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Abstract

In my study, I summarize the outer and inner topography of the market town of Hájszentlőrinc 
which existed in the southern part of the historical Kingdom of Hungary, in today’s Serbia. 
My aim is to provide a methodological example for researchers of the historico-geography of 
settlements. First, I examine the border of the settlement, its surroundings and the neighbouring 
settlements, and then I reconstruct the former built-up area of   the market town. Spatial analysis 
is made possible by medieval certificates, 18th-century manuscript maps, and satellite images. 
Hájszentlőrinc existed east of today’s Küllőd (Kolut, SRB). During the Middle Ages, it was an 
important centre of Bodrog County: in the 13-14th century it functioned as a place of authen-
tication (locus credibilis), in the 15-16th centuries it was a market town (oppidum). In the late 
Middle Ages, meetings of the noble judiciary (sedria) of Bodrog County were held here most 
of the time. Based on the medieval boundary descriptions, the western and southern neighbours 
of the settlement can be clearly defined. Based on remote sensing sources, it was possible to 
determine the former inner, built-up area, which was about 800 meters long and had a spindle 
structure (german Angersdorf). An important result was that the location of the medieval cathe-
dral chapter (capitulum) could also be identified.
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A középkori Bodrog vármegye településhálózatát a számtalan kisebb-nagyobb falu mellett 
mintegy tucatnyi mezőváros alkotta. Utóbbiak alapvetően az árucsere, a kereskedelem (piacok, 
vásárok, sokadalmak) színterei voltak. Néhány mezővárosban további funkciók, szerepkörök is 
kialakultak hosszabb-rövidebb időre, így helyet adhattak a nemesi ítélőszéknek (sedria), külön-
féle szerzetesrendek monostorainak, ispotálynak, uradalmi központoknak stb. A Bodrog várme-
gyei mezővárosok földrajzi viszonyairól, elhelyezkedéséről, helyrajzáról a viszonylag gazdag 
középkori forrásanyag ellenére igen keveset tudunk.1 Ennek oka részben az okleveles anyag 
pusztulása, részben pedig a tájegység középkorának alacsony kutatottsága. Következőkben a 
vármegye egyik legjelentősebb mezővárosának, Hájszentlőrincnek a külterületi és belterületi 
topográfiáját foglalom össze. Távolról, a környezet és a külterületi határtól közelítve vázolom 
fel a település belterületének a jellemzőit.

A történelmi Magyar Királyság déli részén, a mai Szerbia területén létezett mezőváros elhe-
lyezkedéséről a 19. századtól a 21. század elejéig többféle elképzelés látott napvilágot. Katona 
István 1800-ban megjelent (latin nyelvű) művében egy 1436. évi oklevél alapján Szond (Sonta) 
környékén körvonalazta a település helyét.2 1855-ben Jerney János a Magyar Történelmi Tár-
ban közölt írásában úgy vélekedett, hogy valóban ott állt egy rom, mely a középkori Hájszent-
lőrinc prépostsága volt egykor.3 E nézet helyben is ismert volt a 19. század közepén. 1864-ben 
a település jegyzője Pesty Frigyes kérdőívére azt a választ írta, hogy Szond helyén létezett az 
egykori Hájszentlőrinc.4 Pesty az Eltűnt régi vármegyék című munkájában – átvéve az említett 
forrásokat – szintén e település környékét jelölte meg a mezőváros egykori helyeként.5 Szondon 
– mely a középkorban Hájszentlőrinchez hasonlóan mezőváros volt – valóban állt egy rom a 18. 
század közepéig, melyet több egyházlátogatási jegyzőkönyvben megemlítettek.6 E viszonylag 
jó állapotú, freskókkal díszített épületre (a középkori falak felhasználásával) 1746-ban épült 
fel a Szent Lőrinc plébániatemplom. A helység később keletebbre, az árvizektől jobban védett 
magaspartra költözött, s ezen épületet valószínűleg a 19. században elbontották.7 Steltzer Fri-
gyes Doroszlótól (Doroslovo) nyugatra, a Szond melletti erdőben álló templomrom környékére 
helyezte az egykori mezővárost.8 -Néhány évvel később Csánki Dezső, a már említett 1436. évi 
1  Szeremlén mezővárosról lásd Pánya – Mordovin – Nagy 2020, Bátmonostorról Pánya 2017
2  Katona 2001 I. 49., 1436: DL 88109,
3  Jerney 1855. 56.
4  Papp – Rajsli 2005. 184., lásd még az egyházi jegyzőkönyvekből Lakatos 2002. 294.
5  Pesty 1880. 53.
6  Iványi 1909. I. 78.
7  Szond középkori belterületéhez lásd Fóti – Pánya 2022. 72–73.
8  Steltzer 1883 32., Muhi János megjegyzi, hogy „a nép a doroszló-szonta-bogojevai erdőben lévő templom romot 

most is Szent Lőrinc templomának mondja.” Muhi 1944. 38.
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határvizsgálat alapján, Zombortól (Sombor) nyugatra feltételezte Hájszentlőrincet.9 Muhi János 
ezzel szemben Zombortól északkeletre, a Telecskai löszhát peremén sejtette a települést.10

Árpád-kori történeti földrajzában Györffy György vizsgálta a mezőváros korai, 11-14. századi 
időszakát, s – helyesen – megállapította, hogy valahol Küllődtől (Kolut) és Bezdántól (Bezdan) 
keletre feküdt egykor. Azonosítását Engel Pál, Kubinyi András és Káldy-Nagy Gyula is átvet-
te.11 A bemutatott példák is érzékeltetik, mekkora mértékű volt a topográfiai bizonytalanság a 
Bácska középkori helységei kapcsán, s Györffy György mélyreható kutatásáig nem sikerült 
meghatározni – közelítőleg sem – Hájszentlőrinc valós helyét.

Történeti áttekintés

Jelen tanulmány kereteit szétfeszítené a mezőváros történetének részletes bemutatása, ezért 
itt csupán egy rövid áttekintésre van mód.12 Hájszentlőrinc Küllőd keleti határában, a mai 
Gádortól (Gakovo) mintegy 2 km-re feküdt (1. ábra). Az írott források alapján Árpád-kori 
eredetű település.13 Neve első tagjának – a Hay/Háj kifejezésnek – az eredete és jelentése 
bizonytalan. Mályusz Elemér szerint a berek jelentésű szláv gay – hay – áj főnévből ered.14 
9  Csánki 1894. 190
10  Muhi 1944. 40., Wicker 2006. 59.
11  Györffy 1963. 718., Engel 2001, Kubinyi 2000, Káldy-Nagy 2008.
12  A település történetéhez lásd még: 1211: Györffy 1963. 718.; 1234: MonHung I. 124.; 1255: HO VIII. 62., DL 

97856; 1269: DL 86 834; 1287: DL 86866; 1271: ÁÚO VIII. 356., DL 755, DL 756; 1273: DL 40640; 1280: ÁÚO 
XII. 313.; 1282: HOkl. 94., DL 86854; 1291: ÁÚO XII. 498.; 1290: DL 86870; 1291: DL 86872; 1297: DL 259576; 
1305: AO I. 380., DL 40876; 1309: ZO VI. 120., DL 79012, AO II. 352.; 1315: DL 280475, AO IV. 82., 145.; 1320: 
AO V. 267., DL 1989, AOkm. I. 546.; 1321: DL 76295, AO VI. 132., ZO I. 199., DL 76290; 1330: AO XIV. 18., DL 
58463; 1304: ZO I. 108.; 1313: DL 86921; 1314: DL 280475; 1320: DL 8788, DL 8789, ZO I. 179., 183.; 1321: ZO 
I. 198., AO VI. 114.; 1324: AO VIII. 248., DL 1989; 1329: AO XIII. 311., DL 76431; 1330: AO XIV. 239., DL 79107; 
1330: DF 280230, ZO I. 359., 364.; 1331: ZO I. 378.; 1332: ZO I. 382., ZO I. 399.; 1333: AO XVII. 226., DL 87037; 
1335: ZO I. 476.; 1337: AO XXI. 332., DL 40754; 1339: DL 87097, ZO I. 561., DL 87093, DL 87095, AO XXIII. 
14., 73., 98., DL 87091, DL 87092, AO XXIII. 42., DL 87093, ZO I. 567.; 1340: DL 87111, ZO I. 574., 588.; 1341: 
DL 87120; 1342: AOkm. IV. 189., ZO II. 37., 38., AOkm. IV. 189., DL 40876; 1345: ZO II. 180.; 1344: ZO II. 133.; 
1345: DL 87180, AO XXIX. 237.; 1346: DL 87198, ZO II. 212.; 1347: ZO II. 267.; 1348: DF 259542; 1349: ZO II. 
359.; 1351: ZO II. 446.; 1363: DL 5318, Fedeles 2005. 117., DL 5238, DL 5218, DL 5156, DL 5157, DL 5158, DL 
5105, DL 6482, DL 6483, DL 5362, DL 5363; 1369: DL 5726; 1392: ZO IV. 501.; 1393: ZO IV. 529.; 1396: ZO V. 
19., 25.; 1400: ZO V. 171.; 1401: ZO V. 238., ZO V. 239., 248., 253., 269.; 1402: ZO V. 279., 327.; 1407: DL 78820, 
ZO V. 528.; 1408: ZO V. 561.; 1410: ZO VI. 75.; 1411: DL 51419; 1412: DL 9717, ZsO III. 609.; 1413: ZO VI. 282., 
DL 79172, ZsO IV. 258.; 1414: ZO VI. 299.; 1415: ZO VI. 347., 386.; 1417: ZO VI. 470.; 1419: Apponyi I. 281., ZO 
VI. 569., DL 87925; 1420: ZO VI. 573., 581., ZO VI. 612.; 1422: ZO VIII. 59.; 1423: ZO VIII. 121., 122.; 1424: DL 
79911, ZO VIII. 180.; 1426: DL 11748; 1435: ZO VIII. 562.; 1436: DL 88109; Csánki 1894. 190., DL 88109; 1437: 
ZO VIII. 604.; 1440: ZO IX. 11.; 1447: ZO VIII. 176.; 1448: DL 14164, DL 260358, DL 88231, ZO IX. 183., 186., 
223., DL 97882; 1450: DL 88251, ZO XII. 223.; 1451: ZO IX. 299.; 1452: ZO IX. 334.; 1453: ZO IX. 365., 373.; 
1454: ZO IX. 442., 476., DL 81150; 1458: ZO X. 20., 44., 83., 90., 92.; 1460: DL 16762; 1461: ZO X. 173.; 1462: 
ZO X. 219.; 1464: DL 16053; 1466: ZO X. 384., 411.; 1467: ZO X. 421.; 1470: ZO XI. 53., ZO XII. 289.; 1471: ZO 
XI. 86.; 1472: ZO XI. 120., DL 88539; 1474: ZO XI. 150.; 1477: DL 254668; 1479: DL 18265, DF 254672; 1480: 
DL 18400; 1482: DL 18727, DL 18681, DL 18729; 1483: DL 18823, DL 18844, DL 18732; 1484: ZO XI. 391.; 1494: 
DL 88786; 1500: W. Kovács 2006 361.; 1505: DL 82230; 1506: DL 82243; 1508: DL 82277; 1509: DL 21940, 1509: 
DL 59983; 1510: DL 89001; 1516: DL 89079, 1516: DL 89079; 1517: DL 47212, DL 89086, 1517: DL 60056; 1525: 
DL 259655; 1526: DL 89226

13  Györffy 1963. 718.
14  Mályusz 1922. 32.
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Kiss Lajos úgy vélekedett, hogy a magyar „hajas” értelmű Haj(ad/od) személynévre vezethető 
vissza.15 Valószínűbbnek tűnik, hogy az áj ~ váj ~ vájás/völgy kifejezésen alapul, mely a Kár-
pát-medence több pontján, így az Alföldön előfordult.16 A Bácskai löszös hát meredek nyugati 
és keleti peremén az időszakos vízfolyások számos völgyet alakítottak ki, melyek közül töb-
bet ájnak neveztek a középkorban. Keleten, a Tisza ártere fölé magasodó löszpartba mélyedő 
völgyeiről tudósít egy 1224. évi, Csecstó halastóbirtok határait tartalmazó irat.17 Nyugaton, a 
Dunamenti síkság fölé tornyosuló, a szakirodalomban Telecskának nevezett, meredek löszpar-
tot völgyek tagolták. Ezek egyikét, a középkori Csomoklya (Csonoplya/Čonoplja) határában 
fekvőt nevezték ájnak.18 Szeremle környékén a 18-19. századi térképeken, a dunai ártérben is 
találunk hasonló elnevezéseket (Gyűrűs-ája, Ollok-ája). Ezek az előbbi példáktól eltérően az 
árteret behálózó kisebb mellékágak, fokok nevei voltak, s Bárth János szerint a vájásból/ásás-
ból (ás~váj~áj) eredtek.19 E példák alapján valószínűnek tartom, hogy a löszfelszínbe mélyedő, 
időszakosan vízjárta völgyek és az ártéri folyómedrek neveit ugyanazon vájás/ásás 
jelentésű igéből képezték a régmúltban. Hájszentlőrinc nevének első fele tehát feltehetőleg 
15  Kiss 1991. 256.
16  K. Palló 1965. 180., Bába-Nemes 2014. 72., Balla és tsai 2010. 36.
17  1224: DF 248752, ÁÚO VI. 426–427. „quoddam precipicium, quod Peteraya dicitur/szakadék, mely a Peteraya 

nevet viseli”, valamint „ad viam precipitem, que Golumbaya dicitur/Golombaya nevezetű, völgyben haladó út”
18  1409: DF 259551, DF 259643 „valle vulgo Ay dicitur /Ay-nak nevezett völgy”; 1448: DF 259571 „declinum vulgo Ay 

nominatum /lejtő, amit Ay-nak neveznek”
19  Bárth 1989. 403.

1. ábra: Hájszentlőrinc földrajzi helyzete (saját szerkesztés)
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a település környezetében létezett völgyekre, vízmedrekre utalhatott, melyekről később a 
földrajzi elemzésnél bővebben szó lesz.

Nevének második fele a Szent Lőrinc vértanú tiszteletére szentelt egyházára utalt.20 1180 
körül III. Béla király felesége, Chatillon-i Anna antiochiai hercegnő társaskáptalant alapított a 
településen. Thoroczkay Gábor szerint Anna királynénak a gyermekei születése miatt megingott 
az egészsége, s egyfajta „égi segítségkérésként” emelte a mozgásszervi betegségek legtekinté-
lyesebb védőszentjének – Szent Lőrincnek – a háji prépostságot.21 Jelentőségét mutatja, hogy 
a mindenkori kalocsai érseket a főegyházmegye kalocsai és bácsi káptalanja a hájszentlőrinci 
templomban választotta meg.22

A szórványosan fennmaradt adatok alapján valószínű, hogy a település a tatárjárás idején el-
néptelenedett. A szomszédos, 1255-ben lakatlan Szőlős, Tálnok és Jenő földek mutatják, hogy a 
tatárjárás idején a vidéket komoly pusztulás érte.23 A 13. század közepén újratelepült, s 1262-től 
újra hiteleshelyként működött.24 A 14. század közepén Nagy Lajos király beszüntette a kisebb 
hiteleshelyek működését, egyebek közt a háji káptalan ilyen irányú tevékenységét is.25 1273-ban 
a kunok Hájszentlőrincre törtek, s a templomba zárkózott védők csak véres harc árán, 37 fős 
veszteséggel védték meg magukat.26

A késő középkorban Bodrog vármegye gazdasági és közigazgatási szempontból is fontos 
települése volt. A 15. század elejétől 1526-ig mezőváros27, piacát vasárnaponként tartották.28 
Bodrog mellett a legtöbbször itt tartották a nemesi ítélőszék (sedria) gyűléseit, rendszerint hét-
fői napokon.29 Csukovits Enikő hívta fel a figyelmet arra, hogy a legtöbb vármegye esetében 
nem ismerjük a bíráskodás pontos helyszínét. Ezért is igen becses forrásunk egy 1483. évi irat, 
melyből kiderül, hogy a bodrogi sedriát a prépost kúriájában tartották.30

A történelmi köztudatban Dózsa parasztháborújaként ismert eseménysor idején (1514) a 
jelentősebb délvidéki események egyike itt zajlott. A Szerémségben összegyűlt felkelők sorra 
foglalták el a vidék erődítményeit, majd északi irányba, Bács és Bodrog vármegye felé indul-
tak.31 Verancsics leírása szerint „ezkoron támada más pap, Borbás nevü, ki mind az Szerémsígen 
általa  jöve Szalonkeménig. Onnat megtérvín, Péterváradján az Dunát általkelé, kezdé az nemes 
népet igin vágatni és karóra vonatni. Kinek ellene támadának az magyari urak. Az deszpotné 
20  C. Tóth 2019. 21.
21  Thoroczkay 2014. 324.
22  Thoroczkay 2014. 326., 1343: AO XXVII. 119.
23  1255: HO VIII. 62., Györffy. 1963 696.
24  Kapocs – Kőhegyi 198.3 8. 
25  Kolosvári – Óvári 1899. „A kisebb conventek a birtok dolgát illető oklevelek kiállításával hagyjanak fel. A kisebb 

conventek is álljanak el a birtokok örökössége tárgyával készítendő leveleiknek kibocsátásától, és pecsétüknek ne 
legyen semminemű ereje.”

26  1273: HO VI. 191., DL 40640; 1291: DL 40204, Havassy 1996. 25., Iványi 1909. I. 76.
27  1407: ZO V. 528., Kapocs – Kőhegyi 1980. 86.; 1413: ZO VI. 282., DL 79172; 1448: DL 88231; 1460: DL 16762; 

1464: DL 16053; 1472: DL 88539; 1480: DL 18400; 1482: DL 18681; 1483: DL 18844; 1517: DL 47212
28  Weisz 2012. 140, 1363: DL 5218; 1366: DL 5363; 1407: ZO V. 528., Kapocs – Kőhegyi 1980. 86.; 1413: ZO VI. 

282., DL 79172, ZsO IV. 258.; 1472: DL 88539
29  Csukovits 1997. 381., Iványosi – Szabó 1998. 85., 1433: ZO VIII. 524–526., Pánya 2021a. 27.
30  1483: DF 266141
31  Barta 1972. 68., Horváth 2015. 242., Bátmonostor, Dombó, Cserög, Futak, Titel, Becskerek, Zseblye, Pétervárad, 

Karom, Szalánkemén
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népét Szerénböl, az rácokat felvivík, az fejérvári vicebánokat Oláh Balást, Nagy Gergelyt, mind 
az alföldi hösökkel, és Péterváradján általkelének a Dunát, és kezdik az rácok mind az egísz 
Bácsmegyét, Bodrog vármegyét égetni, mert az szegénsig, ki fíltiben, ki penig szabad akarat sze-
rént mind keresztessí lött vala.32 A magyar nemesek, seregük soraiban a délvidéki szerb katonák-
kal Hájszentlőrinc felé űzték a felkelőket. „Ez Borbás papot Szent Lörincben szoriták, ki Bodrog 
vármegyében jeles kis váras vala, mivelhogy viadal nélkül meg nem vehették, hanem meggyujták 
az rácok. Hol csak az Isten monthatná számát, mennyi ezer lelket ölínek, kiket szénnel megége-
tínek. És az Borbás papot, keresztes hadnatyot az egyház tornyárúl fekteték alá, mikor imár még 
az ruhája is ígne, az ő érdeme szerént megölék.”33 A rácok pusztítása ellenére a település fennma-
radt, s továbbra is Bodrog vármegye bíráskodási központjaként működött 1526-ig.34

A mohácsi csatát követő hetekben azonban megpecsételődött a sorsa. A csata helyéről Bu-
dára vonuló, majd onnan az Alföldön – a Duna menti hadiúton – dél felé menetelő török fősereg 
pusztíthatta el. Ekkor veszhetett el a káptalani levéltár is, csupán a vitás feleknek és a felső 
hatóságoknak kiadott bizonylatok és jelentések maradtak meg különféle levéltárakban.35 Az 
1546-os defterben Bátmonostortól (a mai Bezdántól/Bezdan keletre létezett) Páka faluig nem 
szerepelnek a települések. Hájszentlőrinc s a környékbeli települések mind lakatlanok voltak.36 
Az 1553/54-es fejadó defterben mindössze 1 (délszláv) adózót és egy vezetőt (primikürt) írtak 
össze.37 A balkáni betelepülők hatására a 16. század közepétől a Bácska lakossága lassan nö-
vekedésnek indult. Az 1554-1560 között készült összeírásban két adózó és egy primikür sze-
repel.38 1560-ban már népesebb, 10 hane (adózó háztartás), összesen pedig 15 név szerepel. 
1570-ben 14, 1578-ban pedig 15 hanét találunk.39 A település neve feltehetőleg valamikor a 
16. század végén – 17. század elején megváltozott. A korábbi név helyére a Godecs szláv férfi-
névből eredeztethető Godecsovo került, melynek jelentése „Godecs faluja”. 1570-ben Jovan 
Godics, 1578-ban pedig İslavuy Godeç nevekkel találkozunk a hájszentlőrinci defterekben.40 
Valószínű, hogy a szomszédos Mironity (Miron férfinévből) településhez hasonlóan valamely 
elöljáró (szlávul primikür) nevét kapta meg a település. A felszabadító háborúk utáni időszakban 
lakatlan volt, s az újkorban sem népesült be. A 18. századtól Küllőd határába tagozódott be.

Külterületi határ

A mezőváros középkori határának kiterjedését az okleveles anyag mozaikossága miatt teljes 
mértékben nem tudjuk felvázolni. Akadnak azonban olyan iratok, melyek a település szomszéd- 
 
32  Szalay 1857. 7–10.
33  Szalay 1857. 7–10. 
34  1517: DL 89095, DL 82469, DL 89086, DL 89085
35  Dudás 191.1 79. Lehetséges, hogy az 1514. évi események alkalmával is érte veszteség a káptalani levéltárat.
36  Fóti – Pánya 2022. 23.
37  ÖNB Mxt 603, Köszönöm Fóti Miklósnak, hogy a rendelkezésemre bocsátotta a Hájszentlőrincre vonatkozó osz-

mánkori adatokat.
38  ÖNB Mxt 535
39  Káldy-Nagy 2008. 216., BOA TTd 554
40  Káldy-Nagy 2008. 216., BOA TTd 554
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ságában létezett helységekről tartalmaznak földrajzi adatokat, s közvetett módon alkalmasak Háj-
szentlőrinc elhelyezkedésének körvonalazására. Egy tatárjárás utáni, 1255-ben kelt forrásban a 
lakatlan és elhagyatott Szőlős (terram castri nostri Budrug nomine Zeuleus, vacuam et habitatori-
bus destitutam) határait írták le. E település a mongol betörés előtt a bodrogi vár egyik birtoka volt, 
s lakói – a szomszédos Hájszentlőrinc lakóihoz hasonlóan – valószínűleg 1241-42-ben tűntek el.

Az oklevél szerint Szőlős határa „kelet felől a Szt. Lőrinc-egyház mellett kezdődik, a nagy út 
(magna via) közelében [1.], ahonnan az udvardi (Udvarth) Szt. Miklós keresztesek földjéig tart 
[2.], innen megy egy bizonyos körte(fáig), majd onnan halad tovább Szék (Zeck) felé [3.], innen 
a Tálnok (Talnuk) várföldhöz megy [4.], innen megy Balar fia Balar comes Jenő (Jeneu) nevű 
földjéig [5.], és ott átmegy bizonyos cserjésen, majd visszafordul kettős vagy hármas határon át 
az első határponthoz”.41 E leírás a korabeli, Árpád-kori oklevelekhez hasonlóan meglehetősen 
szűkszavú és vázlatos. Lényegében egy nagyvonalú meghatározás, melyből nem derülnek ki 
az 1255-ben lakatlan Szőlős falu pontos határai, csupán a főbb sarokpontokról értesülünk be-
lőle (2. ábra). A határ kelet felől Hájszentlőrincnél kezdődött, innen Udvard felé folytatódott. 
Utóbbi település egy 1341. évi irat alapján a mai Monostorszeg (Bački Monoštor) helyén lé-
tezett Bodrog mezőváros északkeleti szomszédosa volt, így biztosak lehetünk abban, hogy az 
óramutató irányával megegyezően sorolták fel Szőlős határpontjait.42 Udvard dél-délnyugatra 
feküdt Szőlőstől, s a következőként említett körtefa, valamint a Szék (Zeck) pedig tőle nyugatra 
helyezkedhetett el. Utóbbi Györffy szerint a mai Kígyós vízfolyással azonos.43 E Kígyós elne-
vezés újkori eredetű, valamikor a 18. században alakulhatott ki, a 16-17. századi forrásokban 
még nem találkozunk az említésével.44 Keleti ágát (Mátételki-Kígyós) Aszó45, nyugatit (Boko-
di-Kígyós) pedig Nádágy46 néven említették az Árpád-kori forrásokban. A két ág Katymártól 
délnyugatra, a mai Regőce (Riđica) mellett egyesülve folytatta útját Monostorszeg környékéig, 
ahol a településtől keletre fekvő, elhagyott Duna medrek és mocsarak alkotta vízivilágba öm-
lött.47 A patak ezen, szétterülő, kanyargó szakaszát az Árpád-korban Széknek nevezték.48 Az 
Aszó (völgy, vízmosás; száraz folyómeder), Nádágy (nádas völgy/meder), Szék (szikes, idősza-
konként vízállásos terület), illetve a különböző „völgy” utótagú elnevezések jól tükrözik a patak 
egyes szakaszainak időszakos jellegét, ingadozó vízjárását.49

Az 1255. évi határvonal e Széktől észak-északnyugat felé haladhatott az akkoriban szintén 
lakatlan Tálnok felé, mely Szőlőshöz hasonlóan a Bodrogi vár földje volt. Onnan valószínű-
leg keleti-délkeleti irányban folytatódott Balar fia Balar Jenő nevű földjéig. Utóbbi két bir-
tokról csupán az Árpád-korból maradtak említések, így nem ismerjük a sorsukat és pontosabb 
elhelyezkedésüket. A határvonal végül – vélhetően kelet-délkelet felé – áthaladt egy cserjés 
területen, valamint érintett egy kettős vagy hármas határjelet (binas vei trinas metas), s elérte 

41  1255: HO VIII. 62–63.
42  1341: DL 58508, AOkm. IV. 109., AO XXV. 289.
43  Györffy 1963. 696.
44  1697: MNL OL U et C Fasc. 7. No. 45., MNL OL E 156 - a. - Fasc. 9. - No. 5., Kőhegyi 1998. 187–188.
45  1208: DL 87639
46  Györffy 1963. 696., lásd még Mojszun-nádágya 1346: DL 87198, AO XXX. 438.
47  ÖStA HKA KS L14 no25, MNL OL S11 no223 
48  1255: HO VIII. 62., Györffy 1963. 696.
49  Aszó: Németh 2008. 9., 83., 195., Szék: Blazovich 1996. 93.
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az első határpontot. E közvetett forrás alapján Hájszentlőrincet a Kígyós alsó szakaszától, va-
lamint Szőlős falutól keletre, a középkori Udvard és Bodrog településektől északkeletre lehet 
elhelyezni.

Egy 1436. évi irat Szőlős falu keleti-délkeleti határának részletes leírását őrizte meg, s ez 
alapján tovább pontosíthatjuk a mezőváros fekvését (3. ábra). A leírás szerint (észak)kelet fe-
lől kezdték el Szőlős határvizsgálatát: „…bizonyos kereszt módjára fekvő és lévő utak mellett, 
melyek közül az egyik a mondott Szentlőrincről (Zenthlewrincz) tart az említett Lekcse (Lekche) 
birtokig, a másik ellenben a korábban írt Szőlős (Zewles) birtoktól halad Páka (Paka) birtokig, 
ahol déli irányból a hájszentlőrinci egyház földjei mellett, a felek szándékából és egymásnak 
ellent nem mondásából két sarokhatárjelet emeltek [1], melyek közül az egyik az említett Páka 
(Paka) birtok felől választja és különíti el a mondott László fiai, Lászlót és Pált, nem kevésbe 
Sulyok Miklós fiait, Györgyöt és Andrást, a másik pedig Szőlős (Zewles) birtok felől választja és 
különíti el a korábban írt János fiait: Fülöp deákot és Györgyöt, nemkevésbé Pethew fia Miklóst, 
és Szőlősi Sebestyén fia Simont.

Innen nyugati irányba haladva egy bizonyos Nádas (Nadas) nevezetű helyen, bizonyos föld-
halmok felett két földhatárt emeltek [2]. Innen mintegy a nyugati és déli irányok közt haladva 
kevés távolságon át, egy bizonyos Nádasvölgynek (Nadasvelygh) hívott völgyben, bizonyos tüs-
kés csipkebokornál (rubetum spinetum) két földhatárt halmoztak fel [3].

Onnan az (előbb említett?) irányok közt haladva egy bizonyos gyepűig/árokig (Indago), ahol 
két földhatárt emeltek.

2. ábra: Hájszentlőrinc környékének határviszonyai az Árpád-korban (saját szerkesztés)
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Onnan végig ugyanazon égtájak felé menve elérkeztek egy árokig, ahol ugyanazon ároknak 
tetején egy közbeeső határt halmoztak fel.

Majd innen ugyanazon irányok közt menve egy bizonyos nagy út mellett, mely a mondott 
Hájszentlőrinc (HayZenthlewrincz) birtoktól megy Bodrogh mezővárosig, ahol szintén egy köz-
beeső határt halmoztak fel [4].50

Innen keveset menve elérkeztek egy bizonyos, töltés/sánc módjára elnyúló hegyig, ahol két 
határt emeltek, az egyik észak (australi) felől Szőlős (Zewles) birtokot és az onnan való nemese-
ket különíti és választja el, a másik ellenben dél (meridiei) felől Lekcse (Lekche) birtokot és az 
onnan való nemeseket [5].

Megtartva pedig ugyanazon irányt s nem sokat haladva egy közbeeső határjelet emeltek. 
Onnan ugyanazon irányok közt jó darabon át menve s keresztezve (saliendo) egy utat, mely 

a mondott Szőlőstől (Zewles) halad az említett Lekcse (Lekche) birtokig, s keveset haladva, bi-
zonyos gyepűknél (in quibusdam indaginibus) egy bizonyos Mihócszéke (Myhoczeke) nevezetű 
kút mellett két földhatárt megújítottak [6].

Tovább menve pedig mindvégig ugyanazon égtájak közti (irányt) megtartva, elérkeztek bizo-
nyos szántóföldekig, ahol két földhatárt emeltek. Innen ugyanazon irányok közt menve bizonyos 
szántóföldek közt bizonyos gyepűknél két földhatárt elrendeztek. Innen hosszú távon ugyanazon 
irányok közt haladva szintúgy bizonyos gyepűknél két földhatárt halmoztak fel. Tovább menve, 
ugyanazon égtájak, azaz nyugat és dél között áthaladva elérkeztek bizonyos tüskés csipkebokorig, 
ahol két földből készült sarokhatárjelet emeltek, melyek közül az egyik északi (australi) Szőlős (Ze-
les) birtokot választja el, a másik pedig dél (meridiei) felől Lekche birtokot, ahol ugyanazok Ud-
vard (Wdwaarth) birtoknak földhatáraival szomszédosak, s itt a határok futása befejeződik [7].”

A bemutatott 1436. évi leírás lényegében egy északkelet-délnyugat irányú határvonalat tar-
talmaz, mely azonos az 1255. évi oklevél első sorával. Érzékelhető, hogy amíg az Árpád-kori 
iratban megelégedtek Szőlős birtok főbb sarokpontjainak leírásával, addig a késő középkori 
oklevélben – minden bizonnyal a birtokjogi viták elkerülése/kivédése miatt – igen aprólékosan 
határozták meg e néhány km hosszúságú határszakasz pontjait. Ez alapján pontosabban rekonst-
ruálható térben Szőlős falu határa, s közvetett módon Hájszentlőrinc mezőváros elhelyezkedé-
se. A két oklevél értelmezését nehezíti, hogy a bennük szereplő helynevek legnagyobb része 
eltűnt, illetve megváltozott. Szőlős, Lekcse és Udvard falu a török hódoltság idején elnéptele-
nedett, s emlékük a feledés homályába veszett.51 Egyedül Páka nevét őrizte meg a Páka-halom, 
melytől keletre az Egyházhalom nevű magaslat környezetében létezett a falu belterülete. A fenti 
határleírásban szerepel egy töltés/sánc módjára elnyúló hegy (ad unum fossatum, ubi in cacumi-
ne ipsius fossati, unam metam cursualem accumulassent), mely azonosítható a Páka-halomtól 
nyugatra található északnyugat-délkelet irányú dombvonulattal. E markáns terepalakulat Kül-
lőd (Kolut) keleti határától, a Kígyós folyástól a Kozara erdőig mintegy 10 kilométer hosszan 
húzódott. Az 1255. és az 1436. évi oklevelekből megállapítható, hogy Hájszentlőrinc Küllőd-
től keletre, Gádortól (Gakovo) nyugatra, a Páka-halomtól északra, a fentebb említett hosszan 
elnyúló dombvonulattól északkeletre helyezkedett el. Nyugatról Szőlős, délnyugatról Lekcse, 
délről Páka határolta. Keleti és északi határosait nem ismerjük. Előbbi talán Haraszt falu, utóbbi 
pedig talán Geszt mezőváros lehetett.

50  Az úthoz lásd Pánya 2022a.
51  Fóti – Pánya 2022. 64., 78.
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Belterület

A település belterületének felderítését több tényező nehezítette. Egyrészt a Hájszentlőrinc elne-
vezés a 16. századig fordult elő az iratokban utoljára, s a kora újkor végi, illetve újkori iratokban 
és térképeken már nem találjuk meg. Másrészt a mezőváros helyét sem jelzik a 18-19. századi 
térképeken gyakori telek, faluhely, szelistye (szlávul faluhely) helynevekkel. Megoldást jelentett 
az előző fejezetben felvázolt terület kéziratos térképeinek vizsgálata. A Habsburg császári ka-
mara a 18. században szerte a Magyar Királyságban felméréseket végzett, melyek célja a lakott 
települések és a lakatlan puszták számbavétele, lehetséges haszonvételeinek összeírása volt. A 
munkálatok a felszabadító háborúk, majd a Rákóczi szabadságharc idején megritkult lakosságú 
Bácska legtöbb települését és pusztáját érintették. Ekkor került sor számos bácskai település 
mellett Küllőd és a hozzákapcsolt puszták felmérésére. A település 1771. évi térképének térin-
formatikai elemzése (georeferálása) után derült ki, hogy az oklevelek alapján meghatározott he-
lyen az újkorban Godecsovo puszta létezett (4. ábra).52 Jelen ismereteink szerint ez az egyetlen 
bizonyíték arra, hogy Hájszentlőrinc nevet váltott valamikor a 16. század végétől a 18. század 
elejéig terjedő időszakban.

Godecsovo puszta térképe viszonylag kevés adatot tartalmaz, a kamarai térképészek 
(geometrák) csupán a szántókat, réteket, utakat, valamint egy templomromot (Locus templi 
antiqui) – a középkori prépostság nyomait – ábrázoltak. E letisztult rajzot műholdfelvételek 

52  ÖStA HKA KS L14 6: Locus Templi Antiqui; MNL OL S11 No 221.

3. ábra: Hájszentlőrinc környékének határviszonyai a 15. században (saját szerkesztés)
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felhasználásával, az adatok egymásra vetítésével lehet értelmezni. A Google Maps műholdkép 
katalógusban (geo-browser) ingyenesen érhetők el a 2010-es évektől a jelenkorig készült 
nagyfelbontású színes és pankromatikus, azaz az összes színt a szürke helyes árnyalataiban 
visszaadó fekete-fehér felvételek. A vegetációs időn kívül (kb. szeptember 30. és április 1. 
között), szántott felszínről készült műholdképeken egy kb. 700 méter hosszú, északkelet-dél-
nyugat irányú, egy nagyobb utcával rendelkező, orsós szerkezetű település (németül Angers-
dorf) nyomai láthatók a kéziratos térképen szereplő templomrom környezetében (5. ábra).53 
A mezőváros egykori házainak helyeit szürkés-sárgás foltok jelzik a tájat borító sötét színű, 
folyami öntéstalaj felszínén. Ennek oka az, hogy a gerendavázas, paticsfalú középkori házak 
szürkés-sárgás anyaga a pusztulásuk után az eső és a fagy hatására összerogyott, majd szétmo-
sódott. Az újkori mezőgazdasági művelés nagy felületen terítette szét az apróra morzsolódott 
agyagot. A helység középső, mintegy 300 méter hosszúságú, orsó formájú központi terének 
keleti szélén egy nagyméretű, ellipszis alakú folt vehető ki. Itt állt a település egyháza, a kö-
zépkori Szent Lőrinc prépostság. Vegetációs időben (kb. április 1. és szeptember 30. között) 
készült felvételeken kivehető a gabonában az egykori prépostság mintegy 80*60 m átmérőjű 
kerítőárka, benne pedig egy nagyjából 40 méter hosszú épület elmosódott foltja (6. ábra).54 
 
53  Pánya 2021b 265.
54  Az elmúlt években a Duna–Tisza közén végzett egyháztopográfiai kutatások igazolták, hogy a templomokat és mo-

nostorokat a tatárjárás előestéjén szükségerődítésekkel, árkokkal és palánkokkal vették körbe. A témáról bővebben 
lásd Rosta – Pánya 2022.

4. ábra: Godecsovo puszta 18. század második harmadában (HKA KS L14 no 6.)
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5. ábra: A település belterületének nyomai műholdfelvételen (fent, Google Maps), illetve a 
belterületének vázlata (lent) (saját szerkesztés)
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6. ábra: A társaskáptalan helye műholdfelvételeken (Google Maps alapján saját szerkesztés)
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Valószínűleg e központi téren tartották a hetipiacot és a vásárokat, valamint itt, a prépost főtéren 
álló kúriájában került sor Bodrog vármegye nemesi ítélőszékeinek gyűléseire. Egy 1483. évi 
iratból értesülünk egy sedria előtt történt eseményről.55 Kakati Gazy László, Ordódi Benedek 
és Régi János Bodrog vármegyei nemesek Szentlőrincre érkeztek ügyeik intézésére, ahol Gesz-
ti Mihály és Szekcsői Herczeg Bernát „familiárisaikkal és bűntársaikkal együtt, fegyveresen 
és hatalmaskodva, kivont kardokkal” rájuk támadtak. Kakati Gazy Lászlót „a földre vetve, őt 
ütlegekkel és csapásokkal sújtották, s félholtan otthagyták. Ezen felül a már említett Ordódi 
Benedeket, Régi Jánost ugyanott megpróbálták megölni, hacsak ugyanők nem tudtak volna a 
Szentlőrinci templom temetőjébe futni s menekülni.” Valószínű, hogy a „verésre” a település fő-
terén, piacterén került sor, s a két szerencsés nemes a tér keleti felén álló prépostság temetőjében 
húzta meg magát.

A műholdfelvételek alapján egyértelműen látszik, hogy a középkori mezőváros hossztenge-
lye északkelet-délnyugat irányú, s erre merőlegesen is létezett egy északi-északnyugati és egy 
dél-délnyugati utcakezdemény. Az 1771. évi kéziratos térképen a prépostság romjaitól nyugatra 
két út látható, melyek egyértelműen igazodnak a település középkori tengelyeihez. Úgy tűnik, 
hogy számolhatunk bizonyos mértékű kontinuitással, hiszen a település török kori pusztulása 
után a rajta áthaladó közlekedési folyosók használatban maradtak, s azok kereszteződése éppen 
az egykori mezőváros központi (piac) terére esett. Felmerül a kérdés, hogy létezett-e 1771-ben 
bármilyen nyoma a település épületeinek, telkeinek. A 18. századi térképészek valószínűleg 
látták a település maradékait, a telekhatároló árkokat, a templomkerítő árkot, különféle gabo-
nás és jeges vermeket, illetve az egykori házak összerogyott, eső által szétmosott, gazzal és 
cserjékkel-fákkal benőtt helyeit.56 A legtöbb 18-19. századi térképen a legjelentősebb épületek 
(templomok, monostorok, várak, malmok stb.) sematikus ábrázolásaival találkozunk, a telepü-
lések előbb említett, valószínűleg egy külső szemlélőnek értelmezhetetlen nyomait rendkívül 
ritkán örökítették meg.

A hájszentlőrinci belterület méreteinek érzékeltetéséhez érdemes azt összevetni a 
környékbeli, ismert alaprajzú falvakkal és mezővárosokkal (7. ábra).57 A fentebb említett Sző-
lős falu egyutcás, soros elrendezésű belterülete Küllődtől keletre, a Gádorra (Gakova) vezető 
dűlőút mellett (Gakovacki put), egy észak-dél irányú magaslaton létezett. Hossza mintegy 300 
m, így nagyságát tekintve mintegy harmada a szomszédos Hájszentlőrinc mezővárosnak. A Vas-
kút és Gara között létezett Arany falu orsós szerkezetű belterülete nagyjából 400 m hosszúságú, 
a Gara melletti Kajánd falu, valamint a Dunapataj keleti határában létezett Szelid falu megkö-
zelítőleg ugyanilyen méretű. A Harta keleti felén fekvő (Nagy/Egyházas)Harta falu némileg 
nagyobb, mintegy 500 méter hosszú a soros-utcás elrendezésű belterülete. Ha figyelmen kívül 
hagyjuk a középkori településekre jellemző telekpusztásodást, mely a fennmaradt források alap-
ján majd minden településen foghíjas teleksorokat eredményezett, akkor a Duna–Tisza közi meg-
figyelések alapján az átlagos falvakat egyutcás, s kb. 300-500 méter hosszúságú településként 
képzelhetjük el.58 A mezővárosok kiterjedését a több utca miatt körülményesebb meghatározni. 
 
55  1483: DF 266141
56  Novák 1994. 184.
57  Solt, Bodrog és Bács vármegyék középkori településformáihoz lásd Pánya 2022b.
58  Jól szemlélteti a Bodrog vármegyei Csente és a hozzá kapcsolódó falvakból álló birtokegyüttes leírása, melyben 

minden településen nagy számban fordulnak elő lakatlan telkek, lásd Pánya 2021 281., 1487: DL 72048
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7. ábra: Bács, Bodrog és Solt vármegyei települések belterületeinek áttekintő rajza saját 
szerkesztés)
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Ha azonban képzeletben a többutcás települések utcáinak hosszát összegezzük, egy viszonyí-
tásra alkalmas értéket kapunk. Hájszentlőrinc esetében a nagyjából 700 méteres hosszhoz így 
hozzáadódna az észak és dél felé kivezető utak mentén kialakult utcák hossza, mely 800-850 
méteres hosszúságot jelentene. Ez az átlagosnak tekinthető települések másfél-, illetve kétsze-
rese. Akadnak azonban jóval nagyobb mezővárosok, például az egy utcából álló Bátmonostora 
(mai Bátmonostor elődje), mely 1.4 km hosszával messze megelőzi Hájszentlőrincet. A három 
utcából álló Solt mezőváros összkiterjedése a késő középkorban 1.1 km körüli, a többutcás Bács 
pedig nagyjából 1.8 km lehetett egykor.59 Természetesen e becsült értékek pusztán a terepbe-
járásokon és légi/műholdképeken látható, fizikai méreteken alapulnak. Sem a fentebb említett 
telekpusztásodás, sem pedig a települések jelentőségét meghatározó egyéb jelenségek (utak, 
udvarház, monostor, templom, ispotály, sókamara, vár stb.) nem kerültek beszámításra.

A fentebbiek alapján elmondható, hogy Hájszentlőrinc belsősége az átlagos falvakéhoz ké-
pest kétszer-háromszor nagyobb, a jelentősebb mezővárosokhoz képest pedig fele/harmad ak-
kora volt. Ha a Kubinyi András által kidolgozott településosztályozás alapján vizsgáljuk meg 
a település centralitási pontszámát (15), akkor a részleges városfunkciójú mezővárosok közé 
sorolhatjuk (IV. csoport).60 A jóval nagyobb kiterjedésű (és népességű) Bátmonostor 14 pontjá-
val, valamint Szeremlén 10 pontjával ugyanezen kategóriában foglal helyet.61 Bács mezőváros 
azonban a maga 30 pontjával a kisebb városok, valamint a jelentős városfunkciót betöltő mező-
városok (III. csoport) közé tartozik.62

Rövidítések jegyzéke

HKA – Hofkammerarchiv, Wien, Kartensammlung
MNL OL – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
ÖNB – Österreichische Nationalbibliothek

Irodalomjegyzék

AO - Anjou–kori Oklevéltár I-XL. (1990–2014), Budapest-Szeged 

AOkm – Anjoukori okmánytár Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis., I-VII. (1878-
1920). Budapest

Apponyi = A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárában őrizett 
oklevelei. I. 1241–1526. (1906). Budapest 
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1874). Pest, Franklin Társulat

59  Pánya 2017. 162.
60  Kubinyi 2000. 69.
61  Kubinyi 2000. 60., Szeremlén pontjainak újraszámításához lásd Pánya – Mordovin – Nagy 2020. 34.
62  Kubinyi 2000. 96.
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