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KOLOSTOROK ÉS SZERZETESREndEK A  
nYuGAT-dunánTúLOn

Egy helytörténeti folyóiratban illik a településről, legfeljebb a szűkebb régiójáról szóló 
cikkeket közölni. Annak, hogy ez a cikk mégsem ilyen témáról szól, az az oka, hogy ezút-
tal a kolostorok nem egyszerűen egyházi intézményekként, hanem mint a térség demo-
gráfiai és gazdasági fejlődésének indikátorai, illetve a területfejlesztés és a térszervezés 
eszközei kerülnek képbe. Persze, ebben az összefüggésben Sopronnak mint privilegizált 
szabad királyi városnak – Pozsonnyal együtt – fontos szerepe volt. Érdemes azonban 
szemügyre venni a régió egészét, ha látni szeretnénk a város és a vármegye helyét.

A középkori Sopron vármegye monostorhálózata nem tartozik a legsűrűbbek kö-
zé.1 A Dunántúl más részeihez képest több a rövidéletű vagy kétes adatból ismert intéz-
mény, illetve alapítási kísérlet. A Nyugat-Dunántúlon a kicsiny és sajátos helyzetű Moson 
vármegyét leszámítva Sopron vármegye területén indult el legkésőbb a kolostorhálózat 
kiépülése. Az első monostor a csornai premontrei prépostság volt az 1180-as években,  
 

1   A középkorral foglalkozó történészeknek ugyan többé-kevésbé egyértelmű, e helyt mégis szükségesnek 
látszik röviden kitérni a szerzetesrendek különféle típusaira. Monasztikusoknak nevezzük azokat a 
közösségeket, amelyek földbirto kokkal rendelkeznek, ebből származó jövedelmeik fedezik a közösség 
megélhetését, és az épületek fenntartását, bővítését, sőt, a szegényeknek szánt alamizsnára is szokott jutni 
belőle. Egy részük a benedeki regulát követi, tagjai neve latinul monachus és apátságaik vannak (pl. bencés, 
ciszterci). Ők a 9. századtól kezdve Európa-szerte fokozatosan kiszorultak a lelkipásztori munkából. Más 
részük a Szent Ágoston-féle regulát használta, tagjaik lelkipásztori munkát is végeztek, ezért kanonokoknak 
hívták őket, monostoraik pedig prépostságok (pl. premontreiek, Ágoston-rendi kanonokok kü lönféle ágai). 
A szerzetesrendek másik nagy csoportja a koldulórendeké. Közülük a legismertebbek és legelterjedtebbek 
a ferencesek és a domonkosok. Birtokaik a középkorban nem vagy alig voltak, helyette alamizsnából éltek. 
Fő feladatuk a lelkipásztori munka és a misszió volt. A szerzetesrendek harmadik középkori csoportja a 
remeterendeké. Ezek soha sem volt nagyon elterjedtek, kis közösségekben éltek, regulájuk pedig lehetett 
bencés vagy ágostonos is. Többségüket a 11. században alapították Itáliában és Nyugati-Alpokban.  
A középkorban közülük csak a karthauziak telepedtek meg tartósan Magyarországon. A remeterendek 
alapításának újabb hulláma a 13. században volt, ezeknek a közösségeknek a többsége azonban idővel 
a koldulórendekhez idomult. Ebbe a körbe tartoznak az Ágoston-rendi remeték és a karmeliták, de 
sok szempontból a magyarországi alapítású pálosok is. Végül a középkori szerzetesség sajátos formáját 
képviselték az ispotályos és lovagrendek. Csak egy részüknek volt katonai ága (pl. johannita, templomos, 
Német Lovag rend), akik a Szentföld mellett Európa különböző hadszínterein is feltűntek (Ibériai-félsziget, 
Litvánia, de részt vettek pl. a Muhi csatában is). Más részük kifejezetten csak ispotályok fenntartására 
szerveződött (pl. antonita, Szentlélek-rend), de ispotályaik a lovagrendeknek is voltak. Az ispotályos rendek 
többségét a 13. század végétől az Ágoston-rendi kanonokok közé számították.
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amelyet a borsmonostori ciszterci apátság követett a század legvégén.2 Valószínűleg a  
13. század első harmadában Ágoston-rendi prépostságot alapított az Osl nem Márcon,3 
1240 körül pedig a csornai premontrei prépostságból érkeztek szerzetesek Horpács ra, 
vélhetően ugyancsak az Oslok hívására.4 Utóbbiak valamikor 1270 és 1294 között el-
hagyták Horpácsot, és 1295-ben már egy Ágoston-rendi prépost beiktatásáról emlé-
kezett meg oklevél. Az Árpád-kor végén Sopronban és környékén a lovagrendeknek is 
voltak házaik. Magában a városban 1250-ben már házzal rendelkeztek a johanniták, a 
templomosoknak pedig Keresztény faluban volt preceptoriumuk legkésőbb 1280-tól a 
rend 1312-es feloszlatásáig. A megye első koldulórendi kolostora az 1250-es években 
épült soproni ferences kolostor volt.5 A késő középkorban már csak két intézménnyel 
egészült ki a hálózat: 1386-ban a kismartoni ferences, 1482-ben pedig a bánfalvi pálos 
kolostorral. Mellettük még egy alapítási kísérletről kell megemlékezni: 1475-ben Ulrich 
von Grafeneck Sopronkertesen (Baumgarten im Burgenland) alapított egy pálos kolos-
tort, ez azonban 1493-ban leégett, és leánya, Elisabeth Toppl a birtokait végül 1525-ben 
a bánfalvi pálosoknak adta.6 Végezetül meg kell említeni egy, valószínűleg tévedésből 
„keletkezett” monostort is. A majádi monostor, amelyet egy 1328-ban átírt 1277-es ok-
levélre alapozva volt szokás feltételezni, nagy valószínűség szerint vagy elírás, vagy hami-
sítvány.7 (1. táblázat)

Helynév Rend Alapítás Megszűnés
Bánfalva pálos 1482 1529
Sopronkertes pálos 1475 1493/1525
Borsmonostor ciszterci 1194 1532
Csorna premontrei 1180-1190 1542

2   Az egyes kolostorokra vonatkozó adatokat, további szakirodalommal ld. Kolostorok és társaskáptalanok a 
középkori Magyarországon, főszerk. F. Romhányi Beatrix, CD-ROM, Budapest: Arcanum, 2008.
3   A márci és a horpácsi prépostság azonossága Némethy Lajos óta többször felmerült, legutóbb azonban 
a két prépostság önállósága mellett érvelt Körmendi Tamás: A sopronhorpácsi monostor Árpád-kori 
történetének vitás kérdései. Soproni Szemle 57 (2003), 276–288, a teljes korábbi szakirodalommal (a 
továbbiakban: Körmendi 2003).
4   Körmendi 2003; Bazsó Gábor: Sopronhorpács, plébániatemplom. Szerk. Horler Miklós. (Lapidarium 
Hungaricum, 3. Győr-Moson-Sopron megye, I.) Budapest, 1995; Bazsó Gábor: Újabb töredékek a 
sopronhorpácsi templom karzattartó boltozatából és déli kapujából. Műemlékvédelmi Szemle 7 (1997), 
60–62.
5   Szende Katalin – Kücsán József – Jankó Ferenc: Sopron város történeti helyrajza, in: Magyar Várostörténeti 
Atlasz I: Sopron, Sopron, 2010, 15–17 (a továbbiakban: Szende–Kücsán–Jankó 2010). A kolostort először 
1278-ban említik, de elhelyezkedése illeszkedik az évtizedekkel korábbi telekosztási rendszerbe.
6   A sopronkertesi és a bánfalvi pálos kolostorról bővebben ld. F. Romhányi Beatrix: Pálos kolostorok 
Sopron környékén. Soproni Szemle 61 (2007), 246–254 (a továbbiakban: F. Romhányi 2007).
7   Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Szerk. Takács Imre, Pannonhalma, 
2001, 545 [Hervay F. L. írása].
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Horpács premontrei> 
Ágostonrendi kanonok 1240k > 1270-1294 1358u

Keresztény templomos 1264 1312
Kismarton ferences 1386 1525
Majád ? 1277e 1277u
Márcfalva Ágostonrendi kanonok 1222–1223 1413e
Sopron johannita 1250 1650
Sopron ferences 1250-1260 1787

1. táblázat: Sopron vármegye középkori szerzetesközösségei (dőlt betűvel a rövid életű vagy a szakiroda-
lomban szereplő kétséges intézmények)

Ennyi kolostorról elemzést írni nemigen lehetne, de egy-két jellegzetesség azért lát-
ható. Egyrészt szembetűnő, hogy az országnak ezen a nyugati részén, ahol az általános vé-
lekedés szerint a keresz ténység elég hamar gyökeret vert (ezt igazolják a korai templomok 
is), a monostorok rendkívül későn tűntek fel, sőt, a bencések egyáltalán nem is telepedtek 
meg, mi több, még birtokaik sem voltak errefelé. Az is feltűnő, hogy a kolostorok kis szá-
mához képest az országosnál jóval nagyobb arányban voltak jelen a lelkipásztorkodással 
fog lalkozó közösségek. Már a legkorábbi monostor is egy premontrei prépostság volt, a 
következő évszázadban pedig megjelentek a ferencesek és az Ágostonrendi kanonokok is. 
Utóbbiak az ország ban egyébként nem sok helyen éltek, prépostságaik nagyrészt a pécsi 
egyházmegyében sűrűsödtek. Harmadikként említhetők a johanniták és a templo mosok 
házai Sopronban, illetve Keresztényben a 13. század második felében. A lovagrendi házak 
száma nem volt túl nagy az országban, így közel egyidejű megtelepedésük a térségben 
mindenkép pen figyelmet érdemel. A negyedik eltérés az országos trendektől a pálosok 
rendkívül kései megte lepedése, amit ráadásul egyértelműen össze lehet kötni Mátyás és 
III. Frigyes 1463-as békekötésé vel, illetve azzal, hogy az ennek nyomán a magyar király-
hoz visszakerült területek és azok birtokosai lojalitásukat kívánták kifejezni az alapítások-
kal.8 Megemlíthetjük továbbá a domonkosok teljes hiá nyát is.

Ahhoz, hogy helyükre kerülhessenek a mozaik darabjai, érdemes kiterjeszteni az 
elemzés kereteit a Nyugat-Dunántúlra és a vele szomszédos osztrák területekre, vagyis 
nagyjából a Bécs–Judenburg–Celje–Ludbreg–Veszprém–Pozsony hatszögre. (2. táblá-
zat) Ez lényegében az egykori Pannonia római provincia nyugati fele.9 Az így lehatárolt 
térség egészére jellemző, hogy 11. századi monos torok csak a keleti és a nyugati pe remén 
találhatók (1. térkép). A magyar oldalon Pannonhalma (bencés, 997 előtt), Bakonybél 
(bencés, 1019 körül), Zalavár (bencés, 1019), Veszprémvölgy (görög apácák, 1018 körül), 

8   F. Romhányi 2007.
9   Bár maga a kötet csak a középkori Magyarország emlékeiről szól, de ebben az értelemben használta a 
kifejezést Valter Ilona is a nyugat-dunántúli templomokról német nyelven megjelent könyvének címében 
(Ilona Valter: Romanische Sakralbauten Westpannoniens, Eisenstadt, 1985).
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1. térkép: A Borostyán-út térségének kolostorhálózata 1100 körül. A róm
ai kori Borostyán-út jelzett nyom

vonala m
entén sötétebb sáv jelzi az alternatív 

útvonalakat befoglaló poligont. A keretezett terület a cikkben tárgyalt régió.
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illetve a túloldalon Göss (bencés apácák, 1004)10 az 1000 körüli években létesült. Som-
lóvásárhelyről (bencés apácák) 1329-ben szintén úgy tudták, hogy Szent István alapítot-
ta, feltehetően valamikor 1028 és 1038 kö zött.11 A következő évtizedekre csak a tihanyi 
bencés apátság (1055) és a közelében eredetileg orosz területekről érke zett szerzetesek 
által lakott remeteség (1055 körül) alapítása esik. A felsorolásból lát ha tó, hogy a monos-
torok többsége a Magyar Királyság területén volt és egy, a Borostyán-út alterna tí vá jaként, 
attól keletre húzódó és Itália felé vezető, illetve egy másik, Győrből a tihanyi réven ke-
resztül délkelet felé vezető közlekedési folyosóhoz igazodott. Az is figyelemre méltó, 
hogy az osztrák oldalra eső Göss azon a ponton épült, ahol az Admont felől érkező út a 
Bécs–Semmering–Judenburg útba torkollt, és a monostor közelében volt Bruck an der 
Mur, ahol ugyanebbe az útba becsatlakozott a Mura völgyén felfelé vezető út. Maga az 
apácakolostor bajor kapcsolatokkal ren delkezett és alapításakor közel s távol az egyetlen 
monos tor volt a keleti Alpokban. A későbbi 11. századi alapítások közül Sankt Lambrecht 
(bencés, 1029) és Admont (bencés, 1074) tőle nyugatra helyezkedtek el, míg Sankt Paul 
im Lavantal (Karintia, bencés, 1091) a Judenburgból délkeletre, a Borostyán-út felé ve-
zető úton állt.12

A tárgyalt, közel 40.000 km2-es terület nagy része a 11. században a Magyar Király-
ság és a Német-Római Birodalom között húzódó gyepű volt, a későbbiekben nagyjából 
fele-fele arányban tartozott a két országhoz. A régészeti leletek és néhány írott forrás, va-
lamint helynévi adatok alapján azonban ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy teljesen la-
katlan lett volna. A Bécsi-medence és a Fertő-tó vidékén legalább tizenhét korai, 11. szá-
zadi vagy korábbi templomról, illetve templom körüli teme tőről tudunk (2. térkép).13  

10   Göss alapítója Adula von Leoben volt, akinek testvére Hartwig salzburgi érsek, férje, Aribo pedig a 
salzburgi érsek vazallusa és az érsekség kelet-alpi birtokainak vogtja volt. A monostort egy olyan birtokon 
alapították, amelyet Aribo felmenői Gyermek Lajostól kaptak. 1020-ban a monostort átadták II. Henrik 
császárnak. Ettől fogva a monostor birodalmi apátság (Reichsabtei) volt, a térségben az egész középkoron 
át az egyetlen.
11   Paradisum plantavit, 528.
12   Nem része a tanulmánynak, ezért csak röviden utalok arra, hogy a 9. században Karantánia néven 
említették a forrásokban azt a területet, amelyből később Karintia, Stájerország és néhány más, kisebb 
grófság kialakult. A jelen tanulmányban csak azokról az intézményekről lesz szó, amelyek a szorosan vett 
Stájerország területére estek. A Lavantal fontosságát és viszonylag nagy számú lakosságát jelzi, hogy a 
Sankt Paullal szomszédos Sankt Andrä települését már 860-ban említi oklevél curtis ad Labantam néven 
a salzburgi érsekség udvarházaként, és 890-ben már temploma is volt. 1212-ben II. Eberhard salzburgi 
püspök egy Ágoston-rendi prépostságot alapított, amelyet utóbb ugyanolyan magánpüspökség központjává 
tettek, mint amilyen Seckau is volt. Vö. Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Kärnten. 
Neubearbeitung, Hrsg. Gabriele Russwurm-Biró – Anton Schroll, Wien, 20013, 712–714.
13   Az ausztriai oldalon: Wien-Kaisermühle, Wien-Sankt Peter, Ottakring, Mödling, Unterlaa, Fischamend, 
Deutsch-Altenburg, Fischau, Neunkirchen, Pottschach, Lanzenkirchen; a magyar oldalon: Oroszvár 
(Rusovce), Pozsony, Dévény, Királyhida, Ruszt, Sopron. Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler 
Österreichs: Burgenland, Wien, 1980; Niederösterreich südlich der Donau, Wien, 2003; Melzer, Gustav: 
Archäologische Untersuchungen in der mehr als 1100 Jahre alten Stadtpfarrkirche St. Othmar zu Mödling, 
Mödling, 1982; Illáš, Martin: Predrománsky kostol na Devíne, Historický zborník 21 (2011), 19–39.
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2. térkép: 
11. századi tem

plom
ok és tem

plom
 körüli tem

etők a m
ai m

agyar-osztrák határvidéken, régészeti és írott források alapján
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A fontosabb települések közül Neun kirchent és Sopront 9. és 11. századi, Pozsonyt ta-
lán 10., biztosan 11. századi forrás említi. Emellett több kora középkori kohót sikerült 
feltárni,14 ami arra utal, hogy a határvédelem mellett a terület népessége fontos gazda-
sági feladatot is ellátott. A Fertőtől délre, a magyar oldalon számos helyen megtalálható 
gyepvasérc mellett a Rax oldalá ban réz bányászható, és esetleg az arany kitermelése is 
elképzelhető.15 Némileg hasonló a helyzet Szombathely és Vasvár térségében is, azzal a 
különbséggel, hogy ott csak vas érctelepek találhatók, kizárólag a határ magyar oldalán.  
A vastermelés jelentőségére a térségben több helynév is utal, pl. maga Vasvár, de a Tömörd 
és a Csatár helynév is, hogy csak néhányat említsünk. Sopron környékén Kismarton né-
met Eisenstadt neve említhető ebben az összefüggés ben. A stájer részen az ércle lőhelyek 
a Borostyán-úttól jóval nyugatabbra, Judenburg környékén, az Alpokban találha tók, az 
Admont melletti sólelő helyek pedig még tovább nyugat felé. Ezek a tényezők együttesen 
oda vezettek, hogy a régió erős uralkodói kontroll alatt állt, ami – úgy tűnik – nem fért 
össze azzal, hogy monostorokat alapítsanak ebben a sávban. Sőt, amint láthattuk, még a 
vizsgált régió peremén lévő monostorok is kivétel nélkül, így vagy úgy, de uralkodói ma-
gánegyházak voltak, amelyeknek birto kai a 11. században nem terjedtek ki erre a sávra.

Helynév Rend Alapító Terület Alapítás ideje
1. Pannonhalma bencés Géza fejedelem M 997e
2. Göss bencés apáca Adula von Leoben > II. 

Henrik S 1004>1020

3. Veszprémvölgy görög apáca >
ciszterci apáca

Szent István M 1018>1213

4. Zalavár bencés Szent István M 1019
5. Bakonybél bencés Szent István M 1019k
6. Somlóvásárhely bencés apáca > 

premontrei apáca
Szent István (?) M 1038e>1511

7. Tihany bencés I. András M 1055
8. Tihany-Oroszkő görög I. András M 1055k
9. Gloggnitz bencés (perjelség) Vornbach apátság A 1100k
10. Almád bencés Atyusz nb. Bánd ispán M 1117
11. Rein ciszterci Leopold v. Traungau 

stájer őrgróf S 1129 

14   Összefoglalóan ld. Gömöri János: Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában. 
(Magyarország iparrégészeti lelőhelykatasztere I. Vasművesség). Sopron, 2000.
15   Cech, Brigitte – Kühtreiber, Thomas (Nikolaus Schindel, Reinhard Lang, Hubert Emmerig és Friedrich 
Beyer közre működésével): Ein römisches Goldbergbaurevier im „Karth“, einer Landschaft südöstlich von 
Neunkirchen, Nieder österreich, Römisches Österreich 36 (2013), 1–94.
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12. Heiligenkreuz ciszterci Babenberg III. Lipót 
őrgróf A 1133

13. Klosterneuburg

Ágoston-rendi 
kanonok Babenberg III. Lipót 

őrgróf A 1133
Ágoston-rendi 
kanonissza

14. Klein-Mariazell bencés Heinrich és Rapoto v. 
Schwarzenburg-Nöstach 
> Babenberg III. Lipót 
őrgróf

A 1134–1136

15. Csatár bencés Gutkeled nb. Márton 
ispán M 1138-1141

16. Seckau

Ágoston-rendi 
kanonok

Adalram von Waldeck S 1140/1142
Ágoston-rendi 
kanonissza

17. Kapornak bencés Kadar nem (> Wolfer 
fiai) M 1145-1156

18. Schottenstift       
        (Bécs)

bencés II. Jasomirgott Henrik 
őrgróf A 1155

19. Küszén bencés Héder nb. Wolfer lovag M 1157]*

20. Vorau

Ágoston-rendi 
kanonok III. Ottokár stájer 

őrgróf S 1163
Ágoston-rendi 
kanonissza

21. Seiz karthauzi III. Ottokár stájer 
őrgróf S 1164

22. Csorna premontrei Osl nem M 1180-1190
23. Dömölk bencés III. Béla (?) M 1180-1200
24. Zirc ciszterci III. Béla M 1182
25. Szentgotthárd ciszterci III. Béla M 1184
26. Borsmonostor ciszterci Bors ispán > III. Béla M 1196
27. Pozsony bencés apáca? > 

ciszterci apáca > 
klarisszák

II. v. III. Béla
M 1200e>1235 

>1297

28. Pornó bencés > ciszterci Ják nem M 1200k>1221
29. [Königshof ciszterci Imre M 1203]**
30. Bécs Német Lovagrend VI. Lipót osztrák herceg A 1204
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31. Bécs johannita VI. Lipót osztrák herceg A 1205–1217
32. Kirchberg/ 
        Wechsel

Ágoston-rendi 
kanonissza

von Kranichberg cs. A 1216

33. Ják bencés Ják nb. Márton ispán M 1220k
34. Márc Ágoston-rendi 

kanonok
Osl nem? M 1222-1223

35. Horpács premontrei > 
Ágoston-rendi 
kanonok

Osl nem
M 1240k/1270– 

1294e

36. Bécs, Sankt  
         Niklas

ciszterci apáca Babenberg VI. Lipót A 1228

37. Bécs, Maria- 
        Magdalena

Magdalena-rend 
<Ágoston-rendi 
kanonissza

Eberhard salzburgi 
érsek A 1230

38. Türje premontrei Türje nb. Dénes bán M 1230
39. Hahót bencés Hahót nem M 1234e
40. Bécs, Sz.Jakab Ágoston-rendi 

kanonissza
? A 1236e

41. Rajk premontrei Hahót nb. Csák M 1239
42. Pok premontrei Pok nem M 1235-1251
43. Sopron johannita ? IV. Béla M 1250
44. Mórichida premontrei Pok nb. Móric ispán M 1251
45. Keresztény templomos ? M 1264
46. Bécs, Sz.Ágnes Ágoston-rendi 

kanonissza > pre-
montrei kanonissza

Gerhard von 
Siebenbürgen kanonok A 1300e>1331

47. Pozsony antonita ? M 1300k

2. táblázat: A nyugat-pannoniai térségben alapított kolostorok, 1000–1300  
(Terület: A = Alsó-Ausztria, M = Magyarország, S = Stájerország)

A régió szervezése a 12. században kezdett megváltozni, aminek első jeleit az oszt-
rák és stájer oldalon láthatjuk (3. térkép). Elsőként, 1100 körül a bajoroszági vornbachi 
apátság16 alapított egy perjelséget Gloggnitzban, 12 kilométerre Neunkirchentől. 1129 
és 1164 között azután egy egész sor új alapítás tűnt fel a határzónában: két ciszterci apát-
ság (Rein, Heiligenkreuz), két bencés apátság (Klein-Mariazell, Schottenstift), három 

16   Az eredetileg társaskáptalanként alapított vornbachi monostort 1094-ben alakította bencés apátsággá 
Ekbert formbachi gróf, akinek ekkor a neunkircheni templom is a kezén volt. Ld.: Das Kloster Vornbach. 
900 Jahre Benediktinische Kultur im Unteren Inntal, szerk. Josef Eckl – Josef Duschl, Vornbach, 1994.
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3. térkép: 
A Borostyán-út térségének kolostorhálózata 1200 körül
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Ágoston-rendi prépostság (Klosterneuburg, Seckau,17 Vorau), valamint Kelet-Közép-Eu-
rópa első karthauzi kolostora (Seiz18). Közös jellemzőjük, hogy az alapítók a társadalom 
legfelső rétegéből kerültek ki, és éppen ebben az időben igyekeztek területi hatalmukat 
kiépíteni:19 Lipót stájer őrgróf és fia, III. Ottokár, Babenberg III. (Szent) Lipót osztrák 
őrgróf és fia II. Jasomirgott Henrik, valamint három birodalmi nemes, Adalram von 
Waldeck és a von Schwarzenburg-Nöstach fivérek, Heinrich és Rapoto. Az új monosto-
rok közül Kloster neuburg Bécstől nyugatra a Duna egyik átkelőjénél állt, Heiligenkreuz, 
a Schottenstift és Seckau a Bécs–Judenburg útvonalra telepedett rá, Rein és Vorau az Al-
pok keleti lábához húzódott, míg Seiz a Judenburgból Sankt Paul im Lavantalon keresztül 
vezető út és a Borostyán-út találkozásánál állt.

A szerzetesrendek kiválasztását több tényező is befolyásolhatta. A ciszterciek és a 
kartauziak meghí vása a 12. század ezen időszakában a „modernitás” jele volt. A karthau-
ziak különösen érdekesek ebből a szempontból, mivel az 1160-as években a mai francia-
svájci-olasz határvidéken kívül még nem telepedtek meg sehol. A közvetítő szerepét va-
lószínűleg a ciszterciek játszották, akik mintegy testvér rendként tekintettek a karthauzi-
akra. A három kanonokrendi közösség megjelenése ezzel szemben inkább demográfiai 
változásokra, egészen pontosan a területen élők lélekszámának je lentős növekedésére 
utal.20 Hosszabb távon ennek volt következménye a seckaui püspökség alapí tása is. Az 
osztrák és a stájer kanonokrendi közösségekre emellett jellemző, hogy gyakran kettős 
monos torként működtek, ami a fentemlített három intézményre is igaz. 1164-re tehát a 
régió oszt rák és stájer részén tíz monostorban tizenhárom szerzetesközösség (kilenc férfi 
és négy női) élt.

17   A seckaui monostort eredetileg Sankt Marein bei Knittelfeld mellé telepítették, de 1142-ben áthelyezték 
Seckauba. A prépostság alapításától a salzburgi érsekség alárendeltje volt, és 1218-ban Salzburg egyik 
magánpüspökségének a székhelye lett.
18   Seiz közelében, tőle délre alapították tíz évvel később a geirachi (Jurklošter, Szlovénia) karthauzi perjelséget.
19   Az osztrák hercegeség 1156-ban, a stájer hercegség 1180-ban jött létre. Adalram von Waldeck és a 
Schwarzenburg-Nöstach család a Babenbergek szövetségesei voltak.
20   A kanonokrendek monostorait a kutatás hajlamos ugyanúgy tekinteni, mint a bencés vagy ciszterci 
apátságokat, megfeledkezve arról, hogy ezeknek a közösségeknek a hivatásához tartozott a lelkipásztori 
munka. Német területeken a 11. századtól, Magyarországon inkább a század végétől megfigyelhető, 
hogy az egyházmegyéknek püspöki közpon toktól távolabb lévő vagy valamilyen okból elszigeteltebb 
részein társaskáptalanokat alapítottak. Így lett az eredetileg bencés apátságként alapított sankt pölteni 
monostor ebben az időszakban társaskáptalan, és ebbe a sorba illeszkedi Magyarországon a titeli, a 
vasvári, a pozsonyi vagy a szepesi társaskáptalan alapítása. A 12. század vége felé emellett megjelentek 
olyan társaskáptalanok is, amelyeknek a feladata plébániahálózat formálódásának időszakában, azzal 
pár huzamosan egy-egy sűrűbben lakott, sajátos helyzetű – például, szórt településhálózattal rendelkező 
vagy preurbánus településhalmazként megjelenő – terület ellátása volt. Erre példa Hájszentlőrinc (Bodrog 
vm.), Tenyő (Külső Szolnok vm.), Felsőörs (Veszprém vm.), a későbbi időszakban Pápoc (Veszprém vm.), 
Mislye (Zemplén vm.), de a 16. század elején Kálmáncsehi (Somogy vm.) is. Ez utóbbi típushoz állnak 
közel a reguláris kanonokok (Ágoston-rendiek, pre montreiek) monostorai. Ezek a közösségek anyagilag 
nemcsak az – alkalmasint túl alacsony vagy éppenséggel hiányzó – tizedjövedelmekre, illetve annak a helyi 
papságot megillető részére támaszkodhattak, hanem a birtokaikra is. Ilyen értelemben valóban tekinthetők 
monasztikus rendeknek, de lelkipásztori hivatásukat csak olyan közegben gyakorol hatták, ahol megfelelő 
lélekszámú népesség is jelen volt.
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Mindeközben a magyar oldalon nem sok történt. Lényegében a 11. századi előzmé-
nyeket folytatta az almádi (1117), a csatári (1138–1141) és a kapornaki apátság (1145–
1156). Újdonságot csak a küszéni (németújvári vagy güssingi) bencés apátság jelentett, 
amelyet Héder nembeli Wolfer lovag alapított 1157-ben. Ez volt az első olyan monostor, 
amely közvetlenül az antik Borostyán-úthoz települt. Nagy valószínűség szerint ez és a 
határhoz való túlzott közelsége miatt III. Béla utóbb elvette Wolfer fiaitól, cserébe a ki-
rályra háramlott kapornaki apátságot adva nekik, és miután az apátságot megszüntette, a 
helyére várat építtetett.21

1164 után az osztrák és a stájer területeken leállt az alapítási kedv, a magyar terüle-
teken viszont fellendült. A csornai premontrei prépostság és a dömölki bencés monostor 
még a korábbi mintá zatot követve a „hátországban” épült, az 1184-ben alapított szent-
gotthárdi ciszterci apátság viszont – amely lényegben a Héder nemtől elcserélt küszéni 
apátságot „pótolta” – a Borostyán útra telepí tett három új monostor egyike lett. Az út 
mentén időben a következő a borsmonostori apátság volt, amelyet Domokos bán alapí-
tott 1194-ben, utolsóként pedig a Ják nem által alapított pornói, eredetileg bencés apát-
ság létesült 1200 körül. Végül ez utóbbiakhoz is lett köze a magyar uralkodó nak, mivel a 
borsmonostori apátságot mind Imre, mind II. András megadományozta, a pornói apát-
ság pedig 1221-től Szentgotthárd alá tartozott és ciszterci lett. Ehhez még hozzátehetjük 
a heiligenkreuzi apátság áttelepítésének a tervét (1203–1209, Königshof), ami ugyan 
nem valósult meg, de a kiválasztott helyszín ugyanarra a vonalra illeszkedik, mint a már 
említett három.22 

Egy ilyen, láthatóan egységes koncepcióra felfűzött, kizárólag ciszterci apátságokból 
álló rendszer, kiegészülve a két ispáni központtal, Sopronnal és Pozsonnyal, önmagában 
is a területfejlesztés egyértelmű jeleként értékelhető, de ezúttal még legalább egy olyan 
kereskedelmi árut is azonosítani tudunk, amelynek forgalma itt zajlott. III. Béla, Imre és 
II. András által kiadott oklevelekből tudjuk ugyanis, hogy a felsorolt intézmények, bele-
értve az alsó-ausztriai Heiligenkreuzot is, mindannyian részt vettek az Erdélyből szállított 
só kivitelében, a monostorok között Szentgotthárd – ha rövid ideig is – az ország egyik 
legnagyobb koncesszióbirtokosa volt.23 Számszerű adataink csak a monos torokról van-
nak, ezek összesen 12 700 zuan (kb. 480 t) raktározására nyertek kiváltságot, amelynek 
mintegy kétharmada Észak-Erdély felől, a maradék egyharmad pedig a marosi vízi út felől 
érkezett. A két királyi sóraktár legalább hasonló mennyiséget raktározhatott, ami összes-
ségében több száz ezer ember éves sószükségletét fedezte, nagyrészt az ország határain 

21   A történetről és a Héder nemzetség nyugat-dunántúli birtokairól legutóbb ld. Horváth Richárd: A favár 
rejtélye, avagy mennyire régi Újvár vára? Castrum – A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 18 (2015), 5–24.
22   Watzl, Hermann: Der Plan einer Verlegung der Cisterce Heiligenkreuz von Wienerwald nach Westungarn 
in den Jahren 1206–1209. Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich NF 34 (1958–1960), 106–110. 
Imre király 1203-ban megerősítette a monostor az eredetileg nyilvánvalóan királyi udvarház Königshof 
birtokában.
23   F. Romhányi Beatrix: A beregi egyezmény és a magyarországi sókereskedelem az Árpád-korban, In: 
Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016: Válság – Kereskedelem. Szerk. Kövér György – Pogány Ágnes – 
Weisz Boglárka, Budapest, 2016, 265–302.
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kívül. Minthogy az Alpokban jelentős sótermelés folyt ebben az időszakban, kizárhatjuk, 
hogy a magyarországi só a kelet-nyugati kereskedelem áruja lett volna. Még ha nem is 
látjuk az ellentételezést, a kivitel iránya a közvetlen határmenti területek mellett észak 
(Morvaország) és dél (Alsó-Stájerország), esetleg délnyugat (Friesach, Karintia) kellett 
legyen.

Összességében a 12. században eltérő ütemben, de mindkét oldalról elindult a Bo-
rostyán-út sávjá nak újjászervezése és fokozottabb kiaknázása. Ebben az első lépéseket 
az osztrák és stájer őrgrófok, majd hercegek tették meg, de a 12-13. század fordulóján 
inkább a magyar uralkodók akarata érvé nyesült. Politikájukba nemcsak bevonták a 
Babenbergek által alapított heiligenkreuzi apátságot, de 1203 és 1209 között még arra is 
kísérletet tettek, hogy a monostort saját területükre költöztessék. A tervet végül feladták, 
és lassanként a régió dinamikája is kezdett átalakulni.

A 13. század jelentős változásokat hozott a térség kolostorhálózatában. A magyar 
oldalon az utolsó monasztikus alapítások között már csak két bencést találunk (Hahót, 
Ják). Mellettük egy Ágoston-rendi (Márc) és öt premontrei prépostság tűnik fel (Hor-
pács, Türje, Pok, Rajk, Mórichida). A premontreiek közül Horpács utóbb szintén az 
Ágoston-rendiek prépostsága lett. A felsoroltak kivé tel nélkül férfi közösségek. Eközben 
a határ nyugati oldalán viszont a női közösségek szaporodtak meg. Az összesen öt új ala-
pításból ráadásul négy Bécs városában volt (az ötödik, Kirchberg am Wechsel ciszterci 
apácakolostora a gloggnitzi bencések szomszédságába települt) (4. térkép).

A lelkipásztori feladatokat ellátó kanonokrendi közösségek mellett a 13. század első 
felében már a domonkosok és a ferencesek is feltűntek, ekkor még csak az osztrák és 
stájer területeken (Bécs [domonkos és ferences], Bécsújhely, Ptuj, Graz, Celje), ami a 
lélekszám növekedésére és jelentő sebb gazdasági aktivitásra utal a régió nyugati sávjá-
ban. A tatárjárást megelőző évtizedekben feltűnő a gyökeresen eltérő fejlődés a határ két 
oldalán: míg a magyar oldalon még a hagyományosnak számító kanonokrendek házai 
gyarapodtak és az új trendet csupán egy kicsiny Balaton-felvidéki remeteközösség (utóbb 
pálos kolostor)24 és egy apácakolostor képviselte, addig az osztrák és a stájer területeken 
már ekkor koldulórendi kolostorokat alapítottak, a hagyományos rendek pedig csak női 
kolostorokkal gyara podtak. A későbbieket tekintve az is különbség, hogy míg a magyar 
területen némi átfedéssel, de határozott váltás figyelhető meg a 13. század közepén, addig 
a határ túlsó oldalán még a 14., sőt a 15. században is alapítottak új monostort (Neuberg 
an der Mürz ciszterci apátság, 1327; Bécs, Dorotheerkloster Ágoston-rendi prépostság, 
1421; Bécsújhely, Neukloster ciszterci apátság, 1444).25 Ugyanebben az időszakban 

24   F. Romhányi Beatrix: Heremitae – monachi – fratres. Szempontok a pálos rend történetének 
újragondolásához, In: Pálosaink és Pécs, szerk. Sarbak Gábor, Pécs, 2015, 9–23. A remetemozgalmat az 
Egyház a 12. században háttérbe szorította, a 13. században azonban újra virágzásnak indult, és számtalan 
kisebb-nagyobb remeteközösség alakult főleg Itáliában, Dél-Franciaországban és a Rajna-vidéken.  
A magyarországi pálos rend kialakulásának kezdetei ehhez az időszakhoz köthetők.
25   Pickl, Othmar: Die Geschichte des Zisterzienserklosters Neuberg an der Mürz, in: Schatz und Schicksal, 
Ausstellungskatalog, szerk. Otto Fraydenegg-Monzello, Trautenfels, 1996, 431–452; Perger, Richard – 
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4. térkép:  
A Borostyán-út térségének kolostorhálózata 1300 körül, a m

onasztikus rendek alapításai
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nemcsak a térségben, hanem egész Magyaror szágon a koldulórendeken és a pálosokon 
kívül kizárólag a karthauziaknak alapítottak kolostorokat, a tárgyalt térségben Lövöldön 
I. Lajos király 1346-ban. Fontos különbség látszik a női szerzeteskö zösségek számában is, 
ilyet ugyanis lényegesen többet találunk Alsó-Ausztriában, mint Magyar or szágon vagy 
akár Stájeror szágban.

Ahogy arra már Sopron és környéke kolostorai kapcsán utaltam, külön figyelmet ér-
demelnek az ispotályos és lovagrendek (5. térkép). Rendházaikat mind a 13. században 
alapították, s némelyik már a 14. szá zad elején elenyészett vagy átalakult, ennek ellené-
re, részben a birtokaik miatt, a középkor végéig fontos szerepet játszottak a térségben.  
A legtöbb, összesen nyolc rendházzal a johanniták rendel keztek (Győr, Sopron, Újudvar, 
Ivanec; Bécs, Unterlaa, Ebenfurth; Fürstenfeld). Mellettük a temp lomosoknak volt még 
egynél több házuk a rend 1312-es feloszlatásáig (Keresztény, Muraszent márton).26 A töb-
bi ispotályos és lovagrend egy-egy rendházzal képviseltette magát: a Német Lovag rend 
és a Szentlélek-rend Bécsben, az antoniták Pozsonyban telepedtek meg.27 Kelet-Közép-
Euró pa egészét tekintve az általunk vizsgált térségben kifejezetten intenzív az ispotályos 
és lovagrendek jelenléte. Ha a listát kiegészítjük a Dunától északra, részben osztrák, 
részben morva területen talál ható johannita rendházakkal (Mailberg, Laa an der Thaya, 
Horní Kounice, Brünn, Tišnov, Opava, Dívčí Hrad), akkor kirajzolódik egy észak-déli 
irányú közlekedési folyosó, amelynek déli végénél a horvátországi Vrána található, amely 
előbb a templomosok, majd 1312 után a johanniták központja volt.

A régió népességének növekedését és gazdasági erősödését az is jelzi, hogy a késő 
középkorban az újonnan alapított intézmények száma megduplázódott: a 10. század vége 
és a 13. század közepe között mintegy negyven, 1221 és 1526 között több mint nyolcvan 
új szerzetesházról van adatunk (3. és 5. táblázat). Döntő többségük (mintegy kétharma-
duk) továbbra is a Magyar Királyság területén volt, de a mintá zatban fontos változások 
tűntek fel. A korábbi, nagyjából párhuzamos elrendeződés he lyett egy nagyobb és két 
kisebb alrégió jelent meg a térképen (6. térkép). A nagyobb a Balaton-felvidéket és a 
Kanizsán, Varasdon és Ptujon át Itália felé vezető utat öleli fel, továbbá van két kisebb 
nyúlványa nyugat felé. Az összes kolostor több mint fele ebben a csoportban található.  
A két kisebb alrégió közül a Bécs–Bécsújhely–Sopron–Pozsony négyszög nagyobb és sű-
rűbb, a Graz–Judenburg–Bruck/Mur há romszög kisebb és ritkásabb.

Brauneis, Walther: Die mittelalterlichen Kirchen und Klöster Wiens. Wien, 1977, 169–171; Lindner, 
Pirmin August: Neukloster in Wiener-Neustadt, in: Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae. 
Supplementum, Bregenz, 1913. Neuberget Ottó osztrák herceg, a bécsi Dorotheerklostert Andreas Plank, a 
Sz. Dorottya-kápolna rektora, a bécsújhelyi Neuklostert pedig III. Frigyes alapította.
26   A keresztényi preceptoriumnak Sopron és Győr környékén több birtoka is volt, köztük Bő, Damonya és 
Kóny. A bői birtok kapcsán 1265-ben említik a preceptort, illetve a keresztesek házát (ÁÚO III, 123–124), maga 
Bő azonban a keresztényi rendház birtoka volt. Vö. Simmer Lívia: A keresztényi templomos preceptorium 
„körvonalai” okleveles források és európai párhuzamok tükrében. Arrabona 50 (2012), 49–62.
27   A Szentlélek-rendet és az antonitákat a 13. század végétől az Ágoston-rendi kanonokok közé számították, 
eredetük és az általuk gondozott ispotályok miatt azonban a johannitákkal együtt tárgyalom őket.
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5. térkép:  
Lovagrendi és ispotályos házak a Borostyán-út térségében 1300 körül. A jelölt házak többsége johannita, kivéve K
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6. térkép:  
K

oldulórendi és pálos kolostorok a Borostyán-út térségében 1500 körül
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A három közül az Alsó-Ausztria és Magyarország határán található, Sopront is ma-
gába foglaló alrégió a legérdekesebb. Csak a koldulórendeket tekintve a középkor végén 
ezen a viszonylag kis területen két domonkos (Bécs, Bécsújhely), kilenc ferences (Bécs 
2, Maria Enzensdorf, Bécsújhely, Katzeldorf, Sopron, Kismar ton, Hainburg, Pozsony), 
öt Ágoston-rendi remete (Korneuburg, Bécs, Baden, Bruck/Leitha, Marchegg), egy 
karmelita (Bécs) és három pálos kolostor volt (Máriavölgy, Bánfalva, Bécsújhely). Eze-
ken kívül még egy domonkos apácakolostor (Bécs) és egy klarissza ko lostor (Pozsony) 
is működött. A teljes terület kb. 8 %-án sűrűsödött a koldulórendi kolostorok negyede, 
méghozzá úgy, hogy a két szomszédos országhoz és különböző rendtartományokhoz 
tartozó ko lostorok teljesen összefo nódó hálózatot alkottak, bizonyos mértékig funkcio-
nálisan is kiegészí tették egymást. Erre példa, hogy a brucki és a marcheggi Ágoston-ren-
di, illetve a hainburgi ferences szerzetesek magyar területekre is jártak koldulni.28 De itt 
említhető a heiligenkreuzi apátság Moson vármegyei birtokállománya, amelyet jórészt a 
magyar királyoknak köszönhetett,29 valamint a pozsonyi háza és soproni sólerakata is.30 
A kapcsolatok szempontjából az sem mellékes, hogy Borsmonostor Heiligenkreuz leány-
apátsága volt. Az egymásra hatás egyik formájának tekinthető az is, hogy Ágoston-rendi 
prépostságok voltak Sopron környékén, illetve pálos kolostor épült Bécsújhelyt.

A három rész közül ez volt az egyetlen, ahol apácakolostorok is nagyobb számban 
működtek, elsősorban magában Bécsben. A kettős kolostorok női közösségeit31 is ide-
számítva a stájer területen három (egy bencés, két Ágoston-rendi), a Győr–Ptuj útvo-
nalra szerveződött magyar részeken szintén három (a késő középkorban egy-egy bencés, 
ciszterci és domonkos), míg az Alsó-Ausztria és Magyarország határán lévő kisrégióban 
összesen kilenc apácaközösség élt, ebből hat magában Bécsben (két Ágoston-rendi, egy 
premontrei, egy ciszterci, egy Magdolna-rendi és egy domonkos), további egy-egy pedig 
Klosterneuburgban (Ágoston-rendi), Kirchbergben (ciszterci) és Pozsonyban (eredeti-
leg ismeretlen rendű, később ciszterci, végül klarissza).

28   1385: CDH Fejér X/1 n. 258–259; 1459: MNL OL DF 242670.
29   1203e: Királyudvar/Königshof; 1217e és 1217: Monóudvar (Legénytó)/Mönchhof, Patfalva/Podersdorf, 
Sásony/Winden; 1318: Szécseny/Zatschen. Vö. ÁMTF IV, 141 és az egyes címszavaknál. Vö. még az Atlas 
Burgenland szövegét: http://atlas-burgenland.at/index.php/epochen/hochmittelalter?id=397 (letöltve: 
2018.05.22)
30   Watzl, Hermann: Über Beziehungen der Abtei Heiligenkreuz zu Altungarn, Sancta Crux 33 (1971), 
13; Szende–Kücsán–Jankó 2010, 13. Az apátság pozsonyi házával topográfiai szempontból foglalkozott 
Majorossy Judit a doktori disszertációjában: Church in town: urban religious life in late medieval Pressburg 
in the mirror of last wills. Central European University, Budapest, 2006.
31   A 12. század közepétől az egyházi előírások ugyan igyekeztek a kettős kolostorokat megszüntetni, a 
német nyelv területen azonban ez a folyamat korántsem zajlott le olyan következetesen, mint például 
Franciaországban. A legtöbb helyen a női közösségek, ha ki is kerültek a közös fedél alól, továbbra is a 
férfiközösség felügyelete és jogi védelme alatt álltak. Vö. Kurz, Christiane Ulrike: „Ubi et est habitatio 
sororum et mansio fratrum”: Doppelklöster und ähnliche Klostergemeinschaften im mittelalterlichen 
Österreich. Diözese Passau in den Ausdehnungen des 13. Jahrhunderts. Kiel: Solivagus, 2015, 145–146.
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Ha a régió városhálózatát a koldulórendi kolostorok felől közelítjük, Jacques Le Goff 
közismert tézisét kissé módosítva, vagyis a figyelembe vett rendek közé a pálosokat is be-
számítva érdekes képet kapunk. (4. táblázat, 7. térkép) Bécs a maga három koldulórendi 
kolostorával már 1300 körül kitűnt a többi település közül, pozíciója pedig folyamatosan 
erősödött a 15. század végéig. A térség erős aktivitását jelzi, hogy mellette Alsó-Auszt-
ria általunk vizsgált részén Bécsújhely is korán két kolostoros város lett, sőt a 15. század 
végére négy kolostor eltartására volt képes. A stájer te rü leten csak a 14. század ban tűnt 
fel az első kétkolostoros város, Judenburg. A következő év szá zad ban mellé Pettau/Ptuj 
zárkózott fel, Graz pedig – két 15. századi kolostoralapításnak kö szönhetően – mindjárt 
három kolostorral került fel a térképre. Ha a régióban működő koldulórendi kolostorok 
számához viszonyítjuk a városias településen lévőkét, azt látjuk, hogy Alsó-Ausztria kez-
dettől 50 % vagy afeletti mutatóval rendelkezett, Stájerország pedig a 15. század végére 
hasonló szintre jutott. 

Velük szemben a Nyugat-Dunántúl egészen eltérő képet mutat. A városiasodás 
szintje végig alatta maradt a szomszédos osztrák területeknek, és a késő középkorban csak 
annyi változás történt, hogy a kétkolostoros települések száma lassanként növekedett.  
A 15. századra a régiónak a Magyar Királysághoz tartozó részén a „városi index” 34,8 %, 
ami megfelel az országos átlagnak, összetétele, különösen a pálos kolostorok nagy szá-
ma azonban pontosan azt tükrözi, amit Kubinyi András már közel harminc évvel ezelőtt 
leírt Délnyugat-Magyarországról.32 Ezen a vidéken jó néhány területileg széttagolt köz-
ponti hely volt, ahol az egyes városi funkciók több település között oszlottak meg. Ezek 
a településhalmazok egy-egy koldulórendi kolostort elbírtak, de kettőt már csak ritkán, 
ennél többet pedig sohasem. A kétkolostoros központi helyek rendre két egymáshoz kö-
zeli telepü lés kolostorából adódnak össze (pl. Németújvár-Monyorókerék, vagy Varasd-
Csáktornya), amelyek között a távolság nem túl nagy, funkcionálisan össze is tartoznak, 
de mégsem beszélhetünk egyetlen városról.

A Magyar Királyság nyugati határsávjában egyedül Pozsony tűnik ki valamelyest, 
de ennek a városnak a helyzete is igen különös volt, voltaképpen az imént leírt modellt 
ismételte meg nagyban. Magában a városban csak a ferences – és a klarissza – kolostor 
volt, de szorosan hozzá kötődött a máriavölgyi pálos kolostor is (így lett kétkolostoros 
város). Emellett az alsó-ausztriai oldalon két további, a hainburgi ferences és a marcheggi 
ágostonos kolostor is a szűken vett térséghez tartozott. Mindket tőnek volt kapcsolata 
Magyarországgal, koldulási körzetük állandó vagy ideiglenes jelleggel részben átnyúlt 
a magyar területre is. A négy település egy nagyjából 15 × 15 kilométeres területet fog 
közre. Vagyis Pozsony esetében, ha tetszik, egy szétdarabolt négyko lostoros települést 
látunk, amelyből részben Bécs közelsége, részben a földrajzi adottságok miatt nem lett 
soha valódi nagyváros. Ami magát Sopront illeti, a római előzmények és a korai okleveles  

32   Kubinyi András: Mezővárosok egy városmentes tájon. A középkori Délnyugat-Magyarország. Tapolcai 
Városi Múzeum Közleményei l. (1989 [1990]) 319–331. A pálosok és az obszerváns ferencesek közötti 
átjárásra éppen ebben a régióban találunk példát: az eredetileg pálosoknak épült uzsai és pulai kolostort a 
15. század második felében egyaránt az obszervánsok vették át.
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7. a) térkép: 
A Borostyán-út térségének két vagy több kolostorral rendelkező városai 1300 körül 
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7. b) térkép: 
A Borostyán-út térségének két vagy több kolostorral rendelkező városai 1500 körül. A
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említések ellenére, ebből a szempontból a város igen későn vált láthatóvá. Jóllehet a 
ferences kolostor már a 13. század közepe táján megépült, és a település városi jellegét 
mutatja a johannita rendház is ugyanebből az időszakból, valódi két kolostoros telepü-
lés azonban csak az 1480-as években lett, miután a város megalapította a bánfalvi Szent 
Wolfgang kápolna mellett a pálos kolostort.33 Termé szetesen nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy a Magyar Királyságnak nem itt volt a központja, ellentétben Ausztriával vagy 
Stájer országgal. Az azonban mindenképpen elgon dolkodtató, hogy a városiasodás út-
ján legmesszebb éppen abban a kisrégióban jutottak egyes tele pülések, ahol maga Bécs 
is volt. Eközben a tőle legtávolabb eső dél-zalai, délkelet-stájer területeken nem tudott 
jelen tősebb város kialakulni. Sőt, amint erről a későbbiekben még szó lesz, maga a kolos-
torhálózat is igencsak lyukacsos volt ezen a vidéken.

A térség egészének városfejlődésében jó indikátornak tűnik a domonkosok példája.  
A legkorábbi kolostoraik, már az 1220-as években Bécsben és Bécsújhelyt voltak. 1300 
körül a rendnek a régió ban alapított hat kolostorából még három-három volt osztrák, 
illetve magyar területen, de ez utóbbiak közül az egyik a veszprémi apácakolostor volt.  
A 15. századi másodvirágzás idején is csak két stájer településen épült új domonkos ko-
lostor (Graz, Ptuj), így végül – az időközben domon kossá lett bécsi Szent Jakab apácako-
lostort is beleszámítva – a rend térségbeli kolostorainak már kétharmada volt osztrák és 
csak egyharmada magyar területen.

A rendek során végignézve feltűnő, hogy mind a magyar, mind az osztrák, illetve 
stájer elit kiemel ten támogatott egy, máshol kevésbé elterjedt szerzetesközösséget. Ez 
Magyarországon a pálos rend volt, a túloldalon pedig az Ágoston-rendi kanonokok. 
Utóbbiak nem alkottak teljesen egységes rendet, a középkor végéig több águk létezett, 
amelyeknek a tevékenysége is eltérő lehetett: elláthat tak lelkipásztori feladatokat, de le-
hettek ispotályaik is. A régióban található monostoraik legalább annyira, ha nem jobban 
kötődtek városias településekhez, mint a pálosok. A késő középkorban, példá ul, a bécsi 
Dorotheerklostert valóban nem sok választotta el a koldulórendi közösségektől, különö-
sen azután, hogy a domonkosok 1475 után már nem is számítottak koldulórendnek.

Végezetül érdemes azokat a területeket is szemügyre venni, amelyeket az egész kö-
zépkor folyamán elkerültek a kolostorok. Ilyenből kettőt találunk a térképen. Az egyik a 
Hanság mocsaras területe, ahol még falu is alig volt, nem csoda, ha a kolostorok is csak a 
szélén tűntek fel. A másik, ennél jóval nagyobb terület Zala délnyugati részén és Stájeror-
szág Fürstenfeld, Graz és Ptuj közötti vidékén található. A 11. század végéig, részben talán 
még a 12. században is ez a vidék sűrű erdőség volt, a késő középkorban viszont apróbb-
nagyobb falvak sokaságát találjuk itt, amelyek közül nem egynek középkori temploma is 
van. A terület gazdasági aktivitását igazolják a vásártartásra utaló helynevek (pl. Mura-
szombat, Lentiszombathely, Szerdahely), valamint a radkersburgi (középkori magyar ne-
vén Regede) vásár jelentősége is.34 Ennek ellenére ezekből a településekből nem fejlődtek 

33   A kolostor alapításának politikai hátteréről és összetett birtoklástörténetéről ld. F. Romhányi 2007.
34   A vásárt 1265-ben említi először az Otakarisches Urbar, és jelentőségét a kora újkorig megtartotta. 
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kolostor eltartására képes mezővárosok. Ehhez hasonló helyzetet az alföldi állattartó vi-
dék mezővárosainál láthatunk (pl. Kecskemét, Kiskunhalas, Mezőtúr), ami mögött ott a 
gabona- és bortermelés hiánya sejthető.35 Elképzelhető, hogy ilyesmi okokat kereshetünk 
ezen a területen is, de ez részletesebb kutatást igényelne.

Összességében az egykori Nyugat-Pannonia területén a középkori kolostorhálózat vi-
szonylag ké sőn, a 12–13. században kezdett kiépülni, azt megelőzően a gyepű közvetlen 
uralkodói ellenőrzés alatt állt. Az első monostorok alapításában mind a magyar, mind az 
osztrák és stájer oldalon meg határozó volt az uralkodók szerepe. A régiót átszelő Boros-
tyán-út sávjában egyértelműen a magyar királyok akarata érvényesült a 12. század utolsó 
és a 13. század első harmadában. Eb ben az időszakban a Borostyán-út mentén alapított 
ciszterci apátságoknak, különösen Szentgott hárdnak és Heiligenkreuznak kiemelt szerep 
jutott a magyar királyok gazdasági törekvéseinek meg valósításában.36 A 13. században az 
észak-déli kapcsolatrendszer fontosságát tükrözi az ispotályos és lovagrendek, köztük is 
elsősorban a johanniták házainak elhelyezkedése.

Jóllehet a terület nagyjából fele-fele arányban oszlott meg a Magyar Királyság és a 
Német-Római Birodalom között, a földrajzi adottságok különbségei miatt a térség ko-
lostorhálózata egyenetlenül fejlődött. Az újonnan alapított kolostorok többsége minden 
időszakban magyar területen volt, szá muk olykor akár kétszeresen is meghaladta a határ 
túloldalán alapított kolostorokét.

Az 1210–1220-as évektől a régió dinamikája jelentősen megváltozott. A koldulórendi 
kolostorok elhelyezkedésének tükrében a térség legjelentősebb központja már a 13. szá-
zad közepén Bécs volt. Erre utal az is, hogy egyedül itt volt nagyobb számú apácakolostor, 
és a koldulórendek mellett még egy Ágoston-rendi kanonok közösség lelkipásztori szol-
gálatára is igény volt a 15. században. Bécs mellett csak Bécsújhely tekinthető viszonylag 
nagy városnak a kolostoreltartó képesség szempontjá ból, Pozsony viszont a jelek szerint 
megrekedt a nagyvárossá fejlődés útján. A két, Bécstől egyéb ként nagyjából azonos távol-
ságra lévő város eltérő fejlődése mögött leginkább az uralkodói jelenlét meglétét, illetve 
hiányát sejthetjük. Bécsújhely fejlődését nagyban támogatta, hogy a 15. században a 
Habsburgok rezidenciája volt, amelynek súlyát III. Frigyes császár még azzal is igyeke-
zett növelni, hogy 1469-ben II. Pál pápától engedélyt szerzett a bécsújhelyi püspökség 

Vö. Bad Radkers burg. Von der Grenzfeste zur Kurstadt. in: Maritschnik, Konrad: Land an der Grenze. 
Geschichte – Kultur – Erlebniswelt. Südweststeiermark. Slowenien. Gnas, 1995, 116–127. A város késő 
középkori gazdasági szerepéről magyar összefüggésben ld. Kubinyi András: Társadalmi csoportok a 
középkori Budán. A budai német patriciátus társadalmi helyzete családi összeköttetései tükrében a 13. 
századtól a 15. század második feléig, in: Kubinyi András: Tanulmányok Budapest középkori történetéről II. 
Budapest, 2009, 501–502; Szende Katalin: Adatok az Északnyugat-Dunántúl mézkereskedelméhez a késő-
középkorban, Arrabona 36 (1998), 92.
35   Pinke Zsolt et al.: A hajdúsági várostérség agroökológiai adottságai. Urbs 10–11 (2017), 235–274.
36   Az antik Borostyán-út nyomvonala, úgy tűnik, részben eltért a középkoritól. A római korban 
Szombathely-Zalalövő-Muraszentmárton-Ptuj nyomvonalon kiépített út helyett egy időben a Szombathely-
Muraszombat-Ptuj útvonal lehetett domináns. Ehhez illeszkedik egyébként Ják is.
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alapítására (a térség késő középkori egyházszervezetéről ld. a 8. térképet).37 Ugyaneb-
ben az időszakban Mátyás király Pozsonyban egyetemalapításba fogott, ez azonban végül 
befejezetlen maradt.38

A 13. századtól a 15. század közepéig tartó időszakban a térségre a kis, legfeljebb két 
koldulórendi kolostor eltartására képes települések számának növekedése volt jellem ző. 
A középkor végén Graz mint háromkolos toros város feltűnése a stájer terület magyar ha-
tárhoz közelebb eső részének fej lődését jelzi, és egyúttal azt is mutatja, hogy a régió nyu-
gati része összes ségében is városiasabb volt, miközben a magyaror szági rész lélekszáma 
– és ebből következően népsűrűsége is – lényege sen magasabb volt.

1500 körül a tárgyalt régió három alrégióra oszlott, amelyek közül a Bécset, Bécs-
újhelyt, Pozsonyt és Sopront is magába foglaló térség kapcsolatrend szere a kolostorok 
szintjén is többszörösen át nyúlt a határon. Az itteni kolostorok egymást kiegészítve és 
egymással együttműködve valódi háló zatot alkottak, amely beleilleszkedett ennek a kis-
térségnek a más forrásokból jól ismert gazda sági és társadalmi kapcsolatrendszerébe.

Végezetül illenék valamit mondani arról, hogy milyen tényezők állhatnak a régió 
dinamikájának változása mögött. Ahhoz, hogy erre a kérdésre pontosabb választ adhas-
sunk, további kutatásra volna szükség, a kolostorhálózat vizsgálata önmagában ehhez 
kevés. Néhány szempontot azonban, akár kiindulópontként is, fel lehet vetni. Az egyik 
ilyen tényező az ásványkincsek, különösen a vasérc kiaknázása. A 11–12. században a 
Nyugat-Magyarországon nagy mennyiségben található gyepvasércnek még jóval na-
gyobb jelentősége volt, mint a késő középkorban, amikor viszont a Judenburg körüli te-
rület vasércbányászata lendült fel. Aki ma átutazik az Alpoknak ezen a részén és az élénk 
zöld legelőkön bóklászó teheneket látja, nehezen tudja elképzelni, hogy ez a térség valaha 
jóval inkább ipari táj volt. A nyugat-magyarországi vastermelést ez a konkurencia szinte 
teljesen vissza szorította.

A Bécs–Bécsújhely–Sopron–Pozsony térségben felmerülhet a hidrológiai viszo-
nyok változása is. Az Árpád-kori és a késő középkori települések tengerszint feletti magas-
sága közötti szignifikáns emelkedést korábban sikerült kimutatni a Hortobágy-Sárréten, 
a kalocsai Sárközben és a Balaton déli partján is.39 Ha ebben a térségben ilyen kutatás még 

37   Gerhartl, Gertrud: Peter Engelbrecht von Passau, Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchivs 
12 (1981), 179–180; Heinrich Koller: Kaiser Friedrich III, Darmstadt 2005, 176. Frigyes ugyanezen római 
útja alkalmával járta ki a pápánál a bécsi püspökség alapítását is. Utóbbit már VI. Lipót osztrák herceg 
is püspöki székhellyé kívánta tenni a 13. században, de akkor nem járt sikerrel. A passaui püspökség 
tiltakozása miatt a bécsi egyházmegye joghatósága csak a Bécs és Mödling közti kis területre terjedt ki, míg 
a bécsújhelyi püspökségé kizárólag magára a városra korlátozódott. Ez a sajátos helyzet egyszerre tükrözi 
a két település kiemelt politikai, gazdasági és demográfiai súlyát és a tágabb régió viszonylag alacsony 
népsűrűségét.
38   Székely György: Hazai egyetemalapítási kísérletek és a külföldi egyetemjárás, in A magyar iskola első 
évszázadai: 996–1526, szerk. G. Szende Katalin – Szabó Péter, Győr, 1996, 83–84.
39   Pinke Zsolt – Ferenczi László – Gábris Gyula – Nagy Balázs: Settlement Patterns as Indicators of Water 
Level Rising? Case Study on the Wetlands of the Great Hungarian Plain. Quaternary International 415 
(2016), 204–215. Letöltve 2018.05.28, doi: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.11.032; Knipl, István:  
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8. térkép: 
A Borostyán-út térségének egyházszervezete a középkor végén (püspöki székhelyek és társaskáptalanok). 

 A zárójelben álló évszám
 az alapítás, illetve az első em

lítés ideje
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nem is volt, azt bizton feltételezhetjük, hogy a Hanság és a Fertő-tó vidéke a táji adottsá-
gok miatt hasonlóan érzékeny a vízviszonyok változására.

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az egykori római Borostyán-út egyáltalán 
nem homogén tájon vezet keresztül. Nagyjából Locsmándtól délre még az újkorban is 
nagy kiterjedésű erdőségek voltak, ami miatt a határ két oldala itt jóval kevésbé tudott 
összenőni, mint a Bécsi-medence és a Fertő-tó vidéke. Továbbra is magyarázatra szorul 
azonban e táj „városmentessége”, illetve a koldu lórendek távolmaradása.

További tényezőként felvethető a régió kereskedelmi kapcsolat rendszerének össze-
tettebbé válása. Ebben szerepet játszott a cseh területek nagyobb arányú meg jelenése, a 
Balti-tenger térségével ápolt kapcsolatok szorosabbá válása, a Duna-menti kereske delem 
intenzitásának késő középkori növekedése, de akár az itáliai kapcsolatok sokrétűbbé 
válása és az Alpok újabb hágóinak megnyílása is. Ebben az erőtérben Bécs kétség kívül 
kedvezőbb helyen volt, mint Pozsony, Sopronról nem is beszélve. Bécs erősödése már 
az 1300-as évek elején aggasztotta a szomszédokat, végtére is emiatt szervezték meg a 
visegrádi királytalálkozót. A jelen tanulmány témájától messzire vezetne, de a város azt a 
központi szerepet, amelyre törekedett, és amelynek egyfajta lenyomatát látjuk a kolostor-
há lózatban is, végül a 16. század közepén tudta betöl teni, miután Buda török kézre került. 
A város erős vonzása bizonyos mértékig még a kolostor hálózatra is hatott a kora újkor-
ban. Miköz ben ugyanis a magyarországi kolostorok elsöprő többsége eltűnt a 16. szá-
zadban, a pusztulás mér téke ezen a vidéken kisebb volt, sőt, a pálosok központ ja jó időre 
Máriavölgyben talált menedéket a Buda melletti Szent Lőrinc kolostor pusztulása után.

Rend
10. sz. 11. sz. 12. sz. 13. sz. 14. sz. 15. sz.

M A S M A S M A S M A S M A S M A S

bencés 1 7 2 7 1 2 1

ortodox 2

ciszt. 3 1 1 1

Ág.kan. 1 2 2 3 1

prem. 1 5

kart. 1 1

pálos 8 9 8 1

dom. 3 2 1 2

fer. 5 3 5 6 7 3 2

Ág.r. 2 3 1 2 2 3

A Duna-Tisza közi Hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterüle tének 
geoarcheológiai elemzése. PhD disszertáció, Szegedi Tudományegyetem, 2014. Open access: http://doktori.
bibl.u-szeged.hu/2143/1/Knipl_István_disszertáció.pdf; Mészáros Orsolya – Serlegi Gábor: The impact of 
environmental change on medieval settlement structure in Transdanubia, Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 62 (2011), 199–219.
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karm. 1

Magd. 1

johannita 3 3 1

templomos 3

Német Lr 1

antonita 1

Szentlélek r. 1

Összes 1 0 0 9 0 2 11 3 4 34 17 8 17 3 2 18 5 4

megszűnt 1 3 1 2

Rendet 
váltott

4 2 1 2

3. táblázat: A nyugat-pannóniai térségben alapított kolostorok száma évszázadonkénti bontásban

kolostor/város
1300 1400 1500

M A S M A S M A S

2 1 1 3 1 1 8 2

3 1 1

4 1 1

5 1

Összes város 1 2 0 3 2 1 8 2 3

Összes kolostor 16 9 6 29 12 8 46 16 12

„városi” kolostorok 
aránya (%) 12,5 55,6 0,0 20,7 50,0 25,0 34,8 56,3 58,3

4. táblázat: Az egyes területek városiasodásának szintje a koldulórendi kolostorok alapján, 1300–1500

Időszak Magyarország Alsó-Ausztria Stájerország
1221–1241
8

Révfülöp, OFSPH, 1221
Veszprém, OP apáca, 1240

Bécs, OP, 1226
Bécsújhely, OP, 1227
Bécs, OFM, 1234

Ptuj, OFM, 1231
Graz, OFM, 1239
Celje, OFM, 1241

1242–1300
23+2

Vasvár, OP, 1244,
Szemenye, OFM, 1248
Pozsony, OFM, 1250
Sopron, OFM, 1250
Győr, OP, 1252
Komár, OESA, 1256
Körmend, OESA, 1256
[Idegsyt, OFSPH, 1263]
Badacsony, OFSPH, 1263 
Elek, OFSPH, 1263
Kőkút, OFSPH, 1263

Bécs, OESA, 1266
Bécsújhely, OFM, 1267
Marchegg, OESA, 1278
Baden, OESA, 1285
Hainburg, OFM, 1291
Bécs, S. Laurenz, OP 
apáca, 1300

Judenburg, OFM, 1257
Leoben, OP, 1280
Bruck/Mur, OFM, 
1290
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Szentjakab, OFSPH, 1263
Győr, OFM, 1288
[Kőszeg, OFM, 1289]
Pozsony, klarissza, 1297
Henye, OFSPH, 1300
Pula, OFSPH, 1300 > OFM, 
1480

1301–1350
7+1

Jenő, OFSPH, 1315
Uzsa, OFSPH, 1333 > OFM, 
1460
Varasd, OFM, 1335
[Léka, OFM, 1336]
Enyere, OFSPH, 1339
Lövöld, OCarth, 1347

Bruck/Leitha, OESA, 1316
Korneuburg, OESA, 1338

1351–1400
12

Pápoc, OESA, 1359
Szombathely, OFM, 1360
Keszthely, OFM, 1368
Ludbreg, OFM, 1373
Csáktornya, OFSPH, 1376
Máriavölgy, OFSPH, 1377
Örményes, OFSPH, 1378
Nádasd, OESA, 1380
Falkos, OFM, 1384

Bécs, OCarm, 1360 Fürstenfeld, OESA, 
1362
Judenburg, OESA, 
1362

1401–1450
5

Kismarton, OFM, 1415
Kanizsa, OFM, 1423
Vállus, OFSPH, 1429
Lepoglava, OFSPH, 1435
Porva, OFSPH, 1441

1451–1500
18+1

Pápa, OFM o., 1460
Pölöske, OESA, 1460
Monyorókerék, OFSPH, 1464
Szalónak, OFSPH, 1464
[Sopronkertes, OFSPH, 1475]
Lövő, OESA, 1480
Remetinc, OFM o., 1480
Bánfalva, OFSPH, 1482
Vázsony, OFSPH, 1483
Németújvár, OESA, 1485
Egervár, OFM o., 1490

Bécs, OFM o., 1451
Maria Enzersdorf, OFM o., 
1454
Katzelsdorf/WN, OFM o., 
1462
Bécsújhely, OFSPH, 1480

Maria Lankowitz, 
OFM, 1455
Graz, OFM o., 1463
Graz, OP, 1466
Ptuj, OP, 1490

1500–1540
2

Ormosd/Fridau, OFM o., 1504
Szentgrót, OFM o., 1516

79 51 16 12

5. táblázat: A koldulórendi és pálos kolostorok alapítási ideje


