 7 is hangsúlyozta azt, 
hogy a ciszterciek magyarországi monostorai részt vállaltak az ország déli és 
délnyugati határainak védelmében. Ez azonban, úgy tűnik, az igazságnak csak 
az egyik fele. A X I I . századi bizánci-magyar háborúk után öltött határozott 
formát a magyar uralkodók azon törekvése, hogy az országot déli, illetve délke
leti irányból vazallus területek gyűrűjével vegyék körbe 2 6 8. A déli és délkeleti 
terjeszkedést megnehezítette, de egyben paradox módon meg is könnyítette, 
hogy e területek délszláv, vlah, valamint 1241 előtti kun lakossága ortodox, bo-
gumil vallású, illetve pogány volt 2 6 9 . A magyar királyok így a katolikus hit ter
jesztőiként léphettek fel, ami a római Szentszék támogatását biztosította270. A 
missziós feladatok fő terhét a kalocsai érsekség és az alája tartozó püspökségek 
viselték271, amelyek a térítőmunkába egyes szerzetesrendeket is megpróbáltak 
belevonni. Ritkán említett tény, hogy a prédikálást és térítést fő feladatuknak 
tekintő koldulórendek megjelenése előtt a monasztikus rendek: a bencések, a 
premontreiek, valamint a ciszterciek is korlátozott mértékben bekapcsolódtak 
e munkába272. A térítés ugyanis még a ciszterci rend szellemétől sem volt telje
sen idegen. Annak ellenére sem, hogy a rendi Nagykáptalan a prédikálást kez
detben t i l tot ta 2 7 3 . A rend legnagyobb alakja, Clairvaux-i Szent Bernát az 1140-
es években bejárta Dél-Franciaországot, és prédikációival harcolt az albigen-
sek ellen 2 7 4. A németországi ciszterci monostorok pedig a X I I - X I I I . században a 
pogány poroszok és litvánok megkeresztelésén fáradoztak275. 

Már említettem, hogy egy bizonytalan, X V I I I . századi feljegyzés alapján a 
szakirodalomban egy olyan vélekedés terjedt el, amely szerint a magyarországi 
ciszterciek csak az országba költözött kunok közt térítettek276. Több korabeli 
adat ezzel szemben arra utal, hogy mielőtt a ferencesek 1327-ben az „eretnekek 
és szakadárok", azaz a bogumilok és a görögkeletiek megtérítésének kizáróla
gos jogát megszerezték volna 2 7 7, ebben a munkában részt vettek királyi vagy 
pápai ösztönzésre a ciszterciek is. Imre király (1196-1204) kérésére I I I . Ince pá
pa (1198-1216) 1204-ben a nagyváradi püspököt és a pilisi ciszterci apátot bíz
ta meg a magyarországi görög rítusú monostorok vizitációjával. E vizsgálat 
nem t i tkolt célja az volt, hogy e rendházakat egy olyan egyházmegyében egye
sítsék, amelynek élén a pápának közvetlenül alárendelt püspök áll, vagy pedig 
katolikus apátokat állítsanak élükre, akik megreformálják őket 2 7 7 a. I I I . Ince 



pápa egy 1205-ös leveléből pedig arról értesülünk, hogy az Imre király által ter
vezett keresztes hadjárat indításához szükséges kincseket a pilisi ciszterci 
apátságban őrizték278. Igencsak valószínű tehát az, hogy többek között a ma
gyarországi ciszterciek voltak a X I I - X I I I . század fordulóján a keresztes hábo
rú gondolatának propagátorai279. 1221-ben I I I . Honorius pápa felszólította az 
esztergomi és a kalocsai érseket, hogy küldjenek néhány tudós szerzetest, ha le
het, cisztercit, a pogányok megtérítésére 2 8 ° . 1247-ben IV. Ince pápa vizsgálatot 
rendelt el annak eldöntésére, hogy a kalocsai érsekséghez kapcsolja-e a bogu-
mil térítéssel megbízott boszniai püspökséget281. Nemigen lehet csak a körül
mények véletlen összejátszásának eredménye az, hogy e nagy horderejű kérdés 
kivizsgálását a katolikus egyház feje a győri püspök és a székesfehérvári do
monkos perjel mellett az egresi ciszterci apátra bízta. 

A missziós feladatok ellátásának célzatát tételezhetjük fel amögött is, hogy 
a X I I I . század folyamán a bogumil Bosznia szomszédságában, Horvátország
ban és Szlavóniában több ciszterci monostor is létesült282. A térítéssel függhet
tek össze azok a sikertelen alapítások is, amelyek véleményem szerint a bélakú
ti/péterváradi apátság közelében folytak. Fentebb már részletesen szóltam ar
ról, hogy 1235 után a Szerémség egy pontosabban meg nem határozható pont
ján Csák nembeli Ugrin kalocsai érsek akart ciszterci monostort létesíteni. 
1266-ban pedig IV. Béla kedvelt lánya, Anna hercegnő, Rasztiszláv halicsi her
ceg, majd macsói bán özvegye2 8 3, kereste fel a ciszterci Nagykáptalant monos
toralapítási kérésével284. Anna hercegnő címe ellenére sem szabad arra követ
keztetni, hogy Halicsban 2 8 5 akart volna cisztercieket telepíteni. Hervay L. Fe
renc emelte k i a közelmúltban azt, 2 8 6 hogy ennek az események időrendje hatá
rozottan ellentmond. Rasztiszlávot még nősülése előtt, 1238-ban vagy 1239-ben 
elűzték Halicsból, és később többszöri próbálkozása ellenére sem tudott visz-
szatérni287. Igencsak valószínűtlen, hogy ott özvegye évtizedek múlva monos
tort alapíthatott. A Duna-Száva vonaltól délre eső bánságok mellett szól, hogy 
a halicsi események után Rasztiszláv herceg egészen a haláláig, 1263-ig macsói 
bán volt, majd pedig 1264-ben IV. Béla a barancsi, uszorai, macsói és sói bánsá
got úgy egyesítette, hogy élére kedvelt lányát, Rasztiszláv özvegyét, Anna her
cegnőt állította288. Talán e helymeghatározás melletti érvnek tekinthető az is, 
hogy a ciszterci Nagykáptalan 1266-ban az új monostor helyének megtekinté
sével a bélakúti/péterváradi, valamit a szlavóniai tisztesvölgyi vagy másik ne
vén gotói (kutjevói) apátot bízta meg 2 8 9. A fölösleges utazgatás elkerülése végett 
jelölhették k i e feladatra a két legközelebbi monostor főnökét. Anna hercegnő 
alapítási kísérlete feltehetően a IV. Béla halála utáni trónviszály miatt szakadha-



tott sikertelenül félbe. A hercegnő ugyanis nem akarta elfogadni V. István trón
ra lépését, inkább Prágába távozott290. 

E kis kitérő után térjünk vissza Pétervárad történetéhez. A bélakúti apát
ság átköltöztetése és az erődített monostor felépülése után indult meg a hely-
néwándorlás2 9 1. A Duna jobb parti szikláját uraló, várfallal körülvett apátsá
got a XIV. század közepéig még nagyobbrészt Bélakútként tartják számon, ké
sőbb viszont általában Péterváradként emlegetik. Ugyanez lett a várhegy tövé
ben megbújó suburbium neve is. A Duna bal partján elterülő mezőváros pedig 
több X V I . század eleji írott forrásban Ópéterváradjaként vagy Vásárosvárad
ként szerepel292. 

Hogyan tudták megvalósítani a Champagne-ból Bélakútra vándorolt szer
zetesek, illetve ezek későbbi követői a Szent Bernát előírta életeszményt? Igen 
hamar kiütköztek a negatív következményei a franciaországi rendi központok
tól elválasztó nagy távolságnak. Pilisen az 1232-es vizitáció során különböző 
visszásságokra derült fény293. 1275-ben a Nagykáptalan a magyarországi mo
nostorok vizitációját rendelte el 2 9 4 , mert onnan nyugtalanító hírek érkeztek. 
1282-ben pedig szintén a Nagykáptalannak kellett védelmébe vennie a bélakúti 
apátot, mert őt szerzetesei megtámadták, őrizet alá vették, és pecsétjét is elko
bozták295, írott források hiányában nem lehet kideríteni, ezen összetűzést mi 
váltotta k i . Annyi bizonyos, hogy a Nagykáptalan az apát jogait igyekezett 
megvédeni. 

Az elkényelmesedést, a rendi ideálok feladását segítette az anyamonostor
tól elválasztó igen nagy távolság mellett az új apátság gazdagsága is. A bélakú
ti/péterváradi cisztercieket IV. Béla bőségesen ellátta adományokkal296. Kapott 
a monostor huszonöt falut a korabeli Szerem vármegyében, és további tízet 
Bács vármegyében. Az alapítólevél több szőlőskertet is felsorol. A birtok köz
pontja egy városfunkciót ellátó település297 lett - a Duna bal partján fekvő Ópé-
terváradja. Az itteni tárházba kellett szállítani a terményjáradékot. Az újon
nan alapított apátság tulajdonává vált a péterváradi dunai rév is. Jelentős ado
mánynak tekinthető az évi ötezer sókocka, a teljes vám- és adómentesség, a 
szabad kereskedés joga, valamint a már említett budai tizedjövedelmek is. 

Legnagyobb bevételeket a bélakúti/péterváradi cisztercieknek a borter
melés, illetve a borforgalmazás hozott 2 9 8. Hogy az itteni szerzetesek vagy con-
versusok közt voltak olyanok, akik a szőlőműveléshez is értettek, kelenföldi 
grangiájuk is bizonyítja299. A bordézsma begyűjtésére szolgáló majorságot 
ugyanis az apátság sohasem adta bérbe, egészen a XV. század eleji elvesztéséig 
saját kezelésében tartotta. A szerémségi borvidék és a rá vonatkozó írott forrá-



sok nagyfokú törökkori pusztulása miatt 3 0 0 a bélakúti/péterváradi ciszterci 
monostor birtokain egykor folyó bortermelést nem lehet pontosan rekonstruál
ni . Fentebb már említettem, hogy IV. Béla 1237-ben az apátságnak szőlőket is 
adományozott. Bizonyos tehát, hogy volt e vidéken bortermelés már a ciszterci
ek megjelenése előtt is 3 0 1 . Az is valószínű azonban, hogy a már ekkor is híres 
champagne-i borvidék egyik, nagy pincészettel rendelkező302 monostorából ér
kező szerzetesek is meghonosítottak új fajtákat, új borérlelési eljárásokat. E le
hetőség mellett szól az is, hogy éghajlati tényezők alapján Champagne és a Sze
rémség azonos bortermelési övezetbe sorolható303. 

A bélakúti/péterváradi ciszterciek szőlőnemesítő tevékenységére már 
Wenzel Gusztáv utalt 1887-ben304. Ő azonban a monostort benépesítő szerzete
seket egy félreértés folytán Itáliából eredeztette, és így itáliai hatások után ku
tatott. Tévedését Érdujhelyi Menyhért korrigálta egy 1903-as dolgozatában305. 

Talán nem érdektelen i t t egy kis kitérőt tenni, és megemlíteni, hogy a 
francia eredetű furmint szőlő Kárpát-medencei megjelenésére a közelmúltban 
új magyarázat született. Kunszery Géza próbálta meg felülbírálni306 azt az 
igencsak elterjedt vélekedést, amely szerint e szőlőfajtát és a hozzákapcsolódó 
mustérlelési eljárást a tokaji borvidéken megtelepedő vallon hospesek honosí
tották meg a X I I . században307. A furmint elterjedése az új elgondolás szerint a 
Szerémségből indult k i , és innen jutott el a szőlőfajta a X V I . században a 
Hegyaljára is. Kunszery Géza fejtegetéseinek alapja Nagyolaszi (Mandjelos) - a 
Fruska gora déli lejtőjének egykori gazdag mezővárosa. E települést ugyanis -
neve alapján ítélve - egy újlatin nyelvű, feltehetően vallon etnikumú népesség 
alapította308. Az i t t folyó szőlőművelésre pedig már a helység első okleveles em
lítése is utal 1183-ban309. Dolgozatom témája miatt szinte önkéntelenül is felve
tődött bennem a kérdés: a bélakúti ciszterciek részt vettek-e e nemesebb szőlő
fajta elterjesztésében? A válaszadáshoz egyelőre még túl kevés az adat. 

A bélakúti/péterváradi monostor bevételei az 1332-1337-es pápai tized
lajstromok szerint egy-egy megyéspüspök jövedelmeivel mozogtak egy szin
ten 3 1 0 . Seifrid reini apát 1356-os vizitációjából pedig az derül k i 3 1 1 , hogy a kö
zépkori Magyarország ciszterci monostorai közül a bélakúti/péterváradi volt a 
leggazdagabb. Több XIV. századi írott forrás egybevetése alapján következte
tett Hervay L. Ferenc arra 3 1 2, hogy nemcsak a ciszterciek, hanem az összes töb
bi szerzetesrend vonatkozásában is ennek az apátságnak a jövedelmei voltak a 
legnagyobbak. Közvetve a bélakúti/péterváradi ciszterciek jómódját szemlélteti 
az is, hogy 1344-ben egy főpap, Kaboli László kalocsai érsek a monostor péter
váradi grangiáját alkalmasnak találta arra, hogy székhelyét oda költöztesse313. 



Gazdagsága ellenére a monostor a korábbi alapítások (pl. Zirc, Pilis) tekin
télyét nem tudta túlszárnyalni314, de az ország egyházi hierarchiájában előkelő 
helyet foglalt el. Ennek bizonyítéka, hogy apátjai a X I I I - X I V . század folyamán 
több alkalommal is kaptak megbízást a pápától315 egyházi személyek beiktatá
sára, peres eljárások eldöntésére stb. 

A bélakúti/péterváradi monostor gazdagságával magyarázható az is, hogy 
több Árpád- és Anjou-házi király is felkereste. Az okleveles adatok alapján k i 
mutatható, hogy IV. Béla 1236-ban316, I I I . András (1290-1301) 1295-ben317, Ká
roly Róbert (1301-1342) 1308-ban318. 1314-ben319, illetve 1319-ben320, I . (Nagy) 
Lajos (1342-1382) pedig 1346-ban3 2 1 vendégeskedett i t t . (A későbbi királyláto
gatásokat azért nem tanácsos i t t említeni, mert a XV. századi uralkodók elsőd
leges célja már nem a monostor, hanem a vár megtekintése volt 3 2 2 .) A felsorolt 
adatokból az a meglepő következtetés vonható le, hogy az alapító, IV. Béla a 
monostort megépülése után egyetlenegy alkalommal sem látogatta meg. Nem 
zárható k i azonban annak a lehetősége, hogy e megállapítás csak az írott forrá
sok hiányos megmaradását tükrözi. 

A királylátogatások természetesen kiürítették a monostor tárházait, de 
hozhattak újabb kiváltságokat is. I . (Nagy) Lajos például 1351-ben a pápától a 
bélakúti/péterváradi ciszterciek számára búcsúkat eszközölt k i a pápától323. 

A magyarországi oklevelekben nincs nyoma, a ciszterci krónikákba azon
ban bejegyezték324, hogy Károly Róbert 1301-ben, trónra lépése után néhány 
héttel, amikor a Vencel-párt támadása miatt Budát elhagyta3 2 5, Péterváradra 
vonult vissza. A ciszterci források szerint uralmának első, legnehezebb éveiben, 
egészen 1308-ig, többnyire ebben a monostorban tartózkodott. Erről az adatról 
tudománytörténeti okokból is szólni kell. A ciszterci történetírók kivételével 
ugyanis a XIV. század eleji eseményeket elemző kutatók nem szoktak rá felfi
gyelni 3 2 6 . 

A tizenéves fejjel Péterváradon időző Károly Róbertnek az apátságról szép 
emlékei maradhattak. A már idézett okleveles adatok szerint uralmának meg
szilárdulása után is megfordult i t t , sőt ugyanezen forrásokból az is kiolvasható, 
hogy a X I I I - X I V . századi uralkodók közül a monostorban ő járt legtöbbször. 

A bélakúti/péterváradi monostor apátjai már a X I I I . század végétől az An
jou-párt kitartó hívei voltak. A jó viszonyt még az a követség megalapozhatta, 
amelyet 1277-ben IV. (Kun) László (1272-1290) küldött a szicíliai király udva
rába. A nápolyi Anjou-ház megalapítójával, I . Károly királlyal (1265-1285) a 
követség vezetője, János tárgyalt, akiről a dél-itáliai források megjegyzik, hogy 
a bélakúti monostor volt apátja327. Pór Antal szerint 3 2 8 ugyanő állt az apátság 



élén a XV. század legelején is. E kijelentés egy szakirodalmi hivatkozásokat 
nem tartalmazó, reprezentatív történelmi összefoglalásban jelent meg, mégis 
kideríthető, hogy a századvég neves történészének e kijelentése egy pontatlan 
oklevélközlésre vezethető vissza. János apát diplomáciai küldetéséről két okirat 
is fennmaradt. Ezeket Wenzel Gusztáv publikálta 1874-ben. Ő azonban csak az 
egyik keltezést oldotta fel helyesen. Ennek következményeként pedig egy olyan 
látszat alakult k i , hogy a bélakúti monostor volt apátja két alkalommal is járt 
Itáliában: 1277-ben329, valamint 1292-ben330 is. E tévedést Karácsonyi János 
csak 1908-ban korrigálta331, így igencsak valószínű, hogy ez áll Pór Antal 1895-
ös vélekedésének a hátterében. Hervay L. Ferencnek kell tehát igazat adnunk, 
aki okleveles adatok alapján következtetett arra, hogy a bélakúti/péterváradi 
monostor élén 1291-től egészen 1312-ig egy Vilmos nevű apát állt332. 

Károly Róbert XIV. század eleji bélakúti/péterváradi tartózkodása a vár
falak építésének menetére is némi fényt vet. Valószínűtlennek tűnik, hogy a 
szorongatott helyzetben lévő király egy erődítetten, vagy csak félig kész véd-
művekkel rendelkező helyre vonult volna vissza. Logikusnak tűnik emiatt arra 
következtetni, hogy a X I I I - X I V . század fordulóján a monostort körbefogó vé
dőfal már készen állt333. 

A bélakúti/péterváradi apátság X I I I - X I V . századi történetét megvilágító 
írott források nagy többsége jogügyeket rögzítő oklevél334. Az okiratok két nagy 
csoportra oszthatók. Az egyik - kisebb - részükben a monostor az a hely, ahol 
földbérleti szerződéseket írásba foglalnak, és ezek másodpéldányait meg is őr
zik 3 3 5 . Ez alapján több kutató is arra következtetett336, hogy a bélakúti/pétervá
radi apátság a XIV. század közepéig hiteles hely volt 3 3 7 , azaz a szerzetesek kö
zössége, a konvent pecsétjével ellátott okiratokat bírósági eljárások alkalmával 
bizonyító erejűnek tartották. A fennmaradt okiratok csekély száma talán nem
csak az írott források nagyfokú pusztulására utal, hanem arra is, hogy a 
bélakúti/péterváradi ciszterciek csak ritkán állítottak k i okleveleket. A hite
les helyi működést ui . a ciszterciek esetében a rendi Nagykáptalan azon, egé
szen 1335-ig érvényben levő tilalma is gátolta, amely szerint egy-egy monostor
ban csak az apátnak lehetett pecsétje, a szerzetesek közösségének, a konvent
nek nem 3 3 8. Más szerzetesrendek hiteles helyként működő monostorai ugyanis 
általában konventi pecséttel látták el az általuk kiállított okleveleket. A felso
rolt körülmények miatt igencsak valószínű, hogy a bélakúti/péterváradi cisz
terciekre is vonatkozott I . (Nagy) Lajos király 1351-es törvényének azon szaka
sza, amely az ún. kisebb hiteles helyeket megszüntette339. Jerney János sze
r in t 3 4 0 a hiteles helyi működés tárgyi emléke a konvent „S. conventus Beaté Ma-



rie Belefontis" köriratú341 pecsétje is, amely egy 1484-es oklevélen maradt meg. 
Érdujhelyi Menyhért azonban rámutatott arra 3 4 2, hogy e pecsét önmagában 
még nem bizonyító erejű, mert olyan konventeknek is volt pecsétjük amelyek 
nem számítottak hiteles helynek. 

A bélakúti/péterváradi cisztercieket említő X I I I - X I V . századi oklevelek 
többségében a monostor az egyik peres fél. Az apátság ugyanis nem tudta hábo
rítatlanul birtokolni a IV. Béla által adományozott javakat. Nem kizárt, hogy e 
birtokperekkel függött össze a már említett 1282-es összetűzés, amikor a szer
zetesek apátjukat őrizet alá vették, és pecsétjét is elkobozták. Pataki Vidor ele
mezte részletesen343 azt a pert, amely a Buda környéki plébániák tizedéért a bé
lakúti/péterváradi ciszterci monostor és a veszprémi püspök közt folyt. Az 
apátságnak azonban egy ennél is komolyabb jogi harcot kellett folytatnia bir
tokai központjáért, a Bács megyei Ópéterváradjáért344. István ifjabb király (a 
későbbi V. István király [1270-1272]) ugyanis a tatárjárás utáni évtizedekben 
Aranylábúbács falut monostorával, valamint a péterváradi révet és vásárt 
előbb egy Bachkolda nevű kunnak, majd pedig 1267-ben ajtónállójának, Iván 
fia Andrásnak adományozta345. Érdujhelyi Menyhért szerint 3 4 6, az ajtónálló a 
bélakúti/péterváradi ciszterci monostor kegyúri jogát is megkapta. Iványi Ist
ván azonban már 1906-ban kimutatta 3 4 7 , hogy e megállapítás István ifjabb k i 
rály idevonatkozó oklevelének téves olvasatán alapszik. 

Nem nehéz kikövetkeztetni, milyen szándék vezérelte az ifjabb királyt, aki 
ebben az időben minden erejével apja, IV. Béla ellen harcolt 3 4 8. Mint adomány
levelének arengája349 is elmondja, István egy régi hívének hűségét igyekezett 
jutalmazni. Az adomány megválasztása sem volt véletlen. Az ifjabb király az 
apjára akarhatott csapást mérni azzal is, hogy egy általa kegyeleti okokból 
alapított monostor birtoktestéből annak egy igen fontos részét, egy városias te
lepülést, kiszakítja. Az apátság az érdekeit sértő adományozás ellen pert indí
tott - feltehetően csak V. István halála (1272) után. Ennek részeként kerülhe
tett sor arra, hogy Bernát apát 1279-ben IV. (Kun) László királlyal átíratta, és 
megerősítette IV. Béla alapítólevelét350. A per 1291-ben megegyezéssel zárult. 
Vilmos apát a bélakúti/péterváradi monostor nevében elismerte Iván fia And
rás jogutódját, Terytus fia Csaba ispánt az aranylábúbácsi Szt. Miklós monos
tor kegyurának, a váradi rév és vásár pedig visszakerült a ciszterciek tulajdo
nába3 5 1 

A megegyezésből az olvasható k i , hogy a bélakúti/péterváradi ciszterciek 
voltak az aranylábúbácsi monostor kegyurai. Az 1237-es alapítólevélben azon
ban nem találni utalást arra, hogy az új apátság az aranylábúbácsi rendház 



kegyúri jogát megkapta volna 3 5 2. Az igazsághoz talán akkor kerülünk közelebb, 
ha ugyanezen okirat arengájából indulunk k i . Eszerint IV. Béla nem adomá
nyozta az új monostornak Töre/Toraj fia Péter összes birtokát. Egy visszatar
tott birtokrész lehetett Aranylábúbács falu, monostorával együtt. E birtok jut
hatott a későbbiek folyamán IV. Béla 1239-ben született353 István fia kezére, 
akinek adományozásai a per alapját képezték. 

A már említett 1267-es és 1291-es oklevélen kívül Aranylábúbácsot és mo
nostorát egyetlen más írott forrás sem említi354, így történetének csak néhány 
apró részlete következtethető k i . A két oklevélben nem találni utalást arra, k i 
és mikor alapította a rendházat. Pataki Vidor annak a lehetőségét vetette fe l 3 5 5 , 
hogy az alapítók Töre/Toraj fia Péter ősei voltak. Nem biztos azonban, hogy 
Péter comes ősei Bács vagy Szerem vármegyében éltek356. Winkler Pál szerint 
Aranylábúbácson ciszterci apácamonostor állt357. E hipotézis azonban egyet
lenegy írott forrással sem támasztható alá358. Egészen más összefüggések me
rülnek fel, ha a Szent Miklós patrocínium miatt arra gondolunk, hogy e monos
tor - legalábbis alapítása idején - ortodox rítusú is lehetett 3 5 9. E merésznek tű
nő feltételezés behatóbb vizsgálatához azonban egyelőre túl kevés az adat. 

Aranylábúbács helyének pontosabb meghatározása is nehézségekbe ütkö
zik. E problémát első ízben az 1267-es adománylevelet publikáló Gyárfás Ist
ván próbálta meg megfejteni3 6 0. A kunok említése miatt a X I I I . századi kun te
lepülésterület361 legdélibb részén, Kunbaja környékén kereste Aranylábúbá
csot. E kutató azonban nem figyelt fel az 1291-es megegyezést rögzítő oklevél
re 3 6 2, pedig ennek hátlapjára feljegyezték, hogy Aranylábúbács Péterváraddal 
azonos. A monostor helyének meghatározásához a mai napig ez az egyetlen 
támpont. A X I I I . század végi állapotok363 ismeretében e megjegyzés a Duna bal, 
illetve jobb partján álló településre is vonatkoztatható. Iványi István364 és Pata
ki Vidor 3 6 5 a két lehetőség közül egyik mellett sem mert dönteni, Winkler Pál 
ezzel szemben a Duna bal partján, a Tisza torkolata közelében kereste a monos
tort 3 6 6 . Közelebb járhat az igazsághoz Györffy György3 6 7, aki e helységet és 
monostorát a Duna jobb partjára, a szerémi oldalra helyezte. A kérdés eldönté
séhez maga a helynév nem sok segítséget nyújt. Első része, az „Aranylábú", Bá
lint Sándor vélekedése szerint 3 6 8 talán egy búcsújáró hely: egy Szent Miklós be
aranyozott lábú, dunai hajósok által tisztelt ábrázolásának az emléke. Ilyen 
helynév azonban olyan helyeken is feltűnik, ahol Szent Miklósnak szentelt mo
nostor vagy templom sohasem állt369, így az a vélekedés tűnik elfogadhatóbb
nak, hogy az „Aranylábú" előtag szép gabonaföldekre utal 3 7 0 . A pontosabb 
helymeghatározáshoz egyik értelmezés sem visz közelebb. A „Bács" utótagból 



pedig nem vonható le olyan következtetés, hogy e helység a korabeli Bács vár
megyében volt. Helynevek részeként ugyanis a „Bács" a középkor folyamán 
több megyében is feltűnik371. Elgondolkodtató viszont az 1291-es megállapodás 
egyik kitétele372. Csabát, nemzetsége tagjait, valamint szolgáit a Duna bal part
ján lévő péterváradi vásárra373 menet a monostor népeinek a dunai réven át kel
lett szállítaniuk. E kötelezettség azonban nem állt fenn akkor, ha Csaba comes 
és kísérete Szent Miklós napján az aranylábúbácsi monostorba ment vendéges
kedni. Talán az sem véletlen, hogy az egyik X I X . századi Pétervárad-térké
pen 3 7 4 az erődtől délkeletre levő Duna-holtág neve „Aranka". E két tényező 
alapján valószínűnek tűnik, hogy a Szent Miklós monostor a szerémi oldalon 
állt. 

Az aranylábúbácsi monostor későbbi történetére egy-két - igaz, többféle 
módon is értelmezhető - írott forrás vet némi fényt. Pataki Vidor figyelt f e l 3 7 5 

egy 1422-es oklevélben feltűnő Pétervárad suburbiumi Szt. Miklós templomra. 
Ha abból indulunk k i , hogy a patrocínium azonossága nemcsak egy véletlen 
egyezés eredménye, talán arra következtethetünk, hogy ez volt korábban az 
aranylábúbácsi monostor temploma. Reinhold Lubenau szerint 3 7 6, aki Pétervá
radon 1573-ban járt, a suburbiumban két templom állt. A várhegy tövében lévő 
már romba dőlt, a másik kórusában pedig az 1070-es évszám, bronzkapuján 
pedig „Maria virgo mater Dei, miserere mei" fölirat volt olvasható. E templo
mok azonosításakor számításba vehetjük a Szűz Mária patrocíniumú plébánia
templomot 3 7 7, továbbá a ferences kolostor templomát378 és talán az egykori 
Aranylábúbács Szt. Miklós monostorának templomát is. A még álló suburbiu
mi templom kórusában olvasható feliratot - M70 formában - 1577-es útijelen
tésében Salomon Schweiger is feljegyezte379. E forrásadatra 1910-ben megje
lent művében Josip Bösendorfer is utalt 3 8 0 , de azt tévesen a várhegy tetején álló 
ciszterci monostortemplom kórusára vonatkoztatta. E tévedés terjedését nagy
mértékben segítette az, hogy Gjuro Szabó is megemlíti vártörténeti összefogla
lásában381. 

E műemlékek további sorsára nincs adat. Értelmezésük és keltezésük a le
írások szűkszavúsága miatt nagy nehézségekbe ütközik382. Értékes fogódzó
pont, hogy a bronzkapuról leolvasott feliratot egyes szám első személyben 
fogalmazták meg. Ez személyes adományozást sugall, amire a X I I I . század 
után van több példa 3 8 3. Az évszámot (?) jelölő felirat mindkét lejegyzésé
ben arab számok is vannak. E számsort pedig Kelet-Közép-Európában a XV. 
század előtt nem alkalmazták384. E részlet keltező értékét azonban egy b i 
zonytalansági tényező rontja. Nem lehet ugyanis kizárni annak a lehetősé-



gét, hogy csak a X V I . századi másolók használtak önkényesen római helyett 
arab számsort. 

További nehezen megoldható problémát vet fel a ciszterci Nagykáptalan 
egyik 1246-os határozata385. Eszerint a bélakúti monostor új helye, amelynek 
alkalmasságáról dönteni kell, egy bencés apátság („abbatia nigrorum"). Pataki 
Vidor e forráshely értelmezésére három elgondolást is felvetett 3 8 6. Az első sze
rint e bencés monostor az aranylábúbácsival lehetne azonos. Ennek ellent
mond, hogy a bélakúti ciszterciek várhegyre költöztetése után sem szűnt meg 
az aranylábúbácsi monostor. Másrészt annak a lehetősége sem zárható k i telje
sen, hogy a X I I I . század elején e környéken az aranylábúbácsi mellett egy má
sik monostor is létezhetett. A harmadik, a legvalószínűbbnek tűnő magyarázat 
szerint a Nagykáptalan e kifejezést átvitt értelemben használta. Azt akarhatta 
e testület így megfogalmazni, hogy azon hely, ahová IV. Béla a bélakúti ciszter
cieket át akarja költöztetni, nem a ciszterci, hanem inkább a bencés hagyomá
nyoknak 3 8 7 felel meg. 

A jugoszláviai szakirodalomban több helyen is felbukkan az a megállapí
tás, hogy Pétervárad a X I I I . század végén a Nemanjida szerb királyság része 
lett 3 8 8 . E vélekedés alapján a Szerémség X I I I . századi történetének múlt századi 
értelmezése. Kállay Béni 3 8 9 nyomán elterjedt felfogás390 szerint a Szerémséget 
1260-ban IV. Béla egyik lánya kapta hozományba, amikor Dragutin István 
szerb királyhoz (1260-1282)391 ment férjhez. E felfogás gyengéire legrészlete
sebben Mihajlo Dinié mutatott rá az 1930-as években392. Az írott források gon
dos újraelemzésével bizonyította, hogy Dragutin István - akinek felesége, Ka
talin, egyébként sem IV. Béla, hanem fia, V. István lánya vol t 3 9 3 - a Szerémséget 
csak 1284-ben kapta meg, két évvel azután, hogy a szerb trónról fivére, Milut in 
(1282-1321) javára lemondott. Az adományozó, IV. (Kun) László szándékát ak
kor érthetjük meg igazán, ha tisztázzuk, donációja pontosan mit foglal magába. 
Már Pesty Frigyes kimutatta 1880-ban394, és fél évszázad múlva ugyanerre az 
eredményre jutott Mihajlo Dinic is 3 9 5 , hogy a XIV. századig nemcsak a Duna és 
a Száva közti, hanem a Szávától délre eső területeket is Szerémségnek nevez
ték. Dragutin István 1284-ben a „túlparti Szerémség", vagyis másik nevén a 
macsói bánság396 ura lett 3 9 7 . Világos tehát, hogy ez a bélakúti/péterváradi mo
nostor történetére nem hathatott k i . Ezt támasztják alá a fentebb vázolt X I I I . 
század végi, XIV. század eleji események is. 

A fentebb említett múlt századi koncepciót Róbert Paulovic próbálta meg 
továbbépíteni 1954-ben398. Következtetéseinek alapja egy múlt században le
jegyzett délszláv epikus ének. Főszereplője Vuco tábornok (Vuco Deneral), aki 



több szerb hőst is elfog, és a péterváradi vár kazamatáiba zár. E hírre jelenik 
meg a délszláv epika legendás hőse, Marko királyfi (Kraljevic Marko 3 9 9), aki 
Vucót legyőzi, a rabokat pedig kiszabadítja. Róbert Paulovic koncepciója sze
rint e népdal arra utal, hogy Pétervárad a XIV. században a Nemanjida állam 
része lett. Érvelésének gyengéire nem nehéz rámutatni. A monostor és vár XIV. 
századi története sokkal megbízhatóbban rekonstruálható a korabeli írott for
rások alapján400. A negatív főhős, Vuco tábornoki címe 4 0 1, valamint a pétervára
di kazamaták402 említése pedig nem a XIV., hanem a X V I I - X V I I I . századi álla
potok visszatükröződése. K i kell emelni azt is, hogy e koncepció furcsa ellentét
ben áll Róbert Paulovic egy másik vélekedésével, amely ugyanebben az időben 
egy hosszabb munkájában jelent meg 4 0 3. Az utóbbi szerint: „vitathatatlan tény, 
hogy a népi epika lényegét nem a hősök vagy a történelmi események alkotják, 
hanem azon motívumok, amelyek vagy a szájhagyomány útján kerülnek a nép
költészetbe, vagy egyik dalból a másikba vándorolnak". 

A XIV. század végétől a péterváradi monostor történetét két tényező hatá
rozta meg. A monasztikus rendházak nagy többségéhez hasonlóan i t t is megla
zult a fegyelem, hanyatlott a szerzetesi élet404. A válság alapvető oka 4 0 5: a kö
zépkori Magyarország túlhaladt a vallásosságnak azon a fokán, amelyet a mo
nasztikus rendek képviseltek. így az „elvilágiasodás" eredményeként sokak 
szemében leértékelődött a monostorok fő feladata, hogy az alapító és rokonsá
ga lelki üdvéért misézzenek és zsolozsmázzanak. A XIV. század végén elterjedt 
ún. kommendátori rendszer pedig a monostorok anyagi szétzilálódásához veze
tett 4 0 6 . E korban vált általánossá az a felfogás a pápák és királyok körében, 
hogy az apáti és préposti méltóságok - és természetesen az ezekkel járó jövedel
mek is - olyan benefíciumok, amelyekkel bárkit jutalmazni lehet. így a monos
torokat olyan személyek is kommendába kapták, akik vezetésükre alkalmatla
nok voltak. A kommendátor általában nem is lakott a monostorban, hanem 
megbízottjával kezeltette. Az intéző legfőbb gondja pedig általában a jövede
lem behajtása és növelése volt. 

A péterváradi monostor 1400-ban került első ízben kommendátor irányí
tása alá4 0 7. A rendház élére I X . Bonifác pápa (1389-1404) Ludányi Tamás 
egri püspököt helyezte. Nem maradt fenn adat arról, meddig élvezte a püspök 
a monostor jövedelmeit. Mályusz Elemér nagyszabású egyháztörténeti ösz-
szefoglalásában arról olvashatunk 4 0 8, hogy 1410-ben az apátságot Boundel-
monte János kapta kommendába. Ezen adat azonban elíráson alapszik: Boun-
delmonte János nem a péterváradi, hanem a pécsváradi apátság elöljárója 
let t 4 0 9 . Az 1415-ös konstanzi zsinaton a péterváradi monostort Arnold nevű 



apátja képviselte410. Halála után azonban Zsigmond király (1387-1437) óhajára 
V. Márton pápa (1417-1431) 1418-ban ismét kommendába adta a monostort Si
mon fia János traguriumi püspöknek411. 

A péterváradi apátság XV. századi történetét meghatározó másik tényező 
az Oszmán Birodalom balkáni terjeszkedése412. A monostort körbefogó várfal 
jelentősége emiatt napról napra nőtt. Ezt tükrözi, hogy a XIV. század végétől 
több király és főúr is meglátogatta. Zsigmond király 1394-ben járt i t t 4 1 3 . Albert 
király (1437-39) 1439-ben tekintette meg a védműveket414. 1448-ban és 1454-
ben i t t tanácskoztak az ország leghatalmasabb főurai: Hunyadi János kor
mányzó (1446-1452), Újlaki Miklós, Ciliéi Ulr ik stb. 4 1 5 Péterváradot Mátyás k i 
rály (1458-1490) is több alkalommal felkereste (1463, 1478)416, sőt ő volt az, aki 
1463-ban, Bosznia eleste után éppen ebben a várban kötött fényes külsőségek 
között szövetséget a Velencei Köztársaság követével417. I I . Ulászló király (1490-
1516) pedig 1494-ben látogatta meg a monostort és a várat418. 

A védművek azonban már a XV. század elején sem feleltek meg a kor köve
telményeinek419. Sőt Albert király személyesen is meggyőződhetett arról, hogy 
a falak 1439-ben romosak voltak 4 2 0 . Ez lehetett a fő oka annak, hogy a király, 
látogatása után néhány héttel a várat és a monostor kegyúri jogát Garai Lász
ló 4 2 1 macsói bánnak adományozta422. Az adományozott személye által Pétervá
rad a macsói bánsághoz kapcsolódott, ami tovább növelte az erődített monos
tor hadászati jelentőségét. A hathatósabb védelem érdekében ugyanis a törö
kök által elfoglalt területekkel határos déli megyék többsége ekkor már a ma
csói bánok fennhatósága alá tartozott 4 2 3, és 1437-ben Zsigmond király a kulcs
fontosságú belgrádi (középkori magyar nevén: nándorfehérvári) várat is e bán
sághoz csatolta4 2 4. 

Pétervárad 1439 utáni birtoklástörténete igen változatos, és a hiányosan 
fennmaradt írott források segítségével ma már minden részletében nem 
rekonstruálható pontosan. Emiatt jutott eltérő eredményre Pataki Vidor 4 2 5 , i l 
letve Hervay L. Ferenc426. 

A Garai László birtokába került várra és a monostor javaira szemet vetett 
a Szerémség másik nagybirtokosa, Újlaki Miklós4 2 7 is, akivel ebben az időben 
Garai László a macsói báni méltóságban is osztozott4 2 8. A Pétervárad birtoklá
sáért folytatott harc részleteire nincs adat, csak a végeredmény ismeretes. 
1449-ben a két báró kiegyezett, és együttes felterjesztésük alapján nevezte k i V. 
Miklós pápa (1447-1455) a monostor kommendátorává Gergellaki Buzlai Ber
talant, egy egri egyházmegyei klerikust 4 2 9. E kinevezés csak a kész helyzetet 
szentesítette. Buzlai Bertalan már korábban is a péterváradi ciszterci monostor 



vezetője volt. Pataki Vidor figyelt fel arra a feljegyzésre430, amely szerint Buzlai 
az országnagyok 1448. november 29-i, péterváradi tanácskozásán is jelen volt, 
kommendátori minőségben. Források hiányában nem lehet pontosan meghatá
rozni, meddig állt e személy a monostor élén. Kommendátori működésére 1452-
ből maradt fenn egy adat4 3 1, 1457-ben ezzel szemben már a budafelhévízi pré
postság elöljárója432. A kérdés megválaszolását nem segíti V. Miklós pápa egy 
1454-es levele4 3 3, amelyben egyházi eljárás vezetésére kérte fel többek között a 
péterváradi apátot is - az okiratban ugyanis az apát neve nincs feltüntetve. Ta
lán úgy jutunk közelebb az igazsághoz, ha feltesszük, hogy Buzlai Bertalan tá
vozása Pétervárad birtoklástörténetével függött össze. Az események menetét 
meghatározta, hogy Garai László nem tudott belenyugodni a monostor kegyúri 
jogának a megosztásába. Nem kétséges, hogy nagyúri vetélytársa, Újlaki Mik
lós ellen lépett fel 1455-ben, amikor V. László királlyal (1440-1457) Albert k i 
rály adománylevelét átíratta434. E próbálkozása sikerrel végződött, mert a kői 
káptalan megjegyzése szerint péterváradi birtokába be is vezették435. Mégis 
Pietro de Thomasi velencei követ 1458-as jelentése436 arról számol be, hogy a 
péterváradi monostor apátja Újlaki Miklós féltestvére. Ezen adatot pedig alig
ha lehet másként értékelni, mint úgy, hogy Újlakinak végül mégis sikerült k i 
szorítania Garait a monostor kegyúri jogából. Az események ilyen alakulásá
ban nagy szerepe lehetett annak, hogy Garai László, mint a Hunyadi-liga egyik 
fő ellenfele, Mátyás megkoronázása után kegyvesztett lett 4 3 7 . 

A velencei követ, sajnos, nem jegyezte be jelentésébe Újlaki Miklós féltest
vérének a nevét. Egy budai ház adásvételi szerződése szerint 4 3 8 az 1464 előtti 
években a péterváradi monostor apátját Imrének hívták. A két írott forrást 
egyelőre csak feltételesen lehet összekapcsolni. Csak további kutatások dönt
hetik el, hogy Újlaki Miklós féltestvére és az ismeretlen vezetéknevű Imre apát 
azonos személy volt-e. 

A péterváradi monostor birtoklástörténete az 1460-as években újabb fordu
latot vett. 1462-ben - feltehetően Mátyás király f elterjesztésére - Várdai István ka
locsai érsek439 lett a monostor kommendátora440. A kalocsai érsekek a XV. szá
zad második felében már jelentős részt vállaltak a déli határ védelmében441. A 
péterváradi apátság jövedelmeit is azért kaphatta meg éppen e főpap, hogy a 
javak a monostorban lakó szerzetesek helyett inkább a végvárak és fegyvere
seik ellátását szolgálják442. A kommendátor személyének megválasztása világo
san utal arra, hogy a kortársak szemében Pétervárad egyre kevésbé volt egy 
erődítésekkel is rendelkező monostor. Várnak tekintették, a második, belső 
végvárvonal egyik fontos láncszemének443. E felfogást tükrözi egy 1473-as írott 



forrás is. Egy új péterváradi kommendátor tűnik fel benne, aki nem más, mint a 
Várdai Istvánt követő kalocsai érsek, Matucsinai Gábor 4 4 4. 

A ciszterci szerzetesek ennek ellenére sem hagyták el monostorukat. Az 1470-
es években egy egyházi per egyik főszereplője a péterváradi monostor rang
ban második méltósága: a perjel 4 4 5. Az eljárás részleteit forráshiány miatt 
nem lehet rekonstruálni. Annyi bizonyos, hogy a Nagykáptalan egyik 1471-es 
határozata szerint 4 4 6 az ausztriai heiligenkreuzi ciszterci monostor apátjának 
kellett a borsmonostori (Klostermarienburg, Auszt.) 4 4 7 ciszterci apát által perbe 
fogott Márton péterváradi perjelt, valamint a szintén ciszterci szentgotthárdi 
monostor apátját és egyik szerzetesét kihallgatnia, és az ügyben bírói döntést 
hoznia. Egy későbbi feljegyzésből kiderül az is, hogy Márton korábban a szent
gotthárdi monostor perjele volt 4 4 8 . így igencsak valószínű, hogy a pereskedést 
kiváltó összetűzésre is még ekkor került sor. A heiligenkreuzi apát vizsgálatá
nak és ítéletének nem maradt írott nyoma, mégis sejthető, hogy az Márton per
jelt és a szentgotthárdi szerzeteseket elmarasztalta. 1479-ben ugyanis a Nagy
káptalan Mártont a péterváradi monostor perjelévé vagy adminisztrátorává 
nevezte k i 4 4 9 . Az indoklás nem említi, hogy ugyanő e tisztséget már nyolc évvel 
korábban is betöltötte, hanem jogtalanul elszenvedett sérelmekre hivatkozik. 
Márton perjel további sorsát források hiányában nem tudjuk követni. Kineve
zése megemlíti, hogy idős, így feltételezhető, hogy hamarosan elhunyt. 

A péterváradi ciszterciek kitartását monostoruk mellett az uralkodói poli
tika egyes vonásai is igazolták. Mátyás király az 1470-es évek végén kísérletet 
tett a magyarországi ciszterci monostorok újraélesztésére450. Többszöri kérésé
re a Nagykáptalan 1478-ban határozta el azt, hogy a rendi élet feltámasztása 
érdekében a magyarországi monostorokat németországi szerzetesekkel tölti 
fe l 4 5 1 . A péterváradi apátság birtoklástörténete az elkövetkező években igen
csak fordulatos. Ez feltehetően arra utal, hogy i t t a rendi reform igénye egy 
Zsigmond király óta érvényes célkitűzéssel - a végvárvonal erősítésének egyre 
sürgetőbb követelményével452 - ütközött. 

1479-től egy Péter nevű németországi ciszterci vagy esetleg bencés szerze
tes lett a péterváradi monostor apátja453. Pataki Vidor hámozta k i 4 5 4 a szűksza
vú utalásokból azt, hogy Péterváradra Péter apáttal együtt ciszterci szerzetesek 
a rend württembergi monostoraiból érkezhettek. Az új apát nagy eréllyel látott 
hozzá a monostor elvesztett javainak a visszaszerzéséhez455. Tevékenysége en
nek ellenére sem lehetett hosszú életű. 

Mátyás király a ciszterciek iránti tagadhatatlan jóindulata ellenére sem 
nélkülözhette a péterváradi apátság javait a déli határ védelmében. így a mo-



nostort 1482-ben újra egy kalocsai érseknek, Váradi Péternek adta kommendá
ba 4 5 6. E helyzetet az uralkodó jogilag is véglegesíteni akarta. Még ugyanebben 
az évben megpróbálta megszerezni IV. Sixtus pápa (1471-1484) beleegyezését 
ahhoz, hogy a péterváradi monostor javait a kalocsai érsekséghez csatolja4 5 7. A 
pápa a kért hozzájárulást 1483-ban meg is adta 4 5 8. 1484-ben azonban Váradi 
Péter kegyvesztett lett, Mátyás király előbb Árva (Orava, Csehszl.) várában, ké
sőbb Visegrádon tartotta fogva. Az érsek csak 1490-ben, Mátyás király halála 
után szabadult k i börtönéből459. Váradi Péter bukása újabb fordulatot hozott 
Pétervárad történetében is. Az uralkodó az apátságot az érsektől elvette, és 
Rodrigo Borgia bíborosnak, a későbbi VI . Sándor pápának (1492-1503) adta 
kommendába460. Péter érsek csak 1494-ben tudta 5000 aranyforint ellenében a 
monostort a pápától visszaszerezni461. Közben a Mátyás halála utáni trónvi
szály462 idején, Újlaki Lőrinc foglalta el az apátságot 1490-ben, és javait több 
hónapon keresztül bitorolta 4 6 3 . 

A monostort és védműveit tönkretette a gyakori uralomváltás. I I . Ulászló 
király egy 1494-es leveléből kiderül, hogy Váradi Péter érsek feladatának te
kintette a megrongált várfalak kijavítását464. Az írott források arról tanúskod
nak, hogy az érsek — a korábbi birtokosokkal ellentétben - e megbízást komo
lyan is vette. Már 1492-ben, amikor még egyáltalán nem lehetett biztos abban, 
hogy a monostor jövedelmeit a pápától vissza is kapja, levelet írt a Rodrigo 
Borgia által kinevezett kormányzóhoz465, melyben elvállalta az omladozó fa
lak kijavításának költségeit. 1494-ben pedig Váradi Péter külön is megbízta 
péterváradi várnagyát, Thessényi Miklóst a védművek karbantartásának irá
nyításával466. 

A felsorolt adatok alapján a péterváradi vár építéstörténetét elemző kuta
tók 4 6 7 általában arra a következtetésre jutottak, hogy a X V I I . század végi alap
rajzokon (2-5. kép) látható, szabálytalan ovális alakú külső várat Váradi Péter 
építtette 1494 után. 

A monostor jövedelmei 1494 és 1526 közt a kalocsai érsek kezén marad
tak 4 6 8 . Ezt az állapotot véglegesítette az 1504. évi X X V I I . törvénycikk is 4 6 9 . A 
péterváradi monostor XV. század végi jövedelmeinek nagyságát az 1498. évi 
X X . törvénycikk érzékelteti470. Eszerint az apátság 200 lovast tartozott fegy
verben tartani, ugyanannyit, mint a győri, veszprémi vagy a váci püspök. 

Az írott forrásokban nincs adat arra, hogy az egyre fenyegetőbbé váló tö
rök veszély miatt a monostorban, a X V I . század elején komolyabb építkezések 
folytak volna. Horváth Alice publikált egy péterváradi lelőhelyű, Frangepán-
címerrel díszített kandalló- vagy ajtószemöldökkövet471. E faragott kő talán ar-



ra utal, hogy Váradi Péter utóda, Frangepán Gergely kalocsai érsek nem annyi
ra a védművek kijavítását, mint a reprezentatív épületek emelését tartotta 
szem előtt412. 

1521 augusztusában esett el a déli végvárrendszer fő erőssége, Belgrád473. 
Pétervárad stratégiai jelentősége ekkor érte el tetőpontját474. A védművek 
azonban a XV. század végi korszerűsítés után sem feleltek meg a kor követel
ményeinek475. Kevés volt az ágyúk befogadására is alkalmas 4 7 6 bástya, a hosszú, 
egyenes falszakaszokat pedig az ostromlók tüzérsége könnyen belőhette. Péter
várad korszerűsítésére ennek ellenére sem tudott pénzt előteremteni I I . Lajos 
király (1516-1526) sem, illetve az új érsek, Tomori Pál sem. Pedig a királyi ud
varban tartózkodó külföldi követek jelentései arra utalnak 4 7 7, hogy a vár álla
potát a király és a főurak is ismerték. 

A péterváradi ciszterciek is minden valószínűség szerint rájöttek arra, 
hogy az apátság védművei egy komolyabb török sereget nem képesek feltartóz
tatni. Monostorukat ennek ellenére még az 1520-as években sem hagyták el. 
Említi őket egy 1521-es oklevél478, Imreffy Mihály 1522-es számadása szerint 4 7 9 

pedig négy szerzetes élt Péterváradon. így a monostor életének utolsó napjait is 
a vár sorsa határozta meg. A bélakúti/péterváradi ciszterci apátság 1526. július 
27-én szűnt meg, azon a napon, amikor a vár kétheti ostrom után elesett. Az 
Alapy György vezette védők hősiessége nem volt elegendő a számbeli és techni
kai fölényben lévő szultáni had megállításához480. 



V I . 
A BÉLAKÚTI/PÉTERVÁRADI MONOSTOR MARADVÁNYAI 

A török rohamot megelőző ágyúzásban a védművek is és a monostor épületei is 
megrongálódtak. Szulejmán szultán (1520-1566) naplója szerint481„az ágyúk 
(...) a vár templomát és házait át- meg átlyuggatták". Giovanni Burgio pápai 
követ jelentésében pedig az áll4 8 2, hogy az épületek közül csak a templomtorony 
maradt meg épségben. A törökök azonban már az elfoglalás napján muzulmán 
istentiszteletet tartottak a sebtiben átalakított templomban 4 8 3. Ez pedig talán 
arra utal, hogy a monostortemplom sérülései nem lehettek igazán súlyosak. A 
kolostornégyszög, valamint a templom tetőszerkezetének károsodására utaló 
esetleges nyomokról már az alaprajzok elemzése során szóltam. 



Az elfoglalás másnapján a török sereg folytatta előrenyomulását a Duna
parti hadiúton. Szulejmán szultán 1526-os hadjáratának fő célja I I . Lajos k i 
rály hadseregének megsemmisítése volt 4 8 4 . Pétervárad és más szerémségi várak 
elfoglalása a hadfelvonulási útvonal biztosítását szolgálta. Az újonnan elfog
lalt várakban a szultán minden valószínűség szerint helyőrséget hagyott hátra. 
Erre utal az a - fentebb már említett - adat is, hogy a péterváradi monostor
templomot azonnal dzsámivá alakították át. Szulejmán arra törekedhetett, 
hogy a környékbeli várakhoz hasonlóan Péterváradot is tartósan megszállja, és 
azt a török végvárrendszer egy újabb láncszemévé tegye4 8 5. A Szerémség beke
belezése nagy stratégiai előnyhöz juttatta az Oszmán Birodalmat 4 8 6. E terület
gyarapítás egyrészt a belgrádi vár biztonságát növelte, másrészt a legfontosabb 
hadiút mentén fekvő várak birtoklása a gyors és kedvező hadfelvonulás lehető
ségét jelentette. Emiatt lett volna elsőrendű feladat az 1526 utáni években a tö
rök kiszorítása az újonnan elfoglalt területekről. A szerémségi végvári harcok 
változó sikerrel folytak - a törökök is több alkalommal vereséget szenvedtek. 
Cserni Jován és Beriszló István nyugat-szerémségi várakat foglalt vissza, 1527 
elején pedig Radics Bozsics naszádjai Pétervárad környékén portyáztak487. Egy 
1529-es dubrovniki (középkori magyar szóhasználattal élve: raguzai) kémje
lentés mégis arról számol be, hogy Péterváradnak erős török helyőrsége van 4 8 8, 
így bizonyosra vehető, hogy a vár új urai éppen a mohácsi csata utáni években 
tudták megszilárdítani hatalmukat. 

Az 1530-as évekből két ellentmondásos adat maradt fenn 4 8 9. Egy német kö
vetjelentés szerint 4 9 0 1 5 3 3-ban Szulejmán szultán felajánlotta a Konstantiná
polyban tárgyaló Werbőczi Istvánnak, hogy a szerémségi várakat János király
nak átadja. Nincs nyoma annak, hogy a szultán ígéretét be akarta volna tartani. 
Az elkövetkező évek eseményei inkább e lehetőség ellen szólnak491. További 
problémákat rejt magában Forgách Ferenc krónikájának azon megjegyzése492, 
hogy Perényi Péter493 a mohácsi csata utáni években csellel megszerezte Péter
váradot és Slankament (középkori magyar nevén Szalánkemént). A krónika 
szerint Perényi Péter Ferenc nevű fiát ekkor már Konstantinápolyban tartották 
fogva, ami az 1532 utáni évekre utal 4 9 4 . Az 1530-as években keletkezett okira
tok azonban Perényi akcióját nem említik, így Forgách Ferenc 1570 körül 
lejegyzett adatát495 kétkedéssel kell fogadnunk. E megközelítést támasztják 
alá a török források is, amelyekben a péterváradi dzsámi 1539-1540-ben 
szerepel496. 

Az 1541-es török hadjárat eredményeként a hódoltság határa kitolódott 
északi és nyugati irányban497, így Pétervárad stratégiai jelentősége is minimá-



lisra csökkent. Erre utal kis létszámú török helyőrsége is 4 9 8 . A vár a Duna part
ján vezető út ellenőrzése499 mellett közigazgatási feladatokat is ellátott500. 

Fentebb már többször utaltam arra, hogy Péterváradot számos X V I - X V I I . 
századi követjelentés is említi501. Az összes leírásból a védművek pusztulása, az 
Oszmán Birodalom alattvalóira jellemző hanyagság és nemtörődömség olvas
ható k i 5 0 2 . A monostortemplomot a vár őrsége részben dzsáminak, részben pe
dig magtárnak használta503. A török források közül Evlija Cselebi útleírása a 
legjelentősebb504, mert feljegyezte, hogy az apátsági templomot új urai Szulej
mán kán dzsáminak nevezték. Az Oszmán Birodalomban elterjedt szokás volt 
az újonnan elfoglalt várak vagy városok dzsámivá alakított templomait a meg
hódítás pillanatában uralkodó szultán nevével i l le tn i 5 0 5 . 

A péterváradi várat a Szent Liga egyesített hadserege a nagyharsányi csata 
után, 1687 augusztusában vagy szeptemberében ostrom nélkül mentette fe l 5 0 6 . 
Nem tudtam kideríteni, milyen forrás alapján állította Julije Kempf azt 5 0 7, hogy 
a visszafoglaláskor a várban egy szép freskókkal díszített templom állt. Való
színűbbnek tűnik, hogy e megjegyzés az egyik suburbiumi, dzsámivá át nem 
alakított templomra 5 0 8 vonatkozhat. 

Pétervárad védművei a X V I I . század végére annyira elavultak 5 0 9 és romo
sak voltak, hogy a vár 1687 és 1691 közt ötször is gazdát cserélt ostrom nél
kül5 1 0. Az osztrák hadsereg 1691 júliusában foglalta el végleg5 1 1. 

1692. október 18-án rakta le Kari Eugen de Croy herceg, osztrák altábor
nagy a ma is álló, Vauban-rendszerű péterváradi erőd alapkövét512. Az építke
zés csak majdnem száz év múlva, 1780-ban vagy 1783-ban fejeződött be 5 1 3. Az 
erőd magja, a fellegvár azonban igen gyorsan megépült. A kezdeti sietséget a 
török háború eseményei indokolták514. 1690-től ismét török kézen volt Belgrád, 
így, mint 1521 után is, újra Péterváradnál lehetett és kellett az észak felé törő 
szultáni seregeket feltartóztatni. Az új erőd jelentőségét a hadiesemények igen 
hamar igazolták. Már 1694 őszén Szürmeli A l i nagyvezér serege ostromolta, de 
bevenni nem tudta 5 1 5 . Az ostrom sikertelenségének oka a nagyszámú védő mel
lett az is, hogy a felső vár védművei már jelentős mértékben kiépültek516. 

Az építkezés az ostromlók által legkönnyebben megközelíthető nyugati és 
délnyugati oldalon indult 5 1 7 . It t épült föl a Lipót-, valamint az Ince-bástya518. Egy 
1693 októberében készült alaprajz 5 1 9 szerint e védművek már készen állnak. Az 
új falak felhúzását a középkori építmények szakaszos rombolása előzte meg. E 
feladatot a bécsi Udvari Haditanács által idevezényelt aknászalakulatok látták 
el 5 2 0 . Ezek, sajnos, alapos munkát végeztek. A robbantások, valamint az ezeket 
követő talaj egyengetés következményeként a középkori épületeknek nem ma-



radt felszíni nyoma. A X V I I . század végi járószint alatt azonban még minden 
valószínűség szerint vannak falmaradványok. Kiterjedésüket tisztázhatják az 
1986 óta folyó régészeti ásatások. 

Az Udvari Haditanácshoz intézett jelentésekből kitűnik, hogy a XVI I . szá
zad végi építkezések egyik nagy hátráltatója az anyaghiány volt 5 2 1 . Bécsben 
ugyanis a várépítés ellátására nyolc téglagyárat irányoztak elő, ezeknek azon
ban az 1690-es években még csak a kisebb része létezett522. E körülmény folytán 
a legkorábbi építkezések a falak textúrája alapján is könnyen felismerhetők. A 
későbbi bástyák és falak alapanyaga vörös tégla, csak a sarkokat erősítették 
kőlapokkal. Az 1690-es évek elején ezzel ellentétben még a helyszínen található 
összes anyagot felhasználták: a várhegy zöldesszürke sziklájának darabjait -
ezeket általában csak egyik oldalukon faragták simára - , továbbá fehér mész-
kőkvádereket, sőt néhány kő ágyúgolyót is (14. kép). Az építőanyag nagyon is 
különböző méreteiből adódó egyenlőtlenségeket kiegyenlítő téglasorokkal, i l 
letve sok habarcs felhasználásával küszöbölték k i . Az építőanyag sokfélesége 
ellenére is e falak igen szilárdak, homlokzati oldaluk sima. Csak it t-ott ugra
nak k i a fal síkjából a befalazott ágyúgolyók. 

A X V I I . század végi tüzérség kő ágyúgolyót már nem használt523, így ezek 
középkori eredete bizonyos. Joggal feltételezhető ugyanez a mészkőkváderek-
ről is. Hans Dernschwamm 1553-as útleírása szerint 5 2 4 Pétervárad igen fehér. E 
megjegyzés talán arra utal, hogy a középkori építmények - vagy legalábbis egy 
részük - alapanyaga fehér mészkő volt. Mégsem lehet teljes biztonsággal állíta
ni, hogy a Lipót- és Ince-bástyába falazott mészkőkváderek a péterváradi kö
zépkori építkezések maradványai. A X V I I - X V I I I . századi erőd falába ugyanis 
a helyi kövek mellett más szerémségi, középkori épületek anyaga is beleke
rült525. 

Belefalaztak az Ince-bástya nyugati homlokába egy, szintén fehér mészkő
ből faragott, hosszanti hornyolatokkal díszített építészeti tagozatot (15. kép) is. 
Ha eltekintünk a római kori eredet lehetőségétől, e töredéket egy X I V - X V I . 
századi ablakbéllet részének határozhatjuk meg 5 2 6. A fentebb már említett „bi
zonytalansági tényező" miatt e kőről sem állítható, hogy a péterváradi közép
kori vár egyik épületének része. 

Az Ince-bástya déli homlokán a fal felhúzásakor hét kő ágyúgolyót úgy he
lyeztek el, hogy ezek egy ábrát rajzoljanak k i , ha egyenes vonalakkal kötjük 
össze őket (17. kép). Az ábrát vagy egy kiterjesztett karú emberalaknak, vagy 
pedig - ami talán még valószínűbb - egy háromszög alakú talapzaton álló ke
resztnek értelmezhetjük, attól függően, összekötjük-e a két alsó ágyúgolyót (a 



17. képen szaggatott vonalakkal jelölt szakaszt). Mindkét rekonstrukciónak 
van alapja. A nagyméretű alakkal az építők a védelem erejét akarhatták fitog
tatni 5 2 7 , a kereszt pedig talán arra utalhatott, hogy a vár ismét keresztény kézen 
van. Felvethető továbbá annak a lehetősége is 5 2 8 , hogy a korábbi épületek ele
meinek felhasználásával a XVI I . század végén egyszerűen csak a vár ősiségét 
igyekeztek megörökíteni. Az első két értelmezés szerint az ágyúgolyókból k i 
rajzolt - és annak idején feltehetően festéssel is kihangsúlyozott - ábra a „pszi
chológiai hadviselés" egy két évszázaddal ezelőtti megnyilvánulása. Erre utal a 
helyválasztás is (a 16. képen, Pétervárad egy 1700 körüli alaprajzán529, az 
ábra helyét nyíl jelöli). Az Ince-bástya déli homlokzata, a külső védművek 
elkészülte előtt távolról is jól látható volt. Másrészt a felső vár 1694-ben 
már készen álló 5 3 0 déli kapujához is e bástya tövében vezetett az út. így a 
várba délről, a Török Birodalom irányából érkező barát vagy ellenség az ábrát 
biztosan észrevette. 

Az ágyúgolyókból kirajzolódó ábra jobb alsó sarka alatt (a 17. képen nyíllal 
megjelölt helyen) egy fehér mészkőből faragott konzol 5 3 1 látható (18-19. kép). 
Valószínűleg nem véletlenül rakták be a falba éppen ezen a helyen a széles, torz 
emberfejet ábrázoló építészeti tagozatot, számomra azonban nem egészen vilá
gos, milyen módon erősíti egymás mondanivalóját a két ábrázolás. Két tény 
kétségbevonhatatlan. Egyrészt: a falazás technikájából következik, hogy előbb 
építették be a konzolt, és csak utána az ágyúgolyókat. Másrészt a kő spolium, 
nem a XVI I . század végi építkezések alkalmával készült. Egy korábbi épület 
boltozatának volt a része, a vár falába csak másodlagosan került. 

Első pillantásra hajlamosak lehetnénk arra, hogy a gyámkőt egyszerűsége 
miatt román kori emléknek tartsuk. A részletformák azonban bizonyítják, hogy 
e látszat csalóka532. A nagyméretű, kerek szemek, amelyeket alulról is, felülről 
is szemhéjak kereteznek, az orrnyeregnél összeszűkülő, lejjebb viszont igen 
erősen kiszélesedő, lapos, pisze orr, a külön megmintázott orrlyukak, az egyet
len ívből kiképzett szemöldök és orrcimpa, a szélesre széthúzott, keskeny száj, 
valamint az is, hogy az arc széle egyben az építészeti tagozat oldalsó lezárása is, 
mind a Parler-műhely irányába mutatnak 5 3 3. Az azonosítást erősíti, hogy az e 
műhely elveit követő mesterek nagy előszeretettel helyeztek a boltozatindítá
sokba torz ember- vagy állatfejet ábrázoló, ún. maszkos konzolt 5 3 4. 

A péterváradi erőd falában levő gyámkő természetesen nem áll azonos 
szinten a Parler-műhely legkimagaslóbb alkotásaival535, azoknál jóval durvább 
faragású. Meg kell jegyezni azonban azt, hogy vannak egyszerűbb kiképzésű 
maszkos konzolok is 5 3 6 , és a péterváradi kő mai, meglehetősen egyenletlen fe-



lülete, legalábbis részben, az azt már közel három évszázada mosó eső mállasz-
tó hatásával is magyarázható. 

A középkori Magyarországra a Parler-körhöz tartozó mestereket Zsig
mond király hívta be, aki a budai királyi palota építkezésein alkalmazta 
őket5 3 7. A királyi megbízáson kívül a műhely vállalt munkát a gazdagabb vá
rosokban - Budán, Pozsonyban (Bratislava, Csehszl.), Kassán (Kosice, 
Csehszl.), Zágrábban, Segesváron (Sighisoara, Rom.), Brassóban (Brasov, 
Rom.) stb. - is, de felfogadták őket a nagyhatalmú bárók is - Eberhard Albeni, 
Stiborici Stibor, a Cilleiek, az Újlakiak stb 5 3 8. 

Az írott forrásokban azonban nincs nyoma annak, hogy Péterváradon 
Zsigmond király korában építkezések folytak volna. Sőt a monostor és a vár 
Albert király 1439-es adománylevele539, illetve V. Miklós pápa 1449-es okleve
le 5 4 0 szerint is romos. A pápai oklevél - mivel a távoli Rómában állították k i -
nem biztos, hogy a valós állapotot tükrözi. Albert király azonban Péterváradon 
személyesen is járt, így oklevelének szavai feltétlenül hitelt érdemelnek. Mégis, 
mint már korábban utaltam rá, a XV. század középső harmadában a királyok, 
valamint az ország főurai is e helyen többször is jártak. A Pétervárad iránti 
megnövekedett érdeklődés a védművek egyre nagyobb jelentőségével magya
rázható, nem valószínű azonban, hogy a bárók, Hunyadi János kormányzó vagy 
Mátyás király napokat, sőt heteket töltött volna egy romos helyen. 

Valószínű tehát, hogy az apátság 1439 utáni kegyurai, Garai László, illetve 
Újlaki Miklós Péterváradon építkezésekbe fogtak. Emellett szól az is, hogy 
mindkét főúri család nagy építtető hírében állt. Újlaki Miklós az i loki (közép
kori magyar nevén újlaki) vár palotáját és ferences templomát újíttatta fel a 
XV. század középső harmadában541 - és i t t Andjela Horvát megállapítása sze
r in t 5 4 2 Parler-képzettségű mesterek dolgoztak. Garai László nevéhez pedig a 
budai Nagyboldogasszony-templom északi oldalkápolnájának felépítése, vala
mint a kőszegi és a siklósi vár palotájának átépítése kapcsolódik543. Garai 
László a Parler-műhellyel rokonságán keresztül is kapcsolatba kerülhetett. 
Parler-képzettségű mestereket fogadtak fel több épület kivitelezésére is 5 4 4 a 
Garaiak legközelebbi szövetségesei és ligatársai, a Cilleiek 5 4 5 is. 

Felvetődhet egy olyan gondolat, hogy egy Parler-típusú konzol 1439 utáni 
keltezése túl késői. Az ellentmondás azonban csak látszólagos. Marosi Ernő ku
tatásai nyomán vált ismertté546, hogy a magyarországi Parler-típusú épületek 
zömét nem a X I V - X V . század fordulóján547, hanem Zsigmond király uralmának 
utolsó szakaszában, az 1420-as vagy 1430-as években emelték. 

A felsoroltak alapján a péterváradi erőd Ince-bástyájába falazott Parler-



típusú konzolt egy helyi, XV. század közepi építkezés maradványának lehetne 
tartani, ha nem lenne a már említett „bizonytalansági tényező". A X V I I - X V I I I . 
századi erőd falába több környékbeli középkori épület kövei is belekerültek. A 
fentebb említett i loki várból is szállítottak ide építőanyagot548, egy olyan hely
ről, ahol a Parler-műhely tevékenysége bizonyított549. Igaz ugyan, hogy az írott 
források szerint i loki kövek csak I I I . Károly (1711-1740) idejében kerültek át 
Péterváradra - akkor, amikor az Ince-bástya már több évtizede készen állt550. 
Kétségeinket azonban ezen ellenvetés nem oszlathatja el; mert egy olyan ko
rábbi szállítás is elképzelhető, amelynek nem maradt ránk írott nyoma. 

Mint a többi vitás kérdésben is, biztos eredményeket ez esetben is csak a 
várban jelenleg is folyó régészeti feltárások hozhatnak. 
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7 8 ÉRDUJHELYI 1891a, 103-104. o.; ÉRDUJHELYI 1891b, 669-670. o. 
7 9 V. KLAIC 1899-1920,1. kötet, 166. o. 
8 0 ÉRDUJHELYI 1891b, 669-670. o.; ÉRDUJHELYI 1894b, 39-50. o. 
8 1 KRISTÓ 1984,1286. o. 
8 2 ÉRDUJHELYI 1894a, 35. o.; Marczali Henrik: Magyarország története az 

Árpádok korában. (1038-1301). in: A magyar nemzet története, szerk.: Szi
lágyi Sándor, 2. kötet, Budapest 1896, 421. o.; PAULER 1899, 50. o. 

8 3 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 28. o. 
8 4 így foglalt állást a közelmúltban: KRISTÓ 1984,1286. o. 
8 5 Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék, 1. kötet, Budapest 1880, 372-

373. o. 
8 6 V. KLAIC 1880,185. o. 
8 7 RÓKAY1975,105-110. o. 
8 8 THEINER 1859-1860,1. kötet, 39. o.; WENZEL 1860-1874,1. kötet, 190. o. 
8 9 Margit élettörténetét elemezte Wertner Mór: Margit császárné fiai, Száza

dok 1903, 593-595. o. 
9 0 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 29. o. 
9 1 ÉRDUJHELYI 1893, 107, o.; ÉRDUJHELYI 1894a, 38. o.; véleménye szerint 

e palota eredetileg Töre/Toraj fia Péteré volt, és csak akkor lett királyi, ami
kor a comes birtokai a koronára háramlottak. Ugyanígy foglal állást: PAU
LER 1899, 494. o. 50. jegyzet. 

9 2 E megnevezés első ízben csak 1522-ben tűnik fel: CSÁNKI 1890-1913, 141. 
o.; Szabó István: Bács, Bodrog és Csongrád megyék dézsmalajstromai 1522-
ből, Budapest 1954, 44. o. A két település könnyebb megkülönböztetése ér
dekében e helynév a X I I I - X V . századi állapotok leírására is használható. E 
gyakorlat első példája: ÉRDUJHELYI 1891a, 102. o. 

9 3 SZABÓ 1920, 152. o.; MODESTIN 1928, 336. o.; DEROKO 1964,14. o.; Gerő 
László: Történelmi városmagok, Budapest 1978,130. o. 

9 4 Wertner Mór: Margit császárné... 595. o. 
9 5 RÓKAY 1975,110.0. 
9 6 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 28. o. 
9 7 CANIVEZ 1933-1941, 2. kötet, 115. o. 
9 8 Életútját új oldalról közelíti meg: DUBY 1979. 
9 9 A ciszterci rend alapítását, történetét, szellemét igen sok kutató elemezte. 



Néhány újabb összefoglalás: BRAUNFELS 1978, 11-152. o.; DUBY 1979; 
BADSTÜBNER 1980, 140-217. o.; ZARNECKI 1986, 67-83. o.; magyar 
nyelven legrészletesebben: BÉKEFI é.n. 3-24. o. 

0 0 A ciszterciek magyarországi tevékenységét részletesen elemezte BÉKEFI 
é. n. 3-114. o.; KALÁSZ 1942-1943; és a közelmúltban HERVAY 1984. 

0 1 I V . Béla politikáját a közelmúltban részletesen elemezte, és az idevonat
kozó bibliográfiát összeállította: Rákos István: IV Béla birtokrestaurá-
ciós politikája, Acta Universitatis Szegediensis de Atti la József Nomi-
natae, Acta Historica 47(1974) 9-21. o.; valamint KRISTÓ 1984, 1374-
1381.0. 

0 2 HERVAY 1984, 31-34. o. 
0 3 CANIVEZ 1933-1941, 2. kötet, 155. o. 
0 4 GOMBOS 1937-1938, 1. kötet, 268. o. - e forrás hitelességét fogadja el: 

HERVAY 1984,133. o. 
0 5 Ezeket felsorolta PATAKI 1942, 22. o. 
0 6 A monostor történetét összefoglalta HERVAY 1984, 159-171. o. - a korábbi 

szakirodalom felsorolásával. 
0 7 KALÁSZ 1932,10-11. o.; elfogadja e vélekedést VALTER 1985, 563. o. 
0 8 THEINER 1859-1860,1. kötet, 137. o.; 
0 9 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 27. o. 
1 0 FEJÉR 1829-1844, 4/1. kötet, 46. o.; THEINER 1863-1875, 1. kötet, 534. o.; 

WENZEL 1874,1. kötet, 53, 98. o. 
1 1 BÉKEFI 1891,18-19. o.; AUBERT 1947,1. kötet, 91-93. o. 
1 2 Ezen apátság történetét összefoglalta TURKOVIC 1936, 59-61. o.; SEPER 

1956, 382. o.; HERVAY 1984,101-103. o. 
1 3 Köszönettel tartozom dr. Hervay L. Ferencnek, hogy erre felhívta figyelmemet. 
1 4 A pápai legátus tevékenységét összefoglalta: FRAKNÓI 1902, 1. kötet, 53-

56. o.; újabban KRISTÓ 1984, 1361-1366. o. 
1 5 HERVAY 1984, 31. o. 
1 6 FRAKNÓI 1902, 1. kötet, 56. o. 
1 7 PATAKI 1942, 22. o, 10. jegyzet. 
1 8 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 27-31. o.; újraközli HERVAY 1984,134-135. 

o. Az alapítólevél kivonatolt, valamint teljes szövegű közléseinek jegyzékét 
összeállította: Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek k r i t i 
kai jegyzéke, 1. kötet, Budapest 1923, 191. o. 

1 9 Országos Levéltár, Budapest, D l . 216. 
2 0 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 28. o. 



1 2 1 RUPP 1876, 27-28. o.; ÉRDUJHELYI 1891a, 101. o.; ÉRDUJHELYI 1893, 
99. o.; ÉRDUJHELYI 1894a, 36. o.; ÉRDUJHELYI 1899,195. o. 

1 2 2 Részletesen szólt e felfogásról: Dobozy Hajnalka: Királynéink az Árpád- és 
Anjou-korban, Szeged 1934, 39-40. o. 

1 2 3 BÉKEFI 1891, 1. kötet, 217. o.; ÉRDUJHELYI 1893, 98-99. o.; PATAKI, 
1942,21.0. 

1 2 4 BÉKEFI 1891, 1. kötet, 217. o.; ÉRDUJHELYI 1893, 92-98. o.; HERVAY 
1984,142. o.; Gertrúd királyné síremlékét az ásatási leletek alapján rekonst
ruálta: GEREVICH 1977, 179-185. o.; a síremlék építésének időpontjára 
lásd: MAROSI 1985, 557-558. o. 

1 2 5 PATAKI 1942, 24-26. o. 
1 2 6 KALÁSZ 1942-1943, 66. o. 
1 2 7 RÓKAY 1975,105. o. 
1 2 8 . . . ipsum locum, ubi monasterium est constructum, ... WENZEL 1860-1874, 

7. kötet 28. o. 
1 2 9 Egy-egy templom évtizedekig elhúzódó építéstörténetére több jó példát hoz 

MAROSI 1984,125. oldalon levő táblázat. 
1 3 0 A monostortemplom patrocíniumára vonatkozó első adatok csak 1477-ből, 

1484-ből és 1492-ből származnak: CSÁNKI 1890-1913, 2. kötet, 236. o.; 
JERNEY 1885, 110. o.; HERVAY 1984, 138. o.; THEINER 1863-1875, 1. kö
tet, 534. o. A patrocínium ennek ellenére sem lehet kétséges, mert a ciszterci 
monostortemplomok óriási többsége Szűz Máriának volt szentelve: MUSS-
BACHER 1977,165.0. 

1 3 1 A kolostornégyszög felépítésére, az egyes helyiségek funkcióira lásd: A U -
BERT 1947, 2. kötet, l /a o.; DIMIER 1962, 45. o.; BRAUNFELS 1978, 39-45, 
54. o.; SCHNEIDER 1977, 68-73. o.; HERVAY 1984, 235. o. 

1 3 2 HERVAY 1984,133. o. 
1 3 3 Az érsek életútját a közelmúltban bemutatta: KRISTÓ 1984, 1339, 1341, 

1348 stb. o. 
1 3 4 CANIVEZ 1933-1941, 2. kötet, 124-125,134,152. o. 
1 3 5 Marchia nevét elemezte: GYÖRFFY 1952-1953,1. rész, 338-340. o.; továbbá 

N.KLAIÓ 1983, 29-32 .0 . 
1 3 6 CSÁNKI 1890-1913, 2. kötet, 178, 236-237. o.; HELLER - NEHRING 1973, 

141. o. 
1 3 7 Köszönettel tartozom dr. Marosi Ernőnek, hogy e szempontra felhívta f i 

gyelmemet. 
1 3 8 Glossarium mediae et infimae latinitatis, conditum a Carolo du Fresne do-



mino du Cange (...) editio nova (...) a Léopold Favre, 5. kötet, Niort 1885, 
512. o.; Mediae latinitatis lexicon minus, composuit J. F. Niermeyer, Fasci-
culi 7—11, laboratio-vaccaricius, Leiden 1959-1964, 704. o. 

1 3 9 Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungáriáé, condidit Antonius 
Bartal, Lipsiae 1901, 428. o. 

1 4 0 A várhegy sziklájának alapanyaga egyesek szerint pala: KOWACZ 1890, 5 -
6. o.; Bosko Petrovic - Zivan Milisavac: Novi Sad, 3. kiadás, Novi Sad 1987, 
9. o. Mások szerint szerpentin: N . N. : Pétervárad, in: Révay nagy lexikona, 
15. kötet, Otto-Racine, Budapest 1922, 387. o. 

1 4 1 GYÖRFFY (1963-1987) 1. kötet, 756. o. E kutató azonban nem figyelt fel ar
ra, hogy a citeaux-i apát előtt már két magyar egyháztörténész is összekap
csolta Bélapátfalvát a kunokkal: acta et decreta synodi diocesanae Strigo-
nensis authoritate Petri Pázmány (...), Posonii 1629, 104. o.; kiadta: PÉ-
TERFFY 1742, 2. kötet, 275. o. 

1 4 2 Pázmány Péter megállapításaira támaszkodva Ipolyi Arnold elemezte rész
letesen Bélháromkút és a kunok kapcsolatát: A kunok bélháromkúti más
ként apátfalvi apátsága és X I I I . századi egyházának leírása, Archaeológiai 
Közlemények, VI . kötet (Új folyam: IV. kötet) (1866) 18. o. Köszönettel tarto
zom dr. Pálóczi Horváth Andrásnak, hogy erre az adatra felhívta figyelme
met. 

1 4 3 Elterjedését nagyban elősegítette, hogy BÉKEFI é. n. 12. o.; elfogadta hite
lességét. Erősen hangsúlyozza e kapcsolatot KALÁSZ 1942-1943,18. o.; is. 

1 4 4 GYÁRFÁS 1873, 420. o. 
1 4 5 Szerem vármegye kialakulását, és a szerémi püspökség X I I I . század eleji új

raalapítását elemezte: GYÖRFFY 1952-1953, 1. rész 340-343. o. 2. rész 94-
95.o. 

1 4 6 ÉRDUJHELYI 1891a, 153-154. o. 
1 4 7 THEINER 1859-1860, 2. kötet, 253, 268. o. - ezekre utalt ÉRDUJHELYI 

1891a, 153-154. o. További példák: LUKCSICS 1931-1938, 2. kötet, 269, 
330. o. 

1 4 8 Az újabb szakirodalomban legtöbb ilyen hibát tartalmaz: TURKOVIC 1936, 
64, 65.0. 

1 4 9 GYÖRFFY 1952-1953, 1. rész 338-343, 2. rész 87-95. o. Eredményeit elfo
gadja: N. KLAIC 1983, 29-32. o. 

1 5 0 ÉRDUJHELYI 1891a, 99-106, 147-159. o.; ÉRDUJHELYI 1891b, 669-670. 
o.; ÉRDUJHELYI 1892, 14-32. o.; ÉRDUJHELYI 1893, 99-125. o.; ÉRDUJ
HELYI 1894a 33-88. o.; ÉRDUJHELYI 1899,195-197. o. 



1 5 1 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 27-31. o. 
1 5 2 Ezen olvasat első ízben ÉRDUJHELYI 1891a, 100. oldalon tűnik fel. 
1 5 3 A X I I I . századi állattartást a közelmúltban áttekintette: KRISTÓ 1984,126-

131.0. 
1 5 4 KÓSZEGHY 1893, 26. o. 
1 5 5 KISS - KATONA 1976,141. o. 
1 5 6 A várkápolnákról részletesen értekezett: Ottó Piper: Burgenkunde, München 

1912, 531-540. o.; a várban álló templomok és a várkápolnák közti különb
ségeket elemezte a közelmúltban Gerhard Streich: Burg und Kirche wáh-
rend des deutschen Mittelalters. Untersuchungen zur Sakraltopographike 
von Pfalzen, Burgen und Herrensitzen, Vortráge und Forschungen 29, Sig-
maringen 1984, 20-24, 481-483. o.; a magyarországi régebbi várkutatásban 
részletesen szólt a várakban álló templomokról, illetve kápolnákról Könyöki 
József: középkori várak, különös tekintettel Magyarországra, Budapest 
1905, 84-87, 169-170. o. Az újabb várkutatás azonban nem szentel kellő f i 
gyelmet a védőfalakon belül lévő kápolna, illetve templom közti különbsé
geknek. Gerő László például első vártörténeti összefoglalásában (Magyaror
szági várépítészet, Budapest 1955) külön nem elemzi az egyházi épületeket, 
hanem csak egy-egy vár elemzésekor utal pl . a várkápolnára - lásd pl . a 162. 
oldalon a lékai (Lockenhaus, Auszt.) vár jellemzését. Ugyanő második össze
foglaló művében (Magyar várak, Budapest 1968, 71. o.) csak a vártemplomot 
említette, harmadik munkájában (GERÓ 1975, 21 o.) pedig csak a várkápol
na szerepel. Valamivel jobb kiindulópontnak tekinthető Csorba Csaba meg
közelítése. Erődített és várrá alakított kolostorok Dél-Dunántúl török kori 
végvári rendszerében, Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 5(1974) 
13. o.; e két épülettípus közti különbséget azonban ő sem elemezte. A régebbi 
jugoszláviai szakirodalomban csak futólag érintette e kérdést SZABÓ 1920, 
34-35. o.; jól körvonalazta e problémát Drago Miletic - Marina Valjato-
Fabris: Kapela sv. Fiiipa i Jakova na Medvedgradu, Zagreb 1987, 7. o. 

1 5 7 Lásd például az egri, esztergomi, győri, gyulafehérvári (Alba Iulia, Rom.), 
kalocsai, nagyváradi (Oradea, Rom.), pécsváradi, győrszentmártoni (pan
nonhalmi) stb. várat: GYÖRFFY 1963-1987, 1. kötet, 365, 687. o.; 2. kötet, 
156, 259, 431, 599, 626-633. o.; 3. kötet, 87. o. 

1 5 8 ÉRDUJHELYI 1891a, 100. o. 
1 5 9 E mocsár és a rajta átfolyó Duna-holtág neve SCHAMS 1820, 30. o.; vala

mint a X I X . századi katonai térképek szerint „tenger". Millisavcsevich A.: 
Peterwardeiner Situations-Plan (...) é. n. (1794?) fotómásolata a budapesti 



Hadtörténelmi Intézet Térképtárában (: a továbbiakban HIT :); Alexander 
Kocziczka: Plan der Festung Peterwardein u. koen, Freistadt Neusatz mit 
der naechsten Umgebung, 1845, fotómásolata a HIT-ben, N . N. : Plan der 
Umgebung von Peterwardein und Neusatz, é. n. (1847?) fotómásolata a HIT-
ben, Langh Ferdinánd: Plan der Festung Peterwardein und der umliegenden 
Umgebungen, 1848, fotómásolata a HIT-ben, August Brosch - Carl Bakonyi: 
Plan der Umgebung von Peterwardein, 1867-68, fotómásolata a HIT-ben. E 
térképen a Duna-holtág másik neve „Aranka". Feltételezhető, hogy e mo
csarat már a középkorban is tengernek hívták. 1526 után ugyanis Pétervá
radnak egyáltalán nem, vagy csak igen csekély számban volt magyar lakos
sága: SCHMIDT 1939, 165. o.; SCHMIDT 1941, 362, 364. o.; Velja Milosav-
ljevic: Novi Sad oko 1716 godine, Glasnik istoriskog drustva u Novom Sadu 
6(1933) 193-196. o.; ZIROJEVIC 1976, 102-104. o. A fenti feltételezésnek a 
nyelvészeti adatok nem mondanak ellent: MNyTESz, 3. kötet, Budapest, 
1976,888.0. 

6 0 Lásd a 159. jegyzetben felsorolt térképeket. 
6 1 SCHAMS 1820, 57-59. o.; OKRUGLIC 1881, 3-7. o.; Vera Milutinovic: Kult 

vezan za crkvu na Tekijama, Rad Vojvodanskih Muzeja, 5(1956) 41-46. o. 
6 2 SCHAMS 1820, 57. o.; OKRUGLIC 1881, 4-6. o. 
6 3 A csatát a közelmúltban részletesen leírta: SZAKÁLY1986,158-160. o. 
6 4 MUSSBACHER 1977,165-181. o. 
6 5 Lásd a 130. jegyzetet. 
6 6 Elfogadja az azonosítást: SCHMIDT 1939,167. o.; PATAKI 1942, 22. o. 
6 7 ÉRDUJHELYI1892,16. o. 
6 8 RUPP 1876, 29. o. 
6 9 BÉKEFI 1891, 28-114. o.; BRAUNFELS 1978, 39-43, 111-129. o.; BAD-

STÜBNER 1980,140-144. o.; ZARNECKI 1986, 67-77. o. 
7 0 ÉRDUJHELYI 1893, 117. o. 
7 1 ÉRDUJHELYI 1894a 45. o. 
7 2 ÉRDUJHELYI 1899, 195. o. 
7 3 A kutatás figyelmét e forrásra ÉRDUJHELYI 1899, 195. o.; 1. jegyzet, hívta 

fel. Nála azonban - feltehetően egy nyomdahiba eredményeként - az 1344-es 
helyett az 1390-es évszám olvasható. A kérvényt első ízben publikálta: SMI-
ÖIKLAS 1904-1914, 11. kötet, 162-163. o.; majd kivonatolta BOSSÁNYI 
1916, 1. kötet, 1. rész, 82-84. o. Részletesen elemzi ezt az adatot PATAKI 
1942, 37. o. Nála azonban egy tollhiba folytán a kérelmező nem Kaboli Lász
ló, hanem Buondelmonte János, aki 1424-1431 között volt érseki adminiszt-



rátör, 1431-1448 közt pedig érsek. (A kalocsai érsekek sematizmusát újrakö
zölte: Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érsekség, történeti összefoglalás, Ka
locsa 1926, 54-57. o.) 

1 7 4 KRISTÓ 1984, 1439. o. 
1 7 5 KATONA 1779-1817, 6. kötet, 92. o. 
ive PATAKI 1942, 25-26. o. 
1 7 7 CANIVEZ 1933-1941, 2. kötet, 227, 305. o. 
1 7 8 ÉRDUJHELYI 1894a 36. o. 
1 7 9 ÉRDUJHELYI 1894b. 
1 8 0 Melchior Érdujhelyi: Geschichte der Stadt Neusatz, Neusatz 1895. 
1 8 1 SZABÓ 1920,150. o. 
1 8 2 Erre első ízben utalt GLASER 1933, 58, 60, 69. o. 
1 8 3 SZABÓ 1920,153.0. szerint a rajzoló S. Schmalkalder - ez azonban nyilván

valóan téves megállapítás. Az iniciálét nem tudta feloldani: GLASER 1933, 
60, 69. o. 

1 8 4 Jelzete: Hfk/L. a. 148. 2. 
1 8 5 Jelzete: Hfk /XXVII . fo. 6. 
1 8 6 Jelzete: Hfk/L. a. 150. 
1 8 7 Felirata: AbriB der kaiserlich(en) Armee wie selbe den 20/10 Julii bey Peter-

wardein gestanden. a(nn)o 1688. 
1 8 8 GLASER 1933, 60. o. 
1 8 9 SZAKÁLY 1986, 85. o. 
1 9 0 SCHMIDT 1933,179. o.; SCHMIDT-BOŐKOVIC 1939, 303. o.; 1. kép. 
1 9 1 Az alaprajzot Ferdinánd Gobert Aspremont császári altábornagy küldte el 

az Udvari Haditanácsnak (SCHMIDT 1933,180. o.). Mégsem szabad arra kö
vetkeztetni, hogy a felmérést végző hadmérnök az ő törzsének tisztje lett 
volna. Az altábornagy ugyanis a térkép elkészülése előtti hónapokban több
ször is kért Bécsből térképészt, így valószínű, hogy ilyen tisztje nem volt. 

1 9 2 A templom tájolását ma még nem lehet pontosan meghatározni - e kérdés 
csak régészeti feltárás segítségével oldható meg. Az 1688-as térképekre nem 
jelölték be az égtájakat, és a felmérések a tereppontok alapján sem tájolha
tok pontosan. A Duna a folyamszabályozás előtt a várhegy közelében két 
nagy kanyart írt le, a szikla alatt nagyjából északkeleti irányban folyt (lásd a 
144. jegyzetben felsorolt térképeket). A folyó irányváltoztatásait a X V I I . 
századi térképek nem érzékeltetik kellő mértékben, így csak sejthető, hogy a 
monostortemplom szentélye kelet felé mutatott. A könnyebb tájékozódás vé
gett a templomot keleteltnek tekintem. 



1 9 3 E kötött rendszer számos X I I I . századi templomon megfigyelhető, különösen 
a cisztercieknél gyakori: ENTZ 1963, 121. o.; MAROSI 1984, X X X I I I -
XXXIV. tábla. 

1 9 4 Lásd erre: AUBERT 1947,1. kötet, 351-358. o. 
1 9 5 A falak, illetve a tetőszerkezet magasságára a X V I I . század végi alaprajzok 

semmilyen támpontot sem nyújtanak, így ezeket rekonstruálnom kellett. A 
kerci templom arányait vettem alapul: ENTZ 1963,1, 4, 9. kép. 

1 9 5 a A szerkezeti vázlatot MAROSI 1984, X X X I I I - X X X I V . tábla alapján ter
veztem meg. Köszönettel tartozom Dukay Bernadette-nek, hogy e szerkeze
t i vázlatot és a két rekonstrukciós rajzot számomra elkészítette. 

1 9 6 AUBERT 1947, 1. kötet, 151-381. o.; DIMIER 1962, 17-42. o.; BICKEL 
1977, 231-237. o.; BRAUNFELS 1978, 136-152. o.; BADSTÜBNER 1980, 
150-217. o.; ZARNECKI1986, 67-83. o. 

1 9 7 AUBERT 1947,1. kötet, 196-202. o. 
1 9 8 AUBERT 1947,1. kötet, 197,198. o. 
1 9 9 E típusmeghatározást a magyarországi kutatásban elsőként MAROSI 1984, 

163. o., alkalmazta. 
200 E N T Z 1 9 6 3 132-141. o.; MAROSI 1984, 126, 162-164. o.; A Morimond I I . 

alaprajzi rendszer DÁVID 1974, 32-33. o. szerint a ciszterciek magyarorszá
gi rendtartományában először Egresen (Igris, Rom.) jelent meg. MAROSI 
1984, 242. o. 785. jegyzetben joggal mutatott rá arra, hogy e vélekedés idő
rendi okok miatt megérkérdőjelezhető. 

201 E N X Z 1 9 6 3 j i 3 9 _ i 4 i . o . 
2 0 2 MAROSI 1984,126,163. o. 
2 0 3 Alida Fabini - Hermann Fabini: Kirchenburgen in Siebenbürgen, Leipzig 

1985,63-65.0. 
2 0 4 PATAKI 1942, 35. o. 
2 0 5 MAROSI 1984,163.0. 
2 0 6 MAROSI 1984,162. o. 
2 0 7 AUBERT 1947,1. kötet, 197. o. 
2 0 8 A kerci oszlopfők ornamentikáját elemezve jutott erre a következtetésre 

MAROSI 1984,119.0. 
2 0 9 AUBERT 1947, 361-377. o. 
2 1 0 K I S S - K A T O N A 1971,141,162. o. 
2 1 1 ENTZ 1963,141-146. o.; MAROSI 1984,163. o. 
2 1 2 A templom X I I I . századi bővítésére lásd: NAGY 1987,15-16. o. 
2 1 3 MAROSI 1984,123. o. 



J U A palatium meghatározását lásd: Ottó Piper: Burgenkunde... 415-505. ol
dalon. 

2 1 5 BRAUNFELS 1978,13-14, 39-43. o. 
216 F i a r a r i ) Frontfroide, Obazine, Pontigny, Silvancane, Le Thoronet stb. A U -

BERT 1947,1. kötet, 113,115,120,130-131,124,125. o. 
2 1 7 BRAUNFELS 1978,118-123. o. 
2 1 8 A kolostornégyszögre, valamint a benne lévő helyiségek elosztására és ren

deltetésére lásd: AUBERT 1947, 2. kötet, l /a oldal, DIMIER 1962, 45. o.; 
BRAUNFELS 1978,124. o., 54. ábra; HERVAY 1984, 235. o. 

2 1 9 AUBERT 1947, 2. kötet, 4-23. o. 
2 2 0 A pásztói monostort feltárta: Valter Ilona: A pásztói monostor feltárása, 

Communicationes Archeologicae Hungáriáé 1982, 167-203. o. és különösen 
a 37. kép. 

2 2 1 ZICHY, 4. kötet, 121. o. 
2 2 2 AUBERT 1947, 2. kötet, 51-70. o.; BRAUNFELS 1978,16. o. 
2 2 3 Köszönettel tartozom dr. Kubinyi Andrásnak, hogy erre a szempontra fel

hívta a figyelmemet. 
2 2 4 AUBERT 1947, 2. kötet, l/a, 122-123. o.; DIMIER 1962, 45. o.; BRAUN

FELS 1978,123-124. o. 54. ábra. 
2 2 5 A conversusok életét bemutatja: BÉKEFI é.n. 13. o.; ÉRDUJHELYI 1903,19. 

o.; KALÁSZ 1932, 20-21, 26-27 o.; KALÁSZ 1942-1943, 11-12. o.; PATA
K I 1942, 33. o. 68. jegyzet, SCHNEIDER 1977, 68. o.; BRAUNFELS 1978, 
128-129. o.; BADSTÜBNER 1980, 142. o. a bélakúti/péterváradi conversu
sok létezésére nincs közvetlen adat: HERVAY 1984, 140. o. A kolostornégy
szög sajátos kiképzése mellett talán egy 1344-es oklevél is utal rájuk, amely 
szerint a monostornak a várhegyen grangiája volt: ÉRDUJHELYI 1899,195. 
o. 1. jegyzet, SMICIKLAS 1904-1914, 11. kötet, 162-163. o.; BOSSÁNYI 
1916,1. kötet, 2. rész, 83. o. 

2 2 6 KŐSZEGHY 1893, 26. o. 
2 2 7 BÉKEFI é. n. 15. o.; BADSTÜBNER 1980,155. o. 
2 2 8 KISS-KATONA 1976,141. o. - Antonio Giovanni da Burgio jelentése. 
2 2 9 Ezen igényt jól tükrözik a X I I I . századi monostortemplomok alaprajzai. 

Lásd: A magyarországi művészet története, főszerk.: Fülep Lajos, 4., átdol
gozott kiadás, Budapest, 1970,1. kötet, I I I - V . ábra. 

2 3 0 Ezekből közölt egyet-egyet: SZABÓ 1920, 151. o.; SCHMIDT 1933, 183. o. 
Egy közöletlen rézmetszet pedig a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum Tör
téneti Képcsarnokában található (leltári száma: T 6248). 



2 3 1 Fényképét közli: SCHMIDT 1933,189. o. 
2 3 2 SZAKÁLY 1986, 84-87. o. 
2 3 3 Rózsa György: Budapest régi látképei (1493-1800), Budapest 1963, 15-17. 

o.; Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képző
művészet, Budapest 1986,107-109. o. 

2 3 4 Szkeptikus volt e metszettípussal szemben már SZABÓ 1920,153. o. is. 
2 3 5 Rózsa György: Budapest... 15. o.; Galavics Géza: Kössünk kardot... 108. o. 
2 3 6 Balogh Jolán: Varadinum - Várad vára, Művészettörténeti füzetek 13, Buda

pest 1982,1. kötet, 51. o., 110. ábra. 
2 3 7 Balogh Jolán: Varadinum... 2. kötet, 251-252. o. 
2 3 8 E metszetet közli SZAKÁLY 1986, 87. o. 
2 3 9 Több ilyen metszetet felsorol: Bubics Zsigmond: Magyarországi várak és vá

rosoknak a M. N . Múzeum könyvtárában létező fa- és rézmetszetei, Buda
pest 1880, 52-54. o.; ilyen metszetet közöl SZAKÁLY 1986, 98. o. 

2 4 0 Rózsa György: Budapest... 15-17. o. 
2 4 1 Közöletlen, fotómásolata a HIT-ben, lelt. száma H IIIc 101/1 
2 4 2 Bojnicic (Ivan): Putovanje carskoga poslanstva u Carigrad g. 1608, Vjesnik 

kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva 12(1910) 205-
226. o. 

2 4 3 Köszönettel tartozom dr. Ritoókné Szalay Ágnesnek (MTA Központi Könyv
tár, Kézirattár) és Borsa Ivánnak, Nagy Lászlónak (OSZK, Régi Kéziratok és 
Nyomtatványok Tára), hogy e kézirat 1944 utáni sorsát megpróbálták kide
ríteni. 

2 4 4 E felosztás nyomai már felfedezhetők a következő művekben: ÉRDUJHE
L Y I 1891a, 99-106,147-159. o.; ÉRDUJHELYI 1892,14-32. o. 

2 4 5 PATAKI 1942, 35. o. 
2 4 6 A várépítésre alkalmas helyekről általában lásd: Ottó Piper: Burgendkunde 

... 7-10. o.; Pétervárad stratégiai jelentőségét hangsúlyozza: SCHAMS 1820, 
1-2. o.; Frölich Róbert: Acumincum vidéke és a római limes, Archaelógiai 
Értesítő 12(1892) 37. o.; ÉRDUJHELYI 1892, 16. o.; ÉRDUJHELYI 1894a, 
45. o.; SZABÓ 1920,152. o.; MARKOVIC 1984, 3. o. 

2 4 7 E fogalmat Csorba Csaba definiálta: Erődített és várrá alakított monostorok 
... 13.0. 

2 4 8 CANIVEZ 1933-1941, 2. kötet, 227. o. 
2 4 9 BÉKEFI 1891, 73. o.; BÉKEFI é. n. 13. o.; ÉRDUJHELYI 1903, 17. o.; K A 

LÁSZ 1942-1943, 72-82. o.; AUBERT 1947, 84. o.; BRAUNFELS 1978, 300. 
o.; BADSTÜBNER 1980,141. o. 



2 5 0 CANIVEZ 1933-1941, 2. kötet, 305. o. 
2 5 1 E magyarázatot vetette fel: ÉRDUJHELYI 1899,195. o. 
2 5 2 PATAKI 1942, 25-26. o. 
2 5 3 A névváltás okait elemezte: Györffy György: Budapest története az Árpád

korban, in: Budapest története L, Budapest története az őskortól az Árpád
kor végéig, szerk.: Gerevich László, Budapest 1973, 297-298. o. 

2 5 4 HERVAY 1984, 113-119. o.; a régebbi szakirodalom felsorolásával. Újabb 
építészettörténeti művek: ENTZ 1963, 121-147. o.; Marosi Ernő: Einflüsse 
der regensburger Frühgotik auf Ungam und Siebenbürgen, in: Beitráge zur 
siebenbürgischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege, szerk.: Christoph 
Machat, München 1983, 13-22. o.; Marius Tataru: Kerz und die mittel-
europáische Zisterzienserarchitektur, in: Beitráge .. . 23-33. o.; Christoph 
Machat: Über den rheinischen Charakter der Kerzer Zisterzienserbauten, 
in: Beitráge .. . 34-40. o.; MAROSI 1984,126. o. 

2 5 5 Gjuro Szabó: Samostan cistercita u Zagrebu, Vjesnik kr. hrvatsko-slavons-
ko-dalmatinskog zemaljskog arkiva 13(1911) 238-245. o.; Franjo Buntak: 
Zupna crkva Sv. Marije u Zagrebu, Vjesnik hrvatskog arheoloskog drustva 
17(1936) 37. o.; TURKOVIC 1936, 68-75. o.; Székely Ottokár: A ciszterci 
apácák Magyarországon. Különlenyomat a Ciszterci Rend Budapesti Szent 
Imre-gimnáziumának 1941-42. évi évkönyvéből, Budapest 1942, 23-24. o.; 
SEPER 1956, 382-383. o.; HERVAY 1984, 200-207. o. 

2 5 6 Komplex módon elemezte e monostor történetét, építéstörténetét Valter I lo
na: Előzetes beszámoló a szentgotthárdi ciszterci monostor ásatásáról, Ar 
cheológiai Értesítő 102(1975) 88-100. o.; VALTER 1985, 563-571. o. 

2 5 7 LAKATOS 1911, TURKOVIC 1936, 33-51. o.; HERVAY 1984,181-191. o.; -
a régebbi szakirodalom felsorolásával. Újabb építészettörténeti összefogla
lások: Zorislav Horvát: Topusko - pokusaj rekonstrukcije tlocrta. Peristil 
10-11 (1967-68) 5-16. o.; A. HORVÁT 1980, 75. o.; Andjela Horvát: Spuren 
...241-242 .0. 

2 5 8 Ennek a lehetőségét vetette fel szíves szóbeli közlésében Hervay L. Ferenc. 
2 5 9 A szentgotthárdi monostor környékének topográfiai felmérését, valamint 

egy erődítéseket ábrázoló X V I I . századi metszetet közölt: Zlinszkyné Ster-
negg Mária: Adatok a szentgotthárdi volt ciszterci monostor építéstörténe
téhez, Savaria 3(1965) 2, 4. kép. Ezek az erődítmények azonban csak a török 
elleni végvári harcok során épültek. Köszönettel tartozom Valter Ilonának, 
hogy e falak értelmezésében segítséget nyújtott. 

2 6 0 A monostort kerítő falak korát vizsgálja: Milán Kruhek - Zorislav Horvát: 



Utvrde Banske Krajine od Karlovca do Siska. In: Arheoloska istrazivanja na 
karlovackom i sisackom podrucju, Izdanja Hrvatskog arheoloskog drustva 
10(1985), Zagreb 1986, 164-167. o. 

2 6 1 HERVAY 1984, 90-97. o. - a régebbi szakirodalom felsorolásával. Újabb 
építészettörténti összefoglalások: DÁVID 1974, 31-33. o. -kritikája MARO
SI 1984, 242. o. 785. jegyzet. 

2 6 2 Szentpétery Imre: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regum-
que stirpis. Arpadianae gestarum, 2. kötet, Budapest 1938, 573. o.; magyar 
fordítása: A tatárjárás emlékezete, válogatta és szerkesztette: Katona Ta
más, Budapest 1981,143. o. 

2 6 3 KALÁSZ 1942-1943, térképmelléklete szerint e sziget a Száva medrében 
volt. N . KLAIC 1986, 195. o. 22. jegyzet szerint a Szent László-sziget az Una 
folyóban keresendő, és az ott felépült torony volt a bihaci vár elődje. 

2 6 4 BÉKEFI 1891, 3-24. o.; KALÁSZ 1942-1943, 7-51. o.; BRAUNFELS 1978, 
111-123. o.; DUBY 1979, BADSTÜBNER 1980, 140-144. o.; ZARNECKI 
1986,67-82.0. 

2 6 5 BÉKEFI é. n. 14. o. 
2 6 6 KALÁSZ 1932, 121. o.; KALÁSZ 1942-1943, 64-67. o. 
267 PATAKI 1942, 24-26. o. 
2 6 8 BOZIÚ-ÓIRKOVIÓ-EKMECIÓ-DEDIJER 1973, 50-54. o. - az idevonatko

zó részeket Sima Cirkovic írta. Uő.: Unutrasnje i spoljne krize u vreme Ne-
manjinih naslednika, in: Cirkovic (szerk.) 1981, 266-268. o.; SZÁNTÓ 1983, 
399-400. o.; Kristó 1984, 1258, 126-1263. o.; Georg Stadtmüller: Ungarns 
Balkan-Politik im zwölften und dreizehnten Jahrhundert, in: Überlieferung 
und Auftrag, Festschrift für Michael de Ferdinandy zum sechzigsten Ge-
burtstag 5. Október 1972, Wiesbaden 1972, 603-610. o. 

2 6 9 A Száva-Duna vonaltól délre eső területek X I I I . századi etnikai viszonyaira 
lásd: BOZIÓ-ÓIRKOVIÓ-EKMECIC-DEDIJER 1973, 48-54. o.; a bogumi-
lizmusnak könyvtárnyi szakirodalma van. Csak három olyan, nemrég meg
jelent munkára utalok, amelyek végkövetkeztetései igen eltérőek: Jaroslav 
Sidak: Studije o crkvi bosanskoj i bogumilstvu, Zagreb 1975, Franjo 
Sanjek: Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualisticki pokret u srednjem 
vijeku, Zagreb 1975, DRAGOJLOVIC 1987. A Havasalföld X I I - X I I I . szá
zadi etnikai viszonyaira lásd: Makkai László: A milkói (kún) püspökség 
és népei, Debrecen 1936, uő.: Az északi románság bevándorlása és megtele
pedése, in: A románok története, szerk.: Gáldi László - Makkai László, 



H. é. n., 36-48, 57-64. o.; Ioan Ferenj;: A kunok és püspökségük, Budapest 
1981, Rásonyi László: Hidak a Dunán, Budapest 1981,106-163. o. 

2 7 0 FRAKNÓI1901, 39-42. o.; SZÁNTÓ 1983, 399. o. 
2 7 1 FEJÉR 1829-1844, 2. kötet, 408-409. o.; SZÁNTÓ 1983, 399. o.; DRAGOJ-

LOVIÓ 1987, 55-72 .0. 
2 7 2 Hangsúlyozza ezt a Havasalfölddel kapcsolatban: MAROSI 1984,171-174. o. 
2 7 3 BÉKEFI 1891, 86. o.; BÉKEFI é. n. 12. o. 
2 7 4 Áldásy Antal: Szent Bernát élete és működése, különlenyomat a „Magyar 

Sión" 1894. évi évfolyamából, Esztergom 1894, 126. o.; M. D. Lambert: Me-
dieval Heresy. Popular Movements from Bogomil to Hus, Edvard Arnold 
1977, 62. o. 

2 7 5 A. Schneider: Kolonisation und Mission im Osten, in: SCHNEIDER - WIE-
NAND ET A L I A (szerk.) 1977, 75. o. 

2 7 6 E vélekedés kialakulását lásd a 123, 124. jegyzetben. 
2 7 7 MÁLYUSZ 1971, 278. o. elemezte a közelmúltban e pert. 
2 7 7 a GYÖRFFY 1952-1953, 2. rész, 85-86. o. 
2 7 8 FEJÉR (1829-1844) I I . kötet, 457. o. 
279 így értelmezi ezen adatot MAROSI 1985, 556. o. 
280 T H E I N E R 1859-1860, 1. kötet, 27-28. o.; idézi BÉKEFI é. n. 12. o. 
281 THEINER 1859-1860, 1. kötet, 204-205. o. 
2 8 2 BÉKEFI é. n. 8-10. o.; TURKOVIÓ 1936, 33-51, 59-61, 68-75. o.; SEPER 

1956, 382-383. o.; HERVAY 1984,101-103,110-111,181-191, 200-207. o. 
2 8 3 Életútját elemzi: WERTNER 1892, 469-472. o. 
2 8 4 CANIVEZ 1933-1941, 3. kötet, 41-42. o. 
2 8 5 Az Árpád-házi királyok halicsi hadjáratait a közelmúltban elemezte: KRIS

TÓ 1984, 1302-1307. o. A halicsi törekvések építészeti vetületeire utalt MA
ROSI 1984, 137-138. o. 

2 8 6 HERVAY 1984, 41. o. 
2 8 7 WERTNER 1892, 464-473. o. 
2 8 8 WERTNER 1892, 470. o. 
2 8 9 CANIVEZ 1933-1941, 3. kötet 41-42. o. 
2 9 0 WERTNER 1892, 472. o. 
2 9 1 E helynéwándorlást első ízben elemezte: ÉRDUJHELYI 1891a, 102-103. o. 
2 9 2 CSÁNKI 1890-1913,141. o.; Verancsics Antal összes munkái, 2. kötet, közli: 

Szalay László, Magyar Történelmi Emlékek, 2. osztály, írók, 3. kötet, Pest 
1857, 183. o.; Szabó István: Bács, Bodrog és Csongrád megye... 44. o. 



2 9 3 Részletesen szólt ezekről a visszásságokról a közelmúltban: MAROSI 1985, 
555-556.0. 

2 9 4 CANIVEZ 1933-1941, 3. kötet, 143-144 o.; idézi: TURKOVIC 1936, 64. o.; 
HERVAY 1984, 34. o. 

2 9 5 CANIVEZ 1933-1941, 3. kötet, 219. o. 
296 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 27-31. o. 
2 9 7 A X I I I . századi városszerű településekről értekezett a közelmúltban: Györ-

ffy György: Budapest története... 235-244. o.; Kubinyi András: Anfánge des 
stádtischen Handwerks in Ungarn, in: La formation et le développement des 
métiers dumoyen age ( V e - X I V e siécles), Budapest 1977,139-153. o. 

2 9 8 Ezt emelte k i PATAKI 1942, 33-34. o. 
2 9 9 PATAKI 1942, 29-31. o. 
3 0 0 A szerémségi középkori szőlőművelésről értekezett a közelmúltban: András-

falvy Bertalan: A vörösbor Magyarországon, Néprajzi Értesítő, 39(1957) 57-
58. o.; Fügedi Erik: Kapisztránói János csodái. A jegyzőkönyvek társada
lomtörténeti tanulságai, Századok 111(1977) 855. o.; Szakály Ferenc: A Kö
zép-Duna menti bortermelés fénykora (a X V I . század derekán), Dunatáj 
2(1979)/2,12-15. o.; Buza János: A Szerémség bora a török időkben, Élet és 
Tudomány, 42. évf. 47. szám, 1987. X I . 20., 1481-1482. o. 

3 0 1 Más Árpád-kori monostorok esetében is ezt figyelte meg: ÉRDUJHELYI 
1903, 9. o. Már a X V I I I . században elterjedt egy olyan vélekedés, hogy a Sze-
rémségben a római kori szőlőművelés hagyománya átvészelte a népvándor
lást. Ilyen elgondolásokat idéz: Sima P. Lazic: Vinogradarstvo i vinarstvo 
Fruske gore, Novi Sad 1982, 9, 30, 67-68. o.; Elfogadja e vélekedést 
SCHAMS 1820, 52. o.; az újabb szakirodalomban: Karlo Briza, Dusán Buric 
et alia: Iz istorije fruskogorskog vinogradarstva, in: 1700 godina vinogra-
darstva i vinarstva Fruske gore, szerk.: Sima P. Lazic, Novi Sad 1976, 
9. o.; ellene érvel: Rapaics Raymund: A magyar gyümölcs, Budapest 1940, 
62-66 .0. 

3 0 2 KALÁSZ 1932, 95. o. 
3 0 3 Sima P. Lazic: Vinogradarstvo .. . 23-25. o. 
3 0 4 Wenzel Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története, Budapest 

1887,186.0. 
3 0 5 ÉRDUJHELYI 1903,10. o. 
3 0 6 Kunszery Géza: Furmint, Magyar Nyelv 62(1966) 90-92. o. 
3 0 7 E vélekedést kidolgozta Gombocz Zoltán: A bor, Magyar Nyelv 2(1906) 148. 

o., és Karácsonyi János: Furmint, Magyar Nyelv 2(1906) 273-274. o. Elfo-



gadta ezt az elgondolást Bárczi Géza: Furmint, Magyar Nyelv 25(1929) 338. 
0. ; Horpácsi Illés: Huszárokelő, Franciavágás, Magyar Nyelv 51(1955) 67. o. 
és Balassa Iván: Furmint, Magyar Nyelvőr 85(1961) 94-96. o. Kunszery Gé
za ellenvetéseit igyekszik a fenti vélekedéssel egyeztetni: MNyTESz 1. kötet, 
Budapest 1967, 991. o. 

sós Nagyolaszi történetére lásd: CSÁNKI 1890-1913, 2. kötet, 236. o.; HELLER 
-NEHRING 1973,108. o.; KISS 1978, 225-226. o. 

3 0 9 Ómagyar olvasókönyv, összeállította Jakubovich Emil - Pais Dezső, Tudo
mányos gyűjtemény 30, Pécs 1929, 59. o. 

3 1 0 MON.VAT. l/l. kötet, 176,181. o. 
3 1 1 BÉKEFI 1898, 256. o. 
3 1 2 HERVAY 1984,138. o.; lásd még: Mályusz 1974, 236-237. o. 
3 1 3 Lásd a 173. jegyzetet. 
3 1 4 Az egyes monostorok tekintélyének nagyságát pontosan tükrözi az, milyen 

gyakran vettek részt országos ügyek intézésében. Lásd erre HERVAY 1984, 
28-39. o. 

3 1 5 1334: THEINER 1859-1860,1. kötet, 599. o.; 1354: Áldásy Antal: Regesták a 
vatikáni levéltárból, Budapest 1895, 28. o. 153. sz.; 1357: THEINER 1859-
1860, 2. kötet, 32. o.; 1391: MON.VAT. 1/3. kötet, 148. o.; 1449: THEINER 
1859-1860, 2. kötet, 253. o.; 1454: THEINER 1859-1860, 2. kötet 268. o. 
Részletesen szólt ezekről az eljárásokról: ÉRDUJHELYI 1891a, 148. o. 

3 1 6 GYÖRFFY 1963-1987,1. kötet, 230. o. 
3 1 7 SEBESTYÉN é.n., 30. o. - az alapul vett írott forrás: FEJÉR 1829-1844, V I / 

1. kötet 345. o. 
3 1 8 SEBESTYÉN é.n. 32. o. - az alapul vett írott forrás: A . 0 . 1 . kötet, 155. o. 
3 1 9 SEBESTYÉN é.n. 33. o. - az alapul vett oklevél publikációja: Hazai oklevél

tár 1234-1536, szerk.: Nagy Imre, Deák Farkas és Nagy Gyula, Budapest 
1879,187.0. 

3 2 0 SEBESTYÉN é.n. 33. o. - az alapul vett írott forrás: ZICHY 1. kötet, 169-
170. o. 

3 2 1 PATAKI 1942, 37.o.- az alapul vett írott forrás: ZICHY 12. kötet, 22-23. o. 
3 2 2 Pontosan kiderül ez Albert király 1439-es adományleveléből: közli ÉRDUJ

HELYI 1892,19. o. 1. jegyzet. 
3 2 3 THEINER 1859-1860, 1. kötet, 797. o.; elemzi ezt az adatot PATAKI 1942, 

37.o. 
3 2 4 Utal erre az adatra: ÉRDJUHELYI 1891a, 151. o.; részletesen elemzi: PATA

K I 1942, 36. o. 80. jegyzet. 



3 2 5 A XIV. század első évtizedének eseményeit részletesen leírta: PÓR 1895, 7-
56. o. Két új, könnyebben hozzáférhető feldolgozás: Kristó Gyula: A rozgo-
nyi csata. Sorsdöntő történelmi napok 3, Budapest 1978, 7-101. o.; Bertényi 
Iván: Magyarország az Anjouk korában, Budapest 1987, 27-60. o. 

326 Tudomásom szerint csak két kivétel van: PÓR 1895, 9. o.; Kristó Gyula-
Makk Ferenc: Károly Róbert emlékezete, Budapest 1988, 15, 62. o. A törté
nészek nagy többsége csak azt szokta megjegyezni, hogy Károly Róbert 
ezekben az években általában a déli megyékben tartózkodott: Wertner Mav-
ro: Dodatci k itinerariju kralja Karla I , Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dal-
matinskoga zemaljskoga arkiva 4(1902) 270-271. o.; Elekes Lajos - Lederer 
Emma - Székely György: Magyarország története, az őskortól 1526-ig, Ma
gyarország története I . , Budapest 1961, 180. o.; Magyarország története, fő-
szerk.: Molnár Erik, 1. kötet, 2. kiadás Budapest 1967, 92. o.; Kristó Gyula: 
A rozgonyi csata ... 17. o.; Bertényi Iván: Magyarország ... 36. o. 

3 2 7 WENZEL 1874,1. kötet, 53. 98. o. 
3 2 8 PÓR 1895, 8. o. 
329 WENZEL 1874,1. kötet, 53. o. 
330 WENZEL 1874,1. kötet, 98. o. 
3 3 1 Karácsonyi János: Pótlások a hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek 

jegyzékéhez, Történelmi Tár, új folyam 9(1908) 39. o.; elemzi ezt az adatot: 
PATAKI 1942, 35. o. 76. jegyzet. 

3 3 2 HERVAY 1984,139-140. o. 
3 3 3 A péterváradi vár építéstörténetét elemző igen sok kutató közül erre csak 

SCHMIDT 1939,164. o. figyelt fel. 
3 3 4 Ezek jegyzékét összeállította: HERVAY 1984,140. o. 
3 3 5 ZICHY 4. kötet, 389-390. o.; A. 0 . 1 . kötet, 121. o. 
3 3 6 JERNEY 1885, 110. o.; Érdujhelyi Menyhért: A közjegyzőség és a hiteleshe

lyek története Magyarországon, Budapest 1899, 96. o.; ÉRDUJHELYI 1899, 
197-198. o.; PATAKI 1942, 20. o. 

3 3 7 A hiteles helyi tevékenységet elemezte: Franz Eckhard: Die glaubwürdige 
Orte Ungarns im Mittelalter, különlenyomat a Mitteilungen des Instituts 
für österr. Geschichtsforschung, IX. Ergánzungsband, 2. Heft, Innsbruck 
1914; Marko Kostrencic: Fides publica (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i 
Hrvata do kraja XV veka, Beograd 1930; Kumorovitz Bernát Lajos: Az au-
thentikus pecsét, Turul 50(1936) 58, 66. o.; uő.: A magyar pecséthasználat 
története a középkorban, A jászóvári premonteri kanonokrend gödöllői 
Szent Norbert gimnáziumának évkönyve az 1943-44. iskolai évről, Gödöllő 



1944, 319-322, 335-337. o.; Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan, Budapest 
1930,213-222.0. 

3 3 8 BÉKEFI 1891, 255, 260. o.; KALÁSZ 1942-1943, 59, 141. o. HERVAY 1984, 
25 .0. 

339 Franciscus Dőry - Georgius Bónis - Vera Bácskai: Decreta regni Hungáriáé. 
Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457, Publicationes archivi 
nationalis hungarici I I . , Fontes I I . Budapest 1976, 131. o.; Szentpétery Imre: 
Magyar oklevéltan... 214-215. o. 

3 4 0 JERNEY 1885,110. o. 
3 4 1 A pecsét pontos köriratát közli: HERVAY 1984,138. o. 
3 4 2 ÉRDUJHELYI 1899, 197. o.; a pecséthasználat legpontosabb elemzése: K u -

morovitz L . Bernát: A magyar pecséthasználat ... 319-322. o. 
3 4 3 PATAKI 1942, 26-32. o. 
3 4 4 E per egyes részleteit első ízben GYÁRFÁS 1873, 295. o. elemezte. 
3 4 5 GYÁRFÁS 1873, 420. o. 
3 4 6 ÉRDUJHELYI 1891a, 103. o.; ÉRDUJHELYI 1894a, 39-40. o. 
3 4 7 IVÁNYI1895-1907, 2. kötet, 31. o. 
3 4 8 Az 1260-as évek eseménytörténetét a közelmúltban feldolgozta: Kristó Gyu

la: Az Aranybullák évszázada, 2. kiadás, Budapest 1981,138-144. o. 
3 4 9 GYÁRFÁS 1873, 419-420. o. 
350 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 27-31. o. 
3 5 1 FEJÉR 1829-1844, 6/1. kötet, 166-168. o. 
352 WENZEL 1860-1874, 7. kötet, 27-31. o. 
3 5 3 BENDA (szerk.) 1983,146. o. - 1239. X. 18-án keresztelte meg Róbert eszter

gomi érsek IV. Béla fiát, Istvánt. 
3 5 4 Feltehetően ezért hiányzik a Szerémség középkori helyneveinek legújabb 

összefoglalásából: HELLER - NEHRING 1973. 
355 PATAKI 1942, 35. o. 
3 5 6 DUDÁS (Muhoray) 1905, 87-88. o.; DUDÁS 1906, 84-85. o. 
3 5 7 Winkler Pál: Monostoraink a mohácsi vész előtt a kalocsai egyházmegyében, 

Kalocsa 1933, 24. o. 
3 5 8 Ezért nem találni rá utalást a ciszterci apácamonostorok összefoglalásában 

Székely Ottokár: A ciszterci apácák Magyarországon... 7-24. o. 
3 5 9 így értelmezi a patrocíniumot BÁLINT 1977, 1. kötet, 28. o. A Szt. Miklós-

patrocínium és a görögkeleti egyház kapcsolatát elemezte: GYÖRFFY 
1952-1953, 2. rész 97. o.; Mesterházy Károly: Adatok a bizánci keresztény
ség elterjedéséhez az Árpád-kori Magyarországon, A Debreceni Déri Mú-



zeum Évkönyve 1968, 168. o.; Guzsik Tamás: Veszprém megye középkori 
templomépítészetének kutatási kérdései, a Veszprém megyei múzeumok 
Közleményei 14(1979) 166. o.; A Szt. Miklós-patrocínium azonban más kap
csolatokkal is magyarázható. A középkori városokban ő volt a kereskedelem 
védőszentje: H. Kolba Judit: Sigillum civitatis de Kechkemeth, Cumania 
4(1976)321-324.0. 

3 6 0 GYÁRFÁS 1873, 295. o. 
3 6 1 GYÖRFFY 1963-1987, 3. kötet, 525-532. o. 
3 6 2 A tisztánlátást az is megnehezítette, hogy a hátlapi feljegyzés az oklevél köz

lésében nem szerepel: FEJÉR 1829-1844, 6/1. kötet, 166-168. o. E feljegy
zést először CSÁNKI 1890-1913, 236. o.; említette. 

3 6 3 ÉRDUJHELYI 1891a, 102-103. o.; ÉRDUJHELYI 1891b 669-670. o.; ÉRD
UJHELYI 1893, 106-109. o.; ÉRDUJHELYI 1894a, 37-43. o.; IVÁNYI 
1889-1907, 3. kötet, 85-86. o.; GYÖRFFY 1963-1987,1. kötet, 230. o. 

3 6 4 IVÁNYI 1889-1907, 2. kötet, 31. o. 
ses PATAKI 1942, 35. o. 
see winkler Pál: Monostoraink... 24. o. 
3 6 7 GYÖRFFY 1963-1987,1. kötet, 210. o. 
3 6 8 BÁLINT 1977,1. kötet, 28. o. 
3 6 9 Historikus: Aranylábú, Magyar Nyelvőr 38(1909) 472. o.; GYÖRFFY 1963-

1987,1. kötet, 127. o. (Pány), 3. kötet, 377. o. (Tuzsony). 
3 7 0 A „Magyar Nyelv" szerkesztősége (Szily K. - Gombocz Z. - Pápay I.): 

Aranylábú Magyar Nyelv 3(1907)/5, 240. o.; Historikus: Aranylábú ...472. 
o.; Gombocz Zoltán - Melich János: Magyar etymológiai szótár 1. kötet, A -
érdem, Budapest 1914-1930,121. o. 

3 7 1 CSÁNKI 1890-1913,1. kötet, 510 (Szabolcs megye), 2. kötet 98. (Krassó me
gye), 198. (Bodrog megye), 3. kötet, 30. (Zala megye), 317. (Fejér megye), 415. 
(Tolna megye), 494. (Komárom megye), 5. kötet, 70. (Hunyad megye). Kop
pány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében 
I I . , A Veszprém megyei múzeumok közleményei 11(1972) 217. o. A Bács hely
név jelentését elemezte: KISS 1978, 71. o. 

3 7 2 FEJÉR 1829-1844, 6/1. kötet, 167. o. 
3 7 3 Pétervárad X I I I . századi történetét elemző összes kutató szerint a vásártér a 

Duna bal parti (bácskai) település része volt: ÉRDUJHELYI 1891a, 103. o.; 
ÉRDUJHELYI 1891b, 669-670. o.; ÉRDUJHELYI 1893, 109. o.; ÉRDUJ
HELYI 1894a, 40-41. o.; IVÁNYI 1889-1907, 3. kötet, 85-86. o.; GYÖRFFY 
1963-1987,1. kötet, 230-231. o. 



3 7 4 August Brosch - Carl Bakonyi: Plan der Umgebung von Peterwardein, Wien 
1867-1868, fotómásolata a HIT-ben. 

3 7 5 PATAKI 1942, 40. o. 
3 7 6 E forrás fordítását közli: HORVÁTH 1983,183. jegyzet. 
3 7 7 LUKCSICS 1931-1938, 1. kötet, 209. oldal, 1051. sz,; PATAKI 1942, 40. o. 

szerint ezen adat a monostortemplomra vonatkoztatható. A forrásban azon
ban ecclesia parochialis, azaz plébániatemplom áll. 

3 7 8 HORVÁTH 1983, 54. o.; Olivera Milakovic-Jovic: Grob graditelja petrovara-
dinske tvrdave Mihaela de Vamberga, Grada za proucavanje spomenika kul -
ture Vojvodine, 6-7(1976) 203-204. o. 

3 7 9 P. Matkovic: Putovanje po Balkanskom poluotoku X V I . vieka. Putopisi Stj. 
Gerlacha i Sal. Schweigera i l i opisi putovanja carskih poslanstava u Cari-
grad naime Davida Ungnada od god. 1573 do 1578 i Joach. Sinzendorfa od 
god. 1577, Rad JAZU 116(1893) 81. o. 

3 8 0 JosipBösendorfer: Crtice...238 .0. 
3 8 1 SZABÓ 1920,153.0. 
3 8 2 Köszönettel tartozom dr. Marosi Ernőnek, amiért ezen emlékek értelmezésé

ben segítséget nyújtott. 
3 8 3 Lásd erre: Marosi Ernő: A nemesség, in: Magyarországi művészet 1300-1470 

között, szerk.: Marosi Ernő, I . kötet, Budapest 1987,113-117,119-120. o. 
3 8 4 Érszegi Géza: Paleográfia, in: A történelem segédtudományai, szerk.: Kállay 

István, Második, bővített kiadás, Budapest 1986, 37-38. o. 
3 8 5 CANIVEZ 1933-1941, 2. kötet, 305. o. 
sse PATAKI 1942, 35. o. 
3 8 7 A bencés és a ciszterci helyválasztás közti különbséget magyar nyelven ele

mezte BÉKEFI é. n. 13. o.; KALÁSZ 1932,13. o. 
3 8 8 Első ízben:KOWACZ 1890, 11-12. o. - szerinte Pétervárad 1260-1370 közt 

volt a középkori szerb királyság része. így foglal még állást: N . N. : Petrova-
radin várának története rövid kivonatban, Újvidék 1915, 3-4. o.; NAGY-
PAULOVIC 1954, 5. o. ELZ - Petrovaradin, 30. o. VRANIC 1963, 6. o. 

3 8 9 Benjámin Kállay: Geschichte der Serben, Budapest 1878, 52. o. 
3 9 0 Elfogadja: J. H. Schwicker: Politische Geschichte der Serben in Ungarn, Bu

dapest 1880, 2. o.; valamivel óvatosabb formában, de mellette érvel: Aleksa 
Ivic: Istorija Srba u Vojvodini. Od najstarijih vremena do osnivanja potisko-
pomoriske granice, Novi Sad 1929, 6. o.; valamint: Stanoje Stanojevic: 
Istorija srpskog naroda, trece, popravljeno izdanje, Beograd 1926, 142. o.; 
teljes mértékben magáévá teszi e vélekedést: Dusán J. Popovic: Srbi u Voj-



vodini, knjiga prva, Od najstarijih vremena do karlovackog miral699, Novi 
Sad 1957, 54. o.; Kállay Béni elgondolását nem fogadja el: Istorija Srba, pre-
veo i dopunio Jovan Radonic, Beograd 1922, 243-244. o. 

3 9 1 Dragutin István élettörténetét magyar nyelven részletesen elemezte: WERT-
NER 1892, 508-510. o.; szerbhorvát nyelven: Mihajlo Dinié: Stefan Dragu
t in rex Serviae, Glasnik istoriskog drustva u Novom Sadu, 4(1931) 436-437, 
o.; uő.: Odnos izmedu Dragutina i Milutina, Zbornik radova Vizantinolos-
kog Instituta SAN 3(1955) 49-82. o.; újabban: Ljubomir Maksimovic: Poce-
ci osvajacke politike, in: ÓIRKOVIÓ (szerk.) 1981, 442. o. 

3 9 2 DINIÓ 1931, 1-12, o.; DINIÓ 1935, 439-444. o. 
3 9 3 WERTNER 1892, 505-508.; az esküvő megkötésének körülményeit a közel

múltban elemezte: Sima Óirkovic: Srpske i pomorske zemlje kralja Urosa I , 
in: ÓIRKOVIC (szerk.) 1981, 352. o. 

3 9 4 Pesty Frigyes: Az eltűnt régi vármegyék... 257. o.; megállapításai német 
nyelven: Die Entstesuhng Croatiens, Budapest 1882, 26. o. 

3 9 5 DINIÓ 1931, 281-284. o.; DINIÓ 1935, 439-444. o. 
3 9 6 A macsói bánság kialakulását elemezte: PESTY 1875, 361-363. o.; Wertner 

Mór: Az Árpád-kori bánok. Meghatározások és helyreigazítások, második 
közlemény, Századok 1909, 480-481. o.; a közelmúltban: Mihajlo Dinié: 
Macvanska banovina, Enciklopedija Jugoslavije, 5. kötet, Jugos-Mak, Zag-
reb 1962, 582. o.; Petar Rokai (Rókay Péter): „Gyletus dux Sirmii", Matica 
srpska, Zbornikza istoriju 27(1983) 124-127. o. 

3 9 7 Dragutin István macsói uralmának jellegét a különböző kutatók igen eltérő 
módon ítélték meg. Új megvilágításba helyezi e kérdést numizmatikai forrá
sok alapján: Ljubomir Nedeljkovic: Novcarstvo kralja Dragutina i sina mu 
Vladislava I I , Prilog za istoriju srpskog naroda, Muzej primenjene umetnos-
t i , Zbornik, 15(1971) 18-19. o. Vélekedése szerint Dragutin 1286-tól egészen 
1301-ig nem vert pénzt. Ezután kis mennyiségben, latin köriratú („Moneta 
regis Stefani") pénzt bocsátott k i . 

3 9 8 NAGY-PAULOVIÓ 1954, 5. o. 
3 9 9 A Marko királyfiról szóló epikus éneket igen sok kutató elemezte. Jó átte

kintést nyújt: Vladan Nedic: Kraljevic Marko, Enciklopedija Jugoslavije, 5. 
kötet, Jugos-Mak, Zagreb 1962, 376-377. o. 

4 0 0 A délszláv népi epika és a megénekelt történelmi események közti viszonyt 
elemezte a közelmúltban Sima Óirkovic: Predgovor, in: Stojan Novakovic: 
Istorija i tradicija, izabrani radovi, szerk.: S. Óirkovic, Beograd 1982, 
V I I - X X . o. 



4 0 1 A tábornok („generál") cím kialakulására lásd: Rjecnik hrvatskoga i l i 
srpskoga jezika, obraduje P. Budmani, 3. kötet. Bavo-Isprekrajati, Zagreb 
1887-1891,128.0. 

4 0 2 A péterváradi kazamaták végleges formában 1767-1783 közt épültek meg: 
SCHMIDT 1939,165-166. o.; SCHMIDT 1941, 365. o. 

403 PAULOVIÓ 1953, 109. o.; lásd még: Tarkányi Bóta László: K i volt a „Nagy 
hegyi tolvaj"? A népballada történeti elvű kutatásának problémái és lehető
ségei, Kortárs 20(1976)/11,1798-1805. o. 

4 0 4 A fegyelem lazulásáról értekezett: ÉRDUJHELYI 1891a, 154. o.; BÉKEFI é. 
n. 15-16. o.; PATAKI 1942, 39. o.; MÁLYUSZ 1971, 211-220. o. 

4 0 5 MÁLYUSZ 1971, 216-220. o. 
4 0 6 BÉKEFI é. n. 16. o.; MÁLYUSZ 1971, 235-241. o. 
4 0 7 ÉRDUJHELYI 1891a 154-155. o.; PATAKI 1942, 39. o.; HERVAY 1984,139. 

o.; az alapul vett írott forrás: MON. VAT. 1/4. kötet, 181-182. o. 
4 0 8 MÁLYUSZ 1971, 237. o. 
4 0 9 Érdujhelyi Menyhért: Carnianus kalocsai érsek, Századok 33(1899) 46-47. 

0. ; Sörös Pongrácz: Az elenyészett bencés apátságok. A pannonhalmi Szent-
Benedek-Rend története 12/B. kötet, Budapest 1912, 24-25. o. 

410 PATAKI 1942, 40. o.; HERVAY 1984, 139. o. - az alapul vett írott forrás: 
ZICHY, 12. kötet, 99.o. 

4 1 1 PATAKI 1942, 40. o.; az alapul vett írott forrás: LUKCSICS 1931-1938, 1. 
kötet, 74. o.; kihagyta e kommendátort felsorolásából: HERVAY 1984,139. o. 

4 1 2 BOZIC-CIRKOVIC-EKMECIC-DEDIJER 1973, 91-110. o. (az idevonatko
zó részt Ivan Bozic írta) 

4 1 3 Mályusz Elemér: Zsigmond-kori oklevéltár I . (1387-1399), Budapest 1951, 
393. o.; Zsigmond király itineráriumát elemezte: Engel Pál: Az utazó király: 
Zsigmond itineráriuma, in: Művészet Zsigmond király korában 1387-1437, 
1. kötet, Tanulmányok, szerk.: Beke L. - Marosi E.-Wehli T., Budapest 1987, 
70-92. o. 

4 1 4 SEBESTYÉN é. n., 77. o. - az alapul vett írott forrás publikációja: ÉRDUJ
HELYI 1892, 19. o. 1. jegyzet. 

4 1 5 SEBESTYÉN é. n. 83. o.; PATAKI 1942, 41. o.; REISZIG 1943, 10, 12. o. - az 
alapul vett írott forrás: ZICHY, 9. kötet, 205. o.; Hunyadi János itineráriumát 
összeállította Engel Pál: Hunyadi János kormányzó itineráriuma (1446-1452), 
Századok 1984, 984. o. - e szerző azonban csak egy, 1450-es látogatásról tud. 

4 1 6 ÉRDUJHELYI 1892, 22. o.; SEBESTYÉN é. n. 85. o.; PATAKI 1942, 43. o. -
az általuk felhasznált írott forrás: MON. VAT. 1/6. kötet, 25, 102. o. 



4 1 7 ÉRDUJHELYI 1892, 22. o.; SEBESTYÉN é. n. 85. o.; PATAKI 1942, 43.o. 
4 1 8 SEBESTYÉN é. n., 94. o. 
4 1 9 A XV. századi haditechnikai fejlődést elemezte: GERŐ 1975, 21-26. o. 
4 2 0 ÉRDUJHELYI 1892,19. o. 1. jegyzet 
4 2 1 Garai László életútját elemezte WERTNER 1897, 927-928. o. 
4 2 2 ÉRDUJHELYI 1892,19. o. 1. jegyzet. 
4 2 3 Rokai Petar (Rókay Péter): Poslednje godine balkanske politike kralja Zig-

munda (1435-1437), Godisnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu X I I / 
1(1969) 89-90, 104-107. o.; SZAKÁLY 1975, 54. o.; Szakály Ferenc: A tö
rök-magyar küzdelem szakaszai a mohácsi csata előtt (1365-1526), in: Mo
hács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából, szerk.: 
Ruzsás Lajos - Szakály Ferenc, Budapest 1986,19. o. 

4 2 4 Szakály Ferenc: A török-magyar küzdelem... 29-30. o. 
4 2 5 PATAKI 1942, 40-45. o. 
4 2 6 HERVAY 1984,139-140. o. 
4 2 7 Újlaki Miklós életútját elemezte: REISZIG 1943, 9-13, 56-59. o.; Kubinyi 

András: Die Frage des bosnischen Königtums von N . Újlaki, Studia Slavica 
4(1958), 373-384.0. 

428 P E S X Y 1875, 459-460. o.; a két főúr közti viszonyt elemezte REISZIG 1943, 
12.0. 

429 p A T A K I 1942, 40. o.; HERVAY 1984, 139. o. - az alapul vett írott forrás: 
LUKCSICS 1931-1938, 2. kötet, 268. o. Ezúton szeretnék köszönetet mon
dani dr. Kubinyi Andrásnak a Buzlai Bertalanra vonatkozó adatok rendsze
rezésében nyújtott segítségéért. 

430 PATAKI 1942, 40. o., 109. jegyzet - az alapul vett írott forrás: ZICHY, 9. kö
tet, 205. o. 

4 3 1 LUKCSICS 1931-1938, 2. kötet, 302. o. 
4 3 2 Supka Géza: A budafelhévízi Szentháromság templom, Archeológiai Értesí

tő 27(1907) 114-116. o. A cikk szerint Buzlai 1449-től volt budafelhévízi 
prépost. A fentebb ismertetett adatok azonban ennek ellentmondanak. 

4 3 3 THEINER 1859-1860, 2. kötet, 268. o. 
4 3 4 Az adománylevél átiratát első ízben publikálta: ÉRDUJHELYI 1892, 19. o., 

2. jegyzet. 
4 3 5 ÉRDUJHELYI 1892, 20. o., 1. jegyzet. 
4 3 6 NAGY-NYÁRI 1875, 19. o. Köszönettel tartozom dr. Kubinyi Andrásnak, 

hogy ezen adatra felhívta figyelmemet. 



4 3 7 WERTNER 1897, 928. o.; 
438 PATAKI 1942, 51. o. 155. jegyzet-adatát átveszi HERVAY 1984,139. o. 
4 3 9 Életútját elemezte ÉRDUJHELYI 1899, 38-56. o. 
4 4 0 ZICHY, 12. kötet, 275, 282. o. - nem támaszkodik erre az adatra: HERVAY 

1984,139.0. 
4 4 1 ÉRDUJHELYI 1899, 47, 62, 91. o. 
4 4 2 így értelmezi e lépést: ÉRDUJHELYI 1892, 22. o.; PATAKI 1942, 41. o. 
4 4 3 A XV. századi végvárvonalat a közelmúltban elemezte: SZAKÁLY 1975, 

50. o. 
444 THEINER 1859-1860, 2. kötet, 441-442. o. - felhasználta ezt az adatot: PA

T A K I 1942, 41. o.; nem támaszkodik rá viszont: HERVAY 1984,139. o. 
4 4 5 BÉKEFI 1891, 55-56. o. mutatta be a perjel jogait és kötelességeit. 
4 4 6 CANIVEZ 1933-1941, 5. kötet, 281. o. - ezen adatot nem használta fel: PA

T A K I 1942, 41. o.; támaszkodik rá viszont: HERVAY 1984,139 o. 
4 4 7 E monostor történetét a közelmúltban összefoglalta: HERVAY 1984, 

63-79. o. 
4 4 8 CANIVEZ 1933-1941, 5. kötet, 393. o. 
4 4 9 CANIVEZ 1933-1941, 5. kötet, 393. o. 
4 5 0 BÉKEFI é. n.,17-21. o.; PATAKI 1942, 41. o.; MÁLYUSZ 1971, 220. o. 
4 5 1 BÉKEFI é. n. 21. o.; PATAKI 1942, 42-43. o.; HERVAY 1984, 37-38. o. - az 

alapul vett írott forrás: CANIVEZ 1933-1941, 5. kötet, 369-372. o. 
4 5 2 Rokai Petar (Rókay Péter): Poslednje godine... 104-107. o., SZAKÁLY 

1975, 50. o.; Kubinyi András: A Szávaszentdemeter-nagyolaszi győzelem 
1523-ban. Adatok Mohács előzményéhez, Hadtörténeti Közlemények 
25(1978) 194-195. o.; Jovanka Kalic: Dunav u ratovima XV veka, in : Plovid-
ba na Dunavu... 109-126. o. 

453 PATAKI 1942, 53. o.; HERVAY 1984, 139. o. - az alapul vett források: MON. 
VAT. 1/6. kötet, 199. o.; Reizner János: Szeged... 4. kötet, Szeged 1900, 76-
78. o. 

454 PATAKI 1942, 42-43. o. 
4 5 5 PATAKI 1942, 42. o.; az alapul vett írott forrás: Reizner János: Szeged... 4. 

kötet, 76-78. o. 
4 5 6 ÉRDUJHELYI 1891a, 156. o.; ÉRDUJHELYI 1892, 22. o.; ÉRDUJHELYI 

1899, 196. o.; PATAKI 1942, 43. o. 
4 5 7 MON. VAT. 1/6. kötet, 199. o. 
4 5 8 ÉRDUJHELYI 1891a, 156. o. 
4 5 9 Váradi Péter érsek életútját elemezte: FRAKNÓI 1883, 489-514, 729-749, 



825-843. o.; ÉRDUJHELYI 1899, 69-98. o.; nagyobbrészt Fraknói Vilmos 
megállapításait ismétli a forrás említése nélkül: PAULOVIÓ 1953, 88-
107. o. 

4 6 0 FRAKNÓI 1902, 265-273. o.; ÉRDUJHELYI 1891a, 156-158. o.; ÉRDUJ
HELYI 1892, 22-23. o.; ÉRDUJHELYI 1894a, 74-75. o.; ÉRDUJHELYI 
1899, 69-98,196. o. PATAKI 1942, 43-44. o.; HERVAY 1984,140. o. 

4 6 1 FRAKNÓI 1883, 746. o.; ÉRDUJHELYI 1891a, 158. o.; PAULOVIÓ 1953, 
105. o. 

4 6 2 A Mátyás halála utáni eseményeket részletesen leírta: Fraknói Vilmos: a Hu
nyadiak és Jagellók kora (1440-1526), in: A magyar nemzet története, 
szerk.: Szilágyi Sándor, 4. kötet, Budapest 1896, 333-349. o. 

4 6 3 ÉRDUJHELYI 1891a, 158. o.; ÉRDUJHELYI 1899, 86. o.; PATAKI 1942, 43. 
o.; PAULOVIÓ 1953,106. o. 

4 6 4 ÉRDUJHELYI 1892, 24. o. 2. jegyzet - az alapul vett forrás: KATONA 1779-
1817,17. kötet, 600-603. o. 

4 6 5 ÉRDUJHELYI 1892, 23. o.; az alapul vett forrás: WAGNER 1776, 149-
150. o. 

4 6 6 ÉRDUJHELYI 1892, 23. o.; ÉRDUJHELYI 1899, 196. o.; az alapul vett for
rás: WAGNER 1776, 270-271. o. 

4 6 7 SCHMIDT-BOéKOVIÓ 1939, 306. o.; DEROKO 1964, 15. o.; HORVÁTH 
1983, 49. o.; egyetlen kivétel SZABÓ 1920,152. o. 

4 6 8 ÉRDUJHELYI 1891a. 159. o.; ÉRDUJHELYI 1892, 24-28. o. és különösen 
25. o. 4. jegyzet.; Él!DUJHELYI 1894a, 76. o.; ÉRDUJHELYI 1899, 197. o.; 
PATAKI 1942, 44. o.; HERVAY 1984,140. o. 

469 KATONA 1800, 1. kötet, 509. o.; valamint: Corpus Iuris . . . 306. o. - elemzi 
ÉRDUJHELYI 1891a, 159. o.; ÉRDUJHELYI 1892, 25. o.; ÉRDUJHELYI 
1899, 197, o.; PATAKI 1942, 44. o. 

4 7 0 KATONA 1800, 1. kötet, 497. o.; Corpus Iuris . . . 284. o. - elemzi ÉRDUJHE
L Y I 1891a, 155-156. o. A fentebb felsorolt jövedelemforrásokon kívül szá
mottevő bevételeket hozhatott a péterváradi rév is. 1521-ben i t t egy kiadat
lan forrás szerint 87 forint 70 dénárt gyűjtöttek be: Péter Rokai (Rókay Pé
ter): „Brodovi" na Dunavu... 162. o. 

4 7 1 HORVÁTH 1983, 49-50. o. 
4 7 2 Hasonlóan látja az érsek személyét más források alapján: ÉRDUJHELYI 

1899,106-113.0. 
4 7 3 Jovanka Mijuskovic-Kalic: Beograd u srednjem veku, Beograd 1967, 239-



268. o.; Marosi Endre: Török várostromok Magyarországon I I . Szulejmán 
korában, Hadtörténelmi Közlemények, 22(1975) 432-434. o. 

4 7 4 ÉRDUJHELYI 1892, 26. o.; ÉRDUJHELYI 1894a, 78. o.; SZAKÁLY 1975, 
58-62 .0. 

4 7 5 A XV. század végi és X V I . század eleji haditechnikai fejlődést és az erődít
ményekkel szemben támasztott új követelményeket elemezte: GERŐ 1975, 
26-32. o.; HORVÁTH 1983,183. o. 

4 7 6 A X V I I . század végi Pétervárad-alaprajzok (2-5. kép) arra utalnak, hogy 
a külső, szabálytalan ovális alakú várfalon csak egy helyen, a kaputorony
ban lehetett komolyabb tüzérségi fegyvereket elhelyezni. Több torony van a 
belső várfalon - i t t azonban szintén csak kisebb űrméretű lövegek lehettek. 
Több X V I - X V I I . századi követjelentés is megemlíti a péterváradi ágyúkat. 
K. Rym 1571-ben arról írt, hogy a falakon Zsigmond király (!) címeré
vel díszített ágyúk vannak, S. Gerlach szerint ezzel szemben a várban két 
darab Országh László- és egy Országh János-címerrel díszített ágyú van: Z I -
ROJEVIC 1976, 101. o.; A X V - X V I . századi tüzérség fejlődésének ismereté
ben: IVÁNYI 1926, 25-36. o.; S. Gerlach tudósítása tűnik valószínűbbnek. 
Alig néhány ágyúra utal Imreffy Mihály bácsi ispán és péterváradi várnagy 
1522-es számadása is: KŐSZEGHY 1893, 26. o.; e forrás szerint a várban 
két „tüzérmester" (magister bombardarius) és egy tüzér (bombardarius) 
volt. 

4 7 7 Brutus János Mihály Magyar históriája 1490-1522, közli Toldy Ferencz, 2. 
kötet, Magyar Történelmi Emlékek, második osztály: írók, 13. kötet, Pest 
1867, 174-175. o.; Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot illető 
tudósításai, 3. rész, közli Wenzel Gusztáv, Magyar Történelmi Tár 25(1878) 
363. o.; KISS-KATONA 1976, 136, 140-141. o. (Antonio Giovanni da Bur-
gio). 

4 7 8 Varga Ferenc: Szeged város története, 1. kötet, Szeged 1877, 276-277. o.; 
Reizner János: Szeged 4. kötet, 96-97. o. 

4 7 9 KŐSZEGHY 1893, 26. o. 
4 8 0 Az ostrom menetét részletesen leírta: ÉRDUJHELYI 1892, 27-31. o.; ÉRD

UJHELYI 1894a, 81-88. o.; PATAKI 1942, 44-45. o. és újabban: Marosi 
Endre: Török várostromok... 434-435. o. 

4 8 1 KISS-KATONA 1976,162. o. 
4 8 2 KISS-KATONA 1976,141. o. 
4 8 3 KISS - KATONA 1976,174. o. 
4 8 4 Az 1526-os török hadjárat célkitűzéseit elemezte: SZAKÁLY 1975, 22-29. 



o.; Kubinyi András: A mohácsi csata és előzményei, Századok 115(1981) 8 1 -
92. o.; Szakály Ferenc: Vesztőhely az út porában Budapest 1986,113-115. o. 

4 8 5 Erre következtetett a vár történetét elemző összes kutató: ÉRDUJHELYI 
1892, 32. o.; ÉRDUJHELYI 1894a, 88-89. o.; SZABÓ 1920, 152. o.; 
SCHMIDT-BOSKOVIÓ 1939, 306. o.; SCHMIDT 1939, 164. o.; ZIROJEVIÓ 
1976,100. o. 

4 8 6 Szakály Ferenc: Vesztőhely... 117-121. o. 
4 8 7 Aleksa Ivic: Istorija Srba... 67-69. o.; Dusán J. Popovic: Vojvodina u tursko 

doba, in: Vojvodina I , 177, 180, 192. o.; Szakály Ferenc: Honkeresők. Meg
jegyzések Cserni Jován hadáról, Történelmi Szemle 22(1979); uö: Vesztő
hely... 119. o. 

4 8 8 ZIROJEVIÓ 1976, 100. o.; az alapul vett írott forrás: Habsburski spomenici 
kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, uredio Emilij Laszowski, 1. kö
tet, Zagreb 1914,151. o. 

4 8 9 Köszönettel tartozom Barta Gábornak e források értelmezésében nyújtott 
segítségéért. 

490 Fpaknói Vilmos: Werbőczi István, Magyar történelmi életrajzok 15, Buda
pest 1899, 292. o.; már az 1528-as, Laski Jeromos vezette konstantinápolyi 
követség egyik fő követelése a szerémségi várak visszaadása volt: Barta Gá
bor: A Sztambulba vezető út (1526-1528), Budapest 1983,161-173. o. 

4 9 1 Tényként kezeli a szerémségi várak átadását: Perjés Géza: Mohács, Buda
pest 1979, 200. o.; ellene érvel Szakály Ferenc: Vesztőhely... 117-121. o. 

4 9 2 Ghimesi Forgách Ferencz Magyar históriája 1540-1572, (.. .) közli Majer F i -
dél, bevezette Toldy Ferencz, Magyar Történelmi Emlékek, második osztály, 
írók, 16. kötet, Pest 1866, 378, 379, 381. o.; magyar fordítása: Forgách Fe
renc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa király
sága és I I . János erdélyi fejedelemsége alatt, Budapest 1982, 326, 328, 330. o. 

493 p e r ényi Péter életútját a közelmúltban elemezte: Téglásy Imre: Iskariót, in: 
Sztáray Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadításáról, Perényi Péter 
élete és halála, válogatta: Téglásy I . , Budapest 1985, 7-26. o. 

4 9 4 Téglásy Imre: Iskariót... 11-12. o. 
4 9 5 Toldy Ferencz: Forgách Ferencz élete és munkái. Bevezetésül, in : Ghimesi 

Forgách Ferencz Magyar históriája ... XXXV. o.; valamint: Kulcsár Péter: 
Utószó, in: Forgách Ferenc: Emlékirat . . .381 .0. 

4 9 6 ZIROJEVIÓ 1976,100. o. 
4 9 7 Az 1541-es év eseményeit, a török hódoltság határainak kitolódását a közel

múltban összefoglalta: Szakály Ferenc: Magyar adózás a török hódoltság-



ban, Budapest 1981, 23-58. o.; szerbhorvát nyelven: ZIROJEVIC 1976, 
V - V I . o. 

4 9 8 ZIROJEVIC 1976, 100-101. o. 
4 9 9 ZIROJEVIC 1976, 101. o. 
500 A péterváradi kádi által kiállított oklevelek X V I I I . századi német fordítását 

közli: E. Laszowski: Izvadci turskih isprava odnosecih se na fruskogorske 
manastire u Sriemu, Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemalj-
skog arkiva 1(1899) 44, 51, 91, 98. o. 

5 0 1 P. Matkovic: Putovanja po Balkanskom poluotoku X V I vieka, Opis dvaju 
carskih poslanstava u Carigrad, K. Ryma godine 1571. i D. Ungnada godine 
1572, Rad JAZU 112(1892) 171. o.; uő.: Putovanja (S. Gerlach, S. Schweiger) 
14. o.; Ivan Bojnicic: Putovanje carskog poslanstva... 212. o.; részletesen 
elemzi e jelentések Pétervárad-leírásait ZIROJEVIC 1976, 101. o. 

5 0 2 ZIROJEVIC 1976, 101. o. 
5 0 3 ZIROJEVIC 1976, 101. o. 
5 0 4 Magyar fordítása: Evlia Cselebi magyarországi utazásai 1664-1666, fordí

totta és jegyzetekkel kísérte Karácson Imre, Budapest 1908, 101-102. o.; 
szerbhorvát fordítása: Evlija Celebi: Putopis, Odlomci o jugoslovenskim 
zemljama, prevod Hazim Sabanovic, Sarajevo 1967, 513. o. 

5 0 5 Fekete Lajos: Budapest a törökkorban, Budapest története I I I . , szerk.: Szen-
dy Károly, Budapest 1944, 86. o. 

5 0 6 A vár 1687-1692 közti történetét részletesen elemezte: SCHMIDT 1933, 
178-190. o. 

5 0 7 TURKOVIC 1936, 67. o. - lásd a 21. jegyzetet. 
5 0 8 A péterváradi suburbium templomainak felsorolását lásd a 377., 378. jegy

zetben. 
5 0 9 A X V I - X V I I . századi várépítés-fejlődését a közelmúltban összefoglalta: Do

mokos György: Várépítészet és várharcászat Európában a X V I - X V I I . szá
zadban. Buda 1686. évi ostromának technikai elemzéséhez, Hadtörténelmi 
Közlemények 33(1986) 47-75. o. 

5 1 0 SCHMIDT 1933, 178-186. o.; R. Várkonyi Ágnes: A török háború: Bécstől 
Budáig (1683-1686), Magyarország története 1526-1686, főszerk.: Pach 
Zsigmond Pál, Budapest 1985, 1627-1686. o. 

5 1 1 SCHMIDT 1933, 185-186. o. 
5 1 2 SCHMIDT 1933, 189. o. 
5 1 3 SCHMIDT 1939, 164-165. o.; SCHMIDT 1941, 350-366. o.; VRANIC 1963, 

10. o.; MARKOVlC 1984, 4. o. 



1 4 SZAKÁLY 1986, 92-122. o. 
5 1 5 SZAKÁLY 1986, 107-108. o.; Gömöry Gusztáv: Pétervárad ostroma 1694-

ben, Hadtörténelmi Közlemények, 3(1890) 20-35. o. 
5 1 6 SCHMIDT 1941, 351. o. - az 1694-es ostrom térképén a felső vár bástyáinak 

nagyobb része már készen áll. SCHMIDT 1933, 187. oldalon lévő 1697-es 
alaprajzból az is kiderül, hogy az új védművek jelentős része még csak fage
rendákból összerótt palánkkal megerősített földsánc. 

5 1 7 SCHMIDT 1933,188,190. o.; SCHMIDT 1941, 352-353. o. 
5 1 8 A bástyák nevüket I . Lipót császárról (1657-1705), illetve a Szent Liga há

borúit nagy pénzösszegekkel támogató X I . Ince pápáról (1676-1689) kap
hatták. Tevékenységükre lásd SZAKÁLY 1986,19, 25, 26-28, 66, 73 stb. o. 

5 1 9 SCHMIDT 1941, 350. oldalon lévő alaprajz. 
5 2 0 SCHMIDT 1933,188,190. o. 
5 2 1 SCHMIDT 1933,190. o. 
5 2 2 SCHMIDT 1941,356.0. 
5 2 3 IVÁNYI 1926, 274, 277. o.; Domokos György: i.m. 84-85. o. 
5 2 4 Hans Dernschwamm: Erdély. Besztercebánya, Törökországi útinapló, köz

readja Tardy Lajos, Budapest 1984,141. o. 
5 2 5 LASZOWSKI 1902, 64. o. 
5 2 6 Köszönettel tartozom dr. Marosi Ernőnek és dr. Tóth Sándornak, hogy a kő 

meghatározásában segítséget nyújtottak. 
5 2 7 A budai vár török helyőrsége hasonló célzattal a bécsi kapu boltíve alá egy 

„óriás" lábszárcsontját, állkapcsát, valamint nagyméretű fegyvereit aggatta 
k i . Fekete Lajos-Nagy Lajos: Budapest története a törökkorban, in: Buda
pest története, 2. kötet, szerk.: Gerevich László - Kosáry Domokos, Buda
pest 1973, 345. o. 

5 2 8 E magyarázatot dr. Marosi Ernő fogalmazta meg szíves szóbeli közlésében. 
5 2 9 SCHMIDT 1941, 353. oldalon lévő alaprajz. 
5 3 0 A kapu boltíve fölé épített ovális címeren az 1694-es évszám olvasható. 
5 3 1 Méretei: magassága: 19,5 cm, a konzolt felülről lezáró fedőlemez szélessége: 

28 cm. 
5 3 2 Köszönettel tartozom dr. Marosi Ernőnek és dr. Tóth Sándornak, amiért 

utat mutattak a gyámkő helyes értékeléséhez. 
533 A Parler-műhely tevékenységének nagyszabású áttekintése: LEGNER 

(szerk.) 1978 1-4. kötet. Rövid, de jól használható összefoglalások: MAROSI 
1983, 93-101. o.; MAROSI 1987, 227-230. o.; Emilijan Cevc: Parler, in: En-
ciklopedija likovnih umjetnosti, 3. kötet, Inj-Portl, Zagreb 1964, 632-633. 



o.; CEVC 1978a, 441-448. o; CEVC 1978b, 448-450. c ; CEVC 1984, 29. c ; 
Andela Horvát: Odraz praskoga Parlerovog kruga na portalu crkve sv. Mar
ka u Zagrebu, Peristil 3(1960) 13-32. o.; uő.: Parieri iz Prága na zagrebac-
kom Gradecu: DA i l i NE? Peristil 23(1980), 141-148. o. uő.: Osvrt na parleri-
jansku radionicu u Zagrebu i na njezine odraze u Sjevernoj Hrvatskoj. Iz 
starog i novog Zagreba 6(1984) 79-87. o.; A. HORVÁT 1963-64, 36-38. o.; 
A. HORVÁT 1984, 63-64. o. 

5 3 4 HOMOLKA 1978, 28-29. oldalon lévő fényképek; GEREVICH 1954,1-8,13. 
kép; MAROSI 1987, 264-272. o.; CEVC 1978a, 442, 444. o.; CEVC 1978b, 
449. o.; Z. HORVÁT 1980, 80. o.; A. HORVÁT 1963-64, 38. o. A. HORVÁT 
1984,62-63.0. 

5 3 5 HOMOLKA 1978, 28-29. oldalon lévő képek. 
5 3 6 Z. HORVÁT 1980, 80. o. 31. ábra. 
5 3 7 A Parler-műhely magyarországi tevékenységét első ízben elemezte: GERE

VICH 1954, 51-61. o.; valamint: Gerevich László: A budai vár feltárása, Bu
dapest 1966, 61-72. o.; az i t t feltárt épületmaradványok értékeléséhez lásd: 
Marosi Ernő: Buda és Vajdahunyad, a 15. századi magyarországi építészet
történet tartópillérei, Építés - Építészettudomány 15(1983) 304. o. új megvi
lágításba helyezi a Parler-műhely tevékenységét: MAROSI 1978, 451-453. 
o.; MAROSI 1987, 264-266. o. 

5 3 8 MAROSI 1978, 451-453, 456. o.; MAROSI 1983, 93-101. o.; MAROSI 1987, 
266-272.0.; 

5 3 9 ÉRDUJHELYI 1892, 22. o. 1. jegyzet. 
5 4 0 LUKCSICS 1931-1938, 2. kötet, 268. o. 
5 4 1 A. HORVÁT 1963-1964, 36-38. o.; MAROSI 1983, 101. o. Diana Vukicevic-

Samardzija: Sakralna goticka arhitektura u Slavoniji. Studije i monografije 
Instituta za povjest umjetnosti, 4. kötet, Zagreb 1986,104-108. o. 

5 4 2 A. HORVÁT 1963-64, 36-38. o. 
5 4 3 MAROSI 1983,101. o. 
5 4 4 CEVC 1978a, 441-444. o.; CEVC 1984, 29-30. o., 17. kép. 
5 4 5 A Cilleiek tevékenységét a közelmúltban elemezte: Fügedi Erik: Ispánok, 

bárók, kiskirályok, Budapest 1986, 309, 313-314 stb. o.; Engel Pál: Zsig
mond bárói, rövid életrajzok, in: Művészet Zsigmond király .. . 1. kötet, 410-
412.0. 

5 4 6 Marosi Ernő: A Zsigmond-kor a magyar művészettörténet-írásban, in : Mű
vészet Zsigmond király .. . 1. kötet, 387. o. 

5 4 7 E nézetet képviselte: GEREVICH 1954, 60-61. o. 



5 4 8 LASZOWSZKI1902, 64. o. 
5 4 9 A. HORVÁT 1963-64, 36-38. o. 
5 8 0 SCHMIDT 1941, 350. oldalon lévő 1694-es alaprajzon az Ince-bástya már 

készen áll. 
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A monostor 1237-es alapítólevelének 1385-ös átirata (Országos Levéltár, Budapest) 



A péterváradi vár egy 1688-as alaprajza (Generallandesarchiv, Karlsruhe) 









A monostortemplom izometrikus 
rekonstrukciója - a tetőszerkezet 
a 3. képen látható alaprajz szerinti 
állapotot ábrázolja 



A bélakúti/péterváradi monostortemplom alaprajzának vázlata 



A kerci (Cirpa, Rom.) ciszterci monostortemplom alaprajza (Entz Géza nyomán) 
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XVIII. század végi Pétervárad-látkép 

(Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Képcsarnok, Budapest) 



Wilhelm Dillich Nagyváradot (Oradea, Rom.) és Temesvárt (Timisoara, Rom.) ábrázoló metszete 
(Balogh Jolán nyomán) 



A péterváradi vár Pieter van der Berge Belgrád ostromát ábrázoló rézmetszetén 
(Szakály Ferenc nyomán) 



A péterváradi vár egy 1697-es térképen 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára, Budapest) 





Az 1693-as építkezések során befalazott építészeti tagozat 



A péterváradi erőd egy 1700 körüli alaprajzon - a nyíl az ágyúgolyókból kirajzolódó ábra. 
valamint a gyámkő helyét jelöli 



Az Ince-bástya déli homlokának részlete a befalazott ágyúgolyókkal és konzollal 



Az 1693-as építkezés során befalazott Parler-típusú konzol 



A konzol alulnézetből 



RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

A. O. 

AUBERT 1947 

BADSTÜBNER 1980 

BÁLINT 1977 

BÉKEFI 1891 

BÉKEFI 1898 

BÉKEFI é.n. 

BENDA (szerk.) 

BICKEL 1977 

Anjou-kori okmánytár - Codex diplomaticus 
Hungaricus Andegavensis, szerk.: Nagy Imre -
Tasnádi Nagy Gyula, I - V I I . köt., Budapest 
1878-1920; 
Marcel Aubert: L ' architecture cistercienne en 
Francé, 1-2. kötet, 2. kiadás, Paris 1947; 
Ernst Badstübner: Kirchen der Mönche. Die 
Baukunst der Reformorder im Mittelalter, Berlin 
1980; 
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária
ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-euró
pai hagyományvilágából, I—II. kötet, Budapest 
1977; 
Békefi Rémig: A pilisi apátság története, Pécsett 
1891; 
Békefi Rémig: A pásztói apátság története, 
1190-1702, Budapest 1898; 
Békefi Rémig: A cziszterczi Rend története Ma
gyarországban 1142-1896, in: Emlékkönyv, me
lyet Magyarország ezeréves fennállásának ünne
pén közrebocsát a hazai cziszterczi Rend, szerk.: 
Békefi Rémig, H.é.n. 3-89. o.; 
1983 Magyarország történeti kronológiája, 
szerk.: Benda Kálmán, I . kötet: A kezdetektől 
1526-ig, I I . kiadás, Budapest 1983; 
Wolfgang Bickel: Die Kunst der Cistercienser, in: 



BOSSÁNYI1916 

BOZIC - CIRKOVIC ET 
ALIA 1973 

BRAUNFELS 1978 

CANIVEZ 1933-1941 

CEROVIC 1976 

CEVC 1978a 

CEVC 1978b 

CEVC 1984 

CIRKOVIC (szerk.) 1981 

CSÁNKI 1890-1913 

DÁVID 1974 

DERCSÉNYI1946 

SCHNEIDER - WIENAND ET A L I A (szerk.) 
1977,193-340. o.; 
Regesta supplicationum. A pápai kérvényköny
vek magyar vonatkozású okmányai. Avignoni 
korszak, összegyűjtötte és feldolgozta Bossányi 
Árpád, 1. kötet, Budapest 1916; 
Ivan Bozic-Sima Cirkovic-Milorad Ekmecic-
Vladimir Dedijer: Istorija Jugoslavije, I I . kiadás, 
Beogradl973; 
Wolfgang Braunfels: Abendlándische Kloster-
baukunst, 3. kiadás, Köln 1978; 
Jos. Canivez: Statuta capitulorum generalium 
ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 
1786,1-8. kötet, Louvain 1933-1941; 
Ljubivoje Cerovic: Otpocinje izrada istorije No-
vog Sada, Godisnjak Drustva istoricara SAP 
Vojvodine, 1976,171-177. o.; 
Emilijan Cevc: Slowenien, in: LEGNER (szerk.) 
1978,11. kötet, 441-448.0.; 
Emilijan Cevc: Kroatien, in LEGNER (szerk.) 
1978.11. kötet, 448-450. o.; 
Emilijan Cevc: Gótika u Sloveniji, in: Radovan 
Ivancevic-Emilijan Cevc-Andela Horvát: Um-
jetnost na t lu Jugoslavije, Gótika u Sloveniji i 
Hrvatskoj, Beograd-Zagreb-Mostar 1984, 25-
55. o.; 
Istorija srpskog naroda, knjiga 1. od najstarijih 
vremena do Maricke bitke 1371, szerk.: Sima 
Cirkovic, Beograd 1981; 
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földraj
za a Hunyadiak korában, 1-3., 5. kötet, Buda
pest 1890-1913; 
Dávid Katalin: Az Árpád-kori Csanád vármegye 
művészeti topográfiája, Művészettörténeti füze
tek, 7, Budapest 1974; 
Dercsényi Dezső: Román stílusú gyámkő Újvi
dékről, Magyar Múzeum 2(1946) 19-21. o. 



DEROKO 1964 

DIMIER 1962 

DINIÓ 1931 

DINIÓ 1935 

DRAGOJLOVIÓ 1987 

DUBY 1979 

DUDÁS (Muhoray) 1905 

DUDÁS 1906 

ELZ - Petrovaradin 

ENTZ 1963 

ÉRDUJHELYI 1891a 

ÉRDUJHELYI 1891b 

ÉRDUJHELYI 1892 

Aleksandar Deroko: Srednjevekovni gradovi na 
Dunavu, Beograd 1964; 
M.-Anselme Dimier: L ' art cistercien, Francé, La 
Pierre-qui-Vire, 1962; 
Mihajlo Dinié: Srednjevekovni Srem, in: Srpske 
zemlje u srednjem veku, Istorijsko-geografske 
studije, szerk.: Sima Óirkovic, Beograd 1978, 
270-284. o.; 
Mihajlo Dinié: Iz proslosti Srema, in: Srpske 
zemlje... 285-291. o.; 
Dragoljub Dragojlovic: Krstjani i jereticka 
crkva bosanska, SANU, Balkanoloski Institut, 
Posebna izdanja, knjiga 30, Beograd, 1987; 
Georges Duby: Saint Bemard, 1' art cistercien, 
Flammarion, Paris 1979; 
Muhoray (Dudás Gyula*): Petur bácsmegyei fő
ispán, A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi 
Társulat évkönyve, 21(1905) 87-90. o.; 
Dudás Gyula: Petur Bán és Peturváradja, Száza
dok 40(1906) 84-86. o.; 
N. N . : Petrovaradin, in: Enciklopedija Leksikog-
rafskog Zavoda, 6. köt. Perfekt-Sondki, Zagreb 
1962,30-31.0.; 
Entz Géza: A kerci (cirfai) cisztercita építő
műhely, Művészettörténeti Értesítő 1963, 121-
147.0.; 
Érdujhelyi Menyhért: A Péterváradi apátság. A 
Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat 
Évkönyve, 7(1891) 99-106,147-159. o.; 
Melhior Erdujhelji: Od kuda je postalo ime „Pet
rovaradin", Jávor, 18(1891)/42 669-670. o.; 
Érdujhelyi Menyhért: Pétervárad hadászati je
lentősége, A Bács-Bodrogh vármegyei Történel
mi Társulat Évkönyve, 8(1892) 14-32. o.; 

* Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon, 
Budapest 1978, 311. o. 



ÉRDUJHELYI 1893 

ÉRDUJHELYI 1894a 

ÉRDUJHELYI 1894b 

ÉRDUJHELYI 1899 

ÉRDUJHELYI 1903 

FEJÉR (1829-1844) 

FRAKNÓI 1883 

FRAKNÓI 1902 

GEREVICH 1954 

GEREVICH 1977 

GERŐ 1975 

GLASER 1933 

GOMBOS 1937-1938 

Érdujhelyi Menyhért: Péter és Bánk bán összees
küvése, Újvidék, 1893; 
Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története, Újvi
dék 1894. 
Melhior Erdujhelji: Istorija Novoga Sada, Novi 
Sad 1894; 
Érdujhelyi Menyhért: A kalocsai érsekség a re-
naissance korban, Zenta 1899; 
A kolostorok és káptalanok befolyása Magyaror
szág mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész 
előtt, Budapest 1903; 
Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac 
civilis, Studio et opera Georgii Fejér, 1—11. kö
tet, Budae1829-1844; 
Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek 
élete 1480-1501, Századok 17(1883) 489-514, 
729-749,825-843.0.; 
Fraknói Vilmos: Magyarország összeköttetése a 
Szentszékkel, 2. kötet, Budapest 1902; 
Gerevich László: Prager Einflüsse auf die Bi ld -
hauerkunst der Ofner Burg, Acta Históriáé A r t i -
um 2(1954) 51-61.0.; 
Gerevich László: Pilis Abbey a Cultural Center, 
Acta Archaeologica 29(1977) 155-198. o.; 
Gerő László: A magyar várépítés kialakulása a 
honfoglalás korától. Jellegzetes építési korsza
kok és ezek történeti előzményei az európai vár
fejlődés keretében, in: Várépítészetünk, főszerk.: 
Gerő László, Budapest 1975, 9-44. o.; 
Glaser Lajos: A karlsruhei gyűjtemények magyar 
vonatkozású térképanyaga. A „Térképészeti Köz
löny" 6. számú különfüzete, Budapest 1933; 
Catalogus fontium históriáé Hungaricae aevo 
ducum et regum ex stirpe Árpad descendentium 
ab anno Christi DCCC usque ad annum MCCCI. 
Collegit Albinus Franciscus Gombos, 1-3. kötet, 
Budapest 1937-1938; 



GYÁRFÁS 1873 

GYÖRFFY 1952-1953 

GYÖRFFY 1963-1987 

HELLER - NEHRING 1973 

HERVAY 1984 

HOMOLKA 1978 

A. HORVÁT 1963-1964 

A. HORVÁT 1980 

A. HORVÁT 1984 

Z. HORVÁT 1980 

HORVÁTH 1983 

IVÁNYI 1889-1907 

Gyárfás István: A jász-kunok története, 2. kötet, 
Kr.u. 884-1301-ig, Kecskemét 1873; 
Györffy György: A szávaszentdemeteri görög 
monostor X I I . századi birtokösszeírása, Az MTA 
I I . osztályának közleményei, 2(1953) 325-362. 
0 . ; 3(1953) 69-104. o.; 
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország tör
téneti földrajza, 1-3. kötet, Budapest 1963-1987; 
Georg Heller - Kari Nehring: Comitatus Sirmi-
ensis. Veröffentlichungen des Finnisch-Ugri-
schen Seminars an der Universitát München, Se
rié A: Die historischen Ortsnamen von Ungarn, 
1. kötet, München 1973; 
Hervay L. Ferenc: Repertórium historicum ordi-
nis cisterciensis in Hungária, Bibliotheca Cister-
ciensis 7, Roma 1984; 
Jaromir Homolka: Péter Parler, der Bildhauer, 
in: LEGNER (szerk.) 1978, 3. kötet, 27_34. o.; 
Andela Horvát: O utjecajima Parlerovog pras-
kog kruga na arhitektonsku plastiku Iloka, Pe-
rist i l 6-7(1963/64) 36-38. o.; 
Andela Horvát: Uz Sticnu Marijana Zadnikara, 
Bulletin Razreda za likovne umjetnosti JAZU 2/ 
50/(1980) 71-80. o.; 
Andela Horvát: Gótika u Hrvatskoj, in: Radovan 
Ivancevic - Emilij an Cevc - Andela Horvát: Gótika 
u Sloveniji i Hrvatskoj. Umjetnost na t lu Jugosla
vije, Beograd-Zagreb-Mostar 1984, 56-72. o.; 
Zorislav Horvát: Izgradnja lade zagrebacke ka
tedráié, Peristil 23(1980) 67-98. o.; 
Horváth Alice: Várak és erődök építészete a kö
zépkori Délkelet-Magyarországon a X V I . század 
közepéig. Kandidátusi értekezés, Budapest 1983, 
kézirat, MTA Központi könyvtár, Kézirattár; 
Iványi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi 
és történelmi helynévtára, 1-5. kötet, Szabadka 
1889-1907; 



IVÁNYI1926 

JERNEY 1885 

KALAPIS 1987 

KALÁSZ 1932 

KALÁSZ 1942-1943 

KALIC - FERJANCIC 
RADOSEVIC-
MAKSIMOVIC 1971 

KATONA 1779-1817 

KATONA 1800 

KISS 1978 

KISS-KATONA 1976 

Iványi Béla: A tüzérség története Magyarorszá
gon a kezdetektől 1711-ig, Hadtörténelmi Közle
mények, 27(1926) 1-36, 125-166, 259-289, 393-
419.0.; 
Jerney János: A' magyarországi káptalanok' és 
konventek' mint hielmes és hiteles helyek' törté
nete, Magyar Történelmi Tár, 2(1885) 1-164. o.; 
Kalapis Zoltán: A középkori Pétervárad. Feltá
rás előtt a 750 éves bélakúti apátság fellegvára, 
Magyar Szó, 1987. június 6., 16. o.; 
Kalász Elek: A szentgotthárdi monostor birtok
viszonyai és a ciszterci gazdálkodás a középkor
ban. Tanulmányok a magyar mezőgazdaság tör
ténetéhez 5, Budapest 1932; 
Kalász Elek: Vázlatok a magyar földön 800 éves 
ciszterci rend múltjából. Különlenyomat a cisz
terci rend bajai I I I . Béla Gimnáziumának 1942-
43. évi évkönyvéből; 
J. Kalic - B. Ferjancic - N . Radosevic-Maksimo-

vic: Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugosla-
vije, 4. kötet, Vizantinoloski Institut SANU, Po-
sebna izdanja 12, Beograd 1971; 
História eritica regum Hungáriáé (...) ex fide 
domesticorum et exterorum seriptorum concin-
nata a Stephano Katona, 1-42. kötet, Pestini, 
Budaeetc, 1779-1817; 
História metropolitanae Colocensis ecclesiae, 
concinnata studio Stephani Katona, 1-2. kötet, 
Colocae 1800; 
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, 
Budapest 1978; 
Mohács emlékezete. A mohácsi csatára vonatko
zó legfontosabb magyar, nyugati és török forrá
sok. A csatahely régészeti feltárásának eredmé
nyei, válogatta Kiss Károly, szerkesztette Kato
na Tamás, Budapest 1976; 



N. KLAIC 1983 

N . KLAIC 1986 

V. KLAIC 1880 

V. KLAIC 1882 

V. KLAIC 1899-1920; 

KOWACZ 1890 

KŐSZEGHY 1893 

KRISTÓ 1984 

LAKATOS 1911 

LASZOWSKI1902 

LEGNER (szerk.) 1978 

LUKCSICS 1931-1938 

Nada Klaic: Crtice o Vukovaru u srednjem vije-
ku, Vukovar1983; 
Nada Klaic: O Pokuplju kao vjekovnoj krajini 
izmedu Jadrana i Panonije, Izdanja Hrvatskog 
arheoloskog drustva 10(1985), Arheoloska istra-
zivanja na karlovackora i sisackom podrucju, 
Zagrebl986,189-196.0. 
Vjekoslav Klaic: Zemljopis zemalja u kojih obi-
tavaju Hrvati, 1. kötet, Zagreb 1880; 
Sirmia citerior et ulterior, Viestnik Hrvatskog 
arkeologiceskoga druztva 4(1882) 101-107. o.; 
Vjekoslav Klaic: Povjest Hrvata od najstarijih 
vremena do pocetka X I X vijeka, 1-5. kötet, Zag
reb 1899-1920; 
Stanislaus Kowacz: Die Vergangenheit Peter-
wardeins. Eine geschichtliche Skizze, Neusatz 
1890; 
Kőszeghy Sándor: Imreffy Mihály följegyzései 
1522-ből, A Bács-Bodrogh vármegyei Történel
mi Társulat Évkönyve, 9(1893) 24-29. o.; 
Kristó Gyula: A korai feudalizmus (1116-1242), 
Előzmények és magyar történet 1242-ig. Magyar
ország története tíz kötetben, 1/2. kötet, szerk: 
Székely György, Budapest 1984, 1007-1415. o.; 
Lakatos Dénes: A topuskói ciszterci apátság tör
ténete az Árpádok korában, Budapest 1911; 
Emilij Laszowski: Hrvatske Povjesne Gradevine 
1. kötet, Zagreb 1902; 
Die Parler, und der schöne Stil 1350-1400. Eu-
ropáische Kunst unter den Luxemburgén. Ein 
Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Mu-
seums in der Kunsthalle Köln, szerk.: Anton 
Legner, 1-4. kötet, Köln 1978. 
A XV. századi pápák oklevelei. Diplomata pon-
tificum saec. XV. Kiadja Lukcsics Pál. 1-2. kö
tet, Budapest 1931-1938; 



MÁLYUSZ 1971 

MARKOVIC 1979 

MARKOVIC 1984 

MAROSI 1978 

MAROSI 1983 

MAROSI 1984 

MAROSI 1985 

MAROSI 1987 

MODESTIN 1928 

MON. VAT. 

MORAVCSIK 1984 

MNYTESz 

MUSSBACHER 1977 

Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a közép
kori Magyarországon, Budapest 1971; 
Zivko Markovié: Novi Sad kroz istoriju, katalog 
7, Edicija kataloga izlozbi Muzeja grada Novog 
Sada, Novi Sad 1979; 
Zivko Markovié: Novi Sad i Petrovaradin, Novi 
Sad 1984; 
Marosi Ernő: Ungarn, in: LEGNER (szerk.) 
1978, 2. kötet, 451-453.0.; 
Marosi Ernő: Gótika, in: A művészet története 
Magyarországon. A honfoglalástól napjainkig. 
Szerk.: Aradi N. - Feuerné Tóth R. - Galavics G. 
- Marosi E. - Németh L., Budapest 1983; 
Ernő Marosi: Die Anfánge der Gotik in Ungarn. 
Esztergom in der Kunst des 12-13. Jahrhun-
derts, Budapest 1984; 
Marosi Ernő: A pilisi monostor szerepe a X I I I . 
századi magyarországi művészetben, Studia Co-
mitatensia 17(1985) 551-561. o. 
Marosi Ernő: Szobrászat, in: Művészet Zsig
mond király korában, 1387-1437; 2. kötet; Kata
lógus, szerk.: Beke L. - Marosi E. - Wéhli T., Bu
dapest 1987, 227-303. o.; 
Josip Modestin: Petrovaradin, in: Narodna en
ciklopedija Srpsko-hrvatsko-slovenacka, 3. kö
tet N-R, szerk.: St. Stanojevié, Zagreb 1928, 
336-337.0.; 
Monumenta Vaticana históriám regni Hungáriáé 
illustrantia, I . sorozat, 1-6. kötet, I I . sorozat 1. 
kötet, Budapest 1884-1891; 
Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar törté
net bizánci forrásai, Budapest 1984; 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 
főszerk.: Benkő Loránd, 1-3. kötet, Budapest 
1967-1976; 
Norbert Mussbacher: Die Marienverehrung der 



NAGY 1987 

NAGY-NYÁRY 1875 

NAGY-PAULOVIC 1954 

NEHRING 1974 

OKRUGLIÓ 1857 

OKRUGLIC 1881 

PATAKI 1942 

PAULER 1899 

PAULOVlC 1953 

PESTY 1875 

112 

Cistercienser, in: SCHNEIDER - WIENAND ET 
A L I A (szerk.) 1977,165-181. o.; 
Nagy Sándor: Dombó, középkori monostor és 
erőd, Újvidék 1987; 
Nagy Iván-Nyáry Albert: Magyar diplomácziai 
emlékek I . Mátyás király korából, I . kötet, Buda
pest 1875; 
Nad Sándor - Róbert Paulovic: Postának i razvi-
tak petrovaradinske tvrdave i prva naselja na te-
ri tor i j i danasnjeg Novog Sada, in: Novi Sad u 
proslosti i sadasnjosti. Prirucnik uz izlozbu, No
vi Sad 1954, 5-6. o.; 
Kari Nehring: Comitatus Bachiensis et Bodrogi-
ensis, Veröffentlichungen des Finnisch-Ugri-
schen Seminars an der Universitát München, A 
sorozat, 2. kötet, München 1974; 
Ilija Okruglic: Povjestnicke crtice Sriema glede 
njegovieh znamenitostih i u njemu se nahodecih 
starinah, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku 
4(1857)201-232.0.; 
Ilija Okruglic: Poviestna crtica postanka i daljeg 
razvitka Tekijah i l i hodocastne kapele Tekijske 
Gospe kraj Petrovaradina grada, Novi Sad 1881; 
Pataki Vidor: A péterváradi ciszterciek a közép
kori Kelenföldön. A ciszterci rend budapesti Szt. 
Imre Gimnáziumának évkönyve az 1941-42. is
kolai évről. Közzétette Brisits Frigyes, Budapest 
1942, 19-55.0.; 
Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Ár
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1939 Rudolf R. Smit - Durde Boskovic: Srednjeve-
kovni gradovi u Vojvodini, in: Vojvodina I , Od 

E monográfia a háború kitörése miatt befejezetlen 
maradt, forgalomba nem került. Egy példányát az újvi
déki Matica srpska könyvtára őrzi. 
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CISTERCITSKA OPATIJA BELEFONS/PETROVARADIN 
- Rezime -

Petrovaradinska cistercitska opatija, koja se u latinskim pisanim izvorima cesto 
spominje i pod imenom Belefons /=Belin izvor/, nalazila se od X I I I do XVI veka 
na mestu gornjeg grada danasnje Petrovaradinske tvrdave. Autor ove studije nas-
toji da u sazetom obliku prikaze istoriju ove opatije, koja je bila znacajan centar 
katolicke crkve u srednjevekovnom Sremu, kao i da analizira zgrade ove opatije na 
osnovu dva publikovana i dva dósad jos nepublikovana tlocrta sa kraja XVII veka. 

U prvom poglavlju sastavijen je pregled madarske, jugoslovenske i zapadno-
evropske strucne literature, koja se bavi ovim manastirom, srednjevekovnom 
tvrdavom, koja ga je okruzila i l i istorijom Novog Sada. Autor istice da su, uprkos 
mnogim istrazivanjima, brojna pitanja ostala neresena. Doprinela su ovome i je-
zicke barijere izmedu pojedinih istoriografija, sto je uzrokovalo, da su mnoga vaz-
na otkrica ostala nezapazena. Zbog ovog stanja je jedan od ciljeva autóra ove knji-
ge i komparativna analiza pojedinih „ogranaka" strucne literature. Uporedna 
analiza dostignuca objavljenih na madarskom, srpskohrvatskom, nemackom i l i 
latinskom jeziku moze bi t i od koristi i pri obradi podataka sakupljenih na iskopa-
vanjima u Petrovaradinskoj tvrdavi koja se" vrse pod vodstvom R. Bunardzica. 

U drugom poglavlju studije autor prikazuje i ocenjuje pokusaje ubifikacije 
mesta „Petrikon", kője spominje vizantijski istoricar Kinam. Po Vj. Klaicu Petri -
kon sadrzi u sebi ime Petrovaradin, dok po D. Pauleru je Kimanov toponim prevod 
imena Kő/=Kamen, pa se pisanje vizantijsog istoricara odnosi na srednjevekovno 
naselje na mestu danasnjeg Banostora. Misljenje Vj. Klaica steklo je vise pristalica 
u strucnim krugovima, iako sadrzi i jedan krupan nedostatak. Naime, dok se za to
ponim Kő moze sa sigurnoscu tvrdit i da je postojao vec za vreme pohoda vizántij-
skog cara Manuéla, 1164-te, ime Petrovaradina verovatno potice iz XlII-og veka. 
M. Erdujhelji je dokazao da je Petrovaradin dobio ime po Terefi Peteru (u povelja-
ma na latinskom jeziku: Petrus f ilius Turwey i l i Gurwey), koji se u pisanim izvori
ma prvi put pojavljuje tek godine 1194, a 1213-te ucestvuje u atentatu na ugarsku 



kraljicu Gertrudu. Zbog vremenskog razmaka se cini dosta neverovatnim da je 
jedan toponim nosio njegovo ime vec 1164. 

U trecem poglavlju se prikazuje kako je doslo do osnivanja opatije Bele-
fons/Petrovaradin. Na osnovu belefonske darovnice moze sa zakljuciti da je 
ugarski kralj Bela IV poklonio cistercitima zemlju Terefi Petera, koji je zbog 
atentata osuden na smrt i gubitak svih poseda. U strucnoj literaturi postoji vise 
misljenja o tome, u cijim su rukama bi l i Peterovi posedi posle izvrsenja smrtne 
kazne. Autor studije prihvata misljenje P. Rokaija, da je ovaj posed jedno vre-
me drzala i Margarita, sestra ugarskog kralja Andrije I I . U zadnjem delu ovog 
poglavlja autor studije pokusava obesnaziti argumente F. L. Hervaija, prema 
komé je na ovom posedu prvo kalocki nadbiskup Ugrin pokusao da osnuje cis-
tercitski manastir a tek kasnije Bela IV. Po misljenju autóra ove studije „Mon
tana Sancti Petri in Marchia", koju spominju cistercitski statuti 1233. i 1235. 
godine je verovatno neko drugo mesto u Sremu. 

U cetvrtom poglavlju knjige autor analizira podatke, koji se odnose na ubi-
fikaciju Petrovaradinske cistercitske opatije. Prihvata misljenje M. Erdujhelji-
ja i V. Patakija, po kojima se pre 1241. godine manastir nije nalazio na brdu, na 
mestu danasnjeg gornjeg grada, vec u nekoj obliznjoj dolini. Opatija je preselje-
na na brdo samo posle tatarske najezde, delom radi lakse odbrane, delom 
i radi nadzora puta od strategijske vaznosti. Na osnovu cetiri plana Pet-
rovaradinskog grada iz 1688. godine moze se zakljuciti, da je kor manas-
tirske crkve bio tipa Morimond I I . Vrlo bliska paralela mu je kor cistercitsog 
manastira u Kercu (rumunski: Cirfa) u Transilvaniji. Na sve cetiri plana 
se jasno razabire da zapadni deo crkve nije bio podeljen na brodove. Me-
dutim, samo na osnovu arheoloskih iskopavanja ce se moci proveriti, dali 
je crkva gradena ovako, i l i su stubovi uklonjeni samo prilikom kasnijih 
prepravki. 

U petom poglavlju autor daje kratak pregled istorije opatije. Na osnovu 
darovnice i nekih drugih dokumenata iz XIII- tog i XlV-tog veka nabraja izvore 
prihoda isticuci narocit znacaj gajenja vinove loze. Postoji naime mogucnost da 
su petrovaradinski cisterciti doneli iz Francuske u Srem vinovu lozu i nácin 
pripremanja vina tipa furmint (mozler i l i moslavac). Proizvodnja i prodaja vina 
mnogo je doprinela tome, da je belefonska/petrovaradinska opatija postala u 
XIV-tom veku najbogatiji cistercitski manastir u citavoj Ugarskoj. Na bogat-
stvo opatije ukazuje i cinjenica da su tu vise puta boravili ugarski kraljevi X I I I -
tog i XlV-tog veka. Narocito je vazno istaci cinjenicu, da je u prvom desetle-
cu XlV-tog veka, na pocetku svoje vladavine dosta vremena tu proveo i Karlo 



Róbert, prvi ugarski kralj iz Anzuvinske dinastije, dok zbog raznih velikasa jos 
nije mogao prosiriti svoju vlast nad citavom Ugarskom. 

Dosta pisanih izvora iz XlI I - tog i XlV-tog veka govori o sporovima, koji su 
vodeni zbog pojedinih poseda opatije. Sa tacke gledista istorije Novog Sada na-
rocito je vazna parnica oko manastira Aranylábúbács (u jednoj povelji iz 1267: 
Aranlaboubach = Zlatonogi Bac). Ovaj manastir je naime sigurno stariji od cis-
tercitskog, ali se zbog nedostatka izvora ne moze tacno ubificirati. Autor ove 
studije prihvata misljenje V. Patakija, prema komé se ovaj manastir nalazio na 
mestu kasnijeg podgrada petrovaradinskog grada. 

U ovom poglavlju se takode analizira i teorija R. Paulovica, koji je na osno-
vu junacke narodne pesme o Kraljevicu Marku i Vuci Deneralu zakljucio da je 
Petrovaradin u XlV-tom veku bio deo nemanjicke Srbije. Autor ove studije 
nabraja misljenje vise jugoslovenskih istoricara koji su istakli da se navodi j u -
nackih narodnih pesama mogu prihvatiti kao cinjenice samo ako se slazu sa p i -
sanim izvorima. A pisani izvori iz XlV-tog veka ne sadrze nijedan podatak koji 
b i potvrdivao Paulovicevu tezu. 

Posle pregleda dogadaja iz XlII - tog i XIV-tog veka sledi XV i pocetak X V I -
tog veka, kad je Petrovaradinski manastir poceo propadati, a istovremeno je 
zbog strategijskog znacaja brda gde je stajao, postao vazna karika u lancu 
tvrdava za odbranu srednjevekovne Ugarske od turske najezde. 1439 darovao 
je ugarski kralj Albert macvanskom banu Ladislavu Gorjanskom Petrovaradin, 
uz uvet modernizacije odbrambenih mogucnosti tvrdave. Nekoliko godina kas-
nije medutim ova opatija i tvrdava koja ju je okruzivala, vec se nalazi u rukama 
Nikole Ilockog. Detalji spóra izmedu dva mocna barona nisu poznati. 1462 go-
dine je ugarski kralj Matijas Korvin darovao Petrovaradin kalockim nadbisku-
pima sa ciljem organizovanja odbrane granice. Od kalockih nadbiskupa Péter 
Varadi (u latinskim spisima: Petrus de Warda) je ucinio najvise za moderniza-
ciju tvrdave. Svi ovi napori medutim nisu b i l i dovoljni za zaustavljanje turskog 
nadiranja. Turska vojska pod vodstvom sultana Sulejmana I I . zauzela je Petro
varadin 27. jula 1526. a pad tvrdave ujedno znaci i kraj cistercitskog manastira. 

U sestom poglavlju autor prikazuje na osnovu putopisaca iz XVI-tog i 
XVII-tog veka kao i austrijskih izvora sa kraj a XVII-tog veka sudbinu ostataka 
manastira za vreme turske vladavine, kao i u periodu posle austrijskog osva-
janja kada su 1693 godine pr i pocetku gradnje nove tvrdave i zadnji ostaci ma-
nastirskih zgrada poruseni. U ovom poglavlju obraduje se i deo prozorskog ok-
vira od kamena, kao i konzola Parlerijanske skole koji su uzidani u Inocentijev 
bastion nove tvrdave. Konzola sa prikazom maske nalazi se ispod jedne kompo-



zicije 7 kamenih topovskih kugli. Kompozicija od duladi prikazuje i l i ljudski 
l ik rasirenih ruku, i l i krst na trouglastom postolju. Deo prozorskog okvira kao i 
konzola su verovatno ostaci srednjevekovne opatije i l i tvrdave iako se to jos sa 
sigurnoscu ne moze tvrdi t i . Naime, pril ikom gradnje nove tvrdave dovozen je 
kamen i iz Iloka, gde je prisustvo kiesara Parlerove skole u prvoj polovini X V -
og veka vec odavno potvrdeno. 



DIE ZISTERZIENSERABTEIBELEFONS/PETERWARDEIN 
- Auszug -

Die Abtei Peterwardein, die in den lateinischen Urkunden des Mittelalters oft 
auch als Abtei Belefons (d.h. Belaefons=Bela's Quelle) genannt wurde, stand 
im 13-16. Jahrhundert an der Stelle der inneren Burg der Festung Peterwardein 
(ein Ort an der Donau, gegenüber der Stadt Neusatz [serbokroatisch: Novi Sad, 
ungarisch: Újvidék] in Jugoslawien). Sie war eines der wichtigsten Zentren der 
katholischen Kirche im mittelalterlichen Syrmien. Der Autor der vorliegenden 
Studie in ungarischer Sprache bemüht sich, die Geschichte dieser Abtei kurz 
zusammenzufassen, und er analysiert auch die Baugeschichte des Klosters 
aufgrund zwei publizierter und zwei unpublizierter Grundrisse aus dem Ende 
des 17. Jahrhunderts. 

Das erste Kapitel ist eine Zusammenfassung der ungarischen, jugoslawi-
schen und westeuropáischen Fachliteratur die sich mit dieser Abtei, ihren Ver-
teidigungsmauern oder mit der Geschichte der Stadt Neusatz bescháftigt. Der 
Autor der vorliegenden Studie betont, daB trotz der vielen Forschungen meh-
rere Fragen noch unbeantwortet sind. Ein Grund dafür sind auch die Sprach-
hindernisse zwischen den verschiedenen Geschichtsschreibungen. Deswegen 
blieben viele neue Forschungsergebnisse unbeachtet. Diese Lage ist die Basis 
jenes Zieles des Autors, die verschiedenen „Zweige" der Fachliteratur gemein-
sam und komparativ zu analysieren. Die komparative Analyse der Theorien, 
die in ungarischer, serbokroatischer, deutscher oder lateinischer Sprache er-
schienen sind, kann sehr nutzbar werden auch bei der Bearbeitung der Daten 
die bei den Ausgrabungen in Peterwardein unter der Leitung von R. Bunardzic 
in den vergangenen Jahren gesammelt sind. 

Im zweiten Kapitel werden verschiedene Versuche der genauen Ortbestim-
mung der von Kynnamos erwáhnten Siedlung „Petrikon" vorgelegt und bewer-
tet. Nach dem kroatischen Geschichtsforscher V. Klaic enthált der griechische 
Name Petrikon den Ortsnamen Peterwardein. Dagegen meint der ungarische 



Historiker Gy. Pauler, daB Petrikon eine Übersetzung des ungarischen Ortsna-
mens Kő (=Stein) ist, und so verzieht sich die Erwáhnung von Kynnamos auf 
die mittelalterliche Siedlung an der Stelle der heutigen Banostor in Syrmien. 
Die Meinung von V. Klaic verschaffte sich mehrere Anhánger in Fachkreisen, 
trotzdem weist sie einen groBen Mangel auf. Für den Ortsnamen Kő kann be-
wiesen werden, daB er schon wáhrend des Feldzugs von byzantinischen Kaiser 
Manuelos im Jahre 1164 existierte, dagegen stammt der Name Peterwardein sehr 
wahrscheinlich erst nur aus dem 13. Jh. M. Érdujhelyi hat nachgewiesen, daB Pe
terwardein seinen Namen nach Tőre fia Péter (in den lateinischen Urkunden: Pet-
rus filius Turwey oder Gurwey) bekommen hat. Diese Person erschien aber das 
erste Mai in den schriftlichen Quellén erst im Jahre 1194, und 1213 hat er am 
Attentat auf die ungarische Königin Gertrúd teilgenommen. Es schien deshalb 
unwahrscheinlich, daB ein Ort bereits im Jahre 1164 seinen Namen trug. 

Im ersten Teil des dritten Kapitel wird gezeigt, wie die Zisterzienserabtei 
Belefons/Peterwardein gegründet worden war. Man kann aufgrund der Dona-
tionsurkunde erfahren, daB der ungarische König Béla IV. die Güter von Tőre 
fia Péter, der nach dem Attentat mit Tod und Verderben alle Besitze bestraft 
worden war, den Zisterzienser schenkte. In der Fachliteratur gibt es mehrere 
Meinungen über die Personen, die nach der Todesstrafe und vor der Abteigrün-
dung diese Güter im Besitz hatten. Der Autor dieser Studie akzeptiert die Be-
weisführung von P. Rókay, nach der diese Güter zeitweilig auch Margarete, ei
ne Schwester vom ungarischen König Andreas I I . , besafi. Im zwiten Teil die-
ses Kapitels versucht der Autor die Argumente von F. L . Hervay in Frage zu 
stellen. Nach ihm wollte námlich in Peterwardein zuerst Ugrin, der Erzbischof 
von Kalocsa ein Zisterzienserkloster grundén, und erst spáter König Béla IV. 
Nach der Meinung des Autors ist „Montana Sancti Petri in Marchia" die die 
Statuten des Zisterzienserordens im Jahre 1233 und 1235 als ein zukünftiges 
Stift von Ugrin erwáhnen, ein anderer Ort im mittelalterlichen Syrmien. 

Im vierten Kapitel der Studie werden die Angaben über die genaue Stelle 
der Zisterzienserabtei Belefons/Peterwardein analysiert. Der Autor nimmt die 
Meinung von M. Érdujhelyi und V. Pataki an, daB das Kloster vor 1241 nicht 
auf dem Berg, an der Stelle der Hochburg der Festung stand, sondern in einem 
Tal der Umgebung. Die Abtei ist nur nach dem Tatareneinfall übersiedelt wor
den, teils um die leichtere Verteidigung, teils um die wichtige DonaustraBe zu 
sichern. Man kann aufgrund von vier Plánén der Burg Peterwardein aus dem 
Jahre 1688 darauf folgern, daB der Chor der Klosterkirche nach dem sog. Mori-
mond I I . - Typ errichtet wurde. Ihre sehr enge Parallelé ist der Chor der Zister-



zienserkirche in Kerz (ungarisch: Kerc, rumánisch: Cirfa) in Siebenbürgen. 
Alle vier Grundrisse zeigen, daB das Langhaus der Abteikirche Peterwardein 
nicht in Schiffe geteilt war. Man kann aber nur aufgrund archáologischer Frei-
legungen mit Sicherheit bestimmen, ob die Kirche ursprünglich so gebaut 
worden ist, oder die Pfeiler und die dazugehörigen Wánde nur wáhrend eines 
spáteren Umbaus entfernt worden sind. 

Im fünften Kapitel wi rd die Geschichte der Abtei kurz dargestellt. Der Autor 
führt die Einkommensquellen der Abtei aufgrund der Donationsurkunde und 
anderer Schriften aus dem 13. und 14. Jahrhundert an, unter besonderer Be-
rücksichtigung des Weinbaus. Es besteht námlich die Möglichkeit, daB die 
Mönche die Weinrebe und Herstellungsmethoden der Weinsorte Zapfner aus 
Frankreich nach Syrmien mitgebracht habén. Der Weinbau und Weinverkauf 
hat sehr viel dazu beigetragen, daB die Abtei Belefons/Peterwardein im 14. 
Jahrhundert die reichste Zisterzienserabtei im ganzen mittelalterlichen Ungarn 
geworden ist. Auf die Mannigfaltigkeit der Abtei weist auch die Tatsache hin, 
daB hier die ungarischen Könige der 13. und 14. Jahrhunderte oft verweilten. 
Es ist nachdrücklich zu betonén, daB Kari Róbert, der erste ungarische König 
der Anjou-Dynastie, im ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts, als er ganz Un
garn wegen des Widerstandes mehrerer GroBherrn noch nicht beherrschen 
konnte, in dieser Abtei für lange Zeit weilte. 

Mehrere Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrhundert handeln von den Pro-
zessen, die wegen einiger Güter der Abtei geführt worden sind. Vom Gesichts-
punkt der Geschichte der Stadt Neusatz aus ist der ProzeB über das Kloster 
Aranylábúbács (=Goldbeiniger Batsch) von besonderer Wichtigkeit. Es ist 
námlich sicher, daB dieses Kloster álter als die Zisterzienserabtei ist, seine Ort-
bestimmung ist aber wegen des lückenhaften Zustands des Quellenmaterial 
noch nicht lösbar. Der Autor der volriegenden Studie schlieBt sich der Meinung 
von V. Pataki an, daB dieses Kloster an der Stelle des spáteren Suburbiums von 
Peterwardein stand. 

In diesem Kapitel wi rd auch die Theorie von R. Paulovic analysiert, nach 
der ein serbisches Volkslied über Kraljevic Marko und Vuco Deneral darauf 
weist, daB Peterwardein im 14. Jahrhundert im mittelalterlichen Serbien war. 
Der Autor der Studie führt die Meinungen mehrerer jugoslawischer Forscher 
an, die festgestellt hatten, daB die Hinweisungen der südslawischen Volkslieder 
nur dann annehmbar sind, wenn sie mit den Daten der schriftlichen Quellén 
übereinstimmen. In den schriftlichen Quellén des 14. Jahrhunderts sind aber 
keine solchen Daten, die die Theorie von R. Paulovic bestátigen. 



Nach der Durchsicht der Ereignisse des 13. und 14. Jahrhunderts folgt die 
Zusammenfassung des 15. Jahrhunderts und der Beginn des 16. Jahrhunderts. 
Das war die Zeit, als das Lében der Mönche zugrunde zu gehen begann, und 
gleichzeitig ist der Bau, wegen des strategischen Werts des Berges, wo die Abtei 
lag, ein Bindeglied der Burgkette gegen den Türkenangriff geworden. Der un-
garische König Albrecht schenkte die Abtei und ihre Verteidigungsmauern im 
Jahre 1439 an Garai László (in den lateinischen Urkunden: Ladislaus de Gara). 
Die Vorbedingung der Schenkung war die Erneuerung der Burgmauern. Einige 
Jahre spáter ist aber diese Abtei schon im Besitz von Újlaki Miklós (in den la
teinischen Urkunden: Nicolaus de Újlak). Die Einzelheiten des Zusammensto-
fies zwischen den zwei Baronen sind unbekannt. Im Jahre 1462 schenkte der 
ungarische König Matthias die Abtei dem Erzbischof von Kalocsa mit dem Ziel 
der Organisierung der Verteidigung der Südgrenze. Váradi Péter (in den latei
nischen Urkunden: Petrus de Varda) war jener Erzbischof von Kalocsa, der am 
meisten für die Modernisierung der Burg tat. Alle diese Bestrebungen waren 
aber für das Aufhalten des türkischen Angriffs nicht genügend. Die türkische 
Armee hat unter der Führung von Sultan Suleiman I I . Peterwardein am 27. Juli 
1526 eingenommen. Der Fali der Burg bedeutete auch das Ende der Zisterzienser-
abtei. 

Im letzten, sechsten Kapitel wi rd das Schicksal des Klosterbaus wáhrend 
der Türkenzeit und nach der österreichischen Eroberung im Jahre 1687 auf-
grund mehrerer Reisebeschreibungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert und ös
terreichischen Quellén vom Ende des 17. Jahrhunderts gezeigt. Die letzten Res
té der Klostergebáude sind 1693, am Anfang des Baues der neuen Festung nie-
dergerissen worden. In diesem Kapitel wird auch ein Bruchstück eines Fenster-
rahmens aus Stein und auch eine Parler-Konsole beschrieben. Diese behauenen 
und gemeiBelten Steinfragmente sind in die Bastion Innocentius der neuen Fes
tung eingemauert. Die Maskenkonsole ist unter einer Komposition, die aus sí
ében steinernen Kanonenkugeln besteht. Diese Komposition stellt entweder ei-
nen Mann mit ausgestreckten Armen, oder ein Kreuz auf einem dreieckförmi-
gen Postament dar. Das Bruchstück des Fensterrahmens und die Konsole sind 
wahrscheinlich Resté der Zisterzienserabtei oder ihrer Verteidigungsmauern. 
Das kann aber noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, weil wáhrend der Bau-
arbeiten im 17. Jahrhundert Baumaterial aus der Burg Ilok (ungarisch: Újlak) 
gebracht worden ist, und dort ist die Anwesenheit der Steinmetzen die den Par-
ler-Stil kannten, schon seit langer Zeit bewiesen. 
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