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BÁRTFAI SZABÓ László: Óbuda egyházi intézményei a középkorban.  

      Bp., 1935. 98. sz.  

„Ismeretes, hogy nemcsak a tarkányi, hanem a városlődi konventnek is volt 

budai háza. A királyi megbeszélésre váró ügyes-bajos dolgaik elintézésekor a 

rend, illetve a konvent képviselői ezekben szálltak meg.” 

A lövöldi és a tárkányi szerzetesek  is birtokoltak Budán házat.   

      Valószínűleg itt szálltak meg abban az esetben, ha a királyi udvarban  

      hosszasan kellett időzniük:  

NÉMETH Péter: Adatok a felsőtárkányi karthauzi kolostor építéstörténetéhez.  

      Az Egri Múzeum Évkönyve V (1967) 73–86. 82. oldal. 

https://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_HEVE_agria05/?pg=83&layout=

s 

„Ismeretes, hogy nemcsak a tarkányi, hanem a városlődi konventnek is volt 

budai háza. A királyi megbeszélésre váró ügyes-bajos dolgaik elintézésekor a 

rend, illetve a konvent képviselői ezekben szálltak meg.” 

 

Végh András: Buda város középkori helyrajza 1. (Monumenta Historica 

Budapestinensia 15. kötet Budapest, 1983)128. oldal. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_BPTM_Mhb_15/?pg=129&layout

=s 

„először is a Szt. Mária Magdolna plébánia területe egy kis utcánál kezdődik, 

amelynek egyik oldalán, a Boldogasszony templom felől a pénzverő ház áll, 

másik oldalán pedig, a domonkos kolostor oldalán a lövöldi karthauziak háza, 

ettől a Szombat kapu felé esik a plébánia területe;" „...primointer ipsas duas 

ecclesias scilicet beate Marie virginis et sancte Marie Magdalene in predicta 

civitate Budensi, [...Jos ipsius civitatis a quadam via inter domum cusionis 

monetarum a parte ecclesie beate Marie [virginis] adiacentem ab una etm[...j 

domum fratrum ordinis cartusiensis claustri de Leweld iuxta claustrum sancti 

Nicolai confessoris s[itam] ab altera partibus habita versus portam Sabbati 

inclusive,... " 

A határvonal tehát a Boldogasszony templom és a domonkos kolostor közötti 

utcánál kezdődött. Ezt az utcát valóban megtalálhatjuk a legkorábbi 

alaprajzokon, köztük a legrészletesebb Hauy-féle térképen is. A leírásban 

említett saroképületek közül a pénzverőházról ismerünk egyéb okleveles 

adatokat is. Egy 1385. június 2-án kelt oklevél hátlapjára a valószínűleg a 15. 

században élt levéltáros feljegyezte, hogy a levél a pénzverőház előtt álló házról 

szól.  

    Az oklevélben szereplő ház szomszédai segítségével újabb házak 

kapcsolhatók egymáshoz, és így megtudhatjuk, hogy a házak a Boldogasszony 

templommal szemben lévő házsorban helyezkedtek el. Mindez összevág 

határjárásunk adataival, a pénzverőház tehát a városfalakhoz kifutó, hajdani kis 

köz déli sarkán állt.  
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    A lövöldi kolostor házáról sajnos nem rendelkezünk további írásos 

forrásokkal, leírásunk szerint a köz északi oldalán emelkedett. A határjárás tehát 

a mai Hilton szálló helyén, a domonkos kolostor és Boldogasszony templom 

között hajdan volt köznél kezdődött. 

 

Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–

1406) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 3. Budapest, 

1956)164. oldal. DL 8691.  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_03/?pg=192&l

ayout=s 

 

1387  

1402. Jan. 2. (II. die circumcis.)  

   A budai káptalan előtt Sarkan-i Domokos bán fia Miklós mester özvegye : 

Anna végrendelkezve temetkezési helyül az in Veteribuda levő Szűz Mária-

apácakolostort választja, cui quidem claustro beaté virginis sive ad fabricam sive 

restaurationem eiusdem de equis suis equatialibus duodecim equos equatiales 

iuvenes, item domum seu sessionem suam in dicta Veteribuda in contigua 

vicinitate domus Iohannis dicti de Buda civis de eadem habitam, in qua nunc 

specialem facérét residentiam, simul cum celario ac domibus inferioribus et 

superioribus aliisque cunctis edificiís in superficie eiusdem habitis et constructis 

lapideis videlicet et ligneis necnon sex equos equatiales claustro sancti 

Michaelis archangeli de Leweld és az ottani karthauzi szerzeteseknek, item alios 

sex equos equatiales claustro sancte Anne matris Marie in civitate Strigoniensi 

constructe seu ad fabricam eiusdem, item reverendissimo in Christo patri 

domino Iohanni archiepiscopo Strigoniensi decem equos equatiales, ita videlicet, 

ut idem dominus archiepiscopus eosdem decem equos ad restaurationem dicte 

ecclesie Strigoniensis vei capelle sue ibidem fundate daret aut aliter, sicut sue 

paternitati salubrius videretur, disponeret equis de eisdem, item nobili domin 

Katherine vocate relicte Ffrancisci dicti Chiko filie sue ac filiis eiusdem 

duodecim equos equatiales hagy. Mindazon javainak visszaszerzésére, 

amelyeket elveszített, halála esetére leányát hatalmazza fel s azokat neki 

adományozza.  

Chirografált hártyán, függőpecsétje hiányzik.  

Az eredetiben: Dl. 8691. 

 

 

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, 

Acta ecclesiastica ordinum et monialium (Q 332) • 8691 
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