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Benda Judit

MalMok, pékek és kenyérszékek a késő-
középkori Budán

„Bäckerbrot ist leckerbrot”

MalMokról, lisztekről

A középkori Budán, Pesten és Óbudán – a helyi adottságokat kihasználva – elsősorban 
a vízierőt hasznosították gabonaőrlésre.1 Ez a Dunára telepített hajómalmokkal és a 
folyamba ömlő hideg- vagy melegvizes patakok mellé épített vízimalmokkal történt. 
(1. kép) A patakmalmok – a kerék meghajtása szempontjából – alul-, és felülcsapó mal-
mok voltak.2 Hatékonyabb működtesésük céljából a patakvizet gátakkal és zsilipekkel 
felduzzasztották és ezzel a víz folyásirányát és sodráserősségét is tudták szabályozni.3 

1. kép. Hajómalmok és vízimalmok a középkori Budán, pesten és óbudán 
(Benda Judit terve alapján rajzolta kuczogi zsuzsanna)
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Evlia Cselebi Budán jártában látott ló és ökör hajtotta malmokat, a Dunán lévő hajókon 
levő malmokat, amelyek télen használhatatlanok voltak, valamint patakmalmokat. Ek-
kor még mindig működtek Felhévízen a középkori malmok: „e váron kívül tíz lisztes 
malom is van ez ilidzse vízén”. A „vár”, vagyis a négy saroktoronnyal megerősített erő-
dítmény (későbbi nevén Császármalom) 1530 után épülhetett, de máig nem tisztázott, 
hogy magyar vagy török építményről van-e szó. A vár területén állt malmot lőporőrlés 
céljára alakították át.10 A malmok gyakran cseréltek gazdát és még gyakrabban bérlőt. 
A legtöbb malom annak a középkori nevén Hévízfőnek nevezett melegvizű forrásnak 
a vízét használta, amely a mai Malomtó irányából ömlik a Dunába.11 De ettől délre és 
északra is fakadtak források, amelynek vizét hasznosították.12 

Óbudán, a mai Aranyhegyi patak mellett terült el a középkorban Pazándok falu, 
amelynek közelében több malom is állt. Tulajdonosaik között találjuk a királyt, a pilisi 
apátot, a felhévízi Szent Lélek ispotályt és a nyulak szigeti Szent Mihály premontrei 
prépostságot.13 Az 1355. évben keltezett, Óbuda határának megosztását leíró oklevélben 
említenek egy malmot, ami a Szent Lélek ispotály birtokában volt.14 Helyét a határjárás 
leírásának elemzésével pontosan meg lehet határozni, hiszen a határ a római-kori víz-
vezeték nyomvonalán futott, míg a malmot a mai Aranyhegyi patak (középkori nevén 
Kántorfoka folyó, Sicambria vize) folyására telepítették.15 A határjel nem éppen meglepő 
módon egy „lykaskew” vagyis malomkő volt. A két óbudai patakra telepített malmokat 
említi egy 1502-ben keletkezett útleírás: „Ó-Buda és Sicambria közt a hegyekből fakadó 
hévvizek öt malmot hajtanak”.16 Hans Dernschwam úrnak, a Fugger cég alkalmazott-

A középkori budai malomperek elsősorban az emiatt keletkezett technikai problémák-
ról szólnak, mint például újabb malmok telepítése, régebbiek átépítése, korszerűsítése, 
vizének duzzasztása, folyásirányának gátakkal, csatornákkal való irányítása. Az újabb 
gátak építése, a vízelterelések a már korábban épült malmoknak sokszor kárt okoztak.4 
Mivel a „malomjog”5 (malom birtokjog), vitás ügyekben mindig a már régebb óta mű-
ködő malom javára döntött, ezért sokszor hangsúlyozták annak régiségét. Az elhagyott 
malmok, melyeket másképpen malomhelynek is neveztek, szintén értékkel bírtak, hi-
szen könnyebb és olcsóbb volt helyreállítani a malmot, mint újat építeni.6 A perekben 
gyakran tanúskodtak pékek is, akik tulajdonosok, bérlők vagy dolgozók voltak a perbe-
fogott malommal szomszédos malmokban. A molnár és a pék szakmák későközépkori 
egymásrautaltságára, illetve összefonódását jelzi, hogy a pékek gyakran malommal is 
rendelkeztek. Fennmaradt Groblach Miklós pék és Babocsai János zsemlyesütő malom-
bérleti szerződése, amelyben a bérbeadó Nyulak szigeti apácák megjelölték az évente 
fizetendő bérleti díjat, valamint az épület és a szerkezet karbantartási kötelezettségét 
írták elő.7 

A budai oldalon nagy számban álltak a melegvizes források erejét hasznosító vízi-
malmok. A legelső, feltételezhetően vízzel hajtott malomra való utalás 1212-ből szárma-
zik, amikor Buda (ma Óbuda) határjárásának kezdetekor egy földbe mélyült kerek kőtől 
„lapis rotundus coopertus in terra”-tól indulnak el, amely a Duna partján, a hévízek 
felett volt található.8 A legtöbb épített malom Buda külvárosában Felhévízen (Calidas 
Aquas Superior) épült. Birtokolt itt malmot az óbudai királyi vár, a budai káptalan, a 
klarissza apácák, a Nyulak szigeti apácák és több magánszemély.9 A 17. század közepén 

2. kép. krempl malom falai a malomkerekek tengelyeinek nyílásaival 
(Fotó: Benda Judit)

3. kép. Frankl vagy radl malom épülete a malomtóval 
(Fotó: Benda Judit)
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színűsíthetően a középkorban épült.29 
A három fő részből (házhajó, völgyhajó, 

vízikerék) álló hajómalmokat általában a fo-
lyó legerősebb sodrású részére helyezték.30 
(4. kép) Ez partonként és folyószakaszon-
ként eltérő lehetett, a parthoz közel állókat 
malomszeghez, azaz nagyméretű cölöpök-
höz erősítették, amelyet a folyamágyba ver-
tek. Ha további hajókat kötöttek egymáshoz, 
akkor már nem feltétlenül voltak fix hely-
hez kötve, sokszor a folyó sodrásirányában 
lépcsőzetesen sorakoztak egymás mellett. 
A malom kikötőjében a malomrévben állt 
a tőkemalom, azaz a kikötött malom, az 
ehhez erősítetteket lógósmalomnak hívták. 
A hajómalmokat télen, a víz befagyás előtt 
kikötötték a parton, vagy öblökben, a 18–19. 
századtól pedig erre a célra kialakított csa-
tornákban és tavacskákban.31 

A hajómalmok tehát a folyam sodrásá-
nak erejét és Budapest térségében a meleg 
vizes források jegesedés-gátló hatását igye-
keztek kihasználni.32 Az újkori térképeken33 ábrázolt hajómalom „bokrok” majdnem 
ugyanazon a helyeken voltak mint a középkorban. Az Óbudai sziget mentén a meleg-
vízforrásokkal bíró Fürdő sziget mellett, a középkori Felhévíz menti part közelében, 
valamint Pesttől északra és délre. Ezen kívül még a jenői révnél (ma újpesti rakpart) és 
Alhévízen (tabáni partvonal) ismerünk hajómalmokra adatokat a városok közvetlen kör-
nyezetéből.34 A hajómalmok a part mentén (magányosan, vagy egymás mellé kötötten) 
helyezkedtek el, sokszor akadályozzák a rév kikötőjének forgalmát vagy a part menti 
halászatot. A szigeti apácák többször tiltakoztak az ellen, hogy a budaváraljai molnárok 
a pesti oldalon, a Jenő falu réve felett hajómalmokat állítottak fel és zelepeket (cölöpö-
ket, malomszegeket) vertek a mederbe, amivel akadályozták a rév forgalmát.35 A budai 
káptalannak viszont a Tanyának nevezett halászó helyét (ma a lipótvárosi partszakasz) 
zavarta a malmok zajos kerepelése, valamint az a tény is, hogy a molnárok nem fizettek 
bért a malomhelyek után.36 

Pest déli külvárosa Szenterzsébet melletti partszakaszon is voltak hajómalmok. Egy 
itt történt balesetről emlékezik meg Verancsics Antal a Dózsa György parasztlázadása 
utáni országgyűlés kapcsán:37 „ […] a víz az hajót aláötti szentfalva feli pestnek felőle 
az molnokra, és ott az egyiken által az hajó akada, megálla és mindjárást elburűla, és az 
hajóban való nép két személylyel, kalanday Gyergygyel és Vidffy ambrussal […] mind a 
szerzísekkel az dunában vészinek”. Az eredeti esemény azonban nem 1515-ben, hanem 
1504-ben esett meg, amikor a fent említett két úr más nemesek társaságában szintén 
egy rákosi országgyűlésről haza indulván csónakjuk malomba ütközött és felborult.38 A 
mészárszéket is működtető állatkereskedő, Temesvári Bodó Mihály Pest város tanácsától 

jának 1553-ban első budai szállása „egy öreg malom mellett volt, ott ahol egykoron Si-
cambria állt.”17 Az említett malom tehát minden valószínűség szerint a későbbi Krempl 
malom lehetett. Az épületben rendezték meg 1889-ben, az Aquincumban talált leletek 
első kiállítását.18 Épületét a háború után kezdték el bontani, de szerencsére a falak nagy 
része – köztük középkori falak – még ma is állnak. (2. kép)

Más, a 18. században működő patakmalmok is lehetnek középkori eredetűek,19 mivel 
az oklevelekben szereplő helymeghatározások és az újkori térképeken látható elhelyez-
kedésük egybeesik. Ásatások híján egyelőre azonban csak feltételezni lehet azonossá-
gukat. A feltevést erősíti a malmok bérbeadásakor keletkezett szerződésekben szereplő 
„régi, romos” jelző, hiszen a 17–18. század fordulóján ez a kifejezés a középkorban vagy 
törökkorban épült épületekre vonatkozott. A Frankl vagy más néven Radl malom20 
középkori előzménye az óbudai klarisszák birtokában volt, a Krempl malom21 a felhé-
vízi Szentlélek ispotályé, a Klinglmayer vagy Kemelmayer és az Éliás malom esetleg 
a pazándoki malmok újjáépített falai között működött.22 A középkori nevén Krimhilda 
fürdőjének és Banyaháza forrásnak is nevezett patak (ma Árpád forrás) partján állt az 
eredetileg királyi, majd királynéi tulajdonban lévő malom, melyet 1421-ben a klarissza 
apácáknak adományozott Borbála királyné.23 Ez a malom a 18–19. században is műkö-
dött Frankl, majd Radl malom néven. A malom mellé kékfestő üzem, majd textilkiké-
szítő gyár települt az újkorban. A malom épülete ma is áll, éppen csak a kerekei és a 
belső szerkezete hiányzik. (3. kép) Ezen kívül a patakon továbbiak léte is feltételezhető, 
hiszen a kettős forrás északi ága, valamint a dunai torkolat jó malomhelynek bizonyult. 
Az egykori Selyemgombolyító gyár helyén is volt malom, sőt maga a gyár is vízimalom 
hajtotta technológiával működött.24 

Bár nincs rá közvetlen adat, de minden valószínűség szerint működött patakma-
lom a Szt. Pál árka (ma Ördögárok) gyorsvizű patakján is, valamint malomhelyként 
és halastóként azonosítottak terepbejárás alkalmával a budaszentlőrinci pálos kolostor 
közelében található terepjelenségeket is.25 A Hosszúréti patak (XI. kerület) mellett há-
rom duzzasztásra utaló tavacska is látható az újkori térképeken.26 Feltételezhető, hogy 
még a középkorban három malom építése miatt történt ez a tájalakítás. A budai oldalon, 
a felsoroltakon kívül felmerül a lehetősége annak, hogy egy ezidáig kisvárnak tartott 
épületet is a malmok közé soroljunk. A Dunának az újkorra elmocsarasodott kelenföldi 
mellékága mellett állt egy középkori épület. Építészeti jellegzetességei alapján (hosszan 
húzódó kőfal – gát?, toronyépületén található keskeny nyílás – malomkerék tengelyének 
helye?, főépületének pinceszerű kialakítása) feltételezhető, hogy gazdasági épületként is 
funkcionált, esetleg malom és majorsági épület lehetett.27

A pesti oldalon az újkorban a Rákos patakra telepített malmok működtek: az Ördög 
malom, a Paskál malom és a Rákos malom. Épületük nem maradt fenn, elhelyezkedésük 
és környezetük miatt azonban (középkori útvonalak mentén állnak, közvetlenül mellet-
tük kis duzzasztott malomtó található) középkori eredetűnek tartjuk őket. A középkori 
Szentlászló falu az Ördög malom közelében, Párdi falu pedig a Paskál malom közelében 
feküdt. Írott forrás csak egy maradt fenn: 1245-ben Párdi faluban egyéb javak mellett 
két malmot adományozott IV. Béla király a Nyulak szigeti premontrei egyháznak.28 Az 
Ördög malom „jó fekvése” (a Váci országút mellett a patak dunai torkolatánál), a kis 
tóvá duzzasztott patakmedre és a mellé épített csárda vagy kocsma miatt, szintén való-

4. kép. Hajómalmok a dunán 
Buda és pest között a törökkorban 

(Császári követ fogadása Budán 1600 körül, 
színezett tollrajz, részlet, 

Budapesti történeti Múzeum, Metszettár)
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raként, egy mészárszék adásvételi szerződését tanusította 1503-ban.56 1537-ben pedig 
Boltos Mátyás eladja kőházát a Szent Péter utcában, amelytől északra egy kis köz, 
és azon túl Zsemlyesütő Oszvald házával szomszédos, délre a Kalácssütő utcába (ad 
plateam kalachsythew) vezető kis köz és azon túl Gonda János házával szomszédos.57 
Óbudán csak egy mester nevét sikerült eddig fellelni: 1335-ben egy ingatlan adásvétel 
alkalmával említik a piactér közelében elterülő Letoldus kenyérsütő elhagyatott telkét.58 

A szőlőtulajdonosok a dézsmáláskor bediktálták budai lakóhelyüket, így néhány a 
mesterséggel kapcsolatos utcanév is ránk maradt. Többször előfordul a „zsemlyeszékek 
mellett”, „zsemlyeszékkel szemben”, „zsemlyeszék környékén” megjelölés, amelyről 
tudjuk, hogy a castrumban, a főpiacon állt.59 Valószínűleg szintén az épület tágabb kör-
nyékére vonatkozik a Zsemlye utca elnevezés is.60 A Búza utcánál, a Molnár utcánál, a 
Molnárszernél és a Malomszernél61 megjelölik, hogy a Szent Péter városrészben (tehát 
a suburbiumban) feküdt. Ez a mai Fő utca azon szakaszával azonosítható, amely nagy-
jából a mai Batthyányi tér és a Vitéz utca között fekszik. A Malomré,62 vagyis malom 
rév egyértelműen a Duna partján volt megtalálható a Molnár vagy Malom utca végénél. 
Pesten a Búzapiac (theatrum frugum, Bwzapyacz) a város főterének számított, hiszen a 
leggazdagabb polgárok házai álltak a szélein.63 

A pékek és a molnárok munkája összefonódásának gyakorlati haszna volt, hiszen a 
felhasznált liszt minőségét úgy tudták a legjobban ellenőrizni, ha a búzát ők maguk vá-
sárolták meg.64 A jó gabonából őrölt lisztből65 természetesen finomabb kenyeret lehetett 
sütni bérőrlési felár nélkül. Ha még egy malom is a birtokukban volt, lényegében a teljes 
munkafolyamat felett őrködhettek. A liszt nagy becsben tartásának jele volt például 
Bécsben, hogy a város lisztraktárt (Mehlgrube) működtetett.66 Budán külön ecélra épült 
épületről nem tudunk, de 1529-ben a város várható ostromára méltóképpen felkészültek 
„Elég élelmet találtunk Buda várában; a bor közepes volt; szalonnát hatvanat találtunk; 
lisztet sosem láttam annyit, mint amennyit a németek Buda várába rendeltek […] egy 
nagy palota tele volt liszttel.”67 

A többszörös őrlés és szitálás után megmaradt korpa és dara, „molnár haszna” ti-
tulussal a mestert illette. Emellett a megőrölt lisztből kimerhette a lisztvámot, amely 
Budán a Jogkönyv szerint egytizenketted részt jelentett.68 Természetesen a város ve-
zetőségét (bíró, esküdtek, jegyző) vámmentesség illette meg. A keletkező korpa miatt 
Pozsonyban négy disznót hizlalhattak a pékek a szokásos kettő helyett, de előírás volt, 
hogy városon belül csak szájkosárral lehetett hajtani őket, nehogy feltúrják a kövezetet.69 

Munka a kenyérszékBen, MinőséGBiztosítás

A középkori pékek munkájára vonatkozó szabályok nagy részét a pozsonyi iratokból: a 
céhlevélből (1376), a városi jogkönyvből (1430) és a péklegények szabályzatából (1433) 
ismerjük.70 A városi tanács 1376-ban még 16, 1433-ban már csak 9 mesterben határozta 
meg a pékek és a zsemlyeszékek számát. Évi egy font adóval tartozott a tanácsnak az 
a mester, aki maga építette a székét és csak fél fonttal, ha a város által épített székben 
dolgozott. Szinte egyedi esetnek számít, hogy a legények céhlevele is fennmaradt. Ebben 
a céhbe való felvétel szabályai és a legények műhelyben és a malomban történő mun-

kapott engedélyt, hogy Szentfalván zelep-et (malomhelyet) válasszon magának és ott 
malmot működtethessen.39 A zelep tehát egyaránt jelentett malomszeget és malomhelyet, 
sőt magát a malmot is,40 hasonlóan a kerephez, amelyet hol hajómalomként említenek a 
források, hol olyan nagyméretű, áruszállító hajóként, amelyre építhettek malmot is.41 A 
kerepelő vagy kelepelő hajómalmok meglehetős zajt csaptak működésük közben,42 ami 
a halakat is megzavarhatta, gyengítve ezzel a halfogás esélyeit. A kerep szó ezen kívül 
még helynévként is felbukkan egy 1148-ból származó vásár és révvám adományozási 
oklevélben: „tributum fori Geysa et tributum portus pest et kerepes”.43

A malmokat olykor raktározásra is használták. A felhévízi pünkösdi vásár idején a 
pesti kereskedők árujukat a mészárosok Duna-parti hídja alatt (vágóhíd) és malmokban 
helyezhették el.44 Egyéb ipari célra is használtak vízimalmokat, mint például kallózás, 
fűrészelés, csertörés, lőportörés, vashámor stb.45 Budán a már említett lőpormalmon 
kívül, malmot tulajdonló ötvösre, takácsra, tímárra és csapókról (posztókikészítők) 
maradt fenn adat.46 A molnárnak az ácsszakmához, vagyis a malomépítéshez is kellett 
értenie, hiszen ha bármi eltört, tönkrement a malomban, neki kellett pótolnia, hogy az 
őrlés minél hamarabb újra indulhasson.47 A malmok már említett helyreállítási és kar-
bantartási kötelezettsége valószínűleg ugyanerre a szaktudásra utal.

pékekről, lakHelyeikről

A legtöbb pék nevét a felhévízi malomperekből ismerjük. A peres félként, vagy tanú-
ként megidézett személyek a malmok birtokosaként vagy használójaként jelentek meg a 
tanács előtt, ám foglalkozásukat péknek jelölték meg. Név szerint ismerjük így Zsemlye-
sütő Gáspárt, Istvánt és Jánost, Pechy Miklóst, András, Benedek és Osváth zsemlyesütő-
ket, István perecest, György, Gergely és Gerung pékeket.48 A módosabb pékek a városi 
vezetőségébe is bekerülhettek, mint például György mester, aki budai esküdtként bérelt 
malmot, sőt akár nemesek is lehettek, mint például Szentgyörgyi Mihály zsemlyesütő 
mester, aki a suburbiumban lakott.49 A királyi udvart is kiszolgálták, mint például János 
mester,50 valamint Zsemlyesütő Gáspár zsemlyesütő mester és malomtulajdonos, aki 
Beatrix királyné udvari szállítója volt.51 A királyi udvar évekig hitelbe vásárolt Kremzer 
János budai finomsütő péktől. Bár az áruk árát soha nem kapta meg, azt azonban sike-
rült elérnie, hogy az elmaradt 700 forintnyi haszna fejében, egy felhévízi malom bérleti 
díját tíz évig a maga számára szedhesse.52 Olykor azonban a király is segítségre szorult. 
Zsigmond császár ezer forint [!] értékben kért búzát a budai tanácstól, ám a fukar avagy 
előrelátó budaiak nem adtak neki. A helyzetet kihasználták azonban a pesti polgárok és 
a búza áráért cserébe tanácsuk hat tagúvá bővítését kérték és kapták meg.53 

Másik fontos forrás, a fennmaradt budai bordézsma jegyzékekben felsorolt, szőlőtu-
lajdonnal rendelkező pékek nevei és lakóhelyei. Innen ismerjük például János, Gáspár 
mester, Polgár György zsemlyesütők nevét, valamint Cipósütő Zsigmond, Zsemlyesütő 
László, Zsemlyesütő János és Zsemlyesütő Benedek nevét, akik már nem biztos, hogy 
ezt a foglalkozást űzték, de felmenőjük mesterségéről nevezték el őket.54 Magas beosz-
tásba jutott Herendi Kenyersythew Benedek is, aki a Nyulak szigeti apácák ügyvédje 
lett.55 Pesten két mester neve maradt fenn: Zsemlyesütő Dénes Pest város esküdt polgá-
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re akasztott kalitkába állították a vétkes péket és a folyóba mártották (Bäckertaufe, 
schupfen).75 Pozsonyban és Bécsben is megtalálható a pékfürösztéssel való büntetés 
kilátásba helyezése a helyi szabályok szerint.76 A Budai Jogkönyv előírása, miszerint 
„Jtem Wirt der prot pegk mer wen einst erfunden vnd ergriffen mit vnrechtem vnd vn-
gepachtem prot, so sol man yn schupfen, als der stat recht ist”,77 vagyis a kenyérsütő 
péket, ha nem megfelelő [súlyú] vagy nem átsült kenyeret árul, [vízbe] kell mártani a 
város szokása szerint. Úgy tűnik tehát, hogy ez Budán is előírás volt, bár nem tudjuk, 
hogy végrehajtották-e valaha. Mind a pozsonyi, mind a budai Jogkönyvben megtalálható 
az a tétel, hogy a pékek mindig elegendő kenyeret és zsemlyét áruljanak a piacon. 

kájának felügyelete van rögzítve. Az a kikötés, hogy a péklegényeknek a malmokban is 
kell dolgozniuk, azt a szokást vetíti elénk, hogy a molnár-mesterség és a pék-mesterség 
szoros kapcsolatban, illetve átfedésben volt egymással. Ezt alátámasztja a már idézett 
felhévízi malomperekben tanúskodó pékmesterek sora is. A péklegények munkáját 
külön szabályozták, illetve saját céhlevéllel bírtak. Erre azért volt szükség, mert a legé-
nyeknek a két-három éves vándoridejük alatt állandóan új városok céhes előírásaihoz 
kellett alkalmazkodniuk.71 

Budán sajnos ilyen részletes szabályozás nem maradt fenn. Feltételezhető, hogy egy 
céhbe tartoztak a molnárok, a pékek, az abrakárusok és a gabonakereskedők, mivel a 
Budai Jogkönyvben a közös céhbe tartozó mesterségek előírásai gyakran egymás mellé 
kerültek. A molnárokra vonatkozó intések valószínűleg nem ok nélkül születtek: a rá-
juk bízott gabona megőrzése, megfelelő körülmények között való tárolása és minőségi 
megőrlése mind a megrendelő igényeit szolgálták.72 A 15. század elején a budai pékek 
már specializálódva dolgoztak:73 a kenyérsütő pékmesterek (maister pegk, protpegk, 
semellator) finomra őrölt és szitált búzalisztből zsemlét és kenyeret sütöttek a piactéren 
álló zsemlyeszékekben. Magyarul zsemlyesütőnek (zemlysithew) hívták őket legjelleg-
zetesebb termékük után. A közönséges fehérkenyeret készítő pékeket müttelpegk-eknek 
nevezték. A wechtler pegk-ek rozskenyeret vagy rozsos, esetleg árpa kenyeret sütöttek 
háziipari formában.

A városi árlimitációk megszabták az egy zsák búzából őrölhető liszt mennyiségét, 
a süthető kenyerek és zsemlék számát és súlyát,74 míg a péktermékek ára hosszú időn 
keresztül állandó volt. A termésmennyiség és egyéb körülmények (pl. háború) válto-
zékonysága azonban hatással volt a gabona árára. Ezt a problémát kétféleképpen igye-

keztek megoldani: vagy 
hivatalos úton kérték a 
városi tanács döntésho-
zóit az árak megváltoz-
tatására, vagy önkénye-
sen rontották a minő-
séget, hogy a haszontól 
ne essenek el. Ez ellen a 
tanács úgy védekezett, 
hogy ha egy mestert 
rajtakaptak minőségi 
vagy túl könnyű kenyér 
árulásán, elkobzással 
és bírsággal sújtották. 
Drasztikusabb módja 
volt a büntetésnek, ha 
darura vagy emelőgém-

5. kép. középkori pék-
sütemények ábrázolása 
(Bécs, Grünangergasse 8., 

Fotó: Benda Judit)

6. kép. ásatáson előkerült mézeskalács negatív forma 
(Budapesti történeti Múzeum, Fotó: Bakos ágnes – tihanyi Bence)
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milyen arányban keverték a búza és a rozs lisztet, de valószínűleg ez mindig a helyi 
szokásokhoz és a kereslethez igazodott.81 A háborús időszakokban és éhínségek idején 
sütött szükségkenyérben (notbrot) a búzaliszt mellett mangold, makk, fakéreg, bab, 
borsó, gesztenye lisztje is volt, attól függően, hogy mihez tudtak hozzájutni. 

Hasonló választékkal rendelkeztek az angliai pékek is. A southamptoni „oak Book” 
felsorolja a saját korukban (13–14. század fordulóján) készített kenyérfajtákat.82 A was-
tellus finomra szitált lisztből készült fehérkenyér, a panis levatus olcsóbb fehérkenyér, a 
panis siminello kalács-szerűség volt. A panis franciscus vagy panis levis szintén torta-
szerű volt a belekevert tejtől, vajtól és tojástól. A panis rangerus teljes kiőrlésű lisztből, 
a panis integer korpás lisztből készült, a panis bissusba húst sütöttek, a panis de omni 
blado a német szükségkenyér megfelelője, amelybe mindenféle zöldségőrleményeket 
(babot, borsót, makkot vagy gyökereket) kevertek.

A zsemle83 (semmel) szitált lisztből készült finom-pékáru, amely nem volt azonos 
a kenyérlisztből gyúrt kenyérkével (brötchennel), melyet manapság zsömleként áru-
sítanak. Alakja és a tetején látható bevagdalások szerint különféle néven árulták őket: 
egyszer vágott, kétszer vágott, keresztbe vágott (baunzerl, gespaltene semmel), a kettős 
formájúra alakított zsemle a doppelweck, vagy zwillig semmel névre hallgatott. (5. kép) 
A spitzwecken, vagyis hegyes vekni hosszúkásra sodort péksütemény volt, melynek 

A reklamáció lehetőségét, illetve a felelősségteljesebb munkát segítette elő azon 
előírás Pozsonyban, hogy a kenyereket sütéskor római számmal kellett megjelölniük.78 
Valószínűsíthető, hogy Budán is követelmény volt, bár sajnos semmilyen adatot nem 
találtunk erre vonatkozóan. A kikötés, hogy a wechtler pékek kenyere „jól átsütött le-
gyen”, szintén minőségbiztosítási előírásnak számított.79 Ez természetesen összefüggött 
a rozskenyér azon fizikai tulajdonságával, hogy sütés közben nem emelkedik meg any-
nyira, mint a búzakenyér, hiszen sikértartalma alacsony.

A város lakosságának kenyérrel való ellátása lényegében stratégiai fontosságú volt. 
A 145. cikkely hangsúlyozza, hogy a piacon mindig legyen elegendő mennyiségű kenyér 
és zsemle, különös tekintettel a vásár- és ünnepnapokra.80 A kenyérellátás elsőrendűsé-
gének biztosítása még manapság is kiemelt szerephez jut válsághelyzetekben, például 
természeti csapások vagy politikai megmozdulások által okozott forgalmi nehézségek 
esetén.

pékek MunkáJáról, pékterMékekről

A pékmesterek legfontosabb terméke a többször őrölt és többször szitált búzalisztből ké-
szült fehérkenyér (panis albus, wisse brot, schoenez brot) volt. Ezt süthették hosszúkás 
vekni, vagy kerek cipó alakúra is. Alakjában ugyanilyen volt az egyszerű kenyér (brot, 
panis), azzal a különbséggel, hogy lisztje csak egyszer lett átszitálva, ezért aránylag sok 
korpa maradt benne. A fekete kenyér (panis opus, schwarz brot) részben (rozsos kenyér) 
vagy egészében (rozskenyér) rozslisztből készült. Nem tudjuk, hogy a középkorban 

7. kép. 
kenyérszék ábrázolása 

(Miniatúra 
Boccaccio decameronjából, 

részlet.)

8. kép. 
a budai Főpiacon állt zsemlyeszék feltételezett háza 

(Budapest Fővárosi levéltár)

9. kép. a zsemlyeszék 
elvi rekonstrukciós 

rajza 
(rajz: labancz károly)
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elmesélő, vagy bibliai jeleneteket faragtak.96 A minták a divat változását követték: a 16. 
században még az ó- és újszövetségi, illetve az antik mitológiából vett jelenetek voltak 
dominánsak,97 a 17. században lovas vagy gyalogos katonákat, a 18. században díszes 
ruhát viselő hölgyeket és urakat és udvari eseményeket, a 19. században elsősorban va-
dászjeleneteket és címereket faragtak a mintázófába. A nyomódúcokat fából faragták, 
vagy agyagból mintázták. A középkorból fennmaradt kerámia negatívok olyan magas 
színvonalúak, hogy már-már a művészi kisplasztikák közé is tartozhatnának. Budán egy 
régészeti feltáráson egy teljesen ép darab került elő.98 (6. kép) 

Fűszerezésük alapján eltérő sütemények jöttek létre, melyeket természetesen meg-
különböztettek egymástól. A Honigkuchen-t (panes mellitus) mézzel édesítették, a leb-
kuchen tésztájába a méz mellé gyakran cukrot is kevertek. A leggyakrabban használt 
fűszerek között található a fahéj, a gyömbér, szerecsendió, a kardamon, de gyakran 
tettek bele mandulát és citromhéjat is. A pfefferkuchen (panis piperatus) tésztájába bor-
sot törtek. A tészta lehetett finom fehér liszttel készült, citrommal kevert „fehér”, vagy 
erős fűszerezésű „barna”, melyet poharazgatás alkalmával is szívesen fogyasztottak.99 
Ezen kívül a nyomódúcokat marcipán és tragant (cukormassza) édességek,100 valamint 
az ánizsos ízesítésű mézeskalács (änisbrot) készítésekor is használták.101 

formai változata később a kifli (kipferl) lett. A későbbi „kifejlesztésű” kifli valójában 
tekert csúcsos vekni, amelyet megsodortak és íveltre hajlítva sütöttek ki. Eredetileg mar-
haszarvat utánzott (Hörnchen), csak a 18. században kezdték el félholdhoz hasonlítani. 
A 17. század elején Bécsben már kedvelt péksüteménynek számított.84 A perec (brezen, 
seelen brot, seelen bretzen, bracillum, circulos) részben ropogtatni való finomság volt, 
de egyes településeken egyfajta áldó-gyógyító erőt tulajdonítottak neki, hiszen alakja ke-
resztbetett kezet idéz.85 Készült belőlük egyszerű kerek, két, három vagy négy karéjos is. 
Elsősorban nagyböjtkor fogyasztották.86 Hasonló szerepet töltött be a spendebrot, vagy-
is magyarul adománykenyér. Ezt a két, három vagy négy kis gömbcsúccsal rendelkező 
tésztát egyházi ünnepek alkalmával adták a falvak szegényeinek vagy gyermekeinek.87 
Magyarországi előfordulásáról nincs adatunk. A ma is népszerű kalácsot, amely édesí-
tett tésztából, tejjel és tojással készül, főleg ünnepekkor ették.88 Virtuóz módon alakított 
(többágú fonatos) formái nem csak a szájat, hanem a szemet is gyönyörködtették. 

A Budai Jogkönyv 443. cikkelyét – a városi tanács és a pékcéh 1453. évi megálla-
podását – utólag illesztették a jogszabálygyűjteménybe.89 Az egy zsák búzából süthető 
kenyér és péksütemények súlyának és árának összehangolásáról szóló fejezetben kerül 
említésre a lisztek minőség szerinti osztályozása. A többszörös őrlés és szitálás során 
tehát zsemlyeliszt, kenyérliszt, korpa és dara keletkezik. A Jogkönyv és az oklevelek 
említései alapján Budán a finomlisztből készült fehér kenyeret, az egyszerű kenyeret, 
a fekete kenyeret és péksüteményeket (zsemlye, perec, kalács) sütöttek. A rozskenyér 
vagy fekete kenyér kedveltségére utal az is, hogy egyes helyeken fele-fele arányú rozs- és 
búzatáblákat említenek, illetve terményadó formájában is így kérték a gabona beszol-
gáltatását.90 A Nyulak szigetén (ma Margit sziget) élt Árpádházi Margit szentté avatási 
perében mesélnek el egy kenyérrel kapcsolatos csodát: „egy szegény asszony ott, ahol 
szent Margit annak idején csodát tett, talált egy kenyeret, és szent Margit nevében 
fölvette, hogy ha egy beteg eszik belőle, részesüljön némi irgalomban, s láttam is hogy 
bárki lázas ember evett ama kenyérből, meggyógyult. […] arra kérdésre, hogy miféle 
kenyér volt az „Fekete és száraz” – így szólt a válasz.”91 Fennmaradt egy 1521-ben ké-
szült számadás, amelyben Kanizsai Lászlónak és Szécsi Tamásnak a mohácsi táborozás 
alatt vásárolt ételei között közönséges kenyér (panes), fehér és legfehérebb kenyér (panes 
albos, panes albissimos) és fekete kenyér (panes nigros) is fel van sorolva.92 Szapolyai 
János étrendjében is szerepelt a kenyér, árpakenyér, zsemlye, akár a város látta vendégül, 
akár tábori körülmények között fogyasztotta el.93 

a MézeskaláCs-sütőkről

A pék szakmától némileg elvált a mézeskalács sütő mesterek munkája. Ők tulajdon-
képpen a mai cukrászok munkáját végezték, csak nádcukorral és mézzel dolgoztak. 
A domborművel díszített mézeskalács már a római-korban is nagy népszerűségnek 
örvendett. A kerek alakú nyomóformákon császárok, istenek, diadalmenetek jelennek 
meg, amelynek propagandisztikus felhangja tagadhatatlan.94 A divat tovább élt a germán 
népek körében, akik vaddisznó és korong alakú Honigbrod-ot sütöttek a napforduló 
ünnepére.95 A középkorban a kalács nyomóformájába elsősorban szentek élettörténetét 

10. kép. a budai szombat piacon álló zsemlyeszék feltételezett háza a budai várnegyedben
(Fotó: Benda Judit)
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tagolásnak. A kisméretű, négyzetes alapterületű helyiségek mögött keskeny „kamrák” 
alapfalai húzódtak. Az ásatási alaprajzon három szoba-kamrát lehetett egyértelműen 
elkülöníteni, de a telek mérete megengedi, hogy még további két vagy három elhelyez-
kedését lehessen feltételezni. Hasonló építészeti jellegzetességeket mutató épületet csak 
egyet ismerünk a város középkori házai közül, a már fent említett főpiaci kenyérszéket. 
A négyzetes kamrákat sütőműhelynek (Backstube) és eladótérnek rekonstruálhatóak, 
a mögöttük elhelyezkedő keskenyebb kamrákban állhattak a kőből (?) épült sütőke-
mencék (Backofen).110 Az utcai fal mellé állva lehetett kérni a pékárukat az eladóktól 
a boltablakon keresztül, a kisméretű ajtónyílásokon keresztül a bent dolgozók tudták 
megközelíteni a műhelyt. (10. kép) Mivel a főpiacon a tejet, sajtot és tojást áruló kofák 
letelepedési helye a kenyérszékek előtt volt kijelölve, ezért a Szombatpiac környezetében 
megjelenő Tej utcánál is feltételezhető ez a szabály. Nem meglepő ezután, hogy a kö-
zépkori Tej utcára111 (ma Kard utca) nyílik a fentebb bemutatott ház északi homlokzata 
a boltablakokkal. 

Pesti kenyérszékről nem maradt fenn adat, de egészen biztosan állhattak a két na-
gyobb piactéren a Búzapiacon és a Cirkuluszon. Egy mester neve maradt csak fenn, 
Osvát zsemlyesütőé aki a Szent Péter utcában lakott Boltos Mátyás szomszédságában. 
Az oklevélben említett Kalachsythew utca112 neve mézeskalácsosok műhelyeire utal, 
amelyet a Szent Péter ferences kolostor templomáról elnevezett utcájából egy keskeny 
közön keresztül lehetett megközelíteni. Sajnos a többi település részen álló zsemlyeszék-
ről sincs írásos említés, ám Buda suburbiumában, Felhévízen és Óbudán feltételezhetően 
voltak kenyérszékek a piactereken a hússzékek közelében.
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A mézeskalácssütés „fellegvárának” számító Nürnbergben a 14. század hetvenes 
éveiben vált el egymástól a fehérsütők és a kalácssütők mestersége, ám a külön céh 
csak 1643-ban alakult meg. Budán és Pesten valószínűleg a molnárok, pékek, abrak- és 
gabonaárusok közös céhébe tartozhattak, mivel a Jogkönyv általában egymás után em-
líti a többféle szakmát tömörítő céhekre vonatkozó szabályokat.102 Pesten a már említett 
Kalácssütő utca neve őrizte meg emléküket.

kenyérszékek Budán

Az árusítás helyére vonatkozóan (7. kép) egyértelműen rendelkezik a Jogkönyv: a tejet, 
sajtot és tojást áruló kofáknak a zsemlyeszékek előtt kellett letelepedniük. A kenyérszé-
keket (apotheca semellarum, brotbank, semlyzek) tehát a piactéren kell keresnünk.103 
A leírás szerint nem egyértelmű, hogy a müttel pékeknek és a wechtler pékeknek hol 
kellett árulniuk, de vélhetően nem álltak messze a kenyérszékektől. A közönséges pé-
keknek szabad volt állványról kínálni termékeiket, a veknisütők viszont csak a föld-
ről, vélhetően kosárból, vagy gyékényről árusíthattak.104 A földről való kenyérárulás 
szokása a 20. század elejéig megmaradt. A higiéniai alapjait feszegető népszokás attól 
válik megbotránkoztatóvá – ha belegondolunk – hogy az utcák és terek még tele voltak 
jól vagy rosszul feltakarított lótrágyával. Abból a szempontból viszont érthető, hogy 
a mestereknek valószínűleg magasabb bért kellett fizetniük a műhely vagy az állvány 
használatáért, míg a földről árusítóktól csak a helypénzt lehetett beszedni.

A budai Főpiacon álló kenyérszékek helyét mind a Budai Jogkönyv, mind ingatlan 
adásvételi szerződésekről készült oklevelek aránylag pontosan megadják: „a patikák 
sarokháza mellett”, „a hússzékek házával szemben”, „a kalmárboltokkal ferdén szem-
ben”.105 Ezek alapján, a Tárnok utca 9. szám alatt egykor állt épületről feltételezzük, hogy 
a főpiaci zsemlyeszékek háza volt.106 (8. kép) Egy 1686-os ostrom után készült, talán 
1730-ra keltezhető felmérési rajz szerint az „alte zerbrochene pixenmeister wohnung 
und keller” felirattal ellátott ház pontosan azon a helyen van, ahol a székeket keresnünk 
kell.107 A homlokzati rajzon egy romos állapotú, egykor emeletes épület látható, melynek 
felmenő falait már részben lebontották, vagy leomlottak. A földszinten négy (vagy öt) 
kisméretű helyiség feltételezhető, melyeknek mindnek saját „szolgálati” ajtaja és ablaka 
van. Az épület a rajz készültekor a puskamester szállásának jelölték, tehát lakták, ezért 
feltételezhető, hogy bizonyos átalakításokat hajtottak végre rajta. A felirat szerint pince 
(pincék?) is tartozott a házhoz. Legalább négy különálló, kisméretű helyiség különíthető 
el a rajz alapján. Ha igaz a feltételezés, hogy ez a városi lakóházaktól eltérő jellegzetes-
ségeket viselő épület volt a zsemlyeszékek háza, akkor ezek szerint négy sütőműhely 
működhetett benne egyidejűleg.108 (9. kép)

A Szombat piaci kenyérszékről nincs írott forrásunk, csak feltételezzük, hogy léte-
zett. Állnak azonban a falai egy olyan középkori háznak, melynek építészeti jellemzői 
megfelelnek a kenyérszék „kritériumainak”. A Fortuna utca 18. számú ház Kard utcai 
homlokzatán ugyanis kőből faragott, középkori, kisméretű boltablakokat és ajtókereteket 
találtak a falkutatás során.109 A telek régészeti feltárásakor az említett homlokzat mögött 
kettős helyiségsort lehetett megfigyelni, amelyek alapfalai megfeleltek az homlokzati 
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Judit Benda

CoMMerCial BuildinGs in MedieVal Buda iii.
Mills, Bakeries and Bread sHops in late MedieVal Buda

aBstraCt

In medieval Pest, Buda and Óbuda first of all water power was used for grinding grain, given 
the large river. Ship mills were positioned on the Danube and water mills were built next to 
cold or warm water brooks emptying into the river. Most water mills were in the Buda suburb 
Felhévíz (Calidas Aquas Superior). The owners of mills here included the royal castle of Óbu-
da, the chapter of Buda, the monastery of the Clarisses, the nuns on Margaret (then Hares) 
island and several private persons. Consisting of three main parts, ship mills were usually 
anchored where the river current was strongest. Ship mills used the force of the stream and the 
frost-preventing effect of the hot-water springs in the area of Budapest. The clusters of ship 
mills shown in early modern depictions were located nearly at the same place as in the Middle 
Ages: next to Fürdő island with hot-water springs along Óbuda Island, close to the Felhévíz 
shore and north and south of Pest. Ship mills are known to have been at the Jenő ferry (today 
Újpest quay) and along the Alhévíz (Tabán) bank of the river.

The names of most millers are known from milling litigations. The persons as litigants or 
witnesses appeared in court as the owners or users of mills, yet their occupation was given as 
baker. Another important source is the register of wine tithe which also lists vineyard owner 
bakers and their places of residence. The phrases “next to the baker’s shops”, “opposite the 
baker’s shop”, “around the baker’s shop” which is known to have been in the castrum, in the 
central marketplace, occur several times. The name Zsemlye [bun] street must also allude to 
the broader surroundings of the bakery. Where the names Búza [wheat], Molnár [miller] street, 
Molnárszer [miller’s row], Malomszer [mills row] occur, it is also noted that they were in the 
Szent Péter neighbourhood (i.e. in the suburb). This is approximately identical with the section 
of today’s Fő street between Batthyány square and Vitéz street. The Malomré [mill ferry] was 
clearly on the Danube bank at the end of Molnár or Malom streets. In Pest, the Búzapiac [corn 
market] (theatrum frugum Bwzapyacz) was the central square of the town as the houses of the 
most affluent burghers lined it.

Most legal rules concerning the work of medieval bakers can be gleaned from documents 
of Pozsony: guild charters (1376), the town law-book (1430) and the rules of the journeymen 
bakers (1433). Unfortunately no such detailed regulations survive in Buda. It is presumed that 
the millers, bakers, fodder sellers and corn merchants belonged to the same guild, for in the 
Buda Law-book regulations of occupations belonging to a common guild were often set side 
by side. In the early 15th century the Buda bakers were already specialized: bread-baking 
master bakers (maister pegk, protpegk, semellator) baked buns and bread out of finely ground, 
sieved wheat flour in the bakeries in the market. They were called zsemlyesütő (zemlysithew) 
[bun-baker] after their most typical ware. The bakers of ordinary white bread were called 
müttelpegk. The wechtler pegks baked rye bread, mangcorn bread, sometimes barley bread at 
home.

The location of the bakeries in the central market can be traced with the help of the Buda 
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Bessenyei JózseF

szapolyai János GazdasáGpolitikai 
törekVései, a MaGyarorszáGi Városok 

és az orszáG kereskedelMi 
útVonalainak összeFüGGéséBen

Szapolyai János király uralkodásának 1526–1540 közötti másfél évtizedét a magyar 
történettudomány a múltban nem sok figyelemre méltatta. Mivel az ellenkirály, Habs-
burg Ferdinánd, aki ráadásul túlélte őt, többek között a Mohács előtti állapotok (igaz, 
sikertelen) visszaállítását is céljául tűzte ki –, a korszakkal foglalkozók a Habsburgra 
irányították figyelmüket, és több monográfia, számos alapos tanulmány látott napvilágot 
róla. A „nemzeti király” cselekedeteit pedig, – elsősorban török orientációja miatt –, 
csak lekicsinylő megállapításokra tartották érdemesnek. Ám erre Szapolyai nem szolgált 
rá. Az alábbiakban megkísérlem bebizonyítani, hogy hatalomra jutva egy olyan, műkö-
dőképesnek tűnő alternatívát dolgozott ki, amely alkalmasnak látszott a dominanciára 
törekvő Habsburg-orientáció visszaszorítására. 
     Mint ismeretes, a mohácsi csatavesztést követően Buda lakosságának többsége 
elmenekült. Mást nem tehettek, hiszen a város falai, bástyái rossz állapotban voltak, 
korszerűsítésükre az előző évtizedekben nem jutott pénz. A menekülők kincseiket is 
magukkal vitték, az állatkereskedők állataikat is magukkal hajtották. Szulejmán serege 
pedig ide jutva kirabolta, azután felgyújtotta a várost, az ottmaradt polgárokat részben 
legyilkoltatta, részben magával hurcolta a török fővárosba. A királyi palota otthagyott 
kincseit, még a szobrokat is, elszállíttatta, de magában az épületben nem tett kárt. Hi-
dat veretett a Dunán, 10 napnyi tartózkodás után átkelt a pesti oldalra, onnan vonult 
seregével hazafelé. 
     Kiégett házak, az utcán heverő temetetlen holtak, meg a visszatérő polgárok fogad-
ták a fővárosba pár nappal később bevonuló Szapolyait. Ő mindenekelőtt régi kivált-
ságaik megerősítésével igyekezett biztosítani a polgárok hűségét, majd tovább sietett 
Székesfehérvárra, ahol november 11-én megkoronázták, a budai tanács és más szabad 
királyi városok küldötteinek jelenlétében. Mivel Buda újjáépítése azonnal elkezdődött 
és jó ütemben haladt, 1527. március 17-ére országgyűlést hívott össze ide, amelyen a 
városok többsége is részt vett. Ezen a diétán törvényt hoztak a vámok eltörléséről és az 
állatkivitel engedélyhez kötéséről. Ez a két intézkedés kétségtelenül Habsburg-ellenes, 
Velence-párti gesztusnak tekinthető. Mielőtt azonban a két törvény hatása a gyakor-
latban megmutatkozott volna, Habsburg Ferdinánd haddal támadt Jánosra, aki mivel 
megvédeni nem volt képes, kénytelen volt feladni Budát, amely ezzel újra gazdát cserélt. 
Az 1526. november 11-én megkoronázott I. János legelső királyi feladatának azt tekin-
tette, hogy az európai udvarokhoz követeket küldjön, különféle kedvező ajánlatokkal, 
mivel királysága gazdasági kapcsolatait – Buda szerepének erősítésével – új alapokra 
fektetve kívánta újjászervezni. A követek közül az elsőnek, Jozefics Ferenc zenggi püs-

Law-book and the deeds about the sales of precincts: “next to the corner house of pharmaci-
es”, “opposite the house of the butchers”, “diagonally across from the …”. On this basis the 
now extinct building at No. 9 Tárnok street is presumed to have been the house of the bake-
ries. In a survey drawing dated to 1730 a once storied building in ruins can be seen, the main 
walls partly pulled down or collapsed. On the ground floor four (or five) small rooms can be 
presumed, each with its own “service” door and window. There is no written information of 
the bakery at the Saturday market, but it is hypothesized to have been in existence. There is a 
medieval building whose architectural features satisfy the “criteria” of a bakery. On the Kard 
street front of No. 18 Fortuna street, small medieval shop windows and door frames were fo-
und carved of stone. Since the milk, cheese, egg selling vendors were assigned places outside 
the bakery, presumably this rule applied in Tej [milk] street close to the Saturday market, too. 
It is no surprise that the northern façade of the above-mentioned house with the shop-windows 
opens onto the medieval Tej (today Kard) street.
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