
is, olykor félretájékoztatásból, olykor az audiatur et altera pars elemi követelményét 
semmibevevő indulatból fakadóan. így a Művészet 1989/2 számában Csete György 
catói hevületét az akkor felgyorsított erdélyi falurombolások miatti jogos keserűségével 
tűzvörösre izzítva egyenesen a „térdig érő Római Impérium huszadrangú kis provin-
ciális düledékét" (32. old.) vádolja azzal, hogy miatta a Néprajzi Múzeum területén az 
elmúlt húsz év alatt csak két tájegység készült el, hogy a népi építészet szétszedett, 
odaszállított házai depóniákban korhadoznak, hogy a Csongrád-felgyői honfoglalás-
kori jurtákat senki sem „pátyolgatja" (1963-68 között nagy szeretettel dolgoztunk ott 
gyakornoktársaimmal, László professzorunk avatott irányításával), hogy a csallóközi 
falvak fölé magasodik a bősi „Sztalinoszaurusz", hogy 8000 falut rombolnak le Romá-
niában és az erdélyi menekülők sem pótolják a magyarság fogyatkozását (27. old.), 
hogy... Megannyi elszomorító vád, hiszen neki is, mint kulturális hagyatékunk őrzőjé-
nek, tudnia kell, hogy a „pannon örökség" ugyanúgy része múltunknak, mint a 
„turáni", s ha elpusztítunk, vagy csak pusztulni hagyunk egy római emléket, azzal még 
nem segítjük népi kultúránk fennmaradását. 

A Művészet 1989/9 számában Szalai András higgadtan és okosan, érvekkel cáfolta a 
méltánytalan vádakat. 

A Villa Rustica - ahogy a gimnazisták spontán birtokló gesztussal tulajdonfőnevet 
képeztek a közös főnévből - tehát áll, hogy úgy mondjam, még áll, hiszen a rendszeres 
állagmegóvás hiányában a 80-as évek elején felhúzott falkoronák újólag romlásnak 
indultak. A Skanzen, e területről végleg lemondva, nyilvánvalóan nem tud mit kezdeni 
vele; idegen testnek érzi, hasznosítására, a Múzeum vérkeringésébe való bekapcsolá-
sára tett javaslatokból eddig még semmi sem valósult meg. Magyarország jelenleg 
legnagyobb római villája, Szentendre-Ulcisia Castra egyetlen látható római kori emléke 
csöndesen porladozik három múzeumtól is elhagyottan a senki földjén. 

Topái Judit 
A tárgyban eddig megjelent cikkek, közlemények: Topái ].: Feliratos boroskészlet a szentendrei 

római villából. Archaeologiai Értesítő 111 (1984) 218-224. old. - Nagy Emőke: Megmentik a Villa 
Rusticát. Pest megyei Hírlap, 1985 augusztus 3. - Topái J.: Toronymodellek a szentendrei római villá-
ból. Stvidia Comitatensia 17 (1985) 303-325. old. - Dinnyés Í.-Kővári K.-Tettamanti S-Topái J.-Torma 
I: Pest megye régészeti topográfiája. A budai és szentendrei járás. 28/12 lelőhely. MRT 7. Budapest, 
1986. - Hajnóczi J. Gytda: Pannónia római romjai. Budapest, 1987, 93-95. old. - Nagy Emőke: A 
szentendrei római villa. Magyar Hírek, XL. évf. 14 (1987) 16-17. old. - Csete György: Villa Rustica. A 
szentendrei Skanzen két évtizede. Művészet 1989/2, 26-35. old. - Szalai András: Ismét Villa Rustica. 
Művészet, 1989/9, 51-53, 63- old. - J. Topái: Der Import der sogenannten Moselweinkeramik in 
Pannonién. Acta RCRF XXVII/XXVIII (1990) 177-184. old. - Topái J.: Vaseszközök a szentendrei ró-
mai villából. Studia Comitatensia in memóriám N. Ikvai 23 (1994) 293-312. old. 

„Vala Szent Erzsébet asszony 
falvában Pest mellett..." 

Az 1996. évi világkiállítás előkészületei keretében Budapesten, a IX. kerület Duna-
parti oldalán kiterjedt földmunkák folytak. Az arra járók figyelmét magukra vonták a 
szorgos tevékenykedés nyomán kibontakozó változások, az átalakuló táj képe láttán 
pedig ennek múltján is elkalandoznak gondolatai. 

A történészek megállapítása szerint Pestnek a középkorban szűk határa volt, amit 
nem pusztaság övezett. Déli környékére - jórészt a mai Ferencváros területére - te-
kintve feltűnhetett a régi kor emberének, hogy a már a XIII. században az ország 
közepének számító, forgalmas város közelében, a Duna és a Szegedre vezető Nagy út 
határolta földdarabon kedvező, természetadta megélhetési lehetőségek (halászat, 
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malomipar, szárazföldi és vízi kereskedelem, szőlő- és kertművelés) kínálkoznak az 
ide települők számára. 

Egy királyi falu (villa regalis) talált itt helyet magának: Szenterzsébetfalva1 vagy - a 
sűrtí szóhasználatban megrövidült nevén - Szentfalva. Számos okleveles említését 
ismerjük már a XIII. századtól kezdve, de krónikák, emlékiratok, történeti munkák is 
tanúskodnak létezéséről, az itt lezajlott történelmi eseményekről. Földrajzi fekvését a 
múlt században a budai oldalon, „a Gellérthegy és a Duna közt fekvő házsor végén, az 
alsó hévizeknél", „Kelenföldön" vélték megtalálni, amíg 1893-ban Csánki Dezső írásos 
dokumentumok alapján tisztázta azt2, bár teljes pontosítása - perdöntő régészeti 
leletek hiányában - máig sem történhetett meg. 

Ezt a helységet bizonyára IV. Béla király telepítette be hospesekkel, és nevezte el 
húgáról, Árpád-házi Szent Erzsébetről, és az ő tiszteletére alapított itt plébániatemplo-
mot, noha még II. András király is megélte leányának szenttéavatását 1235-ben. A 
királyi birtokon hamarosan megindulhatott a település kialakulása a domonkos rend-
nek már készen álló, nagy kiterjedésű, fallal körülvett kolostora mellett,3 amely temp-
lomával az abban az időben még városfal és sáncok védelme nélküli Pest4 közvetlen 
déli szomszédságában helyezkedett el. Mind az 1233-ból való oklevélben, mind a 
Margit-legenda 1510-ből ránk maradt magyar fordításában mint pestit emlegették: „...a 
pesti domonkos barátok házában..." ( in domo fratmm predicatomm de Pest..."), 
„Pesten, Szent Antalban..."5 Akárcsak a szomszédos Gubacs falut, a kolostort és Szent-
falvát is a történelem sodrása nemegyszer összefüggésbe hozta a Rákos mezővel, 
amelynek határait - úgy tűnik - nem tartották szigorúan számon: „a Rákos mezőn Pest 
körül..." („in campo Rakus circa Pest...")6; többnyire mégis a klastrom helyének Szent-
falvával való félreérthetetlen összekapcsolására figyelhetünk fel. Egyik legjellemzőbb 
példája ennek 1403-ból maradt fenn: „...a Szentfalvának nevezett birtok Pest város 

1 Ennek az Árpádkori falunak semmiféle kapcsolata nincsen az egykori Gubacs falu, 
majd puszta helyén kialakult mai Pestszenterzsébettel (XX. ker.), amely „Ferenc József 
felesége, Erzsébet királyné tiszteletére vette fel 1870-ben az Erzsébetfalva-telep", majd 
1923-ban mint város a Pesterzsébet nevet. - Ld. Pesterzsébet, Soroksár. Budapest XX. 
kerületének múltja és jelene. Bp. 1972 126., 127., 159. old. 

2 Riipp Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pesten, 1868. 166. old. -
Csánki Dezső: Szent-Erzsébetfalva - Pest mellett.. Századok XXVII. évf. (1893) 16-40. 
old. 

3 A sokak által idézett Sigismundus Ferrari domonkos rendtörténész (De rebus 
Hungaricae provinciáé Ordinis Praedicatorum, Viennae 1637. 524. old.) szerint 
Besenyei Mihály és neje, Anasztázia, továbbá Fia, Gergely és Kenderesi Balázs alapítot-
ták volna ezt a kolostort. Ugyanezeket a személyeket azonban egy 1478-ból ránk ma-
radt oklevél (Forgách család levéltára, közli Bártfai Szabó László-. Pest megye történeté-
nek okleveles emlékei. 1002-1599. Bp. 1938. 1053. sz.) említi mint a Szent Antal kolos-
tor megajándékozok. Maguk a Besenyei és Kenderesi családok - Besenyei Mihály 
alnádorral együtt - csak a XV. század közepe táján tűntek fel az oklevelekben. Ld. Nagy 
Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedéki táblákkal. Pest, 1857-1868. I. 64. 
old., V. 197. old. - Ld. még a dolgozat 4-5. oldalát és 20. jegyzetét! 

4 Gárdonyi Albert: A pesti városfal. História II. évf. (1929) 3-, 1. old. - A pesti vár- és vá-
rosfalakra vonatkozólag ld. Bánfi Florio: Buda és Pest erődítményei 1686-ban. In: Ta-

_ nulmányok Budapest múltjából. (A továbbiakban: TBM) 8. (V. Bp. 1936. 120. old.) 
5 Kiiauz, Ferdinaiidns. Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Strigonii, 1874-1882. I. Nr. 

346. - Szent Margit legendája. In: Árpád-kori legendák és Intelmek. Szerk. Érszegi Géza. 
Bp. 1983. 128., 144. old. 

6 Römer Flóris. A régi Pest. Bp. 1873. 42. old. - Gárdonyi Albert: Középkori települések 
Pest határában. In: TBM 12. /VIII. Bp. 1940. 24. old. 
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határában, ahol a domonkosok kolostora áll..." („...possessionis Zenthfalua vocate in 
fine civitatis Pestiensis, ubi esset claustrum fratrum predicatoaim existentis...")7 

A domonkosok mint „prédikáló", térítő, de a tudományokat is felkaroló szerzet tag-
jai - a gyorsan fejlődő Pest város közelében, nem messze a megtérítendő kunoktól 
sem - mindkét vállalt feladatuk számára megfelelő helyet találtak itt. Rendházuk 
jelentős vallási és kulturális centaim volt 1526-ig, amikor Buda és Pest romlásával 
megindult az egész környék életének szétzilálódása. Szerzeteseinek tatárjárás előtti és 
utáni egyházi és világi érdekű közéleti és művelődésbeli szerepe, tekintélye, népsze-
rűsége, hazai és külföldi kapcsolatai okán a kolostor története külön, mélyebbre nyúló 
ismertetést érdemel8, egyébként a szintén nem érdektelen belső rendi ügyeken kívül 
alig választható el Szentfalváétól. 

Szenterzsébetfalva (villa sancte Elizabethe, 1272 körül; villa Scenthelsebeth 1335)9 

ennek a kolostornak a vonzáskörzetében nőtte ki magát jelentékeny, városias helység-
gé a Pest város és Gubacs falu, valamint a Duna és a Szegedre vezető Nagy út által 
határolt területen, vagyis jórészt a mai Ferencváros és Boráros tér táján terjeszkedve s 
elnyúlva nagyjából a Közgazdasági Egyetem (régen Vámpalota) helyétől az összekötő 
vasúti hídig. Fekvését a zárdáéval együtt „a Duna mellett", „szemben a várral", „Pest 
mellett", „Pest város határában", „Pesten kívül", „Pest közelében", „Pesten túl" határoz-
ták meg az egykoa'i források. Közelsége miatt szívesen nevezték Pest külvárosának, s 
lassanként azzá is válhatott, bár a városfalon kívül feküdt. Eredeti neve tovább élt: 
„Vala zent ersebeth ázzon falvaban Pest mellett egy nemes ember és vala e klastrom-
nak konfratere" (1510)10. Gubacstól az ősi Capus erdő választotta el, amelynek sorsa a 
török hódoltság idején pecsételődött meg: „Gubacs falu ki lett jelölve arra, hogy ami-
kor a pesti vár hidjai, ágyúi és őrházai javításához fa szükséges, akkor azt saját maguk 
levágják és szekereikkel a pesti várba szállítják" (1559).11 

A kolostor már 1233-ban jelentős szerepet kapott: ez év augusztus 20-án II. András 
király esküvel kötelezte magát Prenestei Jakab pápai legátus előtt, hogy az elmaradt 
egyházi sójövedelmek kárpótlása fejében 10.000 márkát fog „a pesti domonkosok 
házában" („in domo frataim predicatoaim de Pest") öt év alatt kifizetni.12 Valószínű-
nek látszik, hogy innen indult el 1235-ben Julianus barát három társával keletre, Magna 
Hungaria felkutatására, amit a klastromban komoly felkészülés, a Gesta Hungaroaim 
tanulmányozása előzhetett meg.13 A felvirágzás rövid évtizede után zord idők követ-
keztek. 1241-ben Tamás spalatói főesperes leírása szerint tízezren - szentfalviak, 
pestiek és más környékbeliek - kerestek menedéket a kolostor várszerűen erődített 
falai között a tatárok elől, akik Pest eleste után 3 napi ostrommal vették be azt, és 
mindent felégetve kardélre hányták a megmaradottakat, köztük a zárda legendás 
emlékezetű védőjét, Bánffy Búzád bánt, utóbb domonkos rendi szerzetest.14 Az élet 

7 Zsigmondkori oklevéltár. Összeállította MályiiszElemér. Bp. 1956-1958. II./I. 2613. sz. 
8 Pest legrégibb kolostora. 1230-1930. Credo röpiratok 36-37. sz. Szerk. Bőle Kornél. 
9 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 1272-1290. Szerk. Borsa Iván. 

Bp. 1961. 11/2-3- 3619. sz - Anjoukori Okmánytár. Szerk. Nagy Imre. Bp. 1883. III. 129. 
sz. 

10 Szent Margit legendája, i.m. 168. old. 
11 Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei. 1002-1599. Bp. 

1938. 976. sz. - Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Pest megye 
múltjából 3. Bp. 1977. 213. sz. 

12 Knauz, Ferdinandiis: i.m. I. Nr. 346. 
13 Vö. Györffy György. Budapest az Árpád-korban. In: Budapest története I. Szerk. 

Gerevich László. Bp. 1973. 266. old. 
14 Gombos, Albinus Francisciis: Catalogus Fontium Históriáé Hungaricae III. Bp. 1938. 

2237-2238. old. - Ferrari, Sigismundus: i.m. 60-61. old. 

70 



rövidesen ismét megindult, a rendház és temploma újjáépült. Halála évében, 1271-ben 
Szent Margit is „Pesten, Szent Antalban rakata egy oltárt Szent Miklós püspöknek 
tisztességére"15 Az 1270-es években egyre mozgalmasabbakká váltak a kolostorbeliek 
napjai, akikre korábban IV. Béla rábízta annak a nyúl-szigeti „apácazárdának igazgatá-
sát, tanítását és üdvös tanácsokkal való támogatását", amelyben leánya, az istenfélő 
Margit élt.16 Az ő szenttéavatási perében tanúként hallgatták ki gyóntatóját, Marcellus 
atyát, „az időbeli provinciálist" - Szent Margit latin nyelvű legendájának feltételezett 
szerzőjét - , valamint több frátert és szentfalvai lakost.17 1273-ban a „pesti kolostorban" 
került sor a rend „nagykáptalanjára" (egyetemes nagygyűlésére), amelyen tekintélyes 
külföldi és hazai rendtagok vettek részt Joannes Vercellensis magister generalis 
(rendfőnök) elnökletével. A vendégek elhelyezéséről megfelelő külön épületben 
tudtak gondoskodni; ezt a Rákos mezőn tartott országgyűlések alkalmával világiak is 
igénybe vehették (pl. 1299-, 1308-, 1493-ban).18 

Ezek az események átszőtték Szentfalva mindennapi életét, megélhetési és iskolá-
zási lehetőségeket teremtettek az embereknek, jó viszonyt alakítottak ki a kolduló 
barátok és a nép között. Irántuk való bizalmukat majd három évszázad folyamán 
nemcsak pesti és szentfalvai polgárok, hanem nemesek az ország más részeiből is 
kocsi, pénz, ház, birtok, szőlőskert adományozásával vagy végrendeleti hagyatkozás-
sal fejezték ki (1258, 1458, 1511, 1513, 1516).19 A jótevők között volt a környékről 
Bessenyei Mihály alnádor, aki felesége, Anasztázia és fiuk, Gergely, továbbá Kenderesi 
Balázs beleegyezésével végrendeletileg a pesti Szent Antal domonkos kolostorra 
hagyta Soroksár pusztát. Ennek birtokába 1478. április 4-én a fehérvári keresztes 
konvent oklevele szerint Mátyás király Haraszti Ferenc szörényi bánt iktatta be, miután 
ő a rendet kielégítette, s ezt Fábián és Balázs rendtagok a kolostor nevében elismerték. 
Valószínűleg részbirtokról volt szó, amelynek megszerzésével Haraszti Ferenc az egész 
Soroksár puszta birtokába jutott.20 

Megfordultak Szentfalván és természetesen a barátoknál utolsó Árpád-házi királya-
ink, valamint az Anjouk és Mátyás király is. 1299-ben Szent György ünnepének 
nyolcadnapján a Rákoson és a pesti domonkosok templomában tanácskozott III. 
András király a püspökökkel, a kalocsai érsekkel, a bárókkal és nemesekkel az ország 
békéjének, rendjének megszilárdításáról, az egyház immunitásának helyreállításáról.21 

Itt, „a domonkosok jelzett helyén, Pest városa közelében, túl a Dunán, szemben az 
említett várral" ment végbe Anjou Károly királlyá választása - erről Gentilis bíboros.22, 
pápai követ 1308. november 27-én pontos helymegjelöléssel („...in dicto loco 
Predicatorum, prope civitatem Pestiensem, ultra ipsum Danubium, ex opposito clicti 

Szent Margit legendája, i.m. 128. old. 
16 Rupp Jakab: i.m. 82. old. 
17 Szent Margit legendája, i.m. 121. old. és uo. a vizsgálati jegyzőkönyv anyaga, 143-, 179. 

old. 
18 1273, 1299, 1308: Pfeiffer Miklós dr.: A domonkosrend magyar zárdáinak változatos 

története. Jegyzetekkel bővített kiadás. Kassa, 1917. 55. old. - 1493: Szerévii György 
Emlékirata Magyarország romlásáról. Magyar történelmi emlékek. Pest, 1857. II/l . 31. 
old. 

19 1258: Budapest történetének okleveles emlékei. I. Csánki Dezső gyűjtését kiegészítette 
és sajtó alá rendezte Gárdonyi Albert. Bp. 1936. 47. sz. - 1458, 1511, 1516: Römer Flóris: 
i.m. 60., 65., 184. old. - 1513: Rupp Jakab: i.m. 245. old. 

2 0 Vö. 3. jegyzettel! - Bártfai Szabó László: i.m. 1053-, 1054. sz. - Papp Gézáné: Dél-Pest 
és környéke a középkorban. Pesterzsébeti múzeumi füzetek 2. sz. 1983. Ld. 12. oldalt és 
51. jegyzetet! (A tanulmány a Fővárosi Népművelési Tanács 1970-ben meghirdetett pá-
lyázatára készült.) 

21 Knauz, Ferdinandus- i.m. II. Nr. 473-
2 2 Magyarázattal közli Römer Flóris: i.m. 43- old. 
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Pest város és déli környéke egy, az 1600-as években készült rézmetszeten 
castri...") jelentést küldött Rómába, a pápának.23A Zsigmond- és a Hunyadiak-korabeli 
oklevelekben szintén nemegyszer feltűnik Szentfalva és a kolostor neve. 1481-ben 
Mátyás király utasítása szerint hetenként 2 aranyforintnyi sót kellett kiutalni a királyi 
sóhivatalból a népes pesti zárdának.24 Ennek jelentősége továbbra sem csökkent a 
domonkosok római központi levéltárában őrzött okiratok szerint.25 Mátyás király 
halála után, 1493-ban a hatalomért dúló viszálykodások közepette a Corvin János ellen 
szervezkedő bárók „Pesten, Szentfalván, Szent Antal hitvalló kolostorában" („...in Pesth 
in Zentfalua in claustro Sancti Antonii confessoris...") tartották meg összejövetelüket.26 

Szentfalva nemcsak a kolostorban, illetve ennek templomában végbement, sokszor 
országos jelentőségű események, hanem belső fejlődése révén is számot tarthat az 
utókor érdeklődésére. Városiasodását, többségükben eleve jobbágyi kötelékű lakosai-
nak polgárosodását a település helyzeti előnyein és a domonkosok jelenlétén kívül 
egyéb kedvező feltételek is elősegítették már a XIII. században. Magyar és német, 
vegyes lakossága V. István és IV. László uralkodása óta hospesi kedvezményeket 
élvezett, így vámmentességet az országbeli, de különösen a pesti és budai vámsze-
dőkkel szemben, ami - úgy látszik - a gyakori vásározások alkalmával jövet-menet 
előnyös volt számára. Amikor a nyúl-szigeti apácák 1255-ben nyert kiváltságlevelük 
alapján ezt nem vették figyelembe, és vásárvámot szedtek tőlük („a populis de 
Zenthelsebetfalva"), Péter fia Mihály bíró az esküdtekkel és a többi hospessel 1394-
ben Pest és Pilis megyék közgyűlésén panaszt emelt ellenük a nádor előtt, azonban ősi 
kiváltságukat keltezés nélküli okleveleik alapján nem sikerült visszaszerezniük.27 

Maga Szentfalva is vámhely volt, hetipiaccal, élénk áruforgalommal. Bírája és elöljáró-
sága évszázadokon át működött (1272, 1394, 1481, 1490, még 1526, sőt 1540 táján is), 
ugyancsak tudunk plébánosáról és plébániatemplomáról (1470, 1540). Nemesek, 
jobbágyok, kézművesek, halászok, molnárok, ácsok („malomépítő jobbágyok", 1481), 
vásározók, vendégfogadósok megtalálták itt boldogulásukat; malmok (1515), húspiac 

2 3 Monumenta Vaticana Hungáriáé. Acta legationis cardinalis Gentilis 1307-1311. Bp. 
1885.1. ser. (II. 118. old.) 

24 Rupp Jakab: i.m. 245. old. 
25 Iványi Béla: A Szent Domonkos-rend római központi levéltára. Kny. Bp. 1929. 13-, 29. 

old. 
26 Szerémi György: i.m. 31- old. 
2 7 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke, i.m. II/2-3- füzet. 3619. -

Zsigmondkori oklevéltár, i.m. I. 3564. 
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(1490), vendégfogadó (1514), hetivásárok hozzátartoztak mindennapi életéhez. 
Georgius fráter, a klastrom órásmestere a világiak óráit is karbantartotta a XV. század 
végén.28 Szűk határa miatt a mezőgazdasági termelés nem játszhatott főszerepet a 
lakosok megélhetésében, de csinos gyümölcsös, szőlős-, zöldséges- és virágoskertjeik 
felhívták magukra az arra utazók figyelmét.29 A szépen gyarapodó és a forgalmas 
országút mellett terjeszkedő környezetbe jól beleilleszkedett a betegápolással és 
kétkezi munkával foglalkozó, a nyúl-szigeti apácáknak is segítő beginák egyházi 
társulatának feltehetően a kolostor közelében álló háza (1485) és - talán - kórháza.30 

Szentfalva épületeinek, a pezsgő élet szemtanúinak nyomuk veszett. Lehet, hogy itt, 
Pesten kívül feküdt a johanniták máig ismeretlen helyű kolostora és temploma is? -
vetjük fel a kérdést Rupp Jakabbal, Pest és környéke egyik úttörő helytörténeti kutató-
jával.31 A domonkos és a plébániatemplom mellett esetleg a begináknak ugyancsak 
volt kisebb templomuk vagy kápolnájuk? Aligha kérdőjelezhetjük meg az 154l-42-ből 
eredő tudósítások valóságtartalmát a „Pest előtt, közvetlenül egymásután a víz mentén 
lefelé fekvő" három szentfalvai templom („drei wüste Kirchen, die vor Pest 
nacheinander am wasser hinab liegen") létezését és pusztulását illetően.32 

Szólnunk kell Szentfalva birtokosairól is. A csepeli királyi uradalomhoz tartozó hely-
ség már a XIV. században magánbirtokos kezére került, majd a XV. század folyamán 
további adományozások, adás-vétel, öröklés révén, birtokperek hosszú sorozata által 
gyakran cserélt gazdát, illetve került több ismert magyar nemes család birtokába. 1335-
ben felerészben Ulwing későbbi budai bíró a birtokosa, akitjek leányági leszármazottai 
nem minden nehézség nélkül léphettek örökébe33; mellettük, utánuk szerepeltek a 
Rozgonyiak, Serkei Lórántfyak, Kátaiak, Zápolyák, Dénes esztergomi érsek, Bakócz 
Tamás egri püspök és rokonai, az Erdődiek, a Héderváriak, Ráskai Balázs budai vár-
nagy, a Báthoriak, Kisvárdaiak, Dócziak; ez utóbbiak örökösei 1563-ban is jogot 
tartottak hozzá.34 Amint ezt a XIII. századtól számos oklevél keltezése tanúsítja, 
Szentfalva Pest és Pilis megyék a mindenkori nádor által vezetett közgyűléseinek 
állandó székhelyévé vált. Udvari és megyei tisztségviselők, hivatalos ügyekben eljáró, 
a gyűlésekre érkező nemesek gyakran megfordultak itt, sőt szívesen vettek házat, és 
telepedtek le. Egy apró adat: Bornemissza János 1490-ben a fogságból való kiszabadí-
tásáért Orbán egri püspöknek ajándékozta egyebek mellett „Pesten kívüli" szentfalvai 
házát a mészárszékkel („extra civitatem Pestiensem")35 

A nagy múltú település történetének utolsó dokumentumai a parasztháborúhoz fű-
ződnek. Dózsa György 1514 májusában Pest és Gubacs között „Pesten túl egy vendég-
lőben, Szentfalván" („ultra Pesth in uno hospicio in Zenthfalwa) szállt meg, és vagy 
300 lovast toborzott a környékről a keresztes hadba.3<^ A másik, a hely meghatározása 

2 8 1272, 1394: ld. 26. jegyzetet! - 1470: Gyárfás István: A jász-kunok története. Kecske-
mét, 1870-1885. III. Okmánytár 197. sz. - 1481, 1490: Bártfai Szabó László: i.m. 1084., 
1150. sz. - 1514: Szerémi György: i.m. 59. old. - 1515: Veráncsics Antal Összes munkái 
II. Magyar történelmi emlékek II/2. Pest, 1857. 13- old. - 1526: Csánki Dezső: i.m. (1893) 
21., 24. old. - 1540: Szarka Gyula: A váci egyházmegye és püspökei a török hódoltság 
korában. Vác, 1947. 20. old. - Pest legrégibb kolostora, i.m. 11. old. 

29 Gárdonyi Alben: i.m. (1940) 24. old. - Taurinns István: Paraszti háború. Ford. Geréb 
László. Bp. 1946. 58. old. - Oláh Miklós: Hungária. Ford. Németh Béla Bp. 1985. 44. old. 

30 Gárdonyi Alben: i.m. (1940) 23- old. 
31 Rupp Jakab. i.m. 248. old. 
32 Gárdonyi Alben: Pest város a középkor alkonyán. In: TBM 10/VI. Bp. 1938. 11. old. 
3 3 Anjoukori Okmánytár, i.m. III. 182. old. - Zsigmondkori oklevéltár, i.m. II/l . 2613. sz. 
34 Csánki Dezső tüzetesen ismerteti a szentfalvai birtokosokat, i.m. (1893) 20-21. old. 
35 Bánfai Szabó László: i.m. 1150. sz. 
3(> Szerémi György: i.m. 59. old. 
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szempontjából fontos leírása a megtorlással kapcsolatos. Miután a nemesek a Rákos 
mezőn tartott országgyűlésen döntöttek a jobbágyok szabad költözési jogának elvéte-
léről, követeik csónakba szállva a hírrel Lajos királyhoz igyekeztek Budára. A hirtelen 
leereszkedett köd miatt irányt tévesztettek, és a víz sodra „Szentfalva felé Pestnek 
felőle az molnokra (malmokra)" vitte őket, amelyekbe beleütközve csónakjuk felbo-
rult, a benne ülők közül pedig ketten a Dunába vesztek.37 

Hajómalmok a középkortól a török hódoltságon át a XVIII. századig, sőt azután is 
horgonyoztak a mai Boráros tér mellett, a Duna erre alkalmas kanyarulatában. Ezen a 
partszakaszon 1699-ben még álltak egy terjedelmes épület és templom romjai („öde 
Gemäuer"), utóbbit 1777-ben a pesti szántóföldekről vezetett régi telekkönyvben 1004. 
számú bejegyzés alatt, Stöckl Jakab tulajdonaként mint pusztatemplomot („zur eodem 
Kirchen genannt in der Soroksarer Straße") tartották számon.38 Ez Szentfalva plébánia-
temploma lehetett a Boráros tér déli oldalán, hiszen a legközelebbi középkori falu, 
Gubacs templomának helye több XX. századi ásatás során tisztázódott.39 Egyházi 
jellegű romokat, talán a domonkos kolostor és templom, valamint temetkező hely 
maradványait „a lipót- és régi bástya-, később zöldfa-utcza (ma Váci és Veres Pálné, 
illetve Szerb és Nyáry Pál utcák) közt fekvő 131., 135. és 146. számú régi városi sör-
főzde telkén", a „rácz" (ma szerb) templom északi szomszédságában ásták ki 1869-
ben.40 

Szenterzsébetfalvát, a három évszázadon át virágzó helységet a török uralom a szó 
szoros értelmében letörölte a föld színéről. Járt itt a török 1526-ban, 1529-ben „egészen 
Pest és Eger magasságáig ... büntetlenül csatangolt", 1530-ban „Mehmet bég Pest alatt 
körülbelül 1500-2000 lovassal felbukkant azzal, hogy beveszi Pestet, vagy legalább a 
Pest alatt lévő három templomot..." (!) azután „a külső templomokat (!) spanyol, bur-
gund és két zászlóaljnyi német Knecht elfoglalta és az ellenség erejét megtörte", 1541 
tavaszán pedig az „oszmán had" két hétig nagy erőkkel hiába ostromolta Pestet — 
olvassuk a bécsi udvarhoz küldött hadijelentésekben és levelekben.41 1542. őszén, 
amikor Ferdinánd hadai megpróbálkoztak a már pogány kézen levő Pest visszafoglalá-
sával, a naszádokon ide szállított törökök az előbb említett, Pest előtt, a Duna partján 
álló három - immár - romtemplom és egy domb menedéke mögül ütöttek rajtuk és 
Zrínyi Miklós délről érkező csapatain („in die drei wüste Kirchen, die vor Pest 
nacheinander am wasser hinab liegen, versteckt, zum tail einen hugel vor der 
eusseristen Kirchen eingenommen"). Gárdonyi szerint „kétségtelennek látszik, hogy az 
összecsapás a város déli oldalán történt".42 Ezzel beteljesedett a több templomos 
Szentfalva és a domonkos kolostor sorsa, amelyet 1541-ben utolsó lakói is elhagytak. 
Az elkövetkező, majd másfél százados hódoltsági állapot már csak véglegesítette a 
pusztulást. 

Az 1580. évi török összeírásban feltűnik Újfalu, majd 1590-ben Újváros néven egy 16 
családfővel és 6 nőtlen fiúval bejegyzett település, ahol a lakosok szolgáltatási kötele-
zettségeit Pest városéival együtt vették nyilvántartásba. A falu helyét Káldy-Nagy Gyula 

37 Verancsics Antal: i.m. 13. old. 
38 Gárdonyi Albert: A ferencvárosi pusztatemplom. In: TMB I. Bp. 1932. 59., 50. old. 
39 Papp Gézáné: i.m. 15. old. és 80. jegyzet. - Irásné Melis Katalin: Középkori falvak Pest 

határában. Archeológiai Értesítő 102. évf./2. (1975) 233. old. - i/o.. Adatok a Pesti-síkság 
Árpád-kori településtörténetéhez. Bp. Történeti Múzeum, 1983. 24-25. old. 

40 Römer Flóris. i.m. 70-71. old. Az utcanevek és a helyrajzi számok Pest szabad királyi 
város 1758-ból való térképén találhatók. 

41 Iványi Béla: Buda és Pest sorsdöntő évei. In: TBM 13/XX. Bp. 1941. 37., 44., 65. old. 
42 Gárdonyi Albert: i.m. (1938) 11. old. 
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térképe Pest közvetlen déli szomszédságában, a Duna mellett jelöli meg.43 Talán 
Szentfalva átmeneti újjáéledéséről lehetett szó, amelynek a hosszú háborii (1593-1607) 
viharos eseményei - köztük Pest 1603- évi ostroma - máris véget vetettek. 

Szenterzsébetfalva és a domonkos kolostor múltjának gazdagsága vitathatatlan, 
pontos helyük azonban - a felsorolt, egyértelműnek látszó okleveles és egyéb írásos 
jelzések ellenére - tárgyi bizonyítékok hiányában máig ismeretlen. A Rómer Flóris 
közölte térkép, egy-két régi metszet, Csánki Dezső és Gárdonyi Albert alapvető kutatá-
sai, valamint a Szerb utcai templomnál 1959-ben végzett leletmentő ásatás44 nyomán 
tovább haladva a régészeknek talán erre is sikerül még fényt deríteniük. 

Dr. Papp Gézáné 

Sajtó és politika a századfordulón 
A Felvidék és az Ung lapok tükrében 

1. Míg korábban a történészek és irodalomkutatók csak történeti forrást láttak a saj-
tóban, ma már felismerték annak intézményi szerepét is.1 A hírlapok és folyóiratok 
ugyanis nemcsak tükrözték korukat, hanem befolyást is gyakoroltak rá. Az Akadémiai 
Kiadó gondozásában 1979-ben megjelent A magvar sajtó története című kétkötetes 
munka átfogó módon mutatja be a magyar újságírás történetét. A politikai sajtó helyze-
te a kiegyezés után című fejezetben ezt olvashatjuk: az ország északi peremterüle-
tén helyezkedő városok közönsége nem magyar nyelvű politikai lapokat olvasott. A 
jelentősebb városok lakossága nyelvileg erősen megoszlott, ...ezért a kiegyezést köve-
tő években e vidéken sikeres, hosszú életű hírlapi vállalkozások magyar nyelven nem 
keletkezhettek."2 A XIII. fejezet pedig a vidéki sajtót ismerteti a Miskolcon, Kassán, 
Debrecenben, Aradon és Kolozsváron a XIX. század második felében megjelent la-
pokkal.3 Sajnos, Ungvár kimaradt a felsorolásból, csak egyszer találkozunk e város-
névvel az említett könyv 45. oldalán. Mindez talán azzal magyarázható, hogy 
Ungváron nehezen éledt és talált magára a vidéki értelmiség. Nem versengtek a fővá-
rossal és a nagyobb városokkal. 

Mostani tanulmányommal az itt mutatkozó hézagot szeretném valamelyest pótolni. 
A Beregszászi Levéltárban átnéztem az Ungvári Közművelődési Társulat közlönyének, 
a Felvidék, később Ung című lap több évfolyamát, az első megjelenéstől a félévszáza-
dos jubileumig, 1863-tól 1912-ig. Azért esett a választásom erre a figyelemre méltó 
sajtótermékre, mert elterjedtségénél, olvasottságánál fogva jelentős hatást gyakorolt 
területünk szellemi és politikai életére, története pedig megvilágítja a sajtónak a XIX. 
század utolsó haimadában és századunk első évtizedében a helyi politika, az irodalom és a 
kultúra alakítása terén betöltött fontos szerepét. Úgy vélem, ennek ismerete nélkül hiányos 
lenne a századforduló helytörténetéről és irodalomtörténetéről alkotott képünk. 

43 Káldy-Nagy Gvula- A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai. Pest megye múltjá-
ból 6. Bp. 1985. 624. sz. 

4 4 A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és ásatásai. In: Budapest régiségei XX 
Bp. 1963. 552-553. old. 

1 A magyar sajtó története. Szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla Bp., 1979.1.11. old. 
2 I.m. 11/2. 55. old. 
3 I.m. II. 207-210. old. 
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